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Forord.

«xSbet jeg overgiver disse efter Hukommelsen optegnede
Skitser til Offentligheden, maa jeg tillade mig den B e
mærkning, at Grunden hertil ikke er den, at jeg indbilder
mig at have udført store Bedrifter; Anledningen er der
imod en reen udvortes og tilfældig, idet min ringe Tjeneste
i Aaret 1849 er bleven omtalt i „Dagbladet" for 7de Aug.
f. A. og i senere Numere paa en saadan Maade af en
Forfatter under Mærket B ,

at jeg derved er bleven op

fordret til at vise Indsenderen min Erkjendtlighed ved selv
at fortælle, hvad jeg har oplevet og gjennemgaaet i min
lange Tjenestetid fra 1813 til 1851, og in eb det Samme
vise, at jeg, skjvndt ikke længere i aktiv Tjeneste, dog endnu
er Soldat med Liv og S jæ l, faa at jeg, hvis Kongen og
Fædrelandet atter angribes, er beredt til tredie Gang at
indtræde som Frivillig i Hæren, for efter Evne at hævde
Danmarks gode Ret og gjvre mig endmere værdig til
Hans Majestæts Naabe.
Herr B 's Anonymitet har forhindret mig i privat at
bringe ham min Tak, fordi han faa venlig har erindret
mig.

Jeg er derved bleven Skribent, men er rigtignok

ved at optrcede som saadan kommen ind paa et Gebete bet,
der var mig fremmed, da jeg har været Soldat fra en tidllnlidlig
Alder.

Jeg haaber imidlertid, at den ærede Læser vivi toil

bære over med min mangelfulde Fremstilling og ikke fældcd'lde
en for stræng eller overilet Dom over mit Arbeide, ide)edet
jeg troer, at det samlede Indhold vil vise, at min Tjeneststeste
og Forholdene i de 48 A ar, som ere sorlobne, siden jecegeg
frivillig meldte mig som Husar i Aaret 1813, ikke havæave
levnet mig Tid til at befatte mig med noget den praktisksttste
Tjeneste Uvedkommende.

Hertil kommer, at jeg forst undeæver

mit Ophold fra M arts 1818 til M a i 1821 paa Veterinairr-rflolen i Kjobenhavn bar lært mig selv at strive Danstik st,
som forovrigt er mit Modersmaal.

M in

Fader- taltllclte

nemlig altid Thdst til mig, og min Skole - Underviisninagig
var udelukkende thdst, stjondt jeg er fodt i en reent danst kD
talende Egn hoit oppe i Nordstesvig.

Forovrigt mærkerrer

jeg endnu ikke stort til Alderen og er ligesom bleven uiiogig
igjen ved at opfriste de gamle Minder, der endnu staaeeæ
saa lyslevende for mig, at jeg husker A lt, som om deet.'t
var skeet igaar.
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Furke Lapiri.

Skolemester eller Soldat?
,^Jcn 13de Januar 1793 fodtes jeg
i Byen Gram, i
Haderslev Vesteramt, hvor min Fader Jacob Kloppenburg,
en ^Ditmarsker af Fodsel og Forfatter til „Geographie für
Jedermann," oversat paa Dansk 1787, dengang boede, og
var Thingskriver i Fros- og Kalslund Herreder. Om min
M oder, der var fodt i Norrejylland, veed jeg In te t at sor
tcelle, da jeg allerede i mit4de Aar fik en Stedmoder i
Cathrine, Otzen, fra Haderslev, som altid har været mig
en god, kjcertig og uforglemmelig Moder og indtil sit
Endeligt har baaret
den storste Omsorg for mig.
Mine
förste Aar tilbragte jeg i mit Hjem, indtil jeg i Aaret 1800,
i mit 7de Aar, paa Christi Himmelfartsdag af min Fader
bragtes til Opdragelsesanstalten paa Christiansfeld. Her var
det, at Lysten til det M ilitaire vaagnede hos mig, navnlig
derved at jeg tilligemed de ovrige Elever i den Tid ofte
havde Leilighed til at gloede mig over de idelige Gjcnnemmarscher af M ilitaire.
Bor Lærer fulgte altid mcb os, for
talte os om den ene eller anden commanderende Officeer
og forklarede os Forfkjellen paa de enkelte Baabenarter.
Fra Brodrehusets Have, der gaaer ud til Veien, kunde vi,
staaende paa et hoit Dige, uforstyrret oversee det forbimarscherende Kavalleri, der ogsaa ofte gjorde Holdt paa Veien
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lige foran os og sad af Hestene, saa at vi vare Øjenvidner
til mange militaire Loier. Flere Gange glædede vi os over
at kunne have den Fornoielse, naar vor daværende Kronprinds
Hoisalig Kong Frederik den Ote paa „Gemeinlogiet" i den
store S al sad til Taffels med sin Omgivelse, at gaae to
og to langsom omkring Bordet, saa at vi knude see Kronprindsen, hvem vi Alle elflede.
A lt dette bidrog til, at jeg
lovede mig selv, saasnart jeg kunde være tjenlig til M ilita irtjenesten, at blive C av allerist; jeg onflede da at saae Leilighed
til at drage Hans Majestæts Opmærksomhed hen paa mig
ved at vise Mod og Tapperhed.
M in Fader, som ikke onskede, at jeg blev M ilita ir, sendte mig 1809 til Stedesand i
Tonder Amt, hvor jeg i nogen Tid var Hjælpelærer hos den
derværende Tegn og Skolelærer Petersen; forevrigt havde
jeg privat Underviisning hos Pastor Schmidt dersteds. Tet
hændte sig, at Degnen i længere Tid leed af Øjensyg
dom, saa at han ikke kunde forestaae Skolen; med Pastorens
Hjælp og Veiledning kom jeg da til at besorge Underviisningen. Det traf sig just saa, at General-Superintendent Adler
kom paa en Visitationsreise til Stedesand, medeps Degnen
endnu var syg. Superintendenten træder ind i Skolen og spor
ger Pastoren, „Hvor er Degnen?" Provst Prahl svarede:
„D e r, Deres Magnificence!" og pegede paa mig, som stod
bag Degnens Pult. Superintendenten sporger smilende: „Er
det Degnen, dette unge Menneske*)?" „As»Lyst til Skole
faget har han overtaget Skolen," svarede Provsten; derpaa
tilsoiede jeg: „Jeg er en Elev as Herr Pastor Schmidt og for
Tiden Hjælpelærer hos Degnen."
Examinationen begyndte,
og Superintendenten var saa vel tilfreds dermed, at han
efter endt Examination bad Provst Prahl sorge for, at jeg,
naar jeg fogte om at optages paa Seminariet i Tonder, strax
kunde indtræde i den overste Classe, da jeg ved denne Visitats
* ) Jeg var dengang 16 A ar.

havde bestaaet den ellers forlangte Prceliminairexamen, og kunde
slippe med 2 Aar paa Seminariet; desuden havde jeg den
LEre at blive inviteret til Middag af Superintendenten. 1811
optoges jeg paa Seminariet i Tvnder, hvor jeg opholdt mig
ncesten i 2 Aar.
Jeg havde oftere bedt min Fader om at
lade mig blive M ilita ir, hvilket han ikke vilde give fit Sam
tykke til, og da jeg ikke var myndig, vilde Man paa Ses
sionen ikke antage mig uden min Faders Tilladelse. Der af
holdtes Landmilitair- Session i Tonder; en M oller sogte en
Stillingsmand for sin Son og bod over 1000 Rd. Courant,
jeg henvendte mig til Molleren og tilbod mig som S tilling s
mand. Derpaa reiste jeg hjem til min Fader og bad endnu
engang om hans Tilladelse til at lade mig stille; Stillingssnmmen forlangte jeg ikke, jeg tilbod ham at beholde den,
det var mig kun oin Tilladelsen at gjore, Fader vilde jkke
lade sig bevoege og sagde, at hvis jeg ikke jog de militaire
Nykker ud af Hovedet, maatte jeg aldrig komme for hans
Øjne mere.
Med uforrettet Sag reiste jeg til Tonder, og
Mölleren maatte see sig om efter en anden Stillingsmand til
sin Son. Nogle Dage derefter kom en Seminarist, Lorentzen
fra Blankenese, ind i Skolen, sorelceste et Brev fra sin
Fcetter, der havde forladt det K ieler-Seminarium og var
gaaet til Berlin, hvor han havde ladet sig engagere ved et
HusarRegiment og efter en kort Skoletid var bleven ansat
som Officeer; denne Fcetter tilraadte nit Lorentzen ligeledes
at tage til Berlin, han vilde indestaae ham for, at han samt
flere,
der havde lidt Skolekundskaber, let kunde bestaae den
der forlangte Officeer-Examen. Lorentzen sagde: „Havde jeg
en tro Kammerat, vilde jeg ligeledes reise til B e rlin "; dette
skrev jeg mig bag Ø ret, samme Aften gik jeg hen til
Lorentzen og spurgte ham, om det virkelig var hans Agt at
reise bort for at tage preussisk Husartjeneste? Han svarede:
„J a !
saafremt jeg havde en trofast Reisekammerat." Jeg
spurgte, ham, om han vilde tage mig med. Han tog imod
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F o rsla g e t, vi lovede hinanden ubrødelig Troskab og T a u s h e d
og lagde strax v o r R eiseplan; af vore B ø g e r og andre E ffecter skulde de til Reisen nødvendige P enge u d red e s, Lorentzen
skulde skrive Fætteren til, at han fra B e r lin af skulde fo ra n 
stalte os anmeldte ho s den prenssiske C onsul i H a m b o rg , som
da vilde forsyne os med R eisepas fra H a m b o rg til B e rlin ,
som to hvervede R ec ru ite r, hvorved vi vilde faae M arschpenge til B erlin . V i fik B re v fra Fætteren o m , at A lt v ar
i O r d e n , og n u v a r vor G læ de stor, men den varede kim
kort, da det Hele mislykkedes derved, at jeg betroede vor
P l a n til en S e m in a ris t Feddersen, der v a r m in fortroligste
B en . J e g kunde ikke lade være at meddele ham v o r B e s lu t
n in g , da vi ellers aldrig havde Hemmeligheder for hinanden.
Først begyndte jeg med at forhøre ho s Feddersen, om han
ikke ogsaa kunde have Lyst til at tage m ed , da jeg troede, at
han egnede sig bedre til S o l d a t end til D e g n eller S k o le 
læ rer; i Begyndelsen lod h a n , som om h an vilde gaae
ind derp aa , dette gjorde mig «åbenhjertig, i fa a M in u tte r
havde han læ rt v o r Hemmelighed at fjende og vidste Besked
om hele v o rt Foretagende. P a a eengang sadlede han om,
forestillede m ig S a g e n fra den farligste S i d e , og sagde til
m i g : „ D u er en N a r ! vil D n forlade dit F ø deland for i
Udlandet at tjene som H u s a r ? betænker D u ikke, hvad der kan
møde D i g ? i det Tilfæ lde, at D n strax saares og bliver utjenst
dygtig, troer D n da, at en fremmed N a tio n vil bære O m so rg
for D i n fremtidige F o rp le in in g ? hvad vil D n ikke søle ved at
komme som K røbling tilbage fra Udlandet og falde Fam ilie
og V enner til B y r d e ? h a r D u betænkt det? V il D u endelig
være S o l d a t , saa bliv i D i t F ø d elan d ." J e g svarede h am :
„ D e t v a r m in A gt, men det kan jo ikke skee, da jeg ikke er
myndig og ikke kan staffe m in F a d e rs Tilladelse, hvilket jeg
forgjæves h a r forsøgt." Feddersen svarede h ertil: „V og t
D i g for at forlade D i t Fødeland p a a faa letsindig en M a a d e ,
D n vil om kort eller lang T id fortryde d et!"
N u angrede

jeg, at jeg havde sladdret af Skole imod det Lorentzen givne
Løfte om Taushed og bad Feddersen ikke at aåbenbare,
hvad jeg havde fortalt ham, faaloenge jeg endnu var i Tøn
der, hvilket han ogsaa lovede, men ikke holdt. Da han forlod
m ig, gik han øjeblikkelig hen til Provsten og fortalte ham,
hvad Lorentzen og jeg havde isinde. Provsten sendte Bnd efter
mig den følgende Morgen og sagde: „Jeg maa nødvendig
bruge D ig uogle Dage, da jeg har saameget at skrive til en
uær forestaaende Visitatiousreise; D u kan blive her stray."
Jeg spurgte, om jeg skulde melde det til mine Lærere. „D et
behøves ikke, det besørger jeg!" svarede han.
Et Værelse
blev mig anviist, en heel Mængde Papirer blev mig over
leveret, som jeg skulde afskrive. Middagen kommer; jeg troede
nu, at jeg kunde saae Lov til at gaae hjem, men istedetfor
kom Provsten ind, saae efter, hvad jeg havde skrevet, bad
mig at gaae til Bords med og sendte derefter sin Søn
og mig ned i Haven en Times T id , Søuueu havde Ordre
til ikke at lade mig ud af Sigte.
Efter en Times Forløb
bleve vi kaldte op, Sønnen i Skole og jeg til mit Skriveri.
Om Aftenen omtrent Klokken 11 fik jeg Tilladelse til gaae
hjem.
Provst Prahl havde sørget fo r, at Gadedøren hos Lo
rentzens Vært blev lukket præcise Klokken 10 om Aftenen;
Værten havde lovet Provsten, at ingen Seminarister efter
Klokken 10 skulde lnkkes ind, og da Lorentzens Værelse vendte
ud til Gaarden, kundehan ikke see eller høre, hvem der kom.
Provsten havde ordnet det saaledes, for at jeg ikke skulde
faae Leilighed til at tale med Lorentzen.
Den første Aften
gik jeg hen og bankede paa hos Lorentzen, men Ingen vilde
aabne; Vægteren i Gaden, der ligeledes var instrueret, spurgte,
hvad jeg vilde, det var nu Sengetid, jeg maatte ikke staae og
banke paa Dørene, jeg knnde komme om Dagen og ikke ved
Natten.
Jeg maatte da gaae med uforrettet Sag, og lige
ledes den anden og den tredie Aften. Im idlertid var Lorentzen
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af Provsten bleven befkjceftiget hjemme i sit Logis, ligesom
jeg hos Provsten. Den tredie Aften blev der, efter at jeg var
kommen hjem i mit Logis hos MalermesterHanfen paaOstergade,
banket paa Gadedoren; Pigen, der allerede i Forveien var fortrcedelig over, at hun havde inaattct sidde oppe og vente efter mig,
vilde affærdige den Bankende med de O rd: „D e kan komme
igjen i M orgen!" men den Fremmede sagde: „H ils fra Thingskriver
Kloppenborg, faa bliver der vist lukket op." Da Pigen horte
dette Navn, lukkede hun op; mit Værelse vendte ud til Gaden
lige over Værtens Dagligstue, derfor kunde jeg hore de T a 
lende og kjendte min Faders Stemme. Det var et Torden
slag for m ig, un paa eengang gik et Lys op for m ig , nu
kunde jeg forklare mig, hvorfor jeg i 3 Dage var bleven
bevogtet.
Da min Fader var traadt ind til Hansen, horte
jeg denne sige: „God Aften Herr Kloppenborg! hvorfra
kommer De faa sildig?" Han svarede: „Jeg er jo uodt til
at komme, den Dreng vil desertere og gaae til Preussen
for at blive Husar!" Hansen, som ikke vidste det Mindste om
min Aftale med Lorentzen, troede, at det var Bagtalere, der
havde bildt min Fader dette ind, hvorfor han fogte at over
tyde ham om, at det ikke forholdt sig faa.
M in Fader
viste ham imidlertid et Brev fra Provsten, hvori denne
skrev: „Gamle Ven! ouster Du at fee D in Son igjen,
faa in aa jeg anmode Dig snarest mulig at indfinde D ig her,
da han agter at gaae i preussisk Militairtjeneste; nogle Dage
vil jeg indestaae for Knægten, men kun 2 a 3 Dage. Din
Ven P rahl". Hansen nlcentc endnu, at onde Mennesker havde
bildt Provsten dette ind, og vilde forsvare mig. M in Fader,
der hele Eftermiddagen havde været i Provstens Huns, og
forsi om Aftenen vilde overrumple mig, da han frygtede for,
at jeg vilde foge at undvige, hvis jeg faae ham om Dagen,
forlangte Lys for at komme op paa mit Værelse. Han kom
hen til Sengen og sagde: „Sover D it? " Intet Svar.

„Sover D u ? " sagde han, og tog mig tillige lidt Haardt i
Armen. Nu maatte jeg vaagne og svare, enten jeg vilde eller
ei.
Jeg stillede mig an, som om jeg vaagnede af en dyb
Sovn og gned Ømene, som om jeg endnu ikke var fuldkommen
vaagen, hvilket jeg dog var, men jeg vilde vinde Tid til at
betænke m ig, hvad jeg egentlig skulde svare. Endelig maatte
jeg dog sige Noget, og sagde da: „God Aften og velkommen,
Fader!" („velkommen" var ikke oprigtig meent). Fader sagde:
„Staa op og klæd Dig paa!" Jeg adlod taus, begyndte
Paaklædningen, hvorvel det ikke gik rask fra Haanden, da jeg
vilde trække det i Langdrag. M in Fader gik frem og tilbage
paa Gulvet med et Brev i Haanden, og sagde endelig: „E r
Du nu paaklædt? kom her hen til Bordet og læs, men læs
hoi t , det kan Du dog vel? læs!" Nu maatte jeg læse Prov
stens Brev hoit; derefter sagde han: „Hvad siger D u der
til? "
„D et er ikke sandt," svarede jeg.
M in Fader tog
mig det ilde op, at jeg vilde sige, at Provstens Ord
ikke vare sande; han gav mig en ordentlig Kindhest og
sagde i en streng Tone: „Strap pakker Du Dine Sager
sammen og solger med mig hjem!" „D et maa jeg forst
melde til mine Lærere og til Provsten."
„D et er besorget,
Du adlyder!" Nu begyndte Indpakningen, hvorved min Fa
ders Kudsk, der imidlertid ogsaa havde indfundet sig, var
mig behjælpelig. M in Fader spurgte: „H ar Du nu pakket
Alting ind?" „N e t!" „Hvad mangler?" „Jeg har Toi hos
Skrædderen!" „S kriv det op, og hos hvem det er! Er der
mere?" „ J a !" „Hvad er det?" „Stovter hos Skomageren!"
„Endnu mere?" „ J a ! Boger, nogle udlaante og andre i
Skolen!" „Noteer, hvilke og hvor! Er Du nu færdig?"
„ J a !" derpaa bar Karlen det Indpakkede ned i Vognen, min
Fader gik ind til Hansen, bad ham tage imod denne For
tegnelse, modtage det Hele, foreløbig gjøre Udlæg og under
rette Fader om dettes Størrelse, saa vilde hans Udlæg blive ham
udbetalte, og Sagerne afhentede. Fader og Hansen toge As-
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sked fra hverandre som Venner,

men jeg forlod Huset yderst

befkjæmmet. V i satte os i Vognen og kjorte til Løgumkloster,
hvor der fodredes; Fader talte as og til med Kudsken, men
til mig ikke. I Morgenstunden kom vi hjem, min gode, kjære
Moder gik paa Gulvet og var yderst bedrovet, hun bebreidede
mig grcedende, hvad jeg havde begyndt paa, at ville forlade
bandet for at tjene som preussisk Husar! Jeg svarede: „Fader
er selv Skyld i, at jeg v il gaae bort, han har tidligere altid
sagt, at jeg kunde vælge, hvad jeg havde Lyst tit; nu har
jeg valgt,
jeg talte,

bedet om Tilladelse og faaet N ei."
Saalcenge
stod Fader og betragtede mig nøie; han be

falede mig at tie stille, hvis jeg ikke vilde fortorne ham til
det 9)berste.
Jeg adlod og gik til H vile , da vi havde reist
hele Natten. Den folgende Dag stod jeg tidlig op, lod mig
as Pigen give et P ar Stykker Smørrebrød og et G las Mælk,
tog Jagtapparater, Gevær, m. m. og gik den hele Dag paa
Ja g t; jeg kom ikke hjem, for Lyset var slukket og Alle t il
sengs.
Pigen aabnede for mig; jeg kastede min Fangst paa
Kjokkenbordet og gik t il Sengs; saaledes vandrede jeg ud
for Dag hver Morgen og kom forst sildig hjem om Aftenen
i omtrent 6 a 8 Dage.
Den sidste Aften var min Fader
endnu oppe, da jeg kom, han havde samme Dag været i
Embedssorretninger og var kommen sildig hjem; denne Aften
kunde jeg ikke undgaae at komme ind til ham, han sad endnu
ved Bordet og spiste. Han spurgte mig, om jeg vilde spise
med? jeg takkede og svarede, at jeg allerede havde spiist til
Aften hos en af mine Bekjendte i Byen.
jeg skulde sætte mig ned,

Fader ønskede, at

derefter sagde han:

„Finder D it

det rigtigt at drive saaledes omkring?" Jeg svarede: „N e i!"
„Hvorlænge v il D u da saaledes drive Tiden hen uden B e
skæftigelse?"

„D e t veed jeg ikke!"

„S k a l jeg da have kastet

de Penge bort, jeg har anvendt paa D ig ? "
„N e i Fader!
jeg v il endnu engang bede D ig tillade, at jeg kommer i
Militærtjenesten, ellers maa D u betragte mig som en Maskine,
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der staaer, naar den drivende Kraft ophorer." Fader sporger:
„Kan D u paa ingen Maade opgive den Tanke at blive S o l
dat?" „Fader! jeg beder kun om D in Tilladelse, jeg lover
Dig at opføre mig saaledes, at D u aldrig skal have Skam
as min Opforsel!" Fader sagde: „G odt! nu skal Du faae
D iu V illie ; men betcenk,
hvad jeg itu siger D ig , og sikkert
vil holde! Jeg er dov,
jeg er stum og jeg er blind for
enhver Klage, Du siden kommer med, naar Du fortryder, at
Dit blev Soldat.
I Morgen tidlig tale vi nærmere om
denne Sag; nu god R a t!" Morgenen derpaa opfatte min
Fader en Ansøgning om at faae mig optaget paa Cadet-Acadeiniet, men det var mig ikke med, dog vilde jeg ikke tale videre
derimod, da jeg frygtede for at forværre Sagen.
Denne
Ansøgning blev flere Dage liggende paa Skriverbordet uden
at komme bort, enten blev den for tidlig eller for sildig' bragt
til Kroen i Gram, hvor Posten fra Ribe til Haderslev op
holdt sig en Time og fodrede. Fader troede maastee, at jeg
dog skulde glemme Militairnykkerne, som han kaldte det, og
han søgte imidlertid at gjøre mig alle mulige Fornøjelser.
Ru troede jeg selv at maatte gjøre Udslaget, jeg tog den paa
Skriverbordet liggende Ansøgning, uden at min Fader sav
nede den, da der paa hans Skriverbord laae saa mange Pa
pirer; med denne i Lommen bad jeg om Tilladelse til at
reise til Aabenraa for at besøge en tidligere Skolekam
merat, der var bleven Skolelærer der.
Dette tillod min
Fader, gav mig endog Rejsepenge og spurgte, om jeg vilde
ride derhen; jeg sagde, at jeg vilde gaae.
Underveis, i
Byen Kastrup, kom jeg dog til at kjøre med Kromandens
Vogn til Aabenraa, hvilket jeg Dagen isorveieu havde aftalt.
Da jeg kom til Aabenraa, henvendte jeg mig strap til
M ajor, Krigseommissair v. Heilten, en Bekjendt og Ven as
min Fader, viste ham den af min Fader opsatte Ansøgning
og bad ham at sige mig, hvorledes han mente, at jeg skulde
forholde mig for strap at komme i Tjenesten. Saafremt jeg
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senere kunde fremvise Vidnesbyrd om, at jeg havde opført
mig til mine Foresattes Tilfredshed, og at jeg qvalificerede
mig til Tjenesten, var det tidsnok, meente jeg, at træde
ind paa et eller andet Militairinstitut for at faae Underviisning i Militairfaget.
Jeg bad Krigscommissairen at omar
bejde Ansøgningen saaledes, at jeg strap kunde optages paa
en Eperceerskole ved Cavallerict. Da han kjendte min Faders
Haandskrift, tvivlede han ingenlunde om, at det jo var min
Faders Onste og indgav Ansøgning. 8 Dage derefter havde
jeg Svar efter Øttste, først en Taksigelse fra General-Com
missariats Collegiet i Kjøbenhavn for min Patriotisme, der
næst tilsagdes det mig, at jeg efter endt Skoletid paa F or
langende maatte blive optaget paa et eller andet M ilita ir
institut for atfaae Underviisning paa Hans Majestæts
Bekostning.Jeg var faa fornøiet
derover, som om jeg havde
vundet en Terne i Lottoriet; jeg takkede Majoren, der ønskede
mig til Lykke og ikke vilde modtage Betaling for sin Ulejlig
hed, men spurgte mig, ' i hvilket Regiment jeg helst vilde
tjene. Jeg valgte de holsteenste Husarer, da de stode ved
Grændsen, i Ottensen og Wedel ved Altona.
Med denne Resolution i Lommen forlod jeg Krigscommis
sairen, efter at han havde lovet atter at strive for mig og
forskaffe mig en Indkaldelsesordre til det holsteenste HusarDetachement; saasnart Ordren kom, vilde han ufortøvet
sende den til min Fader, hvilket just ikke faa rigtig var efter
mit 0 ustc, men for ikke at forraade mig maatte jeg stil
tiende samtykke, hvorvel imod min Billie.
Saa snart som
mulig reiste jeg hjem, i Nærheden af min Faders Gaard stod
jeg stille og betænkte mig, hvad jeg vel stulde sige min Fa
der, dog, det hjalp ikke, jeg havde sagt A, nu var jeg tvungen
til at sige B .
Jeg fattede altsaa Mod og tænkte: Kom
mer T id , kommer Raad! M in Fader spurgte mig, hvor
ledes jeg havde moret mig i Aabenraa, og hvorlænge jeg itu
vilde opholde mig hjemme, om Ansøgningen blev der ikke
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videre- talt, og jeg vogtede mig for at røre ved denne S troeng.
J e g bad om at komme til T ønder igjen, det v ar efter F aders
Ø nste. S tra x befalede han Kndsken at gjøre A lting istand,
da vi ffulde intergen igjen til T ø n d e r; den følgende M o r 
gen kjorte vi meget tidlig. I T ønder præsenterede utin F ader
mig atter for P ro v sten , der betragtede mig som den fortabte
S ø n , der atter v ar vendt hjem , holdt en Lovtale over mig
og form anede mig til aldrig oftere at tænke paa at blive
S o ld a t, hvorpaa jeg ikke turde svare, da jeg vidste, at det
ikke vilde vare mange D age, førend jeg vilde erholde O rd re til
at møde. O m tren t 8 D age derefter m odtog jeg et forseglet
B rev og aabnede det; det v a r Indkaldelsesordren, som min
F ader strax efter M odtagelsen havde sendt m ig; han skrev
blot: „D ein Wunsch ist erfüllt", og ønskede nteb omgaaende
Post at erfare, om jeg vilde reife lige fra T ønder til W edel,
eller om jeg først vilde hjem.
Je g satte mig til at skrive et meget langt B rev og takkede,
faa godt jeg knude, for al den faderligeK jærlighed og G odhed, jeg
altid havde nydt, ligeledes takkede jeg m in M o d er paa det
Hjerteligste, bad mine Foræ ldre tilgive, hvad jeg tidligere havde
forseet, og frem for A lt, at jeg nu vilde forlade dem for at
tjene som H usar. Je g lovede hellig og dyrt altid at opføre
mig saaledcs, at de ingen S k am skulde have af m in O pførsel
og B an d el, at jeg aldrig skulde falde dem til B esvæ r med
it lager, og at de dog ikke m aatte lade mig reise uben at
give mig deres Tilgivelse og Velsignelse med paa R eisen;
naar jeg kunde opnaae dette, følte jeg mig aldeles lykkelig og
tilfreds. K ort sagt, jeg sogte, faa godt det v a r m ig m uligt
med O r d , at bede om D eres Tilgivelse. H v is de endnu
engang vilde see og tale med mig før m in Af reife, bad jeg
dem om at lade Vognen hente mig en bestemt D a g , mødte
Vognen ikke, faa vilde jeg an tag e, at de ikke vilde fee m ig;
i dette Tilfælde vilde jeg reise D agen efter til W edel, men
jeg vilde da være nødsaget til at fælge saamcget af ntit T ø i,
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fcnt jeg behøvede til R eisepenge; over det S o lg te og de der
fo r m odtagne P enge vilde jeg sende en skriftlig Fortegnelse,
det øvrige T ø i bad jeg F a d er om at lade hente. T il S l u t 
ning ønskede jeg G u d s Velsignelse over dem sor a lt det G ode,
m ig v a r vederfaret.
V ognen kom og hentede m ig D ag e n fø r den af m ig be
tegnede D a g ; jeg kjørte hjem med a lt m it T ø i og ventede
en strceng M odtagelse, hvori jeg dog tog feil. M a n viste m ig
den største O m so rg og K jcerlighed, Forceldre kunne vise deres
B ø rn .
M o d e r satte m it T ø i i den bedste O rd e n , og godt
eqviperet, lan g t bedre end jeg kunde ønste m ig , tog jeg bort.
F ø rst kjørte vi til H a d e rs le v , hv or vi tog ind h o s T o b ak sfabrikeur O tzen, m in S tifm o d e rs B ro d er. M in F a d er accorderede her med en F rag tm an d om at kjøre m in K uffert til
P in n e b e rg , h v o rfo r jeg skulde betale 1 S p ecie i F ra g t. O m
M o rg en en , som jeg skulde reise, kaldte han m ig ind i S tu e n ,
hv or vi blev ene. H a n lagde 4 S p e c ie r p a a B o rd e t og
sagde: „ H er h a r D u de sidste P e n g e , D u fa aer af m ig ",
og lukkede sig saa inde i et V ærelse uden a t ville videre tale
med m ig. Kjøkkendøreu aab n ed es; m in T an te havde hentet
en D eel A rbeidsdrenge fra Tobaksfabrikken, der med D rille rie r
søgte a t fornæ rm e m ig , form odentlig fo r at jeg skulde opgive
m in B eslu tn in g at vorde S o ld a t. T a n te sagde: „ S e e den
dum m e D re n g ! han vil vcere S o ld a t, den dum m e D re n g !"
og istemte en H a a n la tte r. J e g sagde b lo t: „ G u d forlade
D e m , T a n te ! hvad D e g jø r im od m ig i D a g , v a r D e ikke
m in T a n te , stulde jeg hævne m ig p aa D em , om D e saa var
G o lia th selv !" derpaa tog jeg med T a a re r i Ø m e n e m in
P ak k e, der veiede 3 6 t t , med den p a a R yggen løb jeg
som en F o rtv iv let ud af B y e n , og tilbagelagde med denne
V æ gt V eien im ellem H ad erslev og W e d el, over 3 0 M i i l , i
3 D age.

Ändrt C-npiM.

Lecr ut s k ol en.
^ e g lob, jeg grceb, jeg sang af Fortvivlelse. Paa intet as
de Steder, hvor jeg havde i Sinde at blive om Natten eller
udhvile m ig, havde jeg R o , fordi jeg i Uvenskab var reist
hjemme fra , fordi min Fader ikke vilde sige mig Farvel.
Saasnart jeg havde styrket mig med et Stykke Smorrebrod
og et Glas Ø l, forlod jeg Huset, jeg skammede mig for
Folkene, jeg troede, at de antog min Bedrovelse for Angst
for Militairtjcnesten. Anden Dag var jeg saa udmattet, at
jeg gaaende faldt i Sovn, jeg faldt, stod op, greed og sang
paany som en Fortvivlet, jeg fortrod, at jeg havde handlet
imod min Faders Villie, hvem jeg elskede over A lt, men jeg
lovede mig selv altid at opføre mig saaledes, at han ingen
Skam skulde opleve af mig, hvilket Lofte jeg trolig har stroebt
at holde.
Den 3die J u li 1813 skulde jeg melde mig
hos M ajor von Späth, Commandenr for det Holsteenste
Husar-Detachement. Bed min forcerede Marsch kom jeg
nogle Dage for tidlig, min Marsch var nemlig beregnet
paa 4 M iil om Dagen; jeg meldte mig hos Majoren, der
var en yderst streng, men ligesaa retfcerdig Mand. Han be
tragtede mig meget starpt, og sagde: „D u kommer for tidlig,
jeg kan intet Qvarteer anvise D ig for den 3die J u li." —
Saavidt jeg erindrer, var det den 25de Juni, jeg reiste fra
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Haderslev, og den 28de mit Morgenen Kl. 9 var jeg hos
Majoren i Wedel. Jeg havde saaledes 6 Dage at leve paa
min egen Bekostning; 5 Rd. Conrant havde jeg modtaget af
min Fader, deraf skulde jeg betale 1 Rd. 12 ß. i Fragt for min
Kuffert i Pinneberg og fra Pinneberg til Wedel 16 Sk. Conrant,
faet jeg kun havde havt 3 Rd. 20 Sk. Courant til Rejse
penge paa over 30 M iil, deraf kan det sluttes, at der ikke
kunde vcere stort tilovers. Bed Majorens Tiltale tabte jeg
næsten Modet, da jeg ikke vidste, hvorledes jeg skulde til
vejebringe det Nødvendigste til Livets Ophold i 6 Dage.
Taarerne stode mig i Ojnene, men jeg var for stolt til at bede
om Hjæ lp; Majoren betragtede mig noje, og bemærkede vist,
hvad jeg folte. Han sagde derfor meget venlig: „Hvorfor
kommer D u faa tid lig , min S o n !" „A f Lyst til Tjenesten,
Herr M a jo r! jeg troede, at jeg ikke hinde komme for tidlig."
Dette S v a r, troer jeg, behagede ham, idetmindste tilfoiede
han yderst venlig: „M in Tjener vil folge D ig over i et
Bærtshuus, hvor D u paa min Regning skal have frit Logis
og Bespiisning indtil den 3die J u li om Morgenen Kl. 8;
da melder D u D ig atter." Han lod mig træde af med de
O rd: „Gud være med D ig, min Son! vær flink, faa kan
der blive en brav Husar af D ig." Majorens Opforsel imod
mig hidrorte derfra, at min Fader havde skrevet til ham, at
jeg imod hans Villie var getaet i Militairtjeneste, og bedt
ham om, at lade mig fole den hele militaire Strænghed og
paa ingen Maade skaane mig, thi da vilde jeg selv fortryde,
hvad jeg havde gjort, og komme tilbage igjen. Deri tog min
Fader feil, den Skam vilde jeg ikke have, at der skulde siges
om mig: „Saa, der kan han heller ikke være!" At vende
tilbage kunde Ingen have overtalt mig til, skjondt jeg virkelig
havde fortrudt det Skridt, jeg imod min Faders Villie havde
gjort. A t min Fader havde bedt Majoren derom, lod han
mig senere vide, og at han ikke lod mig skaane, beviser det
Folgende.

Den 3bic J u li begyndte Skolen, Hestene bleve tildelte
Mandskabet, jeg fik tv Heste at passe, en Corporal Norden
var min Underofficeer; denne havde formodentlig hort O ffi
cererne omtale mig og faaet at vide, at jeg imod mine Forceldres
Villie var bleven Soldat, uden at han kjendte den sande
Aarsag.
Han troede at have en Forbryder for sig, imod
hvem han ikke kunde veerc strceng nok. En Nat efter omtrent
14 Dages Øvelse kaldte han ved Vinduet paa mig med de
O rd: „S taa op, luk Vinduet op!" i en yderst strceng Tone
sagde han: „Her har D u et Brev, det afleverer D u hos
Geheimeraad Levetzan i Pinneberg, saa snart som m ulig; Du
faaer S va r tilbage; har D n forstaaet mig?" Jeg spurgte:
„Hvilken af mine Heste skal jeg ride?" „Nide," sagde Cor
porale«, „hvem taler om, at D u stal ride? Du kan jo ikke
ride; det stal Du forst lcere, din Grönstolling! gaae skal
D u !" „Hvilken Bei er den noermeste til Pinneberg?" spurgte
jeg. „ V il De ikke, da det er Nat, have den Godhed at sige
mig, hvor jeg stal gaae ud af Byen, for at jeg ikke stal
komme paa feil Vei."
„Her er Brevet med Adressen
derpaa, sporg Dig- for ZEsel! hvorledes D u kommer derhen,
er din S a g !"
Dermed forlod han mig. Efterat jeg var
bleven paakloedt og kommen ud, henvendte jeg mig paa Gaden
til en Vægter for ikke at gaae feil. Denne betegnede mig
noiagtig Veien, hvorpaa jeg just ikke i den gladeste Sinds
stemning foresatte mig at vise, at jeg ogsaa kunde gaae; jeg
lob Alt, hvad jeg kunde, og kom tidlig til Pinneberg, men kunde
ikke strap faae Brevet afleveret, da Geheimeraaden ikke var
vant til at tage imod Ordonantser saa tidlig. Efter gjentagen Anmodning fik jeg endelig det soronstede Svar og var
imellem Kl. 10 og 11 om Formiddag tilbage i Wedel igjen, hvor
jeg meldte mig hos Skoleforstanderen, Ritmester Hofsmann.
— diaar en Husar red Ordonnants til Pinneberg, kom hatt
sjrlden tilbage for langt hen paa Eftermiddagen og var dog tilhest,
jeg var tilfods og kom for M iddag; derfor sagde Ritinesteren:
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„ D u er eu stink F o d g æ n g er, bliv eit ligesaa god H usar,
saa kau m an med T iden bruge D ig ."
Ritmesteren saae
nu paa Ufyret og sagde: „O m en fyalv Tim e melder D u
D ig p aa Exerceerpladsen." H er m aatte jeg endnu i den sidste
T im e fø r M id d ag deeltage i O velsen. C orporal Lkorden behand
lede mig som et Menneske, der havde væ ret i eit S traffeanstalt,
han udspredte R ygter om mig i B y e n , saa graverende, at
n a a r to af Jn d v aan ern e m ødtes i Nærheden af mig, pegede de
paa m ig, de bleve staaende, indtil jeg v ar forbi, og betragtede
mig som et M onstrum . H vor jeg sendtes hen i et eller andet
L Erinde, glemte m an A lt for at betragte m ig, saa jeg ofte i
utit K antiner forbandede m in Tilværelse
M ine Kam m erater
fjernede sig ligeledes Alle fra mig (von ent D ä n e n ); jeg be
tragtedes som en M isd æ d er, eller som E n, der v ar løben bort
fra en S traffean stalt. A lt dette kunde jeg takke C orporal
N orden for. C orporalen kom flere G ange i S tald tid en til
mig for a t eftersee, han talte om den daarlige G a g e , som
han og Fam ilie ikke knude leve af, og lod mig forstaae, at
han ønskede et P engelaan paa nogen T id . H an forlangte
det ikke reeut u d , men ventede, at jeg skulde tilbyde ham et
Laan, hvilket jeg gjærne havde gjort, saafrem t jeg havde været
istand dertil, men jeg v ar destoværre den Fattigste af alle
R ecrutterne, da jeg ingen Penge kunde faae hjemme fra. Je g
v ar bedre eqvtperet end mine andre K am m erater og havde
m edbragt m ange nette T in g , ligeledes havde jeg som R ecrut
en bedre G arderobe end alm indelig havdes; derfor troede
C orporalen sikkert, at jeg m aatte have Penge. D a jeg ikke
efterkom eller rettere ikke kunde efterkomme hans Vink om et
Laan, tænkte han p aa en anden M aade at bringe mig til at
estre, hvilket ofte lykkedes ham hos A ndre, f. Ex. ved at lade
en R ecrut fo rstaae, at saafrem t han vilde laane ham P enge,
skulde han staane ham ved alle forekommende Rettigheder,
hvilket gjærne hjalp, saa at C orporalen erholdt Laanet. V ar
R ecrutten fenere selv forlegen og bad C orporalen om nogle
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af de laan te P en g e, blev han [træ ngt visiteret, m eldt fo r
et eller andet, og C v rp v ralen anm odet af høterc Foresatte om
ikke at fkaane S tokk en; dette blev efterfu lg t, og først n a a r
den laan te S u m ikke oftere om taltes, eller bedre endnu, n a a r
den sam m e M a n d tilbod C o rp o ralen et n y t L aan, behandledes
R ecru tten m ere h u m ant. D e t klinger u tro lig t 1 8 6 1 , a t S a a dan t kunde [fee 1 8 1 3 , dog er det den rene S a n d h e d , og
G u d naade den, der vilde klage. T id en kom, da R ecrutterne
[fulde m odtage S a d e lto i til deres H este, vi bleve tilsagte at
m ode med vore Heste ved C o rp o ralen s D v a rte e r; jeg m odte
med 2 Heste og ho ldt dem , im edens S a d e lto ie t leveredes m ig
af en gam m el H u sa r G v sa u . E fter at have m odtaget A lt,
hvad der hørte til H estene, kunde jeg træ ffe hjem . M o rg e 
nen d erpaa font C o rp o ralen i S ta ld e n og sagde til m ig :
„H v o r h a r D u D in e D æ kkengjord er? "
„ H e r ," svarer
jeg , „ v iis dem !" jeg viste ham to , hv oraf den ene v a r
forsynet med en lille Læderpude p aa M id te n fo r ikke at
trykke H esten p aa R y g g en , dette v a r ellers ikke reglem enteret,
m en Enkelte anskaffede [o r egen R egning saadanne sm aa P u d e r.
C o rp o ralen sagde: „ H v o r h a r D u faaet den D ækkengjord f r a ? "
„ D e n leveredes m ig ig a a r udenfor D e re s Q v a rte e r af H u sar
G v sa u ." C orporalen sv arede: „ D e t er L o g n ; h v o r h a r D u
saaet d e n ? " jeg svarede som fo r. „ D e t er L og n, D u h ar
stjaalet d e n ," siger C o rp o ra le n , „det er m in D æ kkengjord."
D enn e itfo rfM d te B eskyldning lod m ig glem m e, a t jeg v a r
R e c ru t; jeg [o er op im od C o rp o ralen og sagde: „ N u g etaer
D e re s Uforskammethed [o r vidt, D e vil n u vgsaa betage m ig
m it æ rlige N a v n , det lader til , a t det ikke er nok, a t T e
ved deres løgnagtige F o rtæ llin g er i B y e n h a r udspredt [aa
krænkende R yg ter om m ig , a t jeg b etragtes som et S u b je c t,
ker er lobet bart fra en eller anden S tra ffe a n sta lt, h v o ri, h ar
jeg forseet m ig ? jeg h a r søgt T illadelse til at indtræ de som
F riv illig i M ilitairtjenestett i denne T id , hv or saa M an g e
offre store S im m e r fo r a t blive frie , jeg havde kun det
2
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Bnske i denne for Fædrelandet faa truende Tid at faae
Leilighed til i den militaire Tjeneste at gavne som Soldat,
og foge at erhverve mig min Allernaadigste Konges famt
Forefattes Tilfredshed, kan det kaldes eller anfees for en
Forbrydelse? vel var det imod min kjcere Faders Villic, men
ingen Forbrydelse, tak Dem Fanden fo r, at De staaer for
mig med Corporalstokken, De er tvungen til Tjenesten, det
er Deres Skyldighed at tjene, men ikke at tyrannisere Deres
Undergivne, jeg er mødt nindkaldt." Dette opbragte (korpo
ralen i den Grad, at han hævede Stokken for at mørbanke
m ig, hvortil Underofficererne i den Tid ofte vare meget
villige; jeg har kjendt dem, der troede at indlægge sig
stor ZEre derved, at de kunde prygle føleligere end andre, jo
flere P rygl, desto bedre! for en ubetydelig Feiltagelfe af en
Recrut vankede ofte 12, 14, 15 Stykker alvorlige Stokkeprygl.
Corporalen vilde begynde med Stokken, jeg stod med en tynd
Lærreds-Kittel ovenpaa min Vest, trak Kittelen af, kastede
den til Siden, stillede mig med Ryggen tilvendt, og sagde
Fortvivlelsen nær: „S taa nu, T yran! i Djævelens Ravn,
indtil Tarmene svøbe sig om Deres Stok, faa skal jeg dog
vide at forskaffe mig Satisfaction!" Det havde Tyrannen
ikke ventet, at Drengen, som han ellers kaldte m ig, turde
træde faaledes op, hvilket vist ikke en Eneste af Remitterne
havde vovet, men jeg var faa opbragt over hans bar
bariske Behandling, at jeg ikke kunde dæmpe min Hidsig
hed, om jeg ogfaa sikkert havde vidst, at det vilde medføre
Dødsstraf. Jeg maatte give mit beklemte Hjerte Luft, hvor
for jeg i Fortvivlelsen udbrød fom anført, til Morskab for
min Vært og hans Tjenestefolk, der tærskede Rug paa Loen
foran min Hestestald. M in Vært, Körner, font jeg havde
fortalt, hvorfor jeg var gaaet i Tjenesten, og fom var en
retskaffen Mand, der ofte trøstede mig, tog fat i CorporalenStok og sagde: „Ikke et Slag i mit Huns! jeg skal være
Kloppenborgs Vidne tillige med mine Folk, at De har beskyldt
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ham for at have stjaalet Teres Dækkengjord, og melde, hvor
ledes De i det Hele har behandlet ham!" Derpaa sagde
jeg: „Tak, Herr Körner! jeg staaer nu ene i Verden, for
ladt af »Alle, og tyranniseret af- Corporalen, jeg har nu kun
mit ærlige Navn tilbage, ogsaa det vil han berøve m ig, jeg
har handlet imod min Faders V illie , dog aldrig skal han
have Skam af ntin Opførsel, Corp oralen vil gjøre mig til
T y v , det skal ikke lykkes; en ZEreserklæring maa jeg have,
De er mit Vidne, Herr Körner! tilligemed Deres Folk, ikke
sandt?"
Eenstemmig lovede de det.
Corporalen maatte
rømme Huset, da Körner bad ham at sorføie sig bort, ellers
vilde han ni ed sine Folk vise ham Veien, men han tilkastede
mig Ojekast, der intet Godt spaaede mig.
Hvilket Indtryk det Passerede kunde gjøre paa den, der
føler sig ene i Verden og forladt eller forstødt as sin Familie,
lader sig kun føle, ikke beskrive. M in Vært trøstede mig
med, at han vilde fortælle Skoleforstanderen, Ritmester
Hoffmann, hvorledes Corporalen havde handlet imod mig.
Efter endt Staldtjeneste meldte jeg det Passerede til Skole
forstanderen, beraabte mig paa Vidnerne og bad om et
Krigsforhør og Krigsret for derved at opnaae, at Corporalen
nødsagedes til at tage sin Beskyldning tilbage. Nitmesteren
spurgte mig, om jeg havde betænkt, hvad det betød at for
lange Krigsforhør over en Foresat. „Kan Du ikke bevise
D in Uskyldighed med Vidner, kan Følgen for Dig blive, at
D u maa løbe Spidsrod."
Denne S traf blev dengang
oftere anvendt mod en eller anden Synder. „Herr Ritmester!
jeg har ikke den ALre at kjende vor Commandeur nøiere, dog
efter den Forekommenhed, han viste mig, da jeg meldte mig,
er jeg overbeviist om, at han, hvorvel efter Sigende stræng, er
ligesaa strængt retfærdig; derfor frygter jeg ikke. Majoren vil
vist holde Haanden over den af hans Undergivne, der for
urettes af Andre."
Ritmesteren sagde: „Unge Menneske!
gaae Du hjem og pas din Tjeneste, det vil være det Bedste,
o*
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at D u ikke begjcerer Forhor over bin Foresatte!" „Jeg
beder om Forhor, Herr Rittmester! er det mig tilladt, v il jeg
indlevere en skriftlig Klage over Corporalen og sende den til
Eskadronen (der allerede stod i det Meklenborgske)." R it
mesteren blev meget opbragt over denne 9)tiring og viste
mig Doren. Endnu engang bad jeg, at Nitmesteren vilde
foranstalte Forhor, „ th i," tilfoiede jeg, „hvis De ikke vil
tage Deres Undergivne i Forsvar mod Corporal Norden, kan
en eller Anden as reen Fortvivlelse begaae en Gjerning, der
gjor ham for stedse nlykkelig og vist ikke vil glcede Dem."
Med disse Ord forlod jeg Ritmesteren.
Nogle Dage derefter var Nitmesteren reden til Altona,
og Norden havde os alene til Ovelse til Fods; om Efter
middagen Kl. 2 modte Remitterne.
Jeg blev kaldt for
Fronten, Corporalen begyndte med at eftersee Pudsningen,
omhan ikke knude finde Noget at udsætte paa den, saa havde
han jo god Grund til at tcelle mig en 8, 10 Stykker Stokke
prygl til. Dette mislykkedes; da jeg vidste, hvad jeg knude
vente af ham, saa Passede jeg paa at holde A lt i den bedste
Orden, ellers havde denne Tyran flaaet mig fordcervet. Nu
maatte han altsaa sinde paa et andet Straffemiddel, derfor var
jeg bleven stillet for Fronten. Corporalen sagde til Rekrut
terne: „See denne Gronskolling, denne Dreng, der neppe er
tor bag Orene, denne Slyngel, han v il forlange mig sat
under et Krigsforhor, hvad sige I dertil?" Han slog en
tvungen Skoggerlatter op, som istemtes af Flere af Rekrutterne
for at smigre Corporalen. Derpaa tilfoiede han: „ D v dumme
Dreng! v il flyve, D u stal ikke flyve, jeg stal klippe dine
Vinger, hoist flagre hen over Jorden kan D u , træb nit ind,
D in dumme Dreng!"
Ovelsen begyndte og fortsattes, uden at vi fik Hvile hele
Eftermiddagen; der blev vel engang imellem commandert:
„R o r J e r!" men paa Stedet, Ingen maatte træde ud af Geledet! To af mine Kammerader fik ondt, besvimede og bragtes
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bort. Jeg troer, Corporalen vilde rigtig træffe mig igjennem,
og at det var beregnet paa, at jeg skulde falde i Afmagt, da
jeg var den Mindste, Spinkleste og Angste af dem alle; alligevel
holdt jeg ud. Ritmesteren kom hjem i Mørkningen fra Altona
og gik ud i sin Have, der stødte ud til Ridebanen, hvor der
marscheredes med os. Ritmesteren siger til Corporalen: „Hvad
er det for Noget? Hvorlcenge vil De blive ved med Folkene?
B il De strap lade dem troede a f, og gaae hjem! Kan jeg
ikke en Eftermiddag overlade Folkene til Dem? Det havde
jeg ikke ventet!" Imedens dette blev sagt til Corporalen,
hvidskede jeg til min nærmeste Kammerat: „N u klager jeg
igjen." „J a gjør det, vi skulle nok staae Dig bie!" Recrutterne traadte af, jeg marscherede hen til Ritmesteren, præsen
terede Karabinen og meldte, hvorledes Corporalen havde
stillet mig for Fronten, hvorledes han havde tiltalt mig, at
han søgte at gjøre mig latterlig for Mandskabet, at han
havde lovet at stække Vingerne paa mig o. s. v.
„Har
jeg forseet mig, Herr Ritmester!" — sagde jeg — „lad mig
saa straffe, saa faaer det dog en Ende; denne daglige, ond
skabsfulde Behandling af Corporalen kan jeg ikke længere ud
holde, og hvis det ikke er Dem lige meget, hvorledes en eller
Anden as Deres Rekrutter ender, saa tag os i Forsvar mod
Corporalens Luner og Ondskab!" Medens jeg sagde dette,
løb Remitterne bort eg sprang over et Gjærde ind i deres
Værters Haver, der stødte ud til vor Exerceerplads; de havde
lagt sig bag ved Hegnet for at høre, hvad jeg turde sige.
Ritmesteren vilde endnu engang afskrække mig fra at forlange
Forhør og sagde til mig: „Gaa Du nu hjem, forret din
Tjeneste, som Du bør, saa kan der med Tiden blive en dyg
tig Husar, af Dig, naar D u gjør Dig Umage." Jeg gik lige
ledes over (Mjærbet, hvor mine Kammerater laae paa Luur;
jeg standsede, da de vinkede, at jeg ligesom de skulde skjule
mig bag Gjærdet (det var nemlig allerede i Mørkningen),
Ritmesteren troede, at vi alle vare borte, og sagde til Corporalen:
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„Hvad toenker De paa? hvor ofte har jeg ikke raadet Dem
at faae denne Sag bilagt med Kloppenborg? bliver der holdt
Forhyr, vil det gaae ud over Dem, for Deres Families
Skyld har jeg sygt at formaae Kloppenborg til ikke at klage
videre, nu kan jeg ikke Andet, jeg maa indberette Sagen, jeg
vil ikke udscette mig for Tiltale for at bække Dem." Dette
og endnu mere hørte jeg Ritmesteren sige; opmuntret herved
tog jeg Mod til mig, jeg satte en stristlig Klage op over
korporalen, eg for at bevise, hvor slet han i det Hele handlede
imod Remitterne, nævnte jeg de Recruiter, der havde laant
ham Penge og faaet Stokkeprygl, naar de krævede ham igjen,
jeg berettede, hvorledes den strenge Visiteren og Stokkepryglene
ophørte, naar derporalen ikke krævedes.
Jeg følte mig faa ulykkelig og fortrød tusinde Gange,
at jeg havde været ulydig imod min Fader, men jeg var for
stolt til at vende tilbage eller blot tilstaae det. Jeg be
sluttede at forlade mit Fædreland og havde udseet en Baad
ved Wedler - Aa til min Flugt for om Natten at feile
over Elben.
Jeg indfandt mig om Natten ved Baaden
med begge mine Pistoler ladte, og Noget af mit uundværligste
Linned m. m., men Baaden var laaset, og jeg kunde ikke faae
den los. Bed Hjælp af et Stykke Træ eller en stærk Stok
søgte jeg at dreie Kjæden itu; den rastede og foraarsagede, at
en af mine Kammerater, der tilfældig var i Nærheden, kom
nærmere. Han sagde „God Aften," men jeg svarede ikke af
Frygt for at opdages; han gjeutog sin Hilsen og kom ned
til Baaden. Maanen skimtede, faa at han opdagede mine
Pistoler, der laae paa Toften.
Han sprang i Baaden
og kjendte mig. Idet han udbrod: „Hvad har Du for?"
greb han Pistolerne, slog Pandæklen op, brækkede Stenene
a f, og sagde: „Kom D u hjem med m ig !"
Da jeg
vægrede mig, sagde han: „ B il Du have den Skam, at jeg
skal kalde Folk til Hjælp? Du slipper ikke; D u har ondt i
Sinde, jeg viger ikke fra Dig. Husaren hed G rüs, var

23

under Gevær min Sidemand og bedste Kammerat, jeg blev
nødt til at folge med ham, han blev hos mig om Natten,
og bevogtede mig som Arrestant.
Kort Tid esterat Corporalen havde ladet os exercere i
Maaneskin, indtil Ritmesteren befriede os, kom denne paa
Pladsen med et stort Papir i Haanden og sagde til Corpo
ralen: „D e t gjor mig ondt, at jeg skal overlevere Dem Deres
Afsked, lad Folkene gaae hjem og afleveer snarest muligt."
Remitterne lob syngende hjem, Ritmesteren kaldte mig til
Side og sagde: „N u er Corporalen afskediget, han er ikke
længere D in Foresatte, saa bortfalder vel D in Klage." „Herr
Ritmesteren vil tillade" — svarede jeg — „at jeg beder om, at
Corporalen tilbagekalder sin Beskyldning med Hensyn til
Dækkcngjorden, og at han i min Værts og hans Folks Paa
hor tilstaaer, at han har taget feil."
Dette skete et Par
Dage efter. Ritmesteren lod os træde an og sagde: „D et
var jo ikke Deres Mening, Norden! at beskylde Kloppenborg
for at have taget Deres Dækkengjord, det var jo en Forvexling, ikke sandt Norden!
De sagde det i Hidsighed i
Tjenesten, hvor ikke hvert Ord lægges paa Bægtskaalen'?"
Norden sagde Ja til Alt, hvad Ritmesteren spurgte om. Der
med maatte jeg være tilfreds, især da min Vært og hans
Tjenestefolk vare tilstede.

Trrdir Lapite!.

Kosakkerne i Ihehoe.
Smogen Tid efter lod Ritmesteren mig kalde og sagde : „ 3 eg
har T illid til Dig, derfor skal Du nu forst paa Prove fo r
rette Vice-Corporals Tjeneste; lad mig see, at jeg ikke tager
feil af D ig !"
Fra den Dag as havde jeg det bedre, jeg kommanderedes
med Proviant til Leiren i Ratzeborg, hvor der ofte forefaldt
moersomme Tildragelser, som det dog vilde blive alt for vidtloftigt at fortælle. Endelig fik Skolen i Wedel Ordre til at ^be
give sig med Munderingskamrene forelobig til Itzehoe, da den
allierede Armee stedse kom nærmere. Med mange Læs M u n 
deringssager fra Ottensen og Wedel marscherede jeg med Re
mitterne under Lieutenant Rastedts Commando til Itzehoe,
hvor vi af Ritmester F riis , der havde samtlige CavalleriExerceerskvler under sig, skulde erfare, hvorhen Munderingskamrene skulde bringes. En Foustage beskadigedes her, og jeg
maatte hente en Bodker.
Lieutenanten meldte sig hos Ritmester F riis , men mod
tog ingen Ordre til at marschere; mit Ovarteer var oaa
Torvet hos en gammel Enkemadame Hnwald, skraaes over for
Stadt Hamburg hos Berghöfer, hvor min Hest stod tilligemco 5
Husar-Heste. I 3 Dage opholdt vi os i Itzehoe. Da jeg
den tredie Dags Eftermiddag Kl. 1 vilde see til min Hest,

gik jeg ind i Gjæstgivergaardens Skjenkestne, hvor Flere af
Byens Jndvaanere fade og lcrste Bladene. Da traadte en
Postillon fra Bramstedt ind nied den Efterretning, at Ko
sakkerne vare der og endnu samme 9Zat vilde indtræffe i
Itzehoe. Jeg henlede en Husar, Postillonen gjcntog det;
jeg paalagde Husaren at passe paa, at han ikke forlod Stadt
Hamburg. Saa hurtig som mulig lob jeg til Lieutenant
Rastedt, der logerede næsten heelt ude af Byen hos en
Bogbinder og meldte, hvad jeg havde hort af Postillonen.
Lieutenanten sagde til mig: „Hvilken gammel Kjælling har
bildt Dem det ind?"
„Ingen Kjælling, en Postillon fra
Bramstedt, som jeg lader bevogte; stal jeg bringe Manden
herhen?" Jeg fik Ordre til, efterat Postillonen var forhort,
ni eb 4 Husarer at patrouillere til Kellinghusen. Dagen var
meget mørf. Kl. 1 havde jeg været i Stadt Hamburg, ved
Postillonens Forhor blev Kl. mindst 21/», forst i Mørknin
gen kunde jeg rykke ud af Byen med mine 4 Husarer. Det
blev snart saa mørkt, at man ikke knude see en Haand
sor sig.
Paa Beien til Kellinghusen hørte vi i Afstand
en lobende Hest stønne, vi gjorde Holdt og raabtc den
Kommende an; han svarede: „En Staffet til Eommandantstabet i Itzehoe fra Kirchspielvogt v. Holstein i Kelling
husen." Manden maatte folge med til det nærmeste Huns
for ved Lys at visiteres, han viste et stort Brev med H ol
steins Embedssegl, Staffelten lod jeg ride til Itzehoe, og fulgte
Veien selv til Kellinghusen. T a jeg kom der, bankedes paa
ved det første Huns, Manden blev udspurgt om Fjenden og
maatte vise Vei til Kirchspielvogt Holstein. Jeg lod en Mand
ride hen paa Broen noget sondenfor, der forer over en Arm
af Støren, over hvilken Kosakkerne skulde komme, en Mand
posterede jeg 2 ä 300 Skridt sondenfor Broen paa Bramstedter Veien, han havde Ordre til strap ved et Skud at give
Signal, naar Kosakkerne kom; Atanden paa Broen skulde
derefter avertere mig, som med de øvrige 2 Mand red hen
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til Holstein; ben (Sne holdt paa Post, ben Anben holbt mitt
Heft for Dören.
Da jeg traabte iitb , saae bet ub font i
Jernfalems Forstyrrelse. Holstein havde feitbt fin Familie bort,
tilligemed Oppeborfelskasfen samt fine vigtigste Papirer; han
ndraabte: „M ntter Gottes! wo kommen Sie her?" „Fra
Itzehoe, nbfenbt fom Patronille." „De maa snarest mnlig
begive Dent paa Hjetnveiett, Kosakkerne kunne hvert Øjeblik
være her, be have i Mörkningen forladt Bramstedt, og De
paa samme Tid Itzehoe, og her er Halvveien. „Herr R it
mester!" svarede
jeg, „jegmaa selv hore, selv fee for at
kunne bringe ett bestemt M elding;" — „Commandoen i Itze
hoe er ikke tjent ttteb, at De opholder Dem faalænge, at De
optages, faa fetaer ben ingen M elding;" — „T o r jeg udbede
mig en skriftlig Ordre?" — „Den stal De strap faae."
Han gav mig nu eit skriftlig Melding om, at 1200 Mand
vare afgaaede fra Bramstedt i Mörkningen for at gaae til
Itzehoe. Her vare alle Cavalleri-Skoler famlede under R it
mester Friis og disfes famt Livregiment-Dragonernes M un 
deringskamre, et Lazareth, Heste-Depot tit ben danste Armee,
tillige Hitf arentes Mnnderingskamre, A lt dette vilde de tage.
Mcb denne Melding fra Holstein, begav jeg mig
tilbage til Itzehoe.
Da vi kom til Breitenburger-Skov,
var hele Beieit besat af Kosakkerne, der havde omgaaet Kellinghufeit. De havde lehret sig i Skoven, bundet Hestene ved
Hegnet og tændt Vagtild.
Mine Husarer vilde overtale mig
til at tage tilbage til KellingHnfett, hvilket jeg ikke fandt raadelig t; faalænge det var morkt, kunde vi maastee blive uop
dagede, men hvorledes vilde vi stjttle os, ttaar det blev Dag,
midt imellem Fjenderne? M it Raad var, at vi trak os noget
tilbage i al Stilhed og forandrede vor Paaklædning. Pelsen
blev vendt nteb det Laadne ud, Fjeberbttsten stak vi i Sabeltasten, Sabelsteden imellem Benene, faa at ben ikke knude klingre
imod Stigboilen. Hovedbedækningen, der havde Boxdugs-

betroet, trykkedes, saa dybt i Nakken som mulig, tn gjorde
os saa smaa som gjørlig, og rede i Zik-Zak ind imellem
Kosakkerne.
I Mørket stødte vi as og til paa En eller
Anden, der var tilfods; Kosakken skjoendte, hvilket vi ikke
forstode. V i vare saa heldige at slippe . lykkelig igjennem,
da Kosakkerne i det tykke Mørke holdt os for nogle as
deres egne Folk.
V i bleve lette om Hjertet, da vi vare
komne igjennem og travede rask imod Itzehoe.
Paa om
trent tusinde Skridts Afstand fra Skoven anraabtes vi
as en dobbelt Køsakpost, der holdt med Front mod Itzehoe,
vi kunde ikke svare, men lode stryge i rask Gallop forbi Ve
detterne, som afsyrede deres Pistoler ester os uden at træffe;
derefter varede det ikke længe, før vi naaede Itzehoe. Lieute
nant Rastedt var ikke i Ovarieret, men paa Torvet ved
Vagten, hvor ogsaa Ritmester Friis var, der for et Syns
Skyld lod Vagten fordoble. Lieutenant Rastedt meldte, at
han havde sendt mig med 4 Husarer ud som Patrouille for
at bringe en bestemt Melding om Kosakkernes Fremrykken og
lod mig selv overgive Meldingen, om hvad vi havde hørt
og seet. Derpaa sagde Lieutenanten: „Jeg har ladet Husa
rerne sadle, og hver Mand er ved sin Hest, Trompeteren er
i mit Qvarteer, Poster ere udsatte; saasnart Kosakkerne komme,
forsvare vi vs, saa godt vi kunne. Ritmesteren sagde vredt:
„Kosakkerne komme ikke her." Lieutenanten paasteb derimod,
at de sikkert vilde komme, da de ingen Modstand fandt, og
allerede vare i Breitenburg Skov; de vidste, hvad der i
Itzehoe var for dem at hente. Ritmester Friis svarede: „D e t
er min Sag; jeg er Høistcommanderende." Lieutenanten kaldte
Alt, hvad der var Husar, til sig og sagde: „Kammerater, I
skulle idag eller imorgen være mine Vidner, at jeg vilde gjøre
min P ligt og maatte ikke; god Nat! jeg vil Ingen see, sorg
kun for Eders Heste!" Derpaa forlod han os, og vi stode
uden Fører. Ritmester Friis havde befalet, at 50 Dragoner
og 25 Husarer skulde den følgende Morgen Kl. 6 patronillere
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samme Bei

til

Kellinghusen.

T il

de kommanderede horte

ogsaa den Husar, som var iudqvarteret hos mig paa Torvet,
ogsaa 2 Dragoner as Livregimentet vare i samme Kvarteer.
Jeg ventede Kosakkerne og havde lagt mig paaklcedt over
Sengen, 2 Lys stede uantoendte paa Bordet, som strap kunde
teendes, mine Baaben laae paa Bordet, hvert Qjeblik tændte
jeg Lys.

D a Klokken var 4, kaldte jeg paa Husaren, at han

skulde op at sodre, den Ene af Dragonerne var ogsaa com
manderet, derfor stod han ogsaa op; den anden Dragon og
jeg bleve hjemme.
Derefter hertes et Horninstrument; jeg
troede, at det var Jægere as vore, men jeg hørte smaa Heste
gallopers paa Gaden, og i et Nu galloperede Kosakkerne lige
som en Bisværm ind paa Torvet, støbte med Landserne V in 
duerne itu i Vagten og toge Vagtmandskabet tilsange.
kerne befalede Jndvaanerne at sætte Lys i Vinduerne,

Kosak
droge

omkring og toge de Danske tilfange i Qvartererne, da Dørene
vare betegnede. Paa min D ø r stod: 1 Underofficeer, 1 H u 
sar, 2 Dragoner. Kosakkerne bankede paa vor D ø r og raabte:
„B auer mach auf!

hier danst S oldat in Q u a rtie r!"

M in

Værtinde kom listende med Gadedørsnøglen og vilde lukke op ;
jeg kom næsten paa Hovedet ned af Trappen for at forhindre,
at der lukkedes op.
Værtinden bad: „F o r Guds S kyld !
udsæt mig ikke for Fjendens P lyndring; De kan dog ikke
redde D e m !" — „Kom, M a d a m ! giv mig Nøglen, De kan
ikke taale at see disse Kosakker, jeg v il lukke op." H a lvt
med det Gode, halvt med M a g t trængte jeg den gamle Kone
ind i hendes egen S tu e , tog Nøglen, indelukkede hende
i Stuen

og kastede Nøglen

i

Forstuen

i

blev banket drabelig paa Døren og raabt:

en Krog.

D er

„ B a u e r mach

a u s ! " jeg svarede: „ H i e r i st kei n D ä n e i n Q u a r t i e r ,
i st g e s t e r n um q u a r t i e r t ,
recht s i m W i r t h s h a u s
bei

dem N a c h b a r n ! "

Kosakken sagde:
op

paa Værelset,

(der var virkelig

„versteh B a u e r ! "
gjemte Mantelsækken,

et Bærtshuus).

og gik.

Jeg soer nu

og hvad

jeg ellers

havde, i Sengehalmen og kastede A lt bort, der kunde lede til
Undersøgelse. I Forening med den tilbageblevne Dragon
løsnede jeg ctt Klædesnor paa det øverste Loft, gjorde den
saft ved Tagværket, saaledes at vi kunde træffe den ned
efter at være passeret gjennem en Luge i Enden as Huset ned
til Jorden. Begge mine Pistoler stak jeg under Sabelgehænget,
vi firede os ned, trak Snoren ned og vare nit indklemte
imellem Huset og et Plankeværk as Brædder, der stede med
hele Længden opreiste. og som var saa høit, at man fra J o r
den ikke uden Hjælp kunde komme derover. Dragonen t il
lod endelig, at jeg stod op paa hans Skulder, derved naaede
jeg saa høit, at jeg kunde svinge mig over paa den mod
satte Side. Jeg faldt ned i en Vogn, da jeg slap med
Hænderne; det var saa mørkt, at man ikke kunde see en Haand
for Øjnene. Vognen tilhørte en Slagter, der boede i Gaar
den, Dragonen kastede nu den ene Ende af vor Snor over
til mig, jeg befæstede den ved Vognen, og derved lykkedes det
ham at komme over til mig. „Hvor ere vi nu?" sagde jeg,
„ I en Slagters Gaard," svarede Dragonen. „Manden er
en Meklenborger." „Hvorledes komme vi herfra?" D ra 
gonen svarede: „Jeg har ligget her i Qvarteer, følg mig."
V i ravede omkring med Hænderne i Mørket og kom tilsidst
ind i Slagterhuset, hvor vi modtoges af en stor Hund, der
soer løs paa os. Ved denne Allarm hidkaldtes Værten, han
raabte: „W er ist hier?" Dragonen svarede: „D a t bin if,
man!" — „Was für ein ich, ich kenne keinen ich, Licht her,
geschwind!" Da der kom Lys, og Slagteren fandt 2 Mand,
sagde han til mig: „Hören Sie Husar, gehen Sie auf
meinen Heuboden, da sind Sie sicher!" — „Tak for det
gode Raad! Du v il dermed sige: „M nus kryb ind i Fæl
den! jeg vil hente Katten! viis os ud igjennem dit H uns!"
Han viste os nd, vi stede nu i en smal Gade, jeg troede,
at vi derfra kunde liste os ind i Gaarden ved Stadt Ham
burg (Gjæstgivergaarden), for om jeg mulig kunde faae fat
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paa min Hest og paa denne lifte mig Nord nd af Byem.
Det lykkedes ikke, da Kosakkerne idelig patrouillerede fo r vat
sange de skjulte dansle Soldater, der ingen Anfører havdæ.
Dragonen og jeg listede os ind i de mørkeste Strceder,
kom endelig hinter den W a ll,

som det kaldes,

ong

i Nærhedem

as Dragonernes S ta ld ; der var en smal Gangbro for F o d 
gængere , ved Hjælp af hvilken man kunde komme ud i
Marken
glemt.

og hen til en lille Landsby,

Overgangsstedet besat,
vide hvorhen.

der holdt

og vi maatte gjøre omkring

uden art

B i hørte en Kosakpatrouille komme bagefter

os og gave os til at løbe.
jeg i

hvis Navn jeg hair

B i opdagede i nogen Afstand 2 Kosakker,

D a jeg løb paa Fortouget, stødtte

Løbet med Haanden paa

Dørene

for om mulig cat

sinde en aaben; jeg kom til et Huns, hvor Gadedøren bestod
af en O ver- og Underdør, den underste var lukket, den øversde
aaben,

i et Nu var jeg hovedkuls over Underdøren,

liggende paa Knæerne kastede jeg med al
t il,

den

sprang

i Laas,

endum

M a g t Overdørem

mine Forfølgeres Landser stak i

Døren, og Dragonen, der fulgte mig, blev tagen.

Kosakkerne

raabte her atter: „ B a u e r mach a u f ! "

Værten kom, og t i l

min Forundring fandt jeg den Bødker,

der havde repareret

vor

Munderingstønde;

han kjendte m ig,

tog

sit

Skjøde

skind af og sagde til m ig: „Kast Uniformen, tag dette paa,
en Spaankniv i Haanden, og De er en af mine Svende,
men hurtig!

Kosakkerne ville in d !"

Jeg ansaae det for en

Skam at tage Munderingen af. „ B i l De ikke det," sagde
Bærten, „faa maa De ud af Huset." Han viste mig nu bag
nd as Huset ind i en Have, hvor flere Haver stødte sammen;
her fandt jeg Unge og Gamle, Store og S m aa. selv as
mine Kammerater fandt jeg flere civilklædte,
skaaret Skjæget.

De tilraabte m ig,

der havde as-

at jeg skulde gjøre det

Samme, hvilket jeg ikke var at overtale t i l ; idelig betænkt paa
at komme nord ud af Byen, gik jeg atter igjennem et
H u n s,

og stod paa Gaden, uden at jeg vidste, hvorhen jeg

skulde gaae.
To Kosak-P a tro u ille r, en fra fyøire, cit fra
venstre S id e , fom imod mig. N u saae jeg ingen Redning,
jeg lod i Hast m it Ufyr og de faa Penge, jeg havde, glide
ned i Underbeenklæderne for at redde dem, stod ubevcegelig og
ventede, hvad der vilde skee. Føreren, en gammel skjcrgget
Vagtmester, steg af Hesten, klappede mig pqa Skulderen med
de O rd : „Dansk Husar, dobber Kammerat, Husar Ufyr für
Kosak, Geld fü r Kosak!" Han visiterede mine Lommer, tog,
hvad jeg havde as Sm aating, s. Ep. K n iv,

F yrtø i, m. m.

derpaa greb han sin Feltslafte, satte den for Munden og tog
mig ved Haanden: „Alexanders Schnaps, Kammerat!" Jeg
svarede: „Friedrichs Schnaps!"
Schnaps, Alexanders Schnaps!"

— „ A , niks Friedrichs
Jeg gjentog mine fo r

rige O r d , og vilde ikke gjøre Besked undtagen med den
Tilladelse at maatte drikke min Konges Skaal. Kosakken saae
stivt paa m ig, og sagde, idet han ret hjertelig rystede min
Haand: „D a n ft Husar ist dobber Kammerat, kom S ie mit
nach die Wach!"
Hvad der forundrede mig meest, v a r, at
de lode mig beholde mine Baaben, og havde de ikke »æret saa
Mange, var jeg sikkert ikke fulgt godvillig med. D a jeg kom
til Bagten, tilraabte Fangerne mig: „H v o r kommer D u fra ? "
En

Lcege stod

og forbandt Saarede,

de Fangnes Baaben

vare kastede hen ved Enden af Briksen eller den Forhøining,
hvorpaa Bagtmandftabet ester Afløsning kan udhvile liggende.
2 Kosakker stode med dragen Sabel som Arrestantposter ved
Døren i Vagtstuen.

En Officeer kom ind og talte os,

der

efter blev der bragt et Bundt Strikker as omtrent l 1/« Alens
Længde, saadanne som Kreaturhandlerne bruge til Kreaturerne.
Dette behagede os ikke; jeg sagde til en Husar Rickert: „R it
skulle vi kobles som S tude,

og transporteres, lad os slukke

Lyset, kaste os ued og krybe under Briksen.

Ingen fjender

os, vi savnes ikke."

førend Nickart

Neppe var dette sagt,

gik hen tit Bordet og slukkede Lyset;
krøbe under Briksen.

vi kastede os ned og

Arrestantp osterne løbe ud,

Fangerne

bleve enige om at springe ud af Vinduerne, holde sig sammen
og slaae sig igjennem med de dem fratagne og i Vagtstuen
ophobede Vaaben, hvoraf Enhver tog det føvfte det bedste.
Med H urra og Skrigen sprang de ud af .de ituslagne V in 
duer. Kosakkerne udenfor vare satte af Hestene og ikke fo r
beredte paa Modstand, de vege til Siden, da de flygtende
Fanger holdt sig sammen i en Klynge og huggede til alle
S id e r; de slog sig igjennem Massen paa Torvet, fordelte sig
i Gaderne og forsvandt.

Nogle Faa, der ikke flink nok kom

ud af Vinduerne, bleve tilbage,

og da Kosakkerne atter kom

ind med Lys, hævnede de sig paa de Tilbageblevne, der trak
teredes med Landsen. Hænderne bleve bundne paa Ryggen,
to og to sammenkoblede, og saaledes maatte be vandre tilfods
i Fangenskab.

En tyk,

i mange Klæder indhyllet,

Kosak,

følte med Haanden ind under Briksen, men fandt toet utroligt,
at Nogen kunde krybe derunder, da han selv ikke kunde. Husar
Rickert og jeg bleve tilbage, efterat Kosakkerne havde forladt
Vagten med de faa Fanger, de havde beholdt.
Derefter paafulgte en uhyggelig Stilhed, endelig begtmdte
det at dages; to af Byens Borgere traadte ind og sagde:
„H er seer det godt ud!

det er altsammen Ritmester F nis's

S kyld ; havde han gjort sin Skyldighed, stod det anderledes;
havde Husar-Officeren havt Commandoen, saa kunde Drago
nerne i Forbindelse med Husarerne let have forjaget Fjenden."
De fortalte, at Lieutenant Rastedt var den Forste, der toges til
Fange, Kosakkerne vidste, hvor han boede, i et afsides Huns hos en
Bogbinder paa et Kvistværelse; paa Eperceerskolen, hvor Munde
ringskamrene plyndredes, og hvor Ritmester F riis ogsaa boede,
gjennemsogtes hele Huset og plyndredes, kun vidste de ikke at
finde ind i Nitmesterens Værelser,

hvorvel han beboede de

bedste. Det hed overalt, at Ritmester F riis i Forbindelse
med Feldtpostmesteren havde underrettet Fjenden om, hvad
der befandt sig i Itzehoe,

og hvor han selv logerede,

de
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havde kun Lieutenant Rastedt at frygte fo r ; d e r f o r var han ogsaa
den Forste, der opsogtes. D e t hed endvidere, at Ritmester F riis
holdt sig stjult p aa et D ueloft, imedens Kosakkerne plyndrede
Huset.
D a B orgerne havde forladt Vagtstuen, besluttede jeg mig
til at lade Uniform en blive under Briksen, brække Sporene as
S to v lern e vg at gaae ud i Underklæderne for at speide. H u 
saren, der ligesom de flygtede Fanger havde stafset sig Vaaben
og slæbt dem ind under Briksen, skulde blive tilbage, indtil jeg
kom igjen. D en Forste, jeg mødte, var en D reng, der kom
fra en B a g e r; ham spurgte jeg: „H vor ere Kosakkerne blevue
a s? " Leende sagde h an : „ H ar D u ikke feet dem, faa har
T u sovet forbandet haardt, din S y v so v er!" M ed Skogger
latter løb han bort og søgte at gjøre mig latterlig for dem,
han mødte, paa G ru n d as min Paaklæ dning og mine S p ø rg s m aal. J e g erfarede as F lere, at Kosakkerne allerede vare i
B reitenburg S kov igjen paa R etiraden; jeg løb atter tilbage
til V agten og fortalte det, jeg havde hørt, til Husaren. H an
kom frem, jeg paaklædte mig igjen og tog et as de efterladte
V aaben. D erp aa sagde jeg til H usaren, at han skulde op
holde sig ved rnit Q v arteer og søge at samle as de tilbageblevne
H usarer saamange fom m u lig ; jeg vilde imidlertid gaae hen
til vor Lieutenant og overtyde mig, out det forholdt sig faaledes, at han v ar tagen til Fange, som Borgerne havde sagt
i Vagtstuen. Udenfor Lieutenantens Q varteer sandt jeg S tu m 
perne as hans Klæder og andre T in g ; Bogbinderen og F a 
milien jam rede, da Kosakkerne havde plyndret dem og behandlet
Lieutenant Rastedt barbarist. H an havde gjort M odstand
og ester S igende studt 2 Kosakker, der stormede op as T ra p 
pen til ham ; derfor sønderrevs de hans K læ der, som de ikke
toge med sig, m ishandlede ham med Landsestag, bandt
ham imellem 2 Heste og førte ham saaledes til S tra lsu n d .* )
*) Ester at F reden var slu tte t, blev jeg taget i F o rb o r for at ast
3
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V i havde nu ingen Forer; jeg fogte efter vor Vagtmester
Bonnichsen, en Broder til Oberst Bonnichsen ved de jydske
Dragoner, men han var ikke at finde. Jeg ilede til mit Ovarteer
og glcedede mig over at træffe de fleste af Husarerne til Hest.
Deres Heste vare blevne reddede derved, at de vare indqvarterede enkeltviis i Byen; de store Stalde havde Kosakkerne
plyndret. Jeg spurgte, om de vilde folge mig, da vor Lieute
nant var fangen, og Vagtmesteren ikke var at finde; vi vilde
foge at komme til Rendsborg. Husarerne vare villige dertil.
I det Samme kom en Uuderossiceer af Dragon-Livregimentet
tited en Ordre, at alt M ilita ir, der endnu var tilbage, ff ulde
samles ved Ritmester F n is’s Ovarteer. Det vilde Husarerne ikke,
da de troede, at han kun vilde levere dem i Fjendens Hænder. 50
Husarer havde Lieutenant Rastedt bragt til Itzehoe, foruden Vagt
mester Bonnichsen og mig. En af Husarerne fandtes dod paa Broen
i Itzehoe, gjennemboret as et Landfestik, og en ved Navn Reimers
var tagen til Fange, altsaa var der endnu 48 Husarer til
bage. Med disse 48 Mand satte jeg mig i Marsch til
Rendsborg. En Dagleier kom lobende og spurgte, om vi
ikke vilde have de mange Heste med, som endnu vare tilbage
„ilt der Feldschmiede", hvilke Fjenden ikke havde sundet. Det
var et meget betydeligt Antal, dog tor jeg ikke bestemt opgive
Tallet for ikke at overdrive; der var vist 100 Heste, snarere
over end under dette Tal. Hele Hestedepotet var i Itzehoe,
de fleste as dettes Heste havde Fjenden taget samt alle de Heste,
der horte til Exerceerskolen og til de sorstjellige EavalleriRegimenter, der vare samlede under Ritmester Friis. De
give Forklaring

over Lieutenantens Opforsel i Itzehoe.

H an var

nemlig ester at vcere losladt af sit Fangenskab kommen til Kjobenbavn,

hvor han havde paaberaabt sig m it og 4 Husarers L id n e s-

byrd.

Flere A ar efter traf jeg Lieutenant Rastedt paa E eierin air-

skolen, han takkede mig for m it Bidnesbyrd, der havde gavnet hans
S ag.

Senere blev han ansat som Totdcontrollenr.

ved Depothestene commanderede Stykkudske, font de kaldtes,
koblede nit disse Heste sammen i Halen paa hverandre ligesom
Hestehandlerne. En Mand i lysegraa Frakke kom lobende
og kaldte mig ved Navn. Det var vor Vagtmester, der var
ukjendelig derved, at han havde asstaaret Skjægget og var
civilklcedt. Han spurgte, hvorhen jeg agtede mig, jeg meldte
ham, hvad jeg vidste om Lieutenanten, og at jeg havde sogt
ham selv, men ikke kunnet finde ham; derfor vare vi nu enige
om at ville begive os til Rendsborg. Vagtmesteren sagde:
„ Derhen kunne vi ikke komme; vi maae til Glückstadt." Efter
hans Opfordring ventede jeg for at tage ham med, ihvorvel
Husarerne helst vilde bort saa snart som mulig, for at Kosakkerne
ikke fkulde komme tilbage og tage os samt vore samlede
Heste.
Vagtmesteren kom snart i Uniform, med 48 H u
sarer , 2 Underofficerer og circa 100 Heste marscherede
vi af til en Fcerge, som hedder Wevelsfleth, for derfra
at sætte over Storen til Glückstadt.
Af 300 Drogoner
under Ritmester Friis var Ingen at finde, undtagen en Trom 
peter Wilkens og en Corporal Hünermörder, begge af D ragon-Livregimentets Eperceerskole; disse to sluttede sig til os.
Ved vor Ankomst tit Wevelsfleth kom en Herre ridende paa
en fort Hest, han var civil- og fortklcedt, med Hat paa Ho
vedet og en lille Ridepidsk i Haanden. Denne Herre sagde,
at han var Ritmester Friis og gjorde Fordring paa at over
tage Commandoen over os, hvilken Vagtmesteren ogsaa over
lod ham. Vor civile Commandeur foregav, at Glückstadt
var fpcerret og beleiret, saa derhen kunde vi ikke komme, vi
maatte gaae igjennem Marsken, saa langt vestlig som mulig,
for at undgaae Fangenskab. Veiene vare næsten ufremkomme
lige i den vaade Tid i November 1813. V i vare netop
efter 3 Dages besværlig Frem- og Tilbageriden komne i
Ovarteer i Sct. Margrethe«, hvor vi troede at kunne pleic
vore trætte Heste og os felv, hvilket vi heilig trængte til,
da der udspredtes det Rygte, at vi bleve forfulgte af

Fjenden. Ritmesteren lov Trompeteren blæse til Udrykning,
vore udmattede Heste maatte atter assted uden Pleie; han
sorte os den samme Bei tilbage, som vi saa moisommelig
havde tilbagelagt, til Wevclsfleth, hvor vi for 6 Dage siden
havde været. Nn hed det, at Fjenden virkelig var for Glück
stadt; desuagtet vilde vi dog sorsoge at naae derhen, hvilket
Ritmester Friis ikke gjerue vilde. Vagtmester Bonnichsen for
langte, at jeg skulde staae ham bi og paastaae, at vi vilde til
Glückstadt. Ritmesteren blev opbragt derover og befalede, at
Hestene skulle først sættes over; Vagtmesteren vilde, at det
beredne Mandskab forst skulde sættes over og siden de lose
Heste. Skulde Fjenden virkelig forfolge og naae os, saa var
dog det beredne Mandskab reddet; det kunde da gjore Færgen
ubrugelig, saa at Fjenden ikke kunde forfolge os. Forbleve vi
derimod paa denne Side, vilde vi upaatvivlelig cm kort Tid
falde i Fjendens Hænder. Da Ritmesteren saae, at Alting
var imod ham, blev han yderst opbragt og vilde hævne sig
paa eit Stykkudsk, der var redet hen til en Bager for at
hente sig for 1 Sk. Brod. Han slog ham med Ridepidsken
og jog ham foran sig ned til Færgen. En Husar, Reimers, den
Samme, der toges af Kosakkerne i Itzehoe, og'som var undvegen
den forste Rat, havde sogt og fundet os i Wevelssleth anden
Gang. Denne Reimers spurgte mig: „Corporal! maa jeg
hente mig for en Skilling Brod hos Bageren?" „J a ! tag
mig ogsaa for 1 Skilling med!"
Ritmesteren soer mt
ligeledes efter Husaren med Pidsken; Reimers, der ikke
kjendte Ritmester F riis , da han forst kom til os i Wevelsfleth, lod Ritmesteren komme temmelig nær og raabte da:
„Hvem er Du, at Du tor true mig med Pidsken?" „Kjender Du mig ikke? jeg er Ritmester Friis fra Dragon-Livregimentet." „D e t er ikke sandt!" raabte en Deel af Mand
skabet, „det er en Skorsteensfeier fra Itzehoe i sin Skorstcensfeierdragt (han var nemlig sort klædt); Hurra for Skorsteensfeieren!" Andre sagde: „ I tage feil, det er Natvægteren fra
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Itzehoe, der sad paa Udkig paa Ritmester Fnis's Dueloft, da
Kosakkerne plyndrede Skolen og toge alle Munderingskamrene;
Hurra for Natvcegteren!" „O g D u vil slaae med Pidsten,"
tilsøiede Reimers, „understaa Dig at røre en Eneste med
din Pidfk, saa skal det vist aldrig falde Dig ind oftere at
slaae med den, det stal jeg sørge fo r, D in sorte Ravn!"
Ritmesteren mcerkede, at al Lydighed var ophørt, satte sig i
Fcergen og kom over tilligemed nogle beredne Husarer (der
kunde kun vcere 6 å 8 Heste i Fcergen paa een Gang). Da
han var kommen over paa den anden Side, ilte han styndsomst til Glückstadt. Portene vare lukkede, Glückstadt i Be
lejringstilstand; han lod sig ved en Skildvagt fra Volden
melde hos Eommandanten, der lod ham vide, at han maatte
vente, indtil Mandstabet ankom. Formodentlig havde han
meldt, at han bragte 49 Husarer, 2 Underofficerer og en heel
Deel Depotheste med, som han havde reddet i Itzehoe.

f\nh Lapitel.
G l ü c k s t a d t s Leleiring.
s i l d i g om A ftenen kom oi H u sarer syngende til G lückstadts
P o rte , det m eldtes, P o rten e aabnedes, og to R egim enter stede
opstillede, hvorigjennem vi defilerede med fuld M usik, ledsaget
af et alm indeligt B ra v o af de Tilstedeværende. V agtm ester
Bonnichsen m eldte, hvad der v a r passeret os. C om m andanten
sp u rg te: „ H v o r er D eres D ra g o n e r, H e rr R itm este r?"
„ D e ere lobne D e re s V e i", lod S v a re t.
„H v o rled es kunne
disse brave H u s a re r, der kun i A lt v are 5 0 , efter at have
m istet deres F o re r og en M a n d , alligevel m ode her 4 9 M a n d
stæ rke?" D e rp a a vidste R itm esteren I n te t at svare. H u sa rL ieutenant E w a ld , der som saaret v a r kommen til G lückstadt,
h o rte, at der v a r kommen H u sarer. S tr a p ilede bau hen til
o s, ra a b te : „V elkom m en, K am m erater!" og bad tillige C o m 
m and anten om at m aatte overtage C om m andoen over os.
L ieutenant E w ald , der kjendte R itm ester F r iis , saae ham der i
den sorte P aaklæ dning og spurgte H u sa re rn e : „H v ad er det fo r
et S u b je c t, I der fore med J e r ? " „ D e t er R itm ester F r iis ,
Skoleforstanderen for sam tlige C av ale ri - Eperceerskoler i
Itz e h o e ". „ D e t er ikke m u lig t, det er ikke F r ii s , jeg kjender
h a m ; det fo run drer m ig, at I ikke have kastet dette M enneske,
der h a r den Frækhed at udgive sig fo r R itm ester F r ii s , over
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Bord og i Stören, hvorfor have I flæbt ham omkring nieb
som Ballast!" Conimandanten sagde: „Herr Lieutenant von
Ewald! denne Herre er Ritmester F riis ". „E r det virkelig'?
saa tales vi to nærmere ved!" hvilket ogsaa stete, hvergang
Ritmesteren lod sig see. En Dag var han kommen ind i vor Stald ;
Lieutenant Ewald var tilstede og befalede Staldvagten at jage
den Philister u d , hvis han for Eftertiden traf ham i
Stalden, vilde han — tilsøiede han — selv være nvdsaget
til at fjerne ham een Gang for alle.
Lieutenant Ewald, som havde overtaget Commandoen
over os, dannede et Fricorps af udtjente Cavallerister, der
stode ved de annecterede Batailloner, og væbnede dem med
Landse, Sabel og Pistoler; i dette Fricorps bleve vi ind
lemmede, dets Styrke beløb sig til 150 Mand. Med dette
Corps gjorde han stedse Udfald; snart klædtes vi som Husarer,
snart som ridende Jægere, snart som Dragoner eller Ryttere.
Uniformer havdes, da der as alle de nævnte Regimenter
var Syge paa Lazarethet, hvilket var forlagt til Glückstadt,
og deres Uniformer bleve udleverede. Ellers var dette Corps
nyunisormeret med sort Uniform som sorteUlaner. Fjenden
troede, der maatte være en stor Masse Cavalleri i Byen,
hvilket ikke var Tilfældet.
Ritmester Friis havde nu været i Forhør, hvorved det
var blevet oplyst, at han i Forbindelse med Feldtpostmesteren
i Itzehoe i 3 Dage havde holdt en Marschordre tilbage. Jeg
blev derefter beordret at lade en Mand føre en Haandhest
med Dækken og Trendse til Itzehoe, hvor vi skulde afhente
Feldtpostmesteren, der i Forbindelse med Ritmester Friis
skulde have staaet i Forbindelse med Fjenden og være Skyld
i , at Itzehoe blev udplyndret.
B i rykkede nd før Daggry,
og havde et Compagni jydste annecterede Skarpstytter med
under Capitain Falkenstjold. Da vi i Morgenstunden vare
ankomne til Nordoer Beirmølle sønden for Itzehoe, opdagedes
vi af Fjenden i Itzehoe, der var besat med 600 Mand
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Kosakker. Disse rykkede ud af den ene Ende as Byen, da
vi droge ind af den anden. Nu beordredes jeg at tage to
Mand med for at hente Feldtpostmesteren snarest mulig, sætte
ham paa den medbragte Haandhest, fore ham ud af Byen
og overlevere ham til Infanteriet.
Da jeg traadte ind til Feldtpostmesteren, sad han i cit
Eattuns Sloprok, med cn hvid Nathue paa Hovedet, rygende
af en lang Kridtpibe; jeg gjorde ham bekjendt med min Ordre
og anmodede ham om at folge mig. Han spurgte, hvorhen?
og hvori han havde forseet sig? Konen og nogle vopne Born
bade mig grædende at staane deres Fader og at lade ham blive
hjemme, jeg beklagede, at jeg ikke kunde staane ham for at
folge med, om det var min egen Fader; det gjorde mig
selv meget ondt saaledes at hente en Familiefader ud af sin
Familiekreds.
Tiden blev Lieutenant Ewald for lang; han
kommer gallopperende hen til Huset, og sporger meget strængt:
„Hvad nøler De efter? herud med Landsforræderen, ingen
Omstændigheder! vil han ikke folge, saa brug Klingen! be
tænk det er en Forræder!" Postmesteren kom endelig til
Hest i det forhen omtalte Costume til Publicums almindelige
Latter; han afleveredes derpaa til Infanteriet, da fik han forst
Tilladelse til at iføre sig andre Klæder, og marscherede nu
under Bedækning forud paa Beien til Krempe, ad Glückstadt
til. Im idlertid blev der meldt til Lieutenant Ewald, at en
fjendtlig Ofsiceer opholdt sig hos Verbitteren paa Klosterhos,
faavidt jeg erindrer, Provst Ahlefeldt. Huset blev strax om
ringet af Husarerne, Provsten kaldtes ud, og Lieutenanten
spurgte ham, om der logerede en fjendtlig Ofsiceer hos ham,
hvilket han benægtede.
Lieutenanten bad ham sige Sand
heden og ikke udsætte sig for Ubehageligheder.
Provsten
svarede: „Paa min LEre, der er ingen fjendtlig Ofsiceer i
mit H uns!" Der kommanderedes to Husarer med dragen
Sabel til at bevogte Provsten, indtil Huset var afsogt; Alt
blev undersøgt, Skabe og Kister aabnede, hvor man kunde
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antage, at han kunde være fkjnlt.
Ovenpaa i et Gjæsteværelse sandt jeg Officerens Uniform, Kuffert, Baaben samt
hans Tegnebog og Papirer; med denne Fangst paa Armen,
faa meget jeg kunde bære, gik jeg ned. Paa Trappen modte
jeg Husarer, der sagde: „gieb m ir auch w as ab!" Lieute
nanten havde nemlig sagt, at hvad de fandt, der tilhorte en
Fjende, skulde tilhore den, der fandt det. Officerens Kappe
og Baaben beholdt jeg selv, Tegnebogen afleveredes til Lieute
nant Ewald. Provsten blev derpaa tiltalt paa den alvorligste
Maade, da han „paaLEre" havde forsikkret, at ingen fjendtlig
Officeer opholdt sig i Huset: „D e er eu Løgner, eu Mand
uværdig til at bære eu dansk Orden!" Lieutenanten rev ham
den af Brystet, og truede ham med corporlig S tra f, fordi
han havde sagt Usandhed. Det hed, at den fjendtlige Officeer
var flygtet ind i Kirken, ogsaa der søgtes han af os; jeg
red op til Alteret. Tilfods søgte nogle overalt, men fandt
ikke Officeren.
Andre skulle senere have fundet ham i en
Kjælder. Nedgangen dertil skal have været i Spisekamret,
hvor en as de adelige Damer stod paa Laagen, bestjæftiget
med at skjære Smørrebrød til Mandskabet, men egentlig for
at skjule Nedgangen til Kjælderen. Ligesom vi forlode Kirken,
ringedes der stærkt med Klokkerne for at tilbagekalde Kosakkerne,
der vare idetmindste 6 til 700 M and, vi rykkede ud af
Itzehoe op til Nordoer Beirmolle, hvorfra vi knude see
Kosakkerne igjen drage ind i Byen. Dette ærgrede Lieutenant
Ewald; han og Capitain Falkenstjold vilde nok engang
fordrive dem; der gjordes omkring, Infanteristerne toge fat
i vore Stigbøiler og fulgte os næsten ned til Itzehoe i
Trav. Kosakkerne forlode atter Byen og trak sig nord paa;
nogle bleve afskaarne derved, at Husarerne strap fordelte sig,
og i rast Trav søgte at holde sig saa meget som mulig i
Udkanten af Byen, for ved den nordlige Ende at afstjære
dem. Derefter marscherede vi tilbage til Glnckstadt.
I Krempe, hvor vi stulde fodre, meldtes til Lieutenant

42
Ewald, at Feldtpostmesteren var forsvunden, og at al Sogen
var forgjæves; Soldaterne havde ikke bevogtet ham noie nok.
Lieutenant Ewald lader en Trompeter komme, ved dennes
Blcesen ledes Opmcerksomheden hen paa Lieutenanten, der
hoit og lydelig gjorde Jndvaanerne bekjendt med, at han
111cd 50 Husarer og et Compagni Fodfolk havde vovet sig til
Itzehoe, der var stærkt besat as Fjenden, for at hente en

Landsforræder,
Anden

as

og at denne Forræder nu fkjultes af en eller

Byens

Jndvaanere;

derfor

gjorde

han samt

lige Jndvaanere bekjendt med, at saafremt de ikke vilde være
behjælpelige med at saae Feldtpostmesteren udleveret inden
10 M in u te r, saa maatt'e de undskylde ham, at han lod de
Uskyldige lide med de Skyldige, Byen vilde blive antændt i
alle fire Hjørner, Forræderen skulle skaffes levende eller bød.
Dette virkede, faa M inuter derefter kom en Rebslagermester
med Feldtpostmesteren, der havde skjult sig i hans Huns.
Bi

forlede

Krempe og

til Glückstadt,
ind deri.

førend

vare

neppe rykkede

ud

af Byen

4000 Mand svenske Tropper rykkede

I Glückstadt holdtes Forhør over Feldtpostmesteren
og Ritmester F riis; det hed almindelig, at de begge to
fkulde hænges paa Exerceerpladsen, hvilket dog ikke skete, idet
det nemlig senere ved Glückstadts Capitulation udtrykkelig
forlangtes af Fjenden, at Ritmesteren og Feldtpostmesteren
skulde sættes paa fri Fod.
Efter

at

Forhørene

postmesteren vare
S ider,

over Ritmester

afholdte, indesluttedes

kun fra Elbsiden

imod Hamborg

F riis

og Feldt-

Fæstningen fra 3
vare vi frie ved

Hjælp af et Søbatteri, der beskyttede Byen fra denne Side.
Paa Elben havde den engelfte Flaade lagt sig i Form af en
Halvmaane, paa den nordre og østre Side stod den allierede
Armee; i Krempe var det svenske Hovedkvarten under General
Boye, 6000 Mand Svenske, 2 russiste Dragonregimenter og et
prenssist Hnsar-Detachement, foruden en Deel Kosakker. D aglig
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gjorde vi U dfald, deels for a t fouragere deels fo r at holde Fjenden
fa a længe og saa lan g t borte som m ulig. D e t vilde im idlertid
blive fo r v id tlø ftig t og fo r vanskeligt nøiagtig at give B e 
retn in g om disfe U dfald, idet jeg kun kan angive, hvad jeg selv
h a r b iv aan et, og selv h a r h ø rt og feet; da jeg kun tjente som
C o r p o r a l, blev m ig I n te t m eddeelt, af hvad der fkulde skee.
S a a m e g e t er v ist, at jeg i flere U g er, eller faalcenge B e leiringen v ared e , ingen R o havde hverken om N atte n eller
om D a g e n ; jeg havde alene til m in A fbenyttelse 3 opsadlede
Heste staaende p a ra t, da een Hest ikke kunde udholde, hvad der
fv rlan g tes af m ig. D erm ed v il jeg ikke hæve m ig over m ine
K am m erate r, og det er ikke m in M en in g at søge at gjøre
m ig m ere tjenstdygtig end de. G ru n d en v a r alene den , at
jeg v a r den eneste af alle H u s a re rn e , der talte D an sk ; de
m enige H u sare r vare nem lig alle S y d h o lsten e re, der ikke talte
et dansk O rd .
In fa n te rie t i G lückstadt bestod tildeels af
J y d e r , der ikke talte T y d st, og da jeg forstod begge S p ro g ,
b ru g tes jeg D a g og N a t til O rd o n n a n ts , først hos C om m and an te n , G en e ral C zernikow , dernæst ho s en O berstlieutenant
K irchner, sam t ho s en O berstlieu ten ant, G re v A hlefeldt. N a a r
In g e n af disse H errer benyttede m ig , v a r jeg O rd o n n a n ts
h o s 'L ie u te n an t E w a ld ; afløstes jeg ho s den Ene af dem, skulde
jeg melde m ig h o s den A nden, og saa frem deles. M in H viletid
bestod dengang i, at jeg nogle M in u te r, n a a r jeg skulde stifte Heste,
kunde kaste m ig hen i S ta ld e n , in d til m in Hest v a r i O rd e n ,
anden H vile kjendte jeg ikke. E n h v er af de om talte H errer
beklagede m ig og forundrede sig o v e r, a t jeg kunde udholde
d e t, m en Tjenesten blev ved at væ re lige anstrængende. J e g
beklagede m ig ald rig d ero v er, og E rin d rin g en derom er m ig
endnu kjær.
D e A llierede indesluttede G lückstadt m ere og m ere,
daglig gjm oes U dfald fo r at hcjdc Fjenden saa lan g t borte
som m u lig ; endelig begyndte B om bardem entet fra 3 S id e r,
Englæ nderne fra E lb e n , R u s se r og S v en ste fra O s t- og
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N ordsiden. Svenskerne begyndte førft ined congrevfke R aketter
en E fterm iddag i de sidste D a g e i D ecem ber 1 8 1 3 . R aketterne
fløi over B y en ud i E lben til M orskab fo r o s, Engloendernes
R aketter fløi fra den m odsatte S id e over B yen. B o re S o l 
dater m orede sig med at tcelle de saaledes hinanden krydsende
R ak etter, der ikke berørte B y en .
E n B a a d fra Fjenden
styrede i Land til R u ssern e; B om bardem entet ophørte, og der
opstod en uhyggelig D ødsstilhed i nogen T id . D erefter begyndte
B om bardem entet igjen; vi antoge, a t de A llierede havde indbyrdes
underrettet hverandre om , at deres R aketter og K ugler gik for
høit. T a de derim od anden G a n g begyndte, traf de b e d re ; der
sendtes os B o m b er af 2 0 0 P d s . Bcegt, G ra n a te r, gloende K ugler,
3 og 3 sammenlcenkede, der som oftest hængte sig fast ved T a g 
værket og antæ ndte B yg nin gerne. T illig e sendte m an os en
utallig M æ ngde Congrevske R ak etter, der lemlæstede m ange
M ennesker. H usarernes Heste vare opstaldede p aa P r o v ia n t
gaarden , hvor M andskabet D a g og N a t stod ved de op
sadlede H este, af og til blev en H est skudt. E n g an g under
B om bardem et stode vi om trent 5 0 M a n d i en K lynge; en af
K am m eraterne istemte en dengang alm indelig K rigssan g * ). I
sam m e Ø jeblik soer en R aket igjennem T ag et m idt imellem
os ned i Jo rd e n , sprang og kastede en M æ ngde J o r d i Ø jn e n e
og A nsigterne paa den tæ t staaende K ly n g e , uden dog at
beskadige en eneste M a n d . B ed Explosionen opstod en kort
P a u se , men da In g e n v a r kommen tilskade, fortsattes S a n g e n
paany. As lignende T ilfæ ld e kunde m ange anføres.
Lieutenant E w ald blev sendt som P a rla m e n ta ir til det
svenske H ovedkvarten:; h a n s O rd o n n a n ts blev af de preussiske
V) „Jetzt ist K rieg im ganzen bande
D a s w eiß ja ein jeder M a n n ,
D o c h ja Keiicer ist hier bange
I n seinem eignen B a le r la n d ."

Husarer forledt til at forlade Lieutenanten, tage preussisk
Tjeneste og blive i Krempe. De Allierede udspredte nemlig
Rygtet om, at Holsteeu aldrig vilde komme til Danmark
mere, hvorfor vilde Holstenerne da tjene Kongen af Danmark
mere? hed det. Preusserne kjobte eller betalte Ordonnantsens
Heft, gav ham en Deel Haandpenge, og Husaren forlod den
Officeer, hvis Ordonnants han var. Lieutenant Ewald kom tilbage
yderst opbragt over denne Utroskab; han kaldte mig til sig
og forlangte, at jeg for Eftertiden stedse ffulde være hans
Ordonnants.
„Jeg stoler paa Deres Troskab", sagde han;
det glædede mig at hore dette, og jeg onskede kun Leilighed
til at bevise det. Næste Gang Lieutenant Ewald blev sendt
til Krempe som Parlamentair, fulgte jeg med som Ordonnants;
Broen over Stadsgraven var afbrudt, Tonder med brændbare
Materialier hang under den for at sprænge den, da Fjendens
Forberedelser tydede paa en nær sorestaaende Storm.
Da
Broen var afbrudt, kunde Lieutenant Ewald blot ved Hjælp
af en Færge komme over Kanalen. Færgen var kun lille,
hoist 3 Heste kunde staae i den, naar de vilde staae rolig.
Lieutenantens Hest var i Færgen, min skulde derefter, men
saasnart den solte Brædtet med Forbenene, sprang den tilbage;
nu skulde Trompeterens Hest i Færgen, og jeg tilsidst alene
over. Det var mig en Umulighed at bringe Hesten ned i
Færgen, jeg trak den og blindede den med mit Lommetorklæde.
Det hjalp ikke, saa snart den følte Træ under
Fodderne, sprang den til Siden, jeg vilde baglænds bringe
den derned, men forgjæves. To Timers Vaabenstilstand havde
vi kun, og i den Tid skulde Lieutenant Ewald til og fra
Krempe og dog have Tid til at underhandle med General
Boye. Tiden var kort, jeg stod paa den ene Side af Kanalen
med Lieutenantens Papirer i en Portefeuille; uden disse
kunde han ikke tage bort, derfor skjældte han mig ud for en
Kujon, og sagde i Vrede: „See den gamle Kjælling! han tor
ikke komme herover og har Kanonfeber! Den stakkels Hest vil
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gjerne o v e r, den m aa ikke. G aae hen, gamle K jæ lling! tag
S kjo rter paa og sog sig
en P la d s som V adsterkjælling!
han duer ikke til H u sar!" slige Bemcerkninger lod over til
m ig, den ene mere kroenkende end den anden. J e g bad en
Underofficeer as In fan teriet om at lade nogle M a n d hjoelpe
mig med at komme over. Underofficeren kom mig til Hjcelp
med 4 M a n d , 2 paa hver S id e as Hesten toge ved Hovedtoiet og S tig b o ile n , Underofficeren slog bag p aa Krydset as
Hesten, og den styredes lige ned til Foergen. D en gjorde
derpaa en L ancade, sprang i Veiret ud til S id e n lige
ned i Kanalen og rev to S la v e r , der skulde trcekke Foergen
over, med ud i V andet.
Je g kom aldeles under V and,
tumlede omkring i K analen, saa jeg tabte mine Pistoler nd
as H ylsterne, og svømmede deels under deels ved S id e n as
B roen, imellem de T onder med brcendbare M aterialier, der vare
hængte hen ser at sprænge B roen. Je g kom over til den m od
satte S id e og ved Hjælp af nogle S o ld a te r kom jeg endelig
aldeles forfrossen og fortum let i Land. Lieutenanten spurgte,
om jeg endnu kunde folge m ed? „ N aa r det m aa gaae lidt
rask!" svarede jeg. „ D erfo r skal jeg sorge." H an cvmmanderede T r a v , og i det stærkeste T rav og fri G allop gik
det frem ad til B orsflether Veirmolle. H er bleve vi anholdte
as en preussisk H u s a r - Com m ando og bragtes ind til Krempe.
Je g stod i Forgemakket hos den svenste G eneral B oye,
medens Lieutenanten v ar hos Generalen. H an kom ud og
befalede m ig at tage et Stykke Pergam ent ud as Portefeuillen
for at strive Noget efter D ictat. Je g var saa forfrossen
(det var nemlig i de sidste D age i December 1 8 1 3 ), at jeg
ikke var istand til at danne en F igur, der lignede et Bogstav.
Lieutenanten sagde: „Welch altes W eib! komm her, dam it ich
schreibe selbst!" N u skulde vi atter til Hest, og aldrig har
det kostet mig saamegen Umage at komme til Hest som denne
G a n g , da Lemmerne vare stivfrosne. D et gik nu næsten i
strygende G allop til B orsflether M o lle , saavidt escorteredes
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vi af Preusserne, og derfra til Glückstadt. Jeg befandt mig
i en næsten bedøvet Tilstand.
Færgen meb Lieutenanten og
Trompeteren stødte fra Land, min Hest sprang fra Færgestedet bagefter og font lige saa tidlig over som Færgen.
Saalænge feg var i Vandet, befandt jeg mig bedre, det var,
som om feg var kommen i lnnket Vand, da Vandet ikke var
faa koldt fom Luften; men da jeg atter kom op af det,
følte jeg en utaalelig Kulde og kom næsten i en bevidstløs
Tilstand med hen til Generalen.
Han holdt til Hest og
spurgte Lieutenanten: „Hvad fattes Kloppenborg?" „HerrGeneral!" svaredo han, „han har kun været lidt til Vands,
kun svømmet to Gange igjennem Stadsgraven." Generalen
sagde: „ V il De sørge fo r, at han øjeblikkelig kommer under
en Læges Behandling; finder De, at det er rigtigt faaledes
at spøge med et Menneskes Helbred? er De tjent dermed,
naar han nu har faaet saameget, at det ikke forvindes?
Rid De hjem, Kloppenborg!" Jeg kom hjem til vor Stald,
men knude ikke komme af Hesten; jeg kunde ikke bøie Benene,
og uden Hjelp maattc jeg have frosfet ihjel paa Hesten, da jeg
ikke kunde komme af og iteppe kunde tale mere. Korporal
Faber stod ved Stalddøren, ham bad jeg at hjelpe mig af
Hesten, han troede først at det var Spøg. Jeg gjentog min
Begjæriug, han kom nærmere, og nu saae han, i hvilken
Tilstand jeg befandt mig. Han kaldte paa 2 Husarer, der
løftede mig ned og slæbte mig med hen til Ildstedet i Brand
stuen ; de dreiede mig omkring, som om jeg skulde have været
stegt, for at optøe de frosne Klæder. Ved denne Behandling
sov jeg ind; en Læge kom til og ntabte: „ V il De dræbe
Manden? bort fra Ild e n , og heelt bort i det yderste Hjørne
af Brandstuen!" Længst borte fra Ilden blev jeg lagt paa
Halm, efter at jeg var afklædt, jeg blev gnedett med uldne
Klude fra Issen til Fodsaalerne, og indviklet i flere uldne
Dækkener; der blev hældt mig varmt Ø l med en Tilsats af
Rom i Munden. A lt dette foretoges, uden at jeg mærkede
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det. Efter denne Operation sov jeg rolig ind. Omtrent ester
et Par Timers Forlob vaagnede jeg derved, at Doctoren
følte ind under Dækkenerne efter min Puls. Han sagde:
„A a ! han feiler Ingenting; sov De nu rolig, og hvil Dem
ud, De har i lang Tid ingen Hvile havt!" „N e i, Hen1
Doctor! jeg vil op; Lieutenanten kaldte mig en gammel
Kjælling, han sagde, at jeg var uduelig til at være Husar; det
krcenker mig, da jeg er overbeviist om, at jeg har gjort Alt,
hvad der stod i min M agt, og næsten mere, end der kan
forlanges eller ventes."
Ingen Overtalelser kunde afholde
mig fra at staae op; med Taarer i Ørnene klædte jeg mig
paa i mine bedste Munderingsstykker, ilede hen til Lieutenant
Ewald og meldte mig igjen til Tjeneste. Lieutenanten udbrod:
„Was Teufel! sind Sie hier! man sagte m ir, Sie würde
wahrscheinlich abreisen zur großen Armee!"
„Noch nicht
Herr Lieutenant!" Jeg er saa fri at spørge: „Har De Noget
at besale?" „Nei, i Dag ikke; det kalder jeg at have en S o l
daternatur, kom her, drik Dem et Glas W in !" „Jeg takker,
Herr Lieutenant!" „De skal drikke!" „Jeg beder Herr Lieute
nanten forskaane mig; jeg er allerede halv beruset af en
M ixtur, Doctoren har givet mig." „G jo r In te t til Sagen!
bliver De ogsaa befkjænket, saa sover De ud her", — han
pegede i det samme paa Sophaen, „jeg er tilfreds med
Dem, der kan med Tiden blive en god Husar ud af Dem,
bliv ved at være brav! De er idag fritaget for Tjenesten."
I det Samme han sagde dette, kom der en fjendtlig
Geværkugle ind igjennem Vinduet og gik forbi mig og
Lieutenanten, der sad paa Sophaen bag ved Bordet; den
prellede tilbage fra Væggen og rullede mat hen paa Gulvet.
Jeg tog den op og lagde den paa Bordet. Lieutenanten tog
den og vilde gjemme den til en Erindring.
Hvad jeg her har fortalt om mine Foresatte, vil nu
vistnok klinge noget utrolig, men jeg maa bemærke, at dengang
var det anderledes at være Soldat end nu, navnlig ved
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Husarerne i Holsteen, hvor Tjenesten var strceng, og Lieutenant
Ewald vist en as de allerstrcengeste Officerer. Desuagtet var
han meget afholdt as sine Undergivne. Jeg for mit Ved
kommende var ham med Liv og Sjcel hengiven, og agter og
cerer ham i sin Grav. Han døde 1856 eller 1857 i Itzehoe
som Oberstlieutenant.
En Eftermiddag lod Lieutenanten os troede an og sagde
til os: „Jeg kunde have Lyst til at aflcegge en Visit ved
den preussiske Feldtvagt, men for at opnaae min Hensigt,
maa jeg have 2 Preussere, og hvor faaer jeg dem?" Da
han stod foran mig og betragtede mig nøie, troede jeg at
bemoerke, at Lieutenanten ønskede, at jeg skulde vcere den
Ene. Commandere en Mand til at tage fjendtlig Mundering
paa og gaae som Spion ind imellem de Fjendtlige, kan
man ikke, og det befales heller ikke, steer saadant, er det
friv illig t; dette kan jeg ogsaa bevise med en Attest fra
Lieutenanten.
Jeg traadte frem og sagde: „Alene tør jeg
ikke saa v e l, men har jeg en paalidelig Mand med, vil
jeg vcere den Ene." Lieutenanten sagde, idet han rakte mig
sin Haand: „Jeg stal aldrig glemme det." Husar Rickert,
den Samme, der med mig i Itzehoe laae under Briksen, traadte
ligeledes frem og sagde: „ V il De have mig med, Korporal!
saa vil jeg vcere den Anden;" det var netop ham, jeg ønskede
at tage med.
Lieutenanten takkede ligeledes ham før hans
gode Villie og lod os levere prenssiste Husaruniformer af
de fangne preussiste Husarers, samt Heste og Vaaben; A lt
var Preussist. I denne Paakloedning stulde vi den følgende
Morgen rykke ud før Dagbrcekningen. Rickert og jeg stulde
ride forud, saa langt, at Commandoen, som fulgte, netop
kunde see os. Vor Opgave var at søge at lokke Feldtvagtens Mandstab fra Hestene for desto lettere at tage den.
Ordren løb saaledes: V i stulde gaae frem med den største
Forsigtighed, ikke lade os tage, da der isaafald ingen Reb4
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ning gaves for os. „ I ville da blive hcengte i det forste
det bedste Troe; jeg kan ikke redde Je r", sagde Lieutenant
Ewald. Broen ved Borsfleth var besat as cn dobbelt Vedet
preussiske Husarer, udsatte fra Feldtvagten; denne Post skulde
først tages, om muligt, uden at der faldt et Skud. P i stulde
marschere med
Roder under Chausseetræernes Grene paa
Jordveien, da Beieu paa Midten var brolagt. En Underofficeer as Infanteriet var allerede om Natten gaaet ud med
.(i Mand, der vadede igjennem Vandet, over Aaen vesten for
Borsflether Veirmolle, sneg sig ind i Mollerens Have og
lagde sig ved Hegnet i Ryggen as den dobbelte Vedet, der
stod paa Broen med Front imod Glückstadt. Underofficeren
havde Ordre til at forholde sig ro lig , indtil vi to preussistklcedte Husarer noermede os Broen; da vilde en af Vedetterne
rykke frem fra
Broen imod os for at anraabe os. Dette
Ojeblik stulde Underofficeren benytte, springe rast frem i
Ryggen af den ene Mand, der endnu holdt paa Broen, og
med fældet Gevoer tvinge ham til at afgive sine Vaaben,
hvilket ligeledes den fremrykkede Vedet da vilde være nød
saget til at gjøre.
Det stulde betydes dem, at saafremt
de ikke løsnede et Skud, skulde intet Ondt vederfares dem; i
modsat Tilfælde vilde de ingen Pardon faae. Saaledes var
Planen.
Det lykkedes Underofficeren at tage Vedetten, da
vi vare komne faavidt frem, at vi bleve anraabte. Broen
blev besat af et Compagni Skarpskytter under Capitain Falken
skjold. Lieutenant Ewald befalede mig nu at gaae langsomt
frem. Commandoen stulde følge paa faa stor Afstand, at den
netop kunde see os, da den derved sikkredes mod at blive seet
af Fjenden.
Saasnart vi opdagede Feldtvagten, stulde vi
gjøre Holdt med Front imod Feldtvagten og søge paa en
eller anden Maade at lokke Mandstabet fra dets Heste, da
ofte det halve Mandstab, ja undertiden hele Mandstabet
ved en Feldtvagt er fat af Hestene; det beroer paa, hvor-
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vidt den er udsat for fjendtligt O verfald eller staaer meer
eller mindre farligt. Ved at gjvre H oldt skulde vi give
Lieutenant E w ald tilkjende, at nu vare vi ikke langt fra
Feldtvagten, og at vi gjorde F ro n t imod den, fagde ham ,
til hvilken S id e af Landeveien den stod. D a vi havde gjort
H o ld t, beskjceftigede jeg mig med den ene af mine Pistoler,
skruede og
dreiede ved L aasen , medens H usaren holdt
miit Hest. V i havde begge F ro n t imod Feldtvagten, der
bestod af preussiste H usarer. Lieutenant E w ald vidste nu, at
han havde dobbelt saa langt til Feldtvagten, som hen til os,
og vidste, paa hvilken S id e af Landeveien den stod.
En
gammel Underofficeer as Preusserne kom tilfods hen til os,
rygende af en S tu m p K ridtpibe, og spurgte o s : „W o kommt
I h r h er?" „W o kommen w ir her, wo kommen w ir her? aus
dem D orfe dort, und da kommen die D änen, die Grützköpfe,
hinter uns her", fagde jeg, og viste henimod vor C om m ando;
— Preusseren sagde leende: „ I h r seid w ohl ein P a a r N ecruten, ihr D um m köpfe! könnt ihr denn nicht sehen, das sind
ja die Engländer (Englænderne havde ogsaa rode Uniform er),
ihr B rum m ochsen! D ie D änen können ja nicht über die
Brücke bei der M üh le kommen, die haben w ir besetzt." U nder
officeren vidste endnu ikke, at Vedetten v ar tag en , og at
B roen var besat as V ore, derfor troede han, at den kommende
Com m ando v ar Englændere. D a Preusseren sagde: „ D a s
find ja E ngländer", lode v i, som vi ogsaa troede det, og
sagde: „ D a s ist auch w a h r, w ir sind eigentlich auch sehr
dum m , daß w ir das nicht w ußten; n u n , w ir wollen sie ge
nauer besehen." D erpaa rede vi strap langsom t vo r C om 
mando im o d e , m edens Underofficeren loe ret hjertelig og
gjorde os latterlige for de H u s a re r, der fra Feldtvagten
kom hen til ham , og som vilde have at vide af Underofficeren,
hvilke Nyheder vi bragte; de bleve staaende i en Klynge og
loe os dygtig ttd , da vi rede
tilbage. D a vi vare komne
4*

vor Commando paa circa 20 ä 30 Skridt nær, gjorde vi
omkring og rede atter Prensserne intøbe. 4tetop dette styrkede
dem i deres Tro, at Commandoen bestod af Englændere, og at
vi vare to ægte Prenssere. De brøde nd i høi Latter over
vor Dnmhed.
Saaledes rede vi foran Lieutenant Ewalds
Commando, indtil han var kommen Prensserne saa uær, at
han maatte frygte, at de dog vilde opdage Feiltagelsen, saa
gik det i strygende Gallop lige ind imellem Mandstabet, der
ikke var i Forsvarsstand. Det løb til alle Sider, sprang over
Grøfterne og søgte at redde sig snarest mulig. En Mand
toges tilfange, en Anden dræbtes; nu red Lieutenant Ewald
med 50 Husarer ind i Krempe og allarmerede hele Byen,
hvori der laae 6000 Mand svenst Infanterie, 2 russiste
Dragon - Regimenter , og et prenssist Husar - Detachement.
Lieutenant Ewald raabte: „Ich w ill euch lehren euren Dienst
passen! was seid ihr für M ilita ir ? ihr stehlt eurem König,
eurem Kaiser, eurem Fürsten das Geld ans der Tasche; ich
w ill euch lehren anfpassen!" De Fjendtlige troede, at det
var hele Glnckstadts Besætning, og løb først i alle Retninger,
indtil de opdagede, at vi kun vare faa; da toge de Mod
til sig, de samledes i større og mindre Hobe eller Afdelinger,
Trompeterne blæste til Udrykning, Tambonrene stoge Allarm,
og vi maatte naturligviis trække os tilbage til Borsfleth
Beirmølle og Broen for ikke at blive afstaarne. Lieutenant
Ewald befalede mig at holde Bagspidsen med 4 Mand
og søge at holde Fjenden saa langt tilbage som mulig.
Fjenden knude ikke angribe med en bredere Front, end Beien
var bred, da Marsken paa begge Sider as Beien stod under
Band. B i nærmede os en gammel Dam, som kaldtes Stavenloch. Lieutenant Ewald kom i rast Gallop ridende og be
falede mig, saasnart vi vare passerede Stavenloch, at lade
stryge saa rast som mulig lige ind imod Glückstadt. Lieute
nanten var en temmelig svær M a n d , og idet han kort
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vilde vende sin Hest, lagde han sig noget formeget til den
indvendige Side. Sadelgjorden brast, og han kom af Hesten.
De første fjendtlige Bloenkere nærmede sig stærkt; jeg gjorde
rast omkring med mine fire Husarer og jog deres forreste
Blænkere noget tilbage. Derved fik Lieutenanten med O rdonnantsens Hjælp saa megen T id , at han atter kunde
komme til Hest.
Han red hen til mig og sagde: „ I n
meinem Leben vergesse ich das nicht!" Derpaa gallopperede
han forud imod Glückstadt.
Efter at vi vare rykkede
ud mod Krempe, havde Commandanten ladet et InfanteriRegiment rykke ud bag efter os, som stjulte sig i Byen
Langendeich, tilligemed 2 Kanoner, hvilke en ArtilleriLieutenant, der senere blev Controllern: i Oldenburg, kom
manderede ; forbi denne B y stulde vi søge at lokke en
Deel af de forfølgende Fjender. Fra Fæstningen var der
rettet Kanoner, der bestrøge Landeveien imellem Langendeich
og Stavenloch; hvad der allerede var imellem Langendeich og
Glückstadt, var sikkret for Fæstningens Skyts, men A lt hvad
der var udenfor Langendeich kunde træffes.
Saasnart vi
eller Bagspidsen af Vore var passeret Langendeich, stulde
Infanteriet rykke frem, og fyre straaes ind imod Fjenden paa
Landeveien, og Artillerilieutenanten med sine 2 Kanoner langs
Beien ind imellem denne Masse Mennesker.
De Forreste
standsede, til Siden knude de ikke komme for Vand, tilbage
kunde ikke komme for de tæt paafølgende Masser, der bestandig
arbeidede sig fremad. Fjenden tabte mange Folk; han vilde
tage vore 2 Kanoner, men derved faldt ikke Faa. Fjenden
troede vist først, at han kunde tillige med os storme ind i
Byen, da de vidste, at den var slet og svagt besat. Men
derved, at det udrykkede Infanteri - Regiment med de omtalte
2 Kanoner pludselig og uventet kom frem, forhindredes Fjendens
Plan til dengang at tage Glückstadt.
Paa denne raste Retirade, hvor jeg havde Bagspidsen i
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preussisk Husar - Uniform. Hæftes et Signal af de preussiste
Trompetere; derpaa gjorde min Hest pludselig H oldt, gjorde
omkring, og da jeg atter vilde vende den, steilede ben, og
var nær
ved at gaae bag over med mig i en af de store
Marskgrøfter ved Siden as Landeveien. Jeg vilde springe as
den, nten kunde ikke, da den idelig steilede og avancerede sine
Egne iniøbe. Den fjendtlige Forspids seer dette, og iler nit
hen for
at tage mig. Nogle Kosakker var derimellem med
fældede Landser, jeg følte allerede i Tankerne Landsestødene og
Preussernes Sabelhug og oinede ingen Redning. I dette
virkelig farlige Dieblik kom Lieutenant Bülow , der stod ved
Dronningens Livregiment i Glnckstadt, jagende med 25 Hu
sarer for at redde mig.
Han havde sagt til Lieutenant
Ewald: „Lade Kloppenborg i Stikken kunne vi ikke forsvare,
han lit aa reddes!" Han gjorde Attaque lige ind imellem de
Fjendtlige; han selv huggede med den skarpe Sabelklinge
paa Hestens K ryd s, to Husarer tog ben ved Hovedtøiet,
og paa
denne Maade stæbte de mig bort med sig.
Uden
Lieutenant Billows Hjælp havde jeg vist udspillet min
Rolle. Denne Lieutenant Billow skal have været eit Fætter
til asdøde Generallientenant B illo w , der havde Generaleommandoen i Flensborg. Hvad der indtil den Dag i Dag
har gjort mig ondt, er at jeg siden Gliickstadts Capitulation
ikke har feet Lieutenant B ü lo w , ham har jeg at takke for, at
jeg ikke faldt i Fjendens Hænder, der vist havde hængt mig
1 det første det bedste Træ.
Fjenden havde 2 til 3 Gange angrebet for at tage vore
2 Kanoner; ved denne Leilighed var en Mand af Bedæk
ningen, as Capitain Falkenskjolds Compagm, der var befkjænket, kommen paa nogle Skridts Afstand foran Mundingen
af Kanonen; han ravede beruset omkring og bandede
Preusserne. Soldaten blev advaret om at gaae tilside, men
han hørte ikke, at man raabte til ham om at gaae asveieit.
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Tilsidst commanderede Lieutenanten: „ I Guds Navn, F y r!"
Skuddet gik af, Soldaten faldt, og Kanonerne trak sig tilbage.
Fjenden stormede frem, der fyredes gjentagnede Gange, Fjenden
gik frem og tilbage over den omtalte faldne Soldat, men
tilsidst kom han dog heel og holden ind til Glückstadt, uden
at have taget mindste Skade, men faa tilsmudset, at Uni
formen ikke var til at fjende. Fjenden maatte nemlig træffe
sig tilbage med stort Tab, da han blev beskudt fra Siden og
forfra. V i ankom til Glückstadt uden at have mistet mange
Folk.
De Allierede rykkede nærmere imod Glückstadt, holdt
den teet indesluttet og gjorde Forberedelser til at storme
Byen; Levnetsmidlerne begyndte at mangle, ligeledes Fourage
til Hestene, faa at vi 2 Dage for Capitulationen maatte
skyde over 50 Stykker unge Heste af Mangel paa Foder,
et Pund Sm or kostede 24 Sk. Courant og var dog ikke
til at faae. Jndvaanerne bade uafladelig Commandanten om
at capitulere, hvilket ogsaa skete i de forste Dage as Januar
1814, hvortil Besætningens Utroskab ogsaa bidrog. Den
troede nemlig, at Holsteen aldrig vilde komme til at tilhore
Danmark mere, hvilket Fjenderne havde sögt at bekjendtgjore;
derfor lob halve Vagter bort om Natten. Fæstningen overgav
sig, den danske Besætning rykkede ud, og opstilledes udenfor;
der marscherede forst saa meget fjendtligt M ilita ir ind i
Byen, som der behøvedes til at besætte Vagterne, hvilke
afløstes af Fjenden. Efter at det afløste danske M ilita ir var
rykket ltd, maatte vi aflægge Ed paa, at vi ikke vilde fægte
i et Aar imod Sverrig eller Sverrigs Allierede. Det for*
langtes af v s , at vi shtfce marschere under preussisk Escvrte
og i svensk Sold til Travemünde ved Lübeck og ligge der,
indtil Freden blev sluttet med Danmark, eller Dstersoeu blev
fri for I s , i sidste Tilfælde skulde vi fores til Als og forblive
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der i et Aar, saafremt Freden ikke sluttedes inden Aarets
Udgang.
A lt hvad der tilhørte Regimenterne og Corpserne af
Ammunition og Vaaben m. m. toges med, men A lt hvad
der tilhørte Fæstningen, skulde blive tilbage, og de Allierede
besætte Glückstadt.

Morscher under Lieutenant Ewald.

5Pa(t Marschen tit Travemünde havde vi adskillige Eventyr,
saaledes allerede i Kellinghusen paa vor Samlingsplads. Der
kom to Officerer af den faakaldte Russisk - Tydste Legion hen
til os og betragtede os, da vi stulde afmarschere. Den Ene,
en høi, rast Mand med en meget stolt Holdning, lagde A r
mene overkors, og sagde høit i en meget foragtelig Tone:
„M ein G ott! was für ein M ilita ir !" V i vare nemlig ridende
Jcegere, Ryttere, Dragoner og Husarer blandede imellem
hverandre, omtrent 150 Mand, hvilke alle havde staaet under
Ewald i Glückstadt og udgjort det omtalte Fricorps, som
han der dannede. Efter Udmarschen havde Enhver igjen sin
egentlige, reglementerede Uniform; derfor var Commandoen
saa blandet. En Lieutenant Wendeland, der gjorde Tjeneste
hos os, men ellers stod ved det holsteenste Rytter-Regiment,
spurgte de omtalte fremmede Officerer, hvad de mente dermed?
Den Høic kom ret gravitetisk med korslagte Arme hen til
Lieutenant Wendeland og sagde: „Fühlen Sie sich beleidigt,
mein Herr? w ir sind Ofsiciere und Cavalliere, dann fordern
Sie Satisfaction! auf Säbel oder Pistolen? uns gleich!"

Lieutenant Wendeland siger: „G odt! jeg er fornærmet;
jeg henter mig en Secundant." Han sprang af Hesten, traadte
ind til Lieutenant Ewald, meldte det Passerede og bad ham
om at vcere hans Secundant, da han havde en LEressag at
afgjøre med de to Herrer.
Det var Noget for Lieutenant
Ewald; han sagde: „M in fjccre Herr von Wendeland! jeg
først og siden D e !" Wendeland sagde: „Herr Lieutenant, jeg
er den Fornærmede!"
„D et skal jeg nok vide at ordne."
I det Samme raabte han paa Tjeneren og sagde: „M in
Uniform! hurtig!! hurtig!! hvor Satan bliver D n af?"
Tjeneren kom med Uniformen, Lieutenant Ewald havde den
neppe tilknappet, før han løb ud og raabte: „Cammeraten!
warum leidet ihr den Pöbel auf unferm Sammelplatz? fort
mit dem Pöbel!"
Den høie fremmede Office« kom hen til
Ewald og spurgte, om han ogsaa regnede dem til Pøbelen?
de vare Officerer og Cavallerer!"
Derpaa svarede Ewald
paa Tydsk: „Je g er den danske H u sa r L i e u t e n a n t
von E w a l d ; har jeg f o r n æ r m e t De m, f aa f o r l a n g
S a t i s f a c t i o n paa S a b e l el l er P i s t o l e r , paa U n i 
f o r me n el l er paa det bar e S k i n d , som De v i l !
Herr Lieutenant von Wendeland! vil De være min Secun
dant!"
Wendeland sagde:" „D et er den samme Herre, jeg
har en LEressag at afgjøre med."
„Ligemeget! jeg er her
den Høistcvmmanderende; først min Sag, siden Deres! Te
er først min, siden vil jeg være Deres Secundant; det er her
en dobbelt Sag, der skal behandles!" Lieutenant Ewald com
manderer mig med 8 Mand med dragen Sabel for Døren,
bad de fremmede Herrer at træde ind i den rummelige Forstue
i Huset og spurgte dem nok engang, om man skulde beholde
Uniformen paa.
De stillede sig i Positur, og Duellen begyndte. Den
Fremmede var meget hidsig, faldt glubsk ud imod Lieutenant
Ewald, der først kun parerede, for at lære hans Udfald at
fjende. Paa een Gang fik den Fremmede et voldsomt Tertshug

over Annen, saa at Klingen fa ld t ud af Haanden, og B lodet
strømmede ned paa G ulve t.

Lieutenant Ew ald

tog Klingen

i den venstre Haand og sagde; „H auen S ie links, denn rechts
können S ie ,

G o tt verdamme mich,

nicht!"

D o g Officeren

betakkede sig foreløbig, men Dagen efter skulde de skydes ved
N ordoer B eirut ølle udenfor Itzehoe.
N u begyndte Duellen in eb den anden fremmede O fficeer;
denne fik stray et O varthu g over F ingeren, faa at et Stykke
af den lille Finger fald t paa G ulvet, og den næstmindste hang
halv afhugget ved Haanden;

dermed var Sagen afgjort for

den Gang.
Morgenen

derpaa va r Lieutenant E w ald

redet

med 8

M a n d fra Kellinghusen saa tid lig , at han kunde være Sønden
fo r Itzehoe ved Beirm øllen K l. 83/4 fo r at skydes med disfe
to H e rre r;

Wendeland var med som Secundant, og jeg fom

Underofsiceer med Mandskabet.
K l. 9*/4 endnu In g e n ;
havde

Klokken blev 9, der kom Ing en,

un red han ned med os,

ladet vore P istoler, og faaet O rdre

skyde paa den Første',
tage fat paa Hestene.

t il

efter at vi

at hugge og

der understod sig at angribe os eller
I

Itzehoe erfarede Lieutenanten,

Duellanterne havde faaet Saarfeber

at

og vare paa Lazarethet;

han red derhen, traverserede over paa Fortouget, bankede paa
V in d u e t, spurgte efter Herrerne og erfarede, at de ikke kunde
møde,

da de havde Saarfeber.

Tordenstemme,

Derpaa raabte Ew ald med

at de vare Gadedrenge;

de havde først ud-

fordret paa H ug, det forstod de ikke, nu havde de stevnet ham
paa Pistoler, og han va r redet 2 M i i l fo r at møde efter A f 
tale, men disse Gadedrenge krøb nu i S k ju l paa et Lazareth!
Han fkjældte dem nd det Værste, han kunde,
deres Optræden pøbelagtig!
allierede T ro p p e r,

Itzehoe

og kaldte hele

var stærkt belagt af de

disse begyndte at flokkes fo r

at faae fat

paa E w a ld ; nu mærkede h a n , at det dog var paa Tiden at
bryde af og commanderede:
4 og 4 fammen,

og i T ra v

„M a rsch ! T r a v ! "

V i holdt os

gik det nu rask igjennem G a -
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derne; næften ude af Byen gjorde han Holdt, vendte sig nok
engang om, og raabte: „M e in G o tt! was fü r ein M ilita ir ! "
og dermed var Acten endt.
Uuderveis fra Kellinghusen til Trawemünde var Ewalds
Oppasser, der fulgte efter Commandoen, bleven tilbage
i et Vcertshuns for at fodre Lieutenantens Hefte; her an
modedes han af preussiske Husarer om at tage Tjeneste hos
dem;

der blev budt ham Haandpenge,

ikke indlade sig derpaa.

men Tjeneren vilde

D a han ikke var at overtale til at for

lade sin Herre, vilde Preusserne kjøbe en af Lieutenantens Heste,
en lille guul Hest,
Kosakkerne.

fom Lieutenanten selv haade erobret fra

Pact denne Hest red Lieutenanten gjcerne ved de

største Parader, da han vidste, at det ærgrede de fjendtlige
Officerer at see ham paa den erobrede Hest.
D a Tjeneren ikke vilde sælge Hesten, vilde de fratage ham
den med M a g t; Tjeneren satte sig til Modværge og vilde fo r
svare sin Herres (Stendom, men af de preussiske Husarer blev
han saaledes tilredt, at han blev liggende mere døb end levende.
H vis Værten ikke havde taget sig af ham, vilde han have
tilsat Livet ved at forsvare sig og Lieutenant Ewalds Hest.
Tjeneren var en Husar af 6te Husareskadron.
Lieutenant Ewald, der var kommen til Bramstedt, ventede
forgjæves til

langt ud paa Aftenen efter Tjeneren med de

Haandheste.
at erfare,

Endelig beordredes jeg at ride tilbage for

hvad

der var

tilstødt ham ,

da han ikke kom.

Underveis, omtrent Halvveien til Kellinghusen, erfarede jeg af
en Reisende,

at han var indlagt paa Lazarethet i Kelling

husen; jeg ilede derhen og fandt ham i en saadan Tilstand,
at han svævede imellem Liv og D ød, og hverken kunde eller
maatte tale, da Hovedet var næsten kløvet paa ham af
Sabelhug.
Lieutenantens Heste var ikke at opspørge, og da
jeg var ene imellem faa mange Fjendtlige, var jeg nødsaget
at ride tilbage uden at kunne foretage noget videre til Hestenes
Opdagelse, saasremt jeg ikke vilde udsætte mig for en lignende
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B ehandling som den, der v ar bleven O ppasseren til Deel. S k y n d 
somst red jeg tilbage til Bram stedt og meldte til Lieutenant
E w ald, hvad jeg havde erfaret om O ppasseren og hans Heste.
Lieutenant E w ald blev yderst opbragt og skrev strap til
den Høistcommanderende over de allierede T ropper. H an fo r
langte uopholdelig Hestene ndleverede, hvis han ikke skulde
betragte de preussiske H usarer som en R øverbande, dersom
ikke hans Heste med S a d e lto i in. m. strap bleve ham
sendte, vilde han udfordre den commanderende Officeer,
under hvis Com m ando Husarerne stod, som paa S tra te n røverm aneer havde overfaldt en T jener og frataget ham
hans Heste, da han a n to g . at H usarerne ikke uden deres
Foresattes Vidende og Villie kunde udøve sligt R øveri
og m ishandle hans T jener. D a vi i Segeberg vare opm arscherede til Afmarsch, kom en preussisk H usar ridende med
Lieutenant E w ald s to Heste med alt T ilbehør. Husaren
leverede et stort B rev , hvilket Lieutenant E w ald i Hast læste.
E fter at han havde læst B re v et, sagde han til H usaren:
„A ltsaa er D u eu af de T a p p re , der have havt den uhørte
Courage i Forbindelse med en heel D eel ligesindede Kam m e
rater at angribe med V aaben i H aanden en dansk T jener og
med S ab elh u g tilrede ham saaledes, at han blev mere død
end levende liggende paa P lad sen , hvor en civil M an d
reddede ham af E ders barbariste Kløer for at stafse ham
Lægehjælp, uden hvilken han vilde have været et O ffer for
E ders O verfald. D u er altsaa Anføreren for disse T appre,
der tør angribe en ubevæbnet Skopudser; havde han været en
as mine bevæbnede H usarer, vilde det ikke have bekommet Eder
vel. H er strives til m ig, at D u er Hovedm anden, der forledede
dine Kam m erater til at vise deres B ra v o u r imod en danst
ubevæbnet Hestepasser. D ine Foresatte melde m ig , at D u
ikke er straffet og overlade det til mig at give D ig en C o r
rection efter Fortjeneste. J e g lader D ig herved vide, at D u
blot stal have 25 danske Fugtel, hvilket er den mildeste S tr a f ,
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der kan tilkjendes eit M ilita ir, som Dig, der med skarpe Vaaben
med Magt vil røve Heste sra en ubevæbnet Oppasser,
og som dog forst kunde naae sit M a a l, efterat han
med mange Kammeraters Hjælp havde ubarmhjertig hugget
Staklen ned."
Lieutenant Ewald befalede Corporal Küster
at trække sin Sabel og tælle Husaren 25 Fugtel til, uden
at lægge Fingrene imellem.
Han spurgte Husaren, om han
kunde staae ene, eller oni han vilde holdes. Denne begyndte
ynkelig at bede om Forladelse, men Lieutenanten sagde: „Havde
D it Medlidenhed med ntitt tro Tjener, da han vilde forsvare
sig ubevæbnet imod din skarpe Sabel? viste D u Medlidenhed,
da I med Sabelhug havde strakt ham hen for eders Fodder?
Corporal gjor Deres P lig t!"
Corporate» trak ham en over
Ryggen, hvorpaa Husaren sank i Knæerne med et græsseligt
Brol. Corporalen sagde: „Herr Lieutenant, der Kerl ist ausgestopft, es ist bei uns Regel die Uniformen auszuziehen und den
Sattelkittel anzuziehen." Uniformen blev trukken af ham, og det
viste sig nu, at han var stærkt udstoppet. Efter at han havde saaet
en Staldkittel paa, maatte han træde frem igjen, men kunde ikke
staae ene; to Mand maatte holde ham, medens han ynkelig
bad om Medlidenhed. Lieutenanten svarede: „D n jammerlige
Karl kan ikke staae for nogle Slag af en flad Klinge, derimod
barbarisk, umenneskelig masakrere min Tjener, dertil har D n
Courage! Husker Dn det, Du Umenneske! Her flyder intet
Blod, her lemlæstes Du ikke, her er ingen Fare for dit usle
L iv, det er kun en lille Correction for en stor Forbrydelse,
at Du dog lærer at smage en dansk Sabelklinge, uden at det
videre kan skade Dig, D in Usling." Uden Skaansel maatte
han tage sine 25 Fugtel til almindelig Morskab for vore
Husarer, der ikke havde mindste Medlidenhed, da Enhver vidste,
hvor umenneskelig han og hans Kammerater havde behandlet
Oppasseren. Lieutenant Ewald gav ham en Skrivelse med
tilbage, hvori der meldtes, at han havde faaet en Douceur
af 25 danske Fugtel for hans udviste Courage og hans bar-
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bariske Behandling as en Ubevæbnet. Efter endt Execution blev
sat op, og Marschen fortsattes til Travemünde.
I Nærheden af Lübeck Hortes en stcerk Kanonade, der
gjordes Holdt. Jeg udsendtes for at forhore, hvad Kanonaden
havde at betyde. Da jeg var kommen til Lübeck, henvendte
jeg mig til Commandanten, hvor jeg erfarede, at Freden var
sluttet med Danmark. Commandanten anmodede mig at bede
Lieutenant Ewald om, at han efter Ankomsten ville besoge ham.
B i marscherede ind i Lübeck, sorbleve der om Natten, og Dagen
derpaa marscherede vi igjen tilbage og bleve indkvarterede paa
Hasselburg, et Gods i Noerheden as Neustadt, der tilhorte
en Baron von der Natt. Der bleve vi liggende i nogen Tid,
og derfra besögte Lieutenanten ofte Neustadt.
Den Dag vi marscherede samlede igfennem Byen, lod
Lieutenanten vore Trompetere Mache, og vi rede med dragen
Sabel igjennem Byen. Paa Torvet var Hovedvagten for den
Afdeling as den allierede Armee, der havde Neustadt besat.
Skildvagten, der stod for Gevær, spadserede ganske ligegyldig
udenfor Bagten uden at raabe Bagt i Gevær.
Lieutenant
Ewald commanderede Holdt, red i Gallop hen til Bagten og
raabte af alle Kræfter til Skildvagten: „ W ill er Wacht ins
Gewehr rufen! sieht er nicht die dänische Standarte? wer ist
hier Wachtcommandeur? heraus gleich! der wachthabende O fficeer mit der ganzen Mannschaft heraus! wollen Sie gleich
presentiren! wollen Sie die dänische Standarte respectiren oder
nicht, sonst werde ich Sie lehren selbige zu respectiren." Der
blev præsenteret Gevær; saalænge blev Lieutenanten holdende
ved Bagten, derpaa commanderede han Marsch, og vi glæ
dede os over at have en Forer, der ved alle Leiligheder vidste
at forskaffe den danske Standart den tilbørlige Respect.
En Dag spørger Lieutenant Ewald mig, om jeg vilde
ride med ham til Neustadt, hvilket jeg gjærne gjorde. Paa
Gjæstgivergaarden, hvor han tog ind, var en heel Deel O f
ficerer af den allierede Armee. I Gjæstestuen opstod en Ord-
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strid imellem Lieutenanten og de fremmede O fficerer af den
russisk- tydste Legion. Je g horte O rdstriden og vidste, at
Lieutenant E w ald v ar ene imellem^ saa mange fremmede O f 
ficerer, jeg frygtede fo r, at han ikke let vilde klare S trid en
alene. Je g lob hurtig ud i S ta ld e n til en H u sar, Lieutenantens Hestepasser, ved N avn Koch, og sagde: „H old Hestene
parate og optomm ede, at p aa forste Vink A lt er i O rd en ."
Ligeledes fik jeg Staldkarlen til at hjæ lpe, da der med min
Hest v a r 3 Heste at optömme og holde parate. D erp aa lob
jeg ind i Forstuen for ont m ulig at være Lieutenanten til
Tjeneste, faavidt det v ar mig tilladt og m uligt. D e t Værelse,
der v a r mig og O rdonnantsen eller Hestepasseren anviist, var
lige over for den store Gjæstestue, hvor den om talte O rdstrid
fandt S te d . Je g ' stillede mig i D oren og afventede, hvad
der vilde komme. Lieutenanten kom meget vred u d , gik frem
og tilbage paa G angen, der var lang og rum m elig, og lod sin
S a b e l slæbe, hvilket han som oftest gjorde. T o O fficerer af
den russifi-tydste Legion kom ligeledes ud og spadserede frent
og tilb ag e, altid paa S id e n af Lieutenant E w a ld , de gjorde
G rim asser efter ham , n aar han vendte dem Ryggen, hvilket jeg
tydelig saae uden at kunne gjore Lieutenanten opmærksom derpaa;
dog lykkedes det m ig , da han talte til mig angaaende vore
Heste. Je g sagde ham , at jeg havde O rdonnantsen ved Hestene,
der vare parate, saasnart Lieutenanten befalede, i det S am m e
blinkede jeg med Ø jnene og nikkede imod de tvende O fficerer.
Lieutenanten forstod mig og gik forbi de Frem m ede; ligesom
han v a r forbi, dreiede han sig om og saae, at den Ene med
G rim asser gjorde N a r af ham. N u blev han som rasende,
soer hen, tog denne O fficeer i B rystet, rendte ham baglæ nds
tilbage og støbte ham ned p aa T rap p e n , idet han sagde, at
han handlede som en G adedreng, hvorfor han stnlde behandles
som en saadan. D en fremmede Officeer vilde reise sig op,
men blev stedse kastet tilbage; han greb efter sin S a b e l og
vilde trække den, Lieutenanten havde i et N u sin Klinge trukken
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met den ene Haand og holdt fin Modstander in eb ben anden
paa Trappen; denne fik af og til et ordentligt Tryk meb
Tilfdiende: „ Dummer Junge! Gesichter kann er schneiden;
w ill Offieieren zum Besten haben, und da liegt er nun, er
bärmlicher K e rl! warum vertheidigt er sich nicht?" Flere stor
mede til, men Lieutenanten raabte: „D er erste, der sich unter
steht diesen Wicht zu unterstützen, hat es mit mir zu thun!"
Nn font Jomfruen i Huset lobende hen til Lieutenanten
og bad ham sor Guds Skyld berolige sig! Hun greb med
begge Hænder om den blotte skarpe Klinge med de O r d :
„Herr Lieutenant! for ntin Skyld, jeg beder Dem." Lieute
nanten tog ben faldne Modstander i Brystet, reifte ham op
og sagde: „Dank er dem Mädchen, sie hat Ih m das Leben
gerettet!"
Jeg hörte Mumlen fra flere Steder: „Warte, bis er weg
w ill; er soll büßen, dieser Grobrian!" og nn troede jeg, at
det var T id , derfor sagde jeg paa Dansk til Lieutenanten, at
Alting var færdigt. Han sagde: „Gaa ud til Hestene og vær
færdig til Asreisen!"
Jeg gik ud i Gaarden, satte mig til
Hest, Ordonnantsen ligeledes; Lieutenanten^ Hest holdt G aard skarlen færdig til Opstigningen. Lieutenanten kom, steg hurtig
til Hest, sagde til Karlen, idet han gav ham Drikkepenge:
„D e r, sor din Uleilighed; nu aabn Porten i ett F a rt!"
Lieutenanten var soran, Ordonnantsen og jeg tæt bag efter;
vi havde Ordre til at følge rask, ride A lt overende, hvad der
vilde standse os, og hugge Enhver over Hovedet, der understod
sig at ville tage sat paa Hestene. Porten aabnedes i en Fart,
og nu gik det i Gallop nd paa den glatte Gade, hvilket vilde
have været sarligt, hvis ikke vore Heste havde været saa godt
skærpede, som de vare.
Den tilstrommende Menneskemasse
ventede, at Ewald vilde lade sin Hest bringe nd sor Gade
døren, hvilket han ellers pleiede; derfor strømmede A lt til
Gadedøren, og hele Gangen var fuldt af fremmed M ilita ir.
5
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De Udenforstaaende gloede ind igjennem Vinduerne for at see
Ewald, denne kom nu med os to i Gallop ind imellem disse
mange Mennesker. De Ncermeste ville træde tilside og stedte
Andre overende, vi vendte os een Gang om og morede os over
at see denne store Forsamling,
net sig.

der stråledes havde forreg

Sjrttr Lapite!.

Forsoningen med min Fader.
Andelig fik vi Ordre til at marschere til Rendsborg. Ved vor
Ankomst dertil opstilledes vi for vor Detachementscommanbeur, Oberstlieutenant v. Späth.
Han sagde til Lieutenant
Ewald: „Men min Gud! hvor ere alle mine unge Husarer
blevne as?" „Nogle har jeg mistet i Glückstadt", svarede
Lieutenanten, „de Ovrige ere blevne utroe, og have ladet sig
forlede til Desertion!"
Oberstlieutenanten havde vel Aarsag til at sporge saaledes,
da Ewalds Commando bestod af nogle ridende Joegere, holsteenske Ryttere og Dragoner fra forskjellige Dragon-Regi
menter, som han havde modtaget fra Lazaretet i Glückstadt,
og som hörte hjemme i Kongeriget, derimod var der ingen H ol
stenere eller Slesvigere.
Oberstlieutenanten tilföiede: „E r
den lille danste Husar ogsaa lobet bort?" Nci Herr Oberst
lieutenant ! han, min Tjener og Hestepasser, samt en Trompeter
Wilkens ere de Eneste, der ere blevne tilbage, af de 50 Mand,
der stode under Lieutenant Rastedt, og som ikke have ladet sig
forlede til Utrostab."
Oberstlieutenanten kaldte mig frem, spurgte Lieutenanten om
min Opforsel, og sagde til m ig: „ V il De imorgen Klokken 9 For
middag mode hos mig, jeg har noget at tale med Dem om!"

Da jeg Dagen efter modte, sagde Oberstlientenanten: „D et er
mig overmaade fjært at hore, at De har været brav og
paalidelig; bliv saaledes ved, min S ö n ! saa kan der blive
en brav Husar af Dem, og for at overtyde Dem om, at
jeg paafkjonner, hvem der er brav, saa skal De have 14 Dages
Permission; Te veed vel, hvormange der have anholdt derom,
men jeg har maattet nægte dem det, da jeg ikke veed, hvor
hurtig vi kunne komme til at marschere igjen.
De er den
Eneste, der saaer Tilladelse til at reise hjem paa 14 Dage."
„Herr Oberstlieutenant! jeg takker mange Gange for Deres
Godhed; dog indseer jeg ikke, hvorledes jeg stnlde tilbringe
14 Permissionsdage, da jeg er fremmed her, og ikke veed,
hvorhen jeg stnlde reise." Oberstlieutenanten sporger: „Har
De ingen Forældre eller Hjem? sig mig, hvorledes kommer
det, at De er ansat her, da jeg ingen Rekrutter saaer fra det
Danske."
Jeg fortalte nu, hvorledes jeg var kommen i
Tjenesten, hvormeget min Fader havde derimod, og hvorledes
jeg havde forladt Hjemmet.
M in Fader havde atter ved
Fredsslutningen strevet til Oberstlientenanten og bedt ham om,
saafrenit Tjenesten kundet tillade det, at permittere mig, var
det endog kun nogle Dage; desuden havde min Fader tid
ligere tilstrevet Oberstlientenanten og ladet ham vide, hvorledes
jeg imod hans Billie var bleven Husar.
Jeg antager at
Oberstlientenanten vilde hore, om jeg vilde folge Sandheden,
hvilket jeg gjorde og stedse vil.
Efter at jeg havde fortalt Ovenanforte til Oberstlieute
nanten, spurgte han mig: „E r det Sonnens eller Faderens
P ligt at give efter?" „D et er Sonnens," svarede jeg. „ B il
De da ikke nu ved at reise hjem soge at udjævne den M is sorstaaelse imellem Dem og Deres Fader? B i ere Soldater,
leve i en bevæget Tid, kunne idag være raste, imorgen Kroblinger; handle vi da ikke til vor egen Skade, naar vi leve i
Uenighed med Forældre eller Venner, hvorfra vi i stige sorgelige Tilfælde kunne have Understøttelse? hvad mener De?"

„Oberftlieutenanten har fuldkommen Ret; jeg er vist det be
redvilligste Menneske, der kan findes, til at give efter, til at
føge at gjøre eit Forseelse fra min Side god igjen, naar jeg
har feitet, nten her frygter jeg for, at det ikke vil hjælpe mig.
Fader sagde til mig i Haderslev: „Her er de sidste Penge,
Dn faaer af m ig; nu kan Du reife!" siden har jeg ikke hørt
noget hjemme fra, hvorvel jeg har skrevet; jeg antager, at
titan har glemt m ig; jeg vil ogsaa stræbe at glemme, søge at
efterkomme givne Befalinger paa det Nøjagtigste, og overlade
Resten til Gud, hvad han end har bestemt for mig. At blive
en Krøbling derpaa tænker jeg aldrig, og det vilde være eit slet
Soldat, der stedse frygtede for at blive Krøbling; jeg gaaer
frit og villig, hvorhen jeg commanderes, uden at tænke paa
derved at komme tilstade!" „D et er smukt tænkt, ntin Søn!
og bliv dette Forsæt tro !"
Da Oberstlieutenanten havde
sagt dette, viste han mig Udskriften paa et Brev og spurgte:
„Kjeitder De denne Haand?" „D et er min Faders!" „O n ffer De at læfe Brevet?" „Naar det tillades!" „Vær faa
god, læs!" Med disse Ord gab Oberstlieutenanten mig Bre
vet. M in Fader bad Oberstlieutenanten om en kort Permis
sion for mig, faafremt jeg havde opført mig faaledes, at
Oberstlientenanten tilligemed mine samtlige Foresatte vare fuld
kommen tilfredse med m ig; hvis ikke, ønskede han ikke at fee
mig. Efter at jeg havde givet Brevet tilbage, spurgte Oberstlientenanten: „Hvad siger De nu?" „Jeg bliver her!" „E r
De stridig?" spurgte Oberstlieutenanten. „Herr Oberstlienteitattt! jeg har lidt meget ved faaledes at forlade mit Hjem;
skulde jeg nu komme hjem, og Døren blive mist mig, vilde
det krænke mig langt mere; oprevne Saar læges ikke let.
Om jeg ogsaa kommer hjem og fortæller Dem Sandheden
om min Stilling i Tjenesten og om den Velvillie, mine Fore
satte vise mig, er det ikke fagt, at min Fader vil troe det,
derfor bliver jeg hellere her".
„De vil have en Anbefaling
med, kan jeg høre, den stal De faae; De kan gjøre Dem
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reifefærbig. I Morgen reifer Vagtmester Gregersen herfra til
Kjøbenhavn; han har Vognpas, De kan reife meb ham til
Haderslev; derfra og hjem har De omtrent 5 M iil.
Om
14 Dage kommer Gregersen tilbage til Haderslev, faa kan
De kjore frit meb ham til og fra Haderslev".
Jeg reifte da, men da jeg frygtede for, at min Fader
ikke vilde tage godt imod mig, vilde jeg forst komme ukjendt
og fole mig for.
Forst naar jeg havde overtydet mig om,
at jeg knnde vente Tilgivelse, vilde jeg give mig tilfjenbe;
skulde jeg derimod blive overtydet om, at jeg ingen T ilg i
velse knnde vente, vilde jeg ukjendt forlade mit Hjem meb
det faste Forsæt aldrig mere at vende tilbage dertil, men
stedse beflitte mig paa at opføre mig faaledes, at min Fa
der, faafrentt han vilde erkyndige sig om mig, aldrig skulde
faae Skam af min Opførsel.
Jeg tog derfor om A f
tenen ind til eit gammel Aftcegtsmand, Poul Madsen,
den tidligere Eier af min Faders Gaard; han boede vel
300 Skridt fra Gaarden.
Den gamle Mand glædede
sig over at fee mig igjen, da der havde gaaet allehaande
Rygter om mig. Først hed det, jeg var skudt, senere, at jeg
var deserteret, og til Slutning, at jeg var som Krigsfange
slæbt til Rusland. Den gamle Mand sagde: „D in Fader
vil glæde sig; han har ofte talt om D ig, og fagt, at han
var dog vel haard imod D ig ; desuden har han skrevet og
bedt om, at Du nmatte komme hjem". „D et er altsammen
godt, dog v il jeg selv overtyde mig derom". Jeg laante nit
nogle gamle forrevne Klæder, fom jeg iførte mig, det ette Been var
omviklet, og med eit gammel, tidligere trekantet Hat paa Hove
det, en Tværsæk paa Ryggen, eit stor Stok i Haanden, og
ledsaget af en fort Pudelhund, jeg havde faaet af eit Kosak,
hvorfor jeg kaldte den Kosak, bankede jeg paa hos min Fader
ved Midnatstider.
Karlene vilde først ikke lukke op, da
det var klart Maaiteffitt, og de efter min Paaklædning at
dømme anfaae mig for eit Vagabond af sletteste Kaliber.
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De forlangte, at jeg skulde sige mit Navn, hvorfra og hvem
jeg var? Jeg sagde: „Luk op, saa skulle I nok erfare, hvem
jeg er!" Avlskarlen, som jeg kjendte meget godt, sagde:
„Kan D u ikke være dit Navn bekjendt, saa bliv udenfor!"
Jeg paastod, at jeg nødvendig fkulde tale med Thingskriver
Kloppenborg, de maatte endelig lukke op. M in Moder havde
hørt den Allarm og havde sagt til Karlene, at de skulde lukke
op og lade Manden komme ind; de vare 3 Mænd og be
høvede ikke at vcere bange for mig. De lukkede op og fulgte
mig asie 3 i Hælene ind i Kjøkkenet.
M in Moder spurgte
mig om mit Anliggende; jeg bad om at tale med Herr Klop
penborg selv. Endelig kom han og betragtede mig medlidende,
da han var yderst god
imod
fattige Folk og gav mange A l
misser*).
Fader spurgte: „Hvem er D u? "
„En Soldat
fra Nendsborg".
„Fra hvilket Regiment?" „Dronningens
Livregiment". „Hvorhen agter Du Dig nu?" „Jeg er per
mitteret; jeg vil kunbede Dem tillade mig, at jeg i Nat
maa opholde mig hos
Dem
i Deres S tald, da det er saa
koldt at vandre.
Da jeg er kommen fra Landeveien og er
troet og meget daarlig til Fods, frygter jeg for, at jeg ikke
kan naae den næfte B y , og i denne Kulde er det Haardt at
vandre uden at finde et Natteqvarteer." Fader spurgte: „D a
Du hører til Dronningens Regiment, der garnisonerede i
Glückstadt, var Du vel der under Beleiringen."
„ J a , jeg
var i Glückstadt." „D er var ogsaa Husarer der under Lieute
nant Ewald; fjender D u Nogle af dem?" „A f Anseelse vel,
men ikke videre."
„Jeg havde ogsaa en Søn der imellem,
han er Korporal; ham fjender Du altsaa ikke?" „N e i!"
„D et gjør mig ondt", tilføiede min Fader, „at jeg ikke kan give
Dig et ordentlig Natteqvarteer, da jeg ingen Sengeleilighed
har for D ig, (jeg var nemlig saa forreven og elendig flæbt,
*) Jule- og Nyaarsaften lod han saaledes en Deel af Byens Fattige,
der vare skikkelige Folk, spise ved sit Bord.
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at han frygtede for at byde mig en ordentlig Seng, og
Karlene vilde vist ligesaalidt tage mig til Sengekammerat);
min Karl stal ride med Dig op til Byen, der kan Du
hvile Dig ud i Kroen; Bespiisning og Logis stal jeg betale
for D ig ".
„Mange Tak, Herr Kloppenborg! jeg kan ikke
ride med mit daarlige Been".
M in Moder gik omkring og
lyttede til Samtalen, hun havde stillet sig foran mig med et
toendt Lys i Haanden, betragtede mig meget nvie og løftede min
bredstyggede Hat as Hovedet, som jeg for ikke at blive kjendt
havde beholdt paa. Lys og Hat faldt hende nd af Hænderne,
idet hun grædende sagde! „Fader! kjender D u ham ikke?"
Hun førte mig derpaa ind i Stuen og hentede min Faders Klæ
der, for at jeg skulde tage dem paa istedetfor min daarlige Dragt.
„Der seer D u" — sagde hun — „Følgerne! D u vilde ikke lade
Dig raade! hvorfor vilde Du være Soldat?" Imedens hun
henvendte disse Bebreidelser til mig, løsnede hint min Tragt, men
fandt nedenunder en virkelig proper og fiin Husar-Uniform,
med megen Sølv-Besætning, hvoraf jeg selv var stolt. M o 
der sagde: „Hvorfor gjorde Du det? hvorfor mødte Du i
disse Pjalter?" „ftjære M oder! for ukjendt at erfare, om
jeg turde vente Tilgivelse og en venlig Modtagelse; i modsat
Tilfælde vilde jeg strax reife tilbage til Eskadronen og søge
ved Flid og Paalidelighed i Tjenesten at overtyde Dem om, tjære
Fader og Moder! at det stedse er min faste Billie at opføre
mig faaledes, at De aldrig stal opleve den Dag, at De
kunde have Aarsag til at stamme Dem over min Opførsel".
M in Fader stod hele Tiden som forbauset over, hvad han
hørte og faae, og sagde endelig: „H ar Du Brev med fra
Din Oberstlieutenant?" Jeg leverede ham den medbragte
Skrivelse. Efter at min Fader havde læst den, kom han hen
til mig, omfavnede mig og sagde rørt: „Alting er nu glemt,
og vær velkommen! bliv ved at være brav og D in Konge
tro !"
To yngre Brødre hørte nu, at jeg var kommen hjem;
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de sprang af ©leede ud af Sengen
det Hjerteligste.

og kjoertegncde mig paa

Ester Aftensmaden maatte jeg begive mig

til Hvile i et Gjoesteværelse; begge Brvdrene vilde med og
dele Seiet med mig, og hvor troet jeg end v a r, tillode de
dog ikke, at jeg maatte sove, men fvrst maatte jeg fortælle
dem om min Hest, mine Baaben og meget Andet. Jeg fo r
blev hjemme i 8— 10 Dage og reiste derpaa tilbage.

s p r u it Cnpitrl.

Et Aheld. Forjkjellige Morscher. Husardetachementets Oplosning. Änsoettelse ved
Landsenererne.
(§ fter Ankomsten til W edel i 1814 blev H usarernes I5m=
ceerskole under Lieutenant S c h ro d er flyttet fra W edel paa G ru n d
af den stcerke Jn d q v a rte rin g af N u s se r, der 1 8 1 4 holdt H o lsteen besat, forst til Itze h o e, derfra til W ilster, fra W ilster
til H eid e, fra H eide til S le s v ig , fra S le s v ig til S ilb e r stedt og fra S ilb e rste d t, i Fasten henim od Paafke 1 8 1 5 , til
W edel.
I W ilster havde jeg det udmcerket godt, da jeg blev indqv arteret hos en K jobm and E h le rs, som horte til F am ilien .
D a jeg blev o m q v arteret, accorderede jeg med den nye V æ rt
om selv at forskaffe m ig Q v a rte e r, og forblev ho s E h lers
uden mindste B e ta lin g , felv de B esp iisn in g sp en g e, der betaltes $ ærterne, vilde E h le rs ikke m odtage, m en leverede m ig
en Q v itte rin g fo r M o d tag e lsen , som jeg flnlde aflevere til
Skoleforstanderen. B i havde det io v rig t Alle overordentlig
godt i W ilster, og det gjorde E n h v er af os ondt, at vi skulde
forlade B y en og marschere til H eid e, skjondt der ikke v a r det
Ringeste at klage p a a B eh andlin gen der. J e g skrev regelm æ ssig
hver Uge til en B en i W ilster, og fik med om gaaende P o st

Svar igjen. Endelig fif jeg et Brev, hvori det meldtes mig,
at Flere af mine Venner i Wilster nogle Dage efter vilde leie
en Vogn og besøge mig i Heide, faafremt de var fikkre paa
at finde mig hjemme. Jeg svarede uopholdelig, at det vilde
vcere mig en stor Gloede at kunne modtage dem, jeg vilde
fastfoette Dagen og glædede mig til den, men min Gloede
forvandledes til Sorg.
2 Dage før den Dag, paa hvilken
jeg ventede Beføget fra Wilster, fik vi Marfchordre om M o r
genen Kl. 7.
V i fkulde den følgende Nat Kl. 12 marfchere
til Slesvig.
Det var mig ikke muligt at underrette mine
Venner i Wilster derom, de vilde følgelig komme til Heide
og ikke finde os der.
Med Posten knude ikke strives betids
nok. Da jeg vilde gjøre A lt for at forhindre, at mine Ven
ner gjorde en forgjoeves Reife, gik jeg hen til Skoleforstanderen
Lieutenant Schrøder, hos hvem jeg stod faa vel anseet, at han
aldrig nægtede mig Noget, faafremt han kunde bevilge det, og
bad ham om Tilladelse til at ride til Meldorf 2 M iil fra
Heide, hvor jeg havde en Fætter boende, fom Lieutenanten
personlig kjendte. Paa Lieutenantens Spørgsmaal om, hvad
jeg vilde der, svarede jeg, at jeg havde noget Tøi der, font
jeg gjerne vilde hente, og at jeg vilde sige Farvel, da jeg
formodentlig ikke faa let vil komme der oftere.
Lieutenanten
tillod mig at tage en stærk Skoleheft og ride til Meldorf,
men jeg nmatte være tilbage faaledes, at jeg kunde marfchere
Kl. 12 næste Nat. Havde jeg fulgt Sandheden og bedt om
Permission til Wilster, 6 M iil fra Heide, frygtede jeg for,
at den vilde være bleven mig nægtet. En gammel Corporal Küster,
der var Lærer ved Skolen, en dygtig Soldat og god Lærer, men
drikfældig og ikke min Ven, stod just i Stalden, da jeg sadlede
min Heft. Han spurgte mig, hvor jeg vilde hen; jeg svarede:
„ T il M eldorf." „S ig hellere til Wilster", sagde han. Corpora
len vidste nemlig, at jeg ventede Fremmede derfra, og at jeg ofte
havde talt om, hvor gjærne jeg vilde til Wilster igjen. Ved flere
Leiligheder havde Küster fundet sig tilsidesat, og han troede, at
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jeg ofte blev ham foretrnkken, hvilket gav Anledning til Stik
lerier. Sagen var ben, at han ofte var beruset, faa at Skole
forstanderen ingen synderlig Tiltro havde til ham, og derfor
kommanderedes jeg ofte, hvor det egentlig havde været hans
Tour. Her troede Küster, at han havde den bedste Leilighed til
at hævne sig for de formeentlige Tilsidesættelser. Han kaldte
paa en Husar Schletzer, fodt i Meldorf, der var en meget
dygtig Husar, men tillige en Mand, derstedse fkulde holdes
strængt. T il denne sagde Corporalen: „ V il Du ikke gjærne
hjem forst, inden vi marschere herfra, siden vil Du neppe
faae Leilighed dertil". Husaren sagde naturligvis Ja. Corpo
ralen lovede at skaffe ham Permission, naar han derimod vilde
love at faae at vide, om jeg ikke var reden videre fra M el
dorf s. Ep. til Wilster. Han lovede ham desuden en Extradouceur, saafremt han kunde erfare noget bestemt desangaaende,
og at hans Navn skulde forties. Husaren var villig hertil, Corpo
ralen skaffede ham Permission til Kl. 10 om Aftenen. Veien fra
Heide til Wilster forte gjennem Meldorf.
Jeg red hen til
min Fætter og bad ham at sige, saafremt en eller Anden skulle
sporge efter mig, at jeg nylig havde været hos ham; skulde
de sporge om min Hest, skulde han sige, at jeg var kommen til
fods til ham, hvor min Hest stod, vidste han ikke. T il min
Fætter fortalte jeg, at jeg vilde til Wilster. Han fraraadede
mig det, da jeg havde 12 M iil frem og tilbage at ride og
det fra Kl. 8 om Morgenen til om Aftenen Kl. 11, altsaa
i 15 Timer, han mente, det var for strængt for Hesten, da vi
fluide marschere samme Nat.
Jeg bad ham ikke aabenbare
det til Nogen; saaledes troede jeg at have forebygget en O p
dagelse, dog det lykkedes ikke. Schletzer kom til Meldorf og
spurgte hos min Fætter, hvor jeg var, da han vilde folges
med mig hjem til Heide. M in Fætter sagde, jeg havde været
der, men hvor jeg for Oieblikket opholdt mig, vidste han ikke.
Schletzer søgte min Hest i Stalden, og da han ikke fandt den
der, spurgte han, hvor jeg havde min Hest.
Ingen kunde

eller vilde sige ham det, nu speidede han i Udkanten as Byen
vg spurgte, om Ingen havde seet en H usar-Corporal ride
forbi.
Nogle Drenge havde seet mig og beskrev Hesten
og mig med saa tydelig, at Husaren vidste, at det var mig,
han forfulgte Sporet til det forste Vcertshuns, hvor jeg havde
givet min Hest et Stykke Brod og ladet den drikke. Manden
havde der spurgt, hvorhen jeg agtede at ride, jeg havde uden
at ahne, at det skulde sorraades, svaret: T il Wilster. Nu havde
Schletzer nok, han red til Heide og meldte, at jeg var redet
til Wilster. Da jeg kom til Wilster, blev jeg modtaget med
Gloede, jeg satte min Hest paa Stalden og lod den staae
hoit anbunden, hvilket man gjor ved en Hest, der er noget
medtagen, for at den ikke strap skal cede, hvilket kan voere
fladeligt.
Jeg havde været i Stuen en halv Time og var
yderst sornoiet, jeg gik nu ud ser at forpleie min Hest. Im id 
lertid var Tjenestepigen kommen ind i Stalden og fandt min
Hest hoit anbunden.
Hun gik hen, loste den ned og stop
pede >.hele Krybben fuld af vaade Klover.
Den fortærede
dette med voldsom Graadighed og blev i hoi Grad for
sangen. Da jeg kom ud til den, var Ulykken fleet, jeg saae
Hesten staae og ryste med alle 4 Been sammen og stiv som
en Træhest. Jeg spurgte, hvem der havde bundet min Hest
ned og givet den vaade Klover.
„D et har jeg gjort", sagde
Pigen, „var det ikke flammeligt at lade det stakkels D yr saaledes staae og sulte, da den var saa varm".
Jeg svarede:
„De har meent det godt, men desværre sat mig i den største
Forlegenhed, jeg kan tænke mig, Hesten er forsangen, hvorle
des flal jeg komme hjem til Heide, 6 M iil, da Hesten ikke
kan gaae, langt mindre lobe, jeg er aldeles ulykkelig".
Af
Glæden hlev almindelig S org, jeg spurgte, om de havde en
Dyrlæge. Han var ikke hjemme i Dag, sagde Gaardskarlen,
der havde seet ham ride ud paa Landet. Hesten skulde aarelades, Ingen kunde hjelpe, saa stemte jeg Halsblodaareu og
med en Pennekniv flår jeg Hul paa Aaren, hvilket lykkedes
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m eget god t.
H esten b efan d t sig kort efter n og et b e d re , jeg
v a r n ød saget til a t tænke p a a H jem rejsen.
I B egy nd elsen
lod d e t, som om H esten blev b ed re , jeg n aaed e til M e ld e rs ,
h o ld t et L lleb lik h o s m in F æ tte r og fik a t v id e , a t H u sar
S chletzer h av de v æ ret der og iv rig søgt m ig o v e ra lt i B y en .
N n frygtede jeg fo r F re d en og listede, saa g o d t jeg kunde,
a fsted, deels til F o d s fo r a t skaane H e ste n , deels ridende.
P a a Klokkeslaget 11 kom jeg u d e n fo r m in S t a l d , d er stod
C o rp o ra l K üster m ed en H a a n d lø g te ; h a n besaae m in H est, og
u d b rø d g la d : „ D e r h a r v i det, saad an n e unge Lapse skulle her
foretræ kkes fo r g am le tjente S o ld a te r , der seer m a n , h v o r p aa lid e lige de ere, de fo rla n g e P e rm is s io n p a a 2 M i il og rid e 6 M iil
frem og tilb ag e a ltsa a 12 M i il istedetsor 4 , og h v ad er F ø lg e n '?
H esten creperer, den er jo død sens s y g , kan neppe staae. H a n
skjældte m ig forskrækkelig u d fo r hele M a n d sta b e t.
K üster
hav de, h v ad H esten angik, R e t, dog kunde jeg ikke tie læ ngere,
jeg kaldte h am en J u d a s , en slet K a m m e ra t o .- s . v. K üster
truede m ed sin S a b e l , jeg fo rtjen te en d y g tig Lection deraf,
sagde h an . C n d m ere fo rb ittre t greb jeg til m it S id e g e v æ r,
og i et N u stede v i m ed d ra g n e K lin g er im od h in an d en og
h av de allerede g jo rt nog le U d fa ld , d a L ieuten an ten m ed
T o rden stem m e befalede H o ld t. C o rp o ra l K üster m eldte n u ,
a t jeg v a r redet til W ilste r istedetsor a t rid e til M e ld e rs , og
a t H esten v a r d ø d s s y g , stok fo rsan g en i den G r a d , a t den vist
ikke kunde le v e ; „ D e r seer H e rr L ieutenan ten n u ," sagde h a n ,
„ h v o r p aa lid e lig K lo p p en b o rg e r , h a m , som D e sto ler m ere
p a a end p a a gam le U ndero fficerer, a t det ikke kan g aae u stra f
fet hen, v il D e vist nok lade h am vide.
L ieu ten an t S c h rø d e r sagde til C o r p o ra te » : „ D e t er in tet
K am m eratstykke m in gode K ü ster! n u b efaler jeg D e m at tie
stille". L ieutenan ten kaldte m ig til S i d e og sagde til m ig :
„ H v a d h a r D e g jo rt M e n n e ste ? fo rtæ l m ig S a n d h e d e n " ; jeg
fo rta lte h am hele S a g e n . „ H a v d e D e dog sagt m ig det strap,
D e veed, jeg n æ g ter D e m sjelden N o g et, D e h av de fa a e t P e r -
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mission paa et Par Dage og kunde saa være kommen bag
efter Skolen, men hvad stal jeg nu gjore, jeg indseer ikke,
hvorledes jeg stal kunne gjore Noget for dem, saafremt Hesten
doer.
De maa med en Mand bringe den syge Hest bag
efter".
Skolen afmarscherede, jeg fulgte med den syge Hest
langsom bagefter, og med megen Møje bragles den til Sles
vig, dog da den kom paa Steenbroen, kunde den ikke gaae
længere.
Jeg spurgte efter en Dyrlæge og blev viist hen til
Dyrlæge Lorentzen.
Jeg bad ham tage imod den syge
Hest og fortalte ham, at mit hele fremtidige Vel beroede paa,
at Hesten blev ilive, dode den, var det ude med mig.
Jeg
meddelte ham dernæst hele Historien og bad ham redde mig,
saafremt det stod i hans Magt.
Hesten blev staaende i Frederiksberg, Skolen var indqvarteret i Nærheden as Friheden paa den anden Side af
Slesvig. Den næste Morgen lob jeg forst op til min syge
Hest, og tilbage igjen for at mode Kl. 7 paa Exerceerpladsen.
Kl. 11 var øvelsen endt, strax lob jeg op til Hesten igjen,
og om Aftenen ester endt Ovelse tredie Gang, det var om
trent 6 M iil jeg lob, og desuden var jeg til Ovelse saavel For
middag som Eftermiddag.
Saaledes lob jeg 3 Dage, den
3die Dag om Aftenen dode Hesten, hvilket jeg meldte til
Lieutenanten.
Han bad mig henvende mig til Dyrlægen,
Sagen , vilde beroe meget paa, hvorledes Dyrlægens Attest
lod, efter Obdnctionen stulde jeg bringe Attesten. Dyrlægens
Attest var udstedt saaledes, som om Hesten kunde have lidt
as et indvortes Onde, der kunde have havt Døden til Folge,
om den end ikke var bleven reden. Jeg frygtede for Følgerne
og ventede det Allerværste.
En Corporal Blonck, en brav
Kammerat, mærkede, at jeg grublede paa Noget, han kom hen
til mig og sagde: „Hvorpaa speculerer D u? gjor kun ikke
dumme Streger, det er jo dog kun en Hest, naar En as os
stydes sller lemlæstes i Tjenesten, hvem bekymrer sig da
derom? Han søgte at troste mig og gik fra mig hen til Lieute-
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nant Schröder. Han fortalte ham, at han var bange for,
at jeg vilde begaae en dum Streg, naar jeg ikke erfarede
Noget, der kunde berolige mig Hesten angaaende. Lieutenanten
lod de forstjellige Underofficerer kalde til sig og spurgte, om de
ikke Alle kjendte den fatale Sag med Kloppenborgs Permis
sion til Meldorf, han tilføiede, at man havde AZre af at
hjælpe et Menneske ud af en Forlegenhed, men at styrte et
Menneske i Ulykke, det kunde enhver Skurk gjvre, ffulde
Nogen af dem kunne sige, at han aldrig havde feilet, saa
kunde han træde frem, at vi Andre kunde tage Lære af ham,
han for sin Part havde ofte feilet. „Kloppenborg", sagde han
endvidere, „har sorseetsig og kan tildrage sig en haard Straf,
finde I ikke, at det er tungt for et ungt Menneske for en
faadan Forseelses Skyld at blive ulykkelig for sin hele Levetid?
naar I nu Alle ville love mig aldrig at omtale denne Sag,
men overlade den til Detachementscommandeurens Bedömmelse
efter modtagen Rapport og Dyrlægens Attest, haaber jeg at
Kloppenborg vil flippe taalelig. Jeg veed Küster, at De og
Kloppenborg ikke ere de bedste Venner, men jeg kan umulig
troe, at det kan glæde Dem at fee det unge Menneske ulykkelig,
ikke sandt Küster, det vilde ikke glæde dem? Ville de Alle hver
især love mig, at De ikke videre vil omtale denne S ag, saa
vil jeg gjøre, hvad jeg kan til hans Fordeel". De lovede det
Alle, men Küster holdt det ikke, og havde Oberst Späth hört
efter Øretudere, vilde det være gaaet mig slet. B i kom til
Eskadronen, og jeg svævede i Angst for, at det endnu skulde
opdages, og jeg blive draget til Ansvar for Hesten.
Naar
jeg blev sendt hen til Obersten, stræbte jeg at komme bort
snarest mulig, jeg mærkede ret vel, at Obersten ofte havde
Noget til Slutning at sige mig, men dog holdt inde, maaskee
han af Medlidenhed lod mig løbe, da han vistnok kunde fee Den
Uro, der plagede mig. Endelig befriedes jeg for den græsse
lige Angst, hvori jeg svævede.
En Løverdag Eftermiddag, efterat vi vare komne til WeDel,
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ønskede 3 Underofficerer Permission til Altona, den Ene var Blonck.
Han kom til miß og spurgte, om jeg vilde reise med til Altona om
Søndagen. Jeg svarede ja, saafremt de vilde kjore, men ride
med vilde jeg ikke, jeg havde hellig lovet aldrig oftere at tage en
Tjenestehest paa Permission.
Dlonck foreholdt mig, at det
var latterligt at gjore saadanne Lofter, jeg skulde med. Jeg
svarede, at jeg med Fornoielse vilde betale min Part til Vog
nen, saafremt de vilde fjor c, men ride vilde jeg paa ingen
Maade. Blonck svarede: „D et vil vise sig". De 3 Under
officerer gik hen til Oberstlieutenanten og bad om Permission,
der bevilgedes dem, derpåa bad Corporal Blonck om Permis
sion for mig. Oberstlieutenanten sagde: „Han er jo ikke her,
hvor er han?" Blonck foregav, at en Tjenesteforretning af
holdt mig fra at kunne tocere der samtidig med de Andre.
Obersten sagde: „D e t er ikke Grunden, sig til ham, at han
skal komme strap til mig".
Blonck kom med Ordre, at jeg
strap skulde mode hos Obersten. Jeg spurgte, hvad Obersten
da vilde, der ahnede mig intet godt. Blonck fortalte, hvad
der var passeret, og hvad Obersten havde svaret. Jeg sagde:
„Hvor kan Du udeu min Villie anholde om Permission for
mig, jeg har jo sagt, at jeg ikke rider med". Blonck svarede:
„D u vil dog vel ikke gaae hen til Obersten og sige, at det er
Usandhed, hvad jeg meldte ham".
Det kunde jeg ikke gjore
imod Blonck, jeg gik altsaa derhen, og da Obersten spurgte,
hvorfor jeg ikke var modt samtidig med de øvrige Kammerater
og havde anholdt om Permission til Altona, gjentog jeg Bloncks
Ord. Obersten sagde: „D et er ikke Aarsagen, jeg vil sige
dem Aarsagen. De har engang havt en Hest fra Heide til
Meldorf, ikke sandt? og hvorledes handlede De der? Det den
gang Passerede og de deraf opstaaede Folger ere Aarsag i,
at De ikke turde komme til mig, veer oprigtig! jcg vil, De
skal have T iltro til mig og ikke skjule Noget." Strap fortalte
jeg hele Tildragelsen og bad om Tilgivelse. Obersten svarede:
„Tak De Lieutenant Schroder for hans Napport, og ligeledes
6
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Dyrlægen for den indsendte Attest; vilde jeg have hørt efter
øretudere, havde det feet galt nd for D em , jeg har lcenge
villet sige Dem det, nu veed De, at jeg er underrettet derom,
imorgen kan De ride med deres Kammerater, men veer for
sigtig, og jeg forlanger, at De selv skal komme til mig, naar
De v il anholde om Et eller Andet, ikke bruge Sendebud."
Der
faldt mig cn Steen fra Hjertet, jeg takkede min Oberst tusinde
Gange, jeg kunde ikke dølge min Glcede, jeg havde gjcerne
kysset ham paa Haanden af Taknemmelighed.
Glad ilede
jeg hjem og red Dagen derpaa saa fornøiet til A ltona,
jeg ikke kan erindre nogensinde at have været.

som

I 1815 sit vi Ordre til at marschere t il Frankrig, vort
Eorps skulde kompletteres fra de sjællandske Eskadroner, da
vi havde mistet mange Folk under Krigen. B i fik 150 Mand,
der ankom i deres egne Klæder

og med det halve Antal

Heste, 5 Dage før vi skulde marschere.
Mandskabet skulde
først mnnderes, Munderingerne afpasses, og Meget vmændres.
Husarerne brugte de saakaldte Snogpander og røde Rosetter
paa Hovedtøiet, som skulde skaffes tilveie i 5 Dage.

S jæ l

lænderne talte ikke et tydsk O rd, og Underofficererne ved det
hvlsteenfie Detachement kunde ikke forstaae Dansk, jeg var den
eneste Underosficeer, som foruden Corpsfiriveren

kunde tale

Danst. Derfor blev jeg commanderet til at have Opsyn med
det danske Mandstab og skulde tillige sørge fo r, at Mnnderingsstykkerne samt Sadeltøiet blev færdigt til Afmarsch. Paa
Grund heraf havde jeg aldrig Ro i disse 5 D øgn, hverken
Dag eller Nat. D a de 4 Dage vare forløbne, var Sadel
tøjet endnu ikke færdigt; det blev da ikke leveret saa hensigts
mæssigt som nu,

der maatte ofte foretages betydelige F or

andringer dermed,
Jeg

laae

efterat Estadrvnen havde

i Landsbyen Holm

med det

modtaget det.

danste Mandskab,

Vs M il fra Wedel og var flere Dage nødt til 2 a 3 Gange
at tage ind til Wedel, hvor Munderings- og Sadel
kammeret

var,

for

enten at modtage eller aflevere Noget.
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Den 4de Dag gik jeg op til Oberstlieutenant Späth og
meldte, at nu havde jeg Munderingsstykkerue o. s. v. i Orden,
Sadeltojet tilpasset og færdigt uteb Undtagelse af Besætningen
med Snogpander.
Naar disse vare leverede, fkulde de
beitses med Skedevand for at blive hvide, hver enkelt skulde
bankes itu med en lille skarp Hammer, saa at de bleve aabne
og kunde syes fast, da de i raa Tilstand ere tætte nedenunder.
Dette medtager lang T id , da det maa erindres, at enhver
Hest stal have et Par Hundrede paa sit Sæt Toj. Oberst
lieutenanten sagde til mig: „De maa endelig see at blive
færdig, lad det koste, hvad det vil, Sadeltojet maa besættes;
vi kunne ikke marschere med det Halve besat og det andet Halve
ubesat, tag Arbeidere, saa mange De behover, kun at det bliver
særdigt, jeg vil gjerne betale, hvad det ^koster". Dermed lod
Oberstlieutenanten mig træde af. Ester at jeg var kommen
til Holm med en heel Sækfuld raae Snogpander, satte jeg
Folkene til at rense Snogpanderne og gjore dem færdige til
Paasyning, og selv red jeg til Uetersen, henvendte mig til
Byfogden og bad ham reqvirere imod Betaling Sadel
magere og Skomagere, saamange som mulig, der stulde
arbeide i Holm for at faae Sadeltojet besat. Byfogden var meget villig dertil, og ved hans Bistand bragte
jeg saamange Sadelmagere og Skomagere til Vogns med til
Holm, som jeg behovede. Hver Mester stulde have 24 ß,
hver Svend 16 ß og hver Dreng 8 ß Cour, i Daglön og fri Station. Paa denne Maade blev jeg færdig med
det sidste Sæt Klokken 11 om Aftenen; Klokken 12 begyndte
vi at sadle, og Klokken 1 holdt vi marschfærdige. V i marscherede til Altona, og i Palmaillen samledes vore 2 Eska
droner. Jeg havde i 5 Dage og Nætter ingen Sovn eller
Ro havt, jeg kunde ikke holde Øjnene aabne under Marschen
og sov paa Hesten. Ta vi stulde ride ind i Hamborg, bad
jeg en Tilstuer, der stod med en Snustobaksdaase i Haanden,
om en Priis Tobak; denne fik jeg. Ikke alene snusede jeg
6*
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jeg deraf, men jeg bestryg Ojenlaagene og øjenkrogene med
Tobak for ikke at sove, men dog var jeg ikke istand til at
vaage. M in Sidemand maatte idelig støde til mig for nogen
lunde at holde mig paa Hesten.
Paa den lange B ro , der
af Franfkmcendene var bygget over Elben fra Harburg til
Hamborg, 2 M ile lang, gjordes Holdt, da der ingen Bro
var over den egentlige Strøm , men store Færger, der satte
over fra begge Sider. Bed Foergen maatte vi sidde af og
vente noget, da der var Artilleri, der først fkulde scettes over.
Jeg lagde mig under Rækværket paa Broen og sov. Im id 
lertid var Alting klart til Overgang, Hestene førtes 4 og 4
ned i Fcergen, uden at der blev sat op. Følgen var, at man
glemte mig, da min Hest af sig felv fulgte sin Deling.
Husarerne trak over Broen til Harburg, og først der sav
nede man mig.
M in Hestepasser fik en Irettesættelse af
Oberstlieutenanten, fordi han ikke havde vækket mig. Jeg
vækkedes først af et Jægerevmpagni, der fulgte efter vs;
en Capitain kom hen og kaldte paa mig. Jeg troede, at
jeg drømte, da jeg saae Jægere og ingen Husarer, og jeg
kunde paa ingen Maade forklare mig, hvorledes jeg var kom
men mellem Infanteri, og at min Hest ligeledes var for
svunden; jeg maa have taget mig latterlig ud i denne T il
stand. Capitainen mærkede, at jeg var heelt fortumlet, og
sagde til mig: „Corporal! hvorledes er De kommen tier?"
Endelig var jeg istand til at samle mine Tanker og fortælle,
hvorledes det var gaaet til. Jeg fik en Plads paa en B a 
gagevogn og kjørte til Harburg, hvor jeg fandt min Hest og
Hestepasser med Jndqvarteringsbillet. Den følgende Morgen
skulde vi marschere; jeg var tidlig paa Pladsen og red min
Oberstlieutenant imode for at bede om Forladelse, fordi jeg
var bleven sovende tilbage paa Broen. Jeg ventede en stræng
Irettesættelse. Oberstlieutenanten lod mig imidlertid ikke komme
til Orde, men sagde: „Jeg veed, hvad De vil sige; vær De
ubekymret! Jeg kan tænke mig, hvorledes De maa have været
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tilpas efter at have vaaget i fem N setter." Han forlangte Reg
ningerne for Arbeidet og gav mig et Gratiale af 10 Specier
met) de O rd: „Voer faa god, min Søn! tag det; jeg er
fuldkommen tilfreds med Dem, og det vil gloede Deres Faderat høre, at De er flink, meget brugelig og activ."
Da vi Dagen efter under et Ophold paa LüneburgerHede tilfældig kom til at tale om Desertion, sagde jeg til
mine Kammerater: „Hvad ville I gjøre mig, naar jeg deser
terede?" „D et Samme, fom vi gjøre ved andre Deferteurer
i Krigstider; den naadigste S traf er Spidsrodløben gjennem
200 Mand." „D et vil jeg dog frabede m ig!" „D u mener
vel, at der stal gjøres en Undtagelse med D ig ? " „Ja, det
forlanger jeg."
Derover opstod der en Trætte imellem mine
Kammerater og mig.
Jeg spurgte: „Om ikke en Deserteur
straffedes først for at have forladt fin Afdeling, og dernæst
i Særdeleshed for at have brudt den Trostabsed, fom han
havde aflagt ved Standarten."
Dertil sagde man Ja. Jeg
gjorde nu opmærksom paa, at jeg ikke var militairpligtig, men
var mødt frivillig og aldrig havde aflagt nogen Trostabsed.
De indrømmede, at dette forandrede Forholdet.
„D er fan
vel," tilføjede jeg, „tilkomme mig en mundtlig Irettesættelse
for at have forladt Estadronen, men corporlig Straf pro
testerer jeg imod." En Officeer, Lieutenant Beck, fom hørte
dette, gik hen og fortalte, hvad jeg havde sagt. Jeg blev nu
kaldt frem, og Oberstlieutenanten spurgte mig, hvorledes det
gik til, at jeg ikke havde svoret til Standarten. „Herr Oberst
lieutenant!" svarede jeg, „jeg var commanderet til Pofthufet i Uetersen, medens de andre Recruiter aflagde Eden;
der blev siden ikke tænkt paa mig." „D et er rigtigt, nu er
indrer jeg det; havde jeg en Standart ved Haanden, stulde
De strax aflægge Eden." Hertil yttrede imidlertid Lieutenant
Ewald, at det ikke var nødvendigt, og at han vilde gaae i
Caution fo r, at jeg ikke deserterede, da jeg havde bestaaet
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Proven.
indvende
Bi
hvor vi

Oberstlieutenanten svarede, at han Intet havde at
imod denne Caution.
marscherede derefter over Bremen og Bremervörde,
feirede Frederik den 6tes Kroningsfest, til det M ün-

sterske.
Jeg blev nu commanderet til i Forening med tre andre
Corporaler under Commando af Lieutenant Flindt, der var
bleven ansat ved Punds Ferdinands Dragoner, at fore 150
sjællandske Husarer til Kjobenhavn. Da vi paa denne Marsch
vare komne til Kolding, blev Lieutenanten der, og jeg fik
Ordre til at fore Husarerne over til Middelfart, hvor vi
skulde blive, indtil Lieutenanten ankom. Hvis det blev slet
V eir, skulde jeg sorge for, at Hestene kom under Tag, men
ikke reqvirere Qvarteer. Det blev virkelig Regnveir, jeg maatte
bringe Hestene under Tag oppe i Byen paa Postgaarden og
flere Steder, hvor det kunne lykkes mig at skaffe Plads. Medens
jeg var beskjæftiget dermed, kom en Husar lobende fra Skibs
broen og meldte, at der var et morderisk Slagsmaal nede paa
Skibsbroen, hvor Husar Morten Sorensen, var beordret
til at læsse vor Bagage paa de reqvirerede Vogne. En af
Bonderne, en meget hoi Mand, havde ikke strap villet efter
komme, hvad Husaren sagde, der beordrede ham at kjore sin
Vogn hen i Række med de andre, for at den kunde blive paa
læsset. Bonden svarede ikke, men sagde til Husaren i den
fyenske Dialect: „D u er nok en Jyde!"
Husaren svarede i
samme Dialect, som han talte særdeles godt: „D u er nok
en Fyenbo!"
Disse Ord gjentoges fra begge Sider flere
Gange, medens Husaren, der var en Spilopmager og tillige
en meget haandfast og flink Mand, saae Bonden leende i An
sigtet. Bonden blev vred og vilde stode til Husaren, men i
det, Samme strakte denne det ene Been forud og det andet
lige bagud, saa at han kom til at sidde i Skrævet paa Broen,
og saae op paa Bonden, som om han var en Dværg, til a l
mindelig Latter for de Tilstedeværende. Husaren sprang op
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og sagde: „Kan D u gjore det." Bonden støbte med Haanden
imod Husaren og sagde: „Gaa bort, jeg har staaet ved
Garden."
Husaren gav nu Bonden et Puf med de O r d :
„Jeg staaer ved Husarerne."
Bonden vilde sor Alvor tage
fat paa Husaren, men denne underløb ham, satte Hovedet ned
imod Underlivet as Bonden, tog ham ved Benene og kastede
ham saaledes, at han slog en Kulbytte over Husarens Ryg
og faldt hen paa Broen.
Bonden angreb igjen, men Hu
saren tog ham nu med begge Hænder i Brystet, løftede han:
op fra Jorden og kastede ham derpaa ned. Nu kom de andre
Bønder Bonden til H jelp, medens Husarerne hjalp Morten
Sørensen; der strømmede Fistere og Dagleiere til, ja selv
Borgere as Byen, der vilde hjælpe deres Landsmænd, og tilsidst vare vist over 100 Mennesker i et alvorligt Slagsmaal.
Jeg kom lobende, alt hvad jeg kunde, for at standse Slagsmaalet, og raabte til Husarerne, at Ingen maatte røre sig,
de skulde fortælle, hvad her var paa Færde. I det Samme
kom en Mand med en lang Pibe i Munden, i en lysegraa
Frakke og med et Par saakaldte wellingtonske Beenklæder, der
vare splittede fra Knæerne ned til Foden, og som han ikke havde
knappet. Hele Personen saae meget besynderlig ud; han feer
hen imod mig og raabte: „Husarerne ere nogle ZEsler, nogle
uforskammede Tølpere, værre end Kosakkerne." Han fægtede
omkring med Hænderne i en truende S tilling og var i
det Hele taget meget giftig.
Først spurgte jeg: „H vor har
D u sect Kosakker? hvor tor Du gaae her med din lange,
aabne Pibe imellem vor Bagage; veed D it , om der ikke er
Krudt derimellem? B ort med Piben!" Med disse Ord slog
jeg til Mandens Pibe, saa at den støt langt bort, og commanderede ham til øjeblikkelig at forsøie sig bort. (5tt Mand,
der stod bag m ig, sagde, at det var Byfogden. „H vad!"
svarede jeg, „ v il denne Fyr udgive sig for Byfoged og kommer
her i en saadan Paaklædning, uden at have knappet sine
Buxer, og tracterer med Skjældsord, tager ttdett V i-
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dere bet ene Parti i Forsvar og fordommer bet andet ubeit
mindste Undersogelse; men jeg stal snart fordrive ham hans
Indbildning og hans Byfogednykker." Died disse Ord trak
feg ham nogle Stykker over Ryggen, saa at han sprang som cu
anstudt Hare fra Skibsbroen under et Hurraraab, saavel as
Husarerne som as de Civile, og Freden var sluttet.
Lieutenant Flindt kom, jeg meldte det Passerede uben at
smykke min Sag. Lieutenanten var ikke veltilfreds, dog fik
jeg ingen Irettesættelse. Han sagde, nu maa De asvente
Folgerne, saafremt det har været Byfogden. Der sendtes en Mand
op i Byen for at lade Husarerne rykke ud, jeg red soran op
igjennem Gaden. Omtrent midt i Byen paa hoire Haand
laae et temmelig stort Huns med Trappesteen, og oppe paa
Trappen stod Manden med de Wellingtonste Beenklæder, der
imidlertid vare blevne anstændig knappede, med et Papirsammenlagt i Haanden. Da jeg var lige for Trappen, be
gyndte Manden igjennied sine Skjældsord: „D er er han, den
forbandede Karl, den Kosak, men jeg stal kurere ham." Han
truede med Papiret, idet han stolede paa, at der nu var en
Ofsiceer tilstede, der vist vilde staae ham bi.
Jeg gjorde
strap hoire om og raabte: „E r Du der igjen med dine Grov
heder, vil Du strubbe af."
Jeg satte min Hest med For
benene op paa Trappen, og Manden sprang ind og smækkede
Gadedoren i. Lieutenant Flindt kom i Gallop hen til mig
og sagde: „Kloppenborg! Er De gal, hvad vil De?"
„Tugte den Herre der, som i Afstand bruger Skjældsord og
kniber ud, naar man nærmer sig." Manden aabnede Doren
paa Klein og bad Lieutenanten om at tage imod en skriftlig
Klage over den Underofficeer, der saa barbarist bankede ham
paa Skibsbroen og nu igjen vilde efter ham. Lieutenanten
sagde til mig: „Rid hen paa Deres Plads." Jeg adlod Be
falingen; nu kom Manden ud af Buret og pukkede gevaltig.
Lieutenanten fortalte ham, at han ikke her paa Marschen knude
holde Forhor; han maatte sende Klagen til Wedel ved A l-
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tona.

Han sagde ham derpaa, hvad jeg hed, hvilken Eska

dron

jeg horte til,

og hvem der var Detachements-Com-

mandeur, og dermed red Lieutenanten videre.
D a jeg i M a i 1821 var dimitteret fra Veterinærskolen
og Manegen i Kjobenhavn, reiste jeg over Land og kom til
M iddelfart. Jeg fik Qvarteer hos en Bager og Vertshuushvlder skraaes over for Huset med Trappen.
Om Aftenen, da jeg endnu sad ved Aftensbordet, kom en
Herre ind, der syntes mig bekjendt. Herren kom hen til mig
og spurgte, om jeg stod i Militairtjeneste; jeg svarede: „J a ,
ved det holsteenske Landseneerregiment."

Han sagde til mig,

at han troede at fjende m ig, men at han dog vist tog feiL
Jeg spurgte,

med hvem jeg havde den 8Ere at tale.

er Byfogden!" svarede han.

„Jeg

Nu kjendte jeg i ham Manden

fra 1815 og svarede: „Jeg trver, at vi engang i December
1815 gjorde Bekjendtskab ved et Slagsmaal imellem en Husar commando, Bonder og Civile her fra Byen; naar jeg ikke
tager seil, kom vi To der i Berorelse sammen."

Byfogden

gjorde hurtig omkring, tog sin Hat af og lob uden at sige et
O rd iib af Doren.

Konen i Huset blev forundret og sagde:

„M e n M a n d ! hvad har D n gjort ved Bysogden, han lob jo
bort uden at sige God Nat, ellers pleier han at have T id nok."
Bcerten kunde heller ikke begribe, hvorfor;

jeg sagde, at jeg

maaskee kunde forklare dem Sagen og fortalte nu, hvad der
var hændet paa Broen i December 1815. N u kunde Manden
i Huset ligeledes erindre det og fandt det ganske rig tig t, at
Byfogden lob for sin tidligere Modstander fra 1815.
I

Kjobenhavn opholdt jeg mig kun noget over en Uge,

da jeg fik Ordre til at gaae tilbage til Wedel, hvor det hol
stenske Husardetachement skulde oploses i Anledning af den nye
Hcerorganisativn, og Mandskabet fordeles til andre Regimen
ter. D a dette blev Husarerne meddelt, herskede der en D odsstilhed, og de gik hjem iQvartererne, uden at der blev talt et
O rd.
Kort efter kom 2 M and af min Deling og sagde:
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„Corporal! vil De melde til Oberstlieutenanten, at vi allef ammen, Alle som Een, erklcere, at vi ere villige til at
tjene vor allernaadigste Konge og Focdrelandet, saalcenge det
forlanges af os, men at vi finde det vanærende for o s , at
Detachementet stal reduceres, og vi fordeles under andre Re
gimenter. Det steer kun ved Regimenter eller Corps, der ikke
have gjort deres Skyldighed; og vi ønstc ikke at ansees som
saadanne Soldater. V i have altid opført os godt, det har
baade Commandeuren og Jnspecteuren erklæret, og det baade
i Udlandet og i Fædrelandet; og nu stal det ende med, at
vi som Strafstyldige stulle fordeles ved andre Regimenter.
V i ville derfor bede Oberstlientenanten, at han tager os i For
svar, og ikke lader os opløse pact en vanærende Maade." Dette
turde jeg ikke melde; jeg henvendte mig til.c n ældre Kam
merat, en Vagtmester Behrens, og spurgte, hvad derved var
at gjøre.
Behrens sagde, at hos ham havde der været to
Mand med samme Melding, og vi fik at vide af de
andre Underofficerer, at hos Enhver havde der været to
med samme Melding. Underofficererne bleve nu enige om,
at de to LEldste skulde gaae hen til Oberstlieutenanten og melde
det Passerede.
Oberstlieutenanten lod Husarerne samle, og
sagde dem meget venlig, at han vilde indberette deres Bnste,
naar de vilde love at forholde sig rolig, indtil Resolutionen
kom tilbage, at Corpset ikke til Slutning ved Opsætsighed
stnlde tildrage sig Kongens Unaade.
Resolutionen kom og
lød paa, at for Eftertiden ingen Cavallerist, der havde tjent
i 2 Aar, stnlde afgives til Infanteriet, men hjempermitteres;
behøvede derimod Landet deres Tjeneste, saa vilde udtjente
Cavallerister blive indkaldte til National-Cavalleriet, indtil de
havde tjent 8 Aar derved.
Det holstenste Hnsardetachement
stnlde ophæves den 6te M arts 1816, og alt Mandstab per
mitteres undtagen Remitterne; disse stnlde være forpligtede til
at indtræde i andre Cavalleriregimenter, naar der ved Døds
fald, Cassation eller Desertion var Vacance, dog kun naar de
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hörte til det Amt eller Lægd, hvor den Dode eller Casserede
horte hjemme. Underofficererne skulde have Tilladelse til selv
at vælge, ved hvilket Regiment de fremtidig ønskede at tjene,
saafremt de vare tjenstpligtige eller vilde tjene; de fkulde
forblive en Maaned i deres Qvarteer, nyde Gage m. m., men
inden Maanedens Udgang melde til Oberstlieutenanten, hvor
hen de ønskede sig. A lt Mandskab, der havde tjent over 2
Aar ved Detachementet, var aldeles frit, undtagen for at tjene
i National-Cavalleriet, saafremt dette indkaldtes.
Dermed
var Mandskabet tilfreds, og den Dag Oberstlieutenanten tak
kede af, var for os alle en Sorgens Dag. Oberstlieutenanten
holdt en smuk Asstedstale til os og vilde give Enhver af Under
officererne Haanden, men han kunde ikke holde det ud. Den
jernfaste Mand gav sig til at græde og ilede op paa sit Væ
relse; Ingen kunde faae ham i Tale i flere Dage. — Det
holstenske Hufardetachement var et Monster paa et Cavallericorps, og jeg tor stole paa, at de M ilita ire , fom kunne er
indre „Wedelerne" eller de Spæthfke Husarer, ville give mig
Ret heri.
I M arts 1816 blev jeg forflyttet til det holstenske Landseneerregiment, hvortil M ajor Düring overtalte mig. Jeg blev
ansat ved M ajor Norbing de W itt's Eskadron i Kolding.
I 1817 blev jeg commanderet til Tølløse, Ters lose og Svro
Ladegaard med 3die og 4de Eskadrons Stamheste, der skulde
paa Græs. Lieutenant Hwiid var commanderet til Hestevagt,
medens jeg skulde fore Mandstabet hjem igjen.
V i kom sildig om Aftenen Kl. 11 til Nyborg. Jeg fik
Ovarteer i et Værtshuus fkraaes over for eu Kjobmand, hos
hvem en menig Landseneer stulde ligge i Ovarteer. Da denne
bankede paa, aabnede en korpulent Herre et Vindue og spurgte,
hvad han vilde. Landseneren svarede, at han havde Jndqvarteringsbillet, men fik til Svar, at han kunde komme om Dagen,
om Natten toges ikke imod Jndqvartering. Han kom nu til
mig og spurgte om Raad. Jeg fik ham til anden Gang at

92
gaae derover, men han blev nu anmodet om at gaae Fanden
i Vold eller ud tit Bønderne.
Landseneren kom igjen og meldte, at han ikke kunde komme
ind. M in Vært sagde: „De vil ikke saa let saae ham der i
Ovarteer, da det ofte er Tilsceldet, at Politiet maa hen og
stiste Fred, naar han har Jndqvartering; desuden er Manden
gjort umyndig." Jeg gik med Landseneren hen til hans Qvarteer og bankede .paa; Manden kom atter hen til det aabne
Vindue og raabte: „Hvad vil han?" Jeg svarede: „ V il De
behage at modtage denne B illet, lukke op for Landseneren og
give ham Ovarteer for en N at, som De finder anført paa
Billetten." Jeg fik til S var: „Hvad kommer det ham ved?"
„ J o , netop kommer det mig ved, jeg er commanderet med
Mandskabet og skal sørge for, ut det faaer Ovarteer." „Gaa
han ud paa Landet og søg sig der Ovarteer, jeg tager ingen
Jndqvartering imod ved Nattetid."
T il dette Svar foiede
han en heel Deel Grovheder. 'Jeg sagde: „Hvorfor skulle vi
overøses med Grovheder, De kan jo kun befale en as Deres
Folk at lukke op, hvis De ikke selv vil have den Uleilighed."
Da han sagde „N e i", tilsøiede jeg: „H vis De ikke
v il lukke op, saa leier jeg Ovarteer paa Deres Regning."
Vcerten skoggerloe og sagde: „G jø r det, det stal han selv be
tale, hører han det."
Efter at jeg endnu en Gang havde
spurgt, om han vilde lukke op eller ei, tog jeg fat paa Døren,
der var indvendig lukket med en Jernkjeede, som ikke var meget
stram spændt. Det lykkedes mig at hceve Døren nedentil saa høit,
at en Mand kunde krybe under. Jeg sagde til Landseneren: „N u
er der aabent, gaa nu ind." Vcerten raabte, alt hvad han kunde:
„Herr Lieutenant! Herr Lieutenant! her steer Indbrud, red
mig, red mig, der er Røvere." Et Vindue aabnedes ovenpaa,
og der stak tv Hoveder ud. „Hvad er bet for Grobianer,"
raabte man, „der gjøre saadant Spektakel paa Gaden ved Nattetider." „Her er ingen Grobianer, Soldater er her!" „D et
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er nok nogle rigtige Bofler, der hore til det Regiment, hvor
ved han staaer."
„ I ere vist selv Bofler, da I uden videre
stjælde Folk ud, uden at vide, hvad der passerer." De sva
rede: „ B i ere Officerer."
„D et seer jeg ikke, jeg seer kun
et Par Spogelser i hvide Skjorter, ingen Officerer.
I ere
vel Kjobmandens Krambodsvende eller Rosinpillere, der kalde
sig Officerer for at forskrcekke Soldater; deri tage I seil,
man lader sig ikke saaledes skræmme."
De lukkede deres Vindue efter at have opvartet med en
Mængde Trudsler. Jeg gik til mit Qvarteer og satte mig til
Bordet for at spise; men heri blev jeg forstyrret. Værtinden,
der i Gadedoren havde staaet og hort den omtalte Ordvexel,
først med Kjobmanden, siden med de saakaldte Officerer, troede,
at jeg var et meget grovt Menneske og sagde til Pigen, at det
var bedst at lave Vagtmesteren mere Mad for ikke at saae
Spectakel med ham.
Dette horte jeg hende sige sagte til
Pigen, men jeg bad hende ingen Uleilighed gjore sig, jeg
var meget vel tilfreds med det, der var sat paa Bordet;
vilde hun give mig lidt varm Frokost, stulde hun have mange
Tak, i Aften var det for sildigt, jeg vilde paa ingen Maade
uleilige dem mere end hoist nødvendig.
I det Samme jeg sagde dette, bankedes der atter paa V in 
duet, Landseneren kom igjen og sagde: „Vagtmester! vil De
ikke komme ud, her er to Officerer, de ville tale med D em ";
jeg gik hen til Vinduet og saae i den maanelyse Rat to Per
soner i polste Frakker. Jeg sagde., at jeg forst vilde have
Roget at spise, og gik atter til Bordet. Den Ene af Per
sonerne bankede paa og sagde: „Vagtmester, vil De komme
ud, vi ville tale med Dem."
Jeg lukkede Vindnet op og
raabte hoit: „Horer De ikke, at jeg vil forst have Noget at
spise." Neppe havde jeg sat mig ned, for den Anden raabte:
„Vagtmester! vil De komme ud!" For at de ikke skulde troe,
at jeg frygtede dem, spændte jeg min Sabel om, hængte
Bandoleer over og traadte ud.
Jeg spurgte: „Hvad staaer

til Tjeneste!"
„ V il De følge meb?" „Hvorhen?"
„ T il
Vagten!" „Hvad skal jeg i Vagten?" „De stal i Arrest."
„H vorfor?"
„De har gjort Indbrud! brækket Døren itu !"
„Med hvem har jeg den Fornøielse at tale?"
„ V i ere O f
ficerer."
„Under ensaadan polst Frakke kan stikke mangen en
Kjeltring; det er ikkenok at eie en polst Frakke for at være
Officeer, jeg har ogfaa en polst Frakke!" Derpaa tog den
Ene mig i den høire, den Anden i den venstre Skulder,
de vilde saaledes transportere mig i Vagten. Jeg raadede dem
til ikke at røre mig og ikke lægge Haand paa mig for at be
fordre mig i Vagten, da de ellers maatte tage imod Føl
gerne.
De bleve endnu ved at ryste mig i Skuldrene; men
nu var min Taalmvdighed ude; jeg raabte for sidste Gang:
„ S lip " . De vilde ikke, nu trak jeg min Klinge og stog med
Haandfæstet den Ene lige paa Næsen, saa at han fnysende
med en blodig Næse slap mig. Den Anden havde min Hund
fattet i Brystet, viklet Tænderne i de polste Lidser og revet
hele Frakken itu fra øverst til nederst. Begge Personer pause
rede nu, den Ene var bestjæftiget med at tørre sin blodige
Næfe, den Anden med at sammenholde den. iturevne Frakke.
De traadte noget tilside og talte Tydst, hvilket de troede,
at jeg
ikke kunde forstaae.
Det blev nu aftalt, at han
med den blodige Næse stnlde bevogte mig, medens den
Anden hentede en Commando eller en Patrouille fra Vagten forat bringe mig derhen; det hørte jeg dem sagte aftale. Manden
med den iturevne Frakke gik, den Anden sagde til mig: „Kom
nu, Vagtmester! det er jo ingen Ulykke- at tilbringe negle
Timer i Bagten, det er jo ingen uærlig Sag; saa mangen
brav Soldat kan erholde Vagtarrest, hvorforvil De nu ikke
komme med? De kan jo senere paatale deres Sag, naar De
troer at være forurettet." Det morede mig, at Manden var
mere fredelig stemt, derfor sagde jeg: „G odt, jeg vil gaae
med." Dette sagde jeg saa hoit, at den Anden, der stnlde
hente Patrouillen, kunde høre det, for at han ikke stnlde hente
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Mandskab fra Vagten. Jeg fulgte altsaa nteb, indtil vi vare
bviede vmetHjorne; der blev jeg staaende og sagde: „Holdt,
nu vil jeg ikke længere."
„D e sagde jo, at De vilde folge
med til Vagten."
„ T il Vagten har jeg ikke sagt; desuden
er det ikke altid Evangelium, hvad jeg siger, der kan ogsaa
sortcelles Epistler; nei min Kjcere, De maae ikke troe, at jeg
ved Regimentet vil udsætte mig for, at mine Kammerater skulle
finde, at jeg fortjener, at de spytter mig i Øjnene, fordi jeg
lader mig bringe i Vagten af et Par Krambodsvende; at De
ingen Officerer ere, seer man jo tydelig; De har jo ikke det
Allermindste, hvoraf man kan see, at De ere Officerer, og tro
ikke, at en Underofsiceer af et andet Regiment, fra en anden
Provinds vil strap villig folge, og respectere den, der præsen
terer sig med polsk Frakke, uden Sidegevær, uden Felttegn.
Desuden kan kun Commandanten her befale, at jeg bringes i
Vagten, saafremt jeg opforer mig saaledes, at han finder det
nodvendigt. Commandanten indmelder Sagen til Regimentet,
og der kan jeg afstraffes, naar jeg har fortjent det, her ikke;
jeg v il tut hen og klage over Dem og Deres Makker, jeg
vil anholde om, at De afstraffes fo r, at De understaaer
Dem ved Rettetider at optræde og udgive Dem for O f
ficerer.
Ru vil jeg anmode Dem om , at De forfører
Dem bort snarest muligt."
Derpaa lob han, alt hvad
han kunde til den ene Side, og raabte: „Vagt i Gevær!
Vagt i Gevær!" Jeg stræbte at komme hen til Comman
danten. Udenfor paa en Bro stod en Skildvagt; denne spurgte
jeg, om jeg knude faae Obersten i Tale saa sildig, eller
i det mindste Tjeneren. Soldaten sagde, at Tjeneren havde
sit Værelse inde i Gaarden, den forste D or tilhoire. Jeg
kom ind i Gaarden, fandt Tjenerens Værelse og denne i
Sengen. Jeg spurgte, hvor tidlig jeg om Morgenen kunde faae
Obersten i Tale.
Han sagde Kl. 7.
Jeg bad ham melde
Obersten, at jeg havde en Klage imod 2 Personer, der udgav
sig for Officerer, men kun vare 2 Handelsbetjente; jeg vilde
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vcere faa fri im orgen tidlig a t henvende m ig til O bersten for a f
m elde hele T ildragelsen og bede om h a n s Understottelfe.
J e g gik nu u d , m en lyttede fø rs t, om A lt v a r ro lig t. D a
jeg v a r kommen u d , spurgte jeg S k ild v ag ten , om der havde
væ ret N ogen at spørge efter m ig. H a n sa g d e, at en P a 
tro u ille havde søgt en V agtm ester af L andsenererne, men han
havde I n te t vidst om h a m , da han nylig v a r kommen paa
P o st, og den Afløste ikke havde m eldt h a m , at jeg v a r gaaet
ind i G aard en .
J e g gik nu til m it Q v a rte e r, hvor jeg fan d t D ø re n lukket
og- V induestodderne for. J e g bankede flere G an g e p aa uden
a t erholde S v a r ; nu blev jeg højrøstet, slog tem m elig H aardt
p a a V induestodderne, r a a b te , at h v is V æ rten vilde beholde
hele V induer, m aatte han lukke op. D e t h ja lp ; M a n d e n kom
og sag d e, at den vagthavende O fficeer havde væ ret der med
en C om m ando og befalet ham ikke at lukke m ig in d , men at
lukke A lting tæ t til, faa vilde han lettere faae fa t p aa m ig,
ita a r jeg lod m ig høre fo r at komme ind. D e rp a a spurgte
jeg V æ rte n , om ingen M ennester i N ybo rg kjendte deres
P lig te r , eller vidste, hvad de havde a t lade og gjøre. „ D e
er B o rg e r, M ag istraten kan befale D em N oget, P o litie t lige
ledes , men den V agthavende h a r ikke N oget a t befale over
D e m ." Im e d e n s jeg talte med V æ rten, kom en C om m ando
lobende. J e g blev staaende fo r a t erfare det N æ rm ere. F ø 
reren com m anderedc H o ld t og spurgte: „H vem d er!" J e g
svarede: „ E n V agtm ester fra L andfeuererne, m aastee den, D e
sø g er?" F ø reren kom n æ rm ere, jeg traadte hen til ham og
sp u rg te: „H v ad han befalede." F ø reren sagde: „ J e g brin ger
D em den O rd re , at D e ikke m aa forlade N y b o rg , forinden
D e erholder næ rm ere B e fa lin g ." J e g spurgte, med hvem jeg
havde den ZEre at ta le ; han svarede, med den vagthavende
O fficeer, og nævnede fit N av n . D e rp a a tilføjede jeg : „ N a a r
Lieutenanten befaler det, faa veed jeg, hvad jeg h a r a t g jø re !"
H a n sp u rg te: „H v o rled es jeg mente det, og om jeg ikke havde
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forstaaet ham?" „ J o ," sagde jeg, „jeg veed, hvad jeg har
at gjiøre, jeg fjender mine Pligter."
„ B il De respectere mine
Ordre eller et!"
„Enhver Ordre, der gives mig af en
høiere Foresatte, er mig hellig, og stal pnnctlig efter
kommes; hvad derimod angaaer Lientenantens Ordre, veed
jeg, hvad jeg har at gjøre."
Lientenanten sagde: „D er
kan De høre, Folk, Vagtmesteren v il ikke respectere Ordren!"
„Jeg beder Dem, Herr Lieutenant, ikke fordreie mine O rd;
men for at tale tydeligere, som De ønster, saa melder jeg
Dem, at her har jeg en Marschbestemmelse, udstedt af det
Høie Kongl. Commissariats - Collegium i Kjøbeuhavu, hvori
det stedder, at jeg i Morgen stal marschere; Mandstabet er
tilsagt at møde Ät. 7 ved mit Ovarteer; modtager jeg ikke
før Kl. 7 tinorgen en anden Ordre fra det Høie Kongl.
Commissariats - Collegium, der bestemmer det anderledes, saa
marscherer jeg Kl. 7."
Lientenanten sagde: „Jeg advarer
Dem for Følgerne, saasremt De ikke efterkommer Ordren, jeg
meddelte Dem; tag Dem i Bare, det raader jeg Dem!"
„Mange Tak, Herr Lieutenant! for Deres gode Raad; jeg
fjender mine Pligter."
Lieutenanten commanderede „Ret,"
og marscherede as med Patrouillen. Jeg gik ind, og der var
stuftet Baabeuftilstaud. Nu havde jeg endelig No, men ingen
Lyst til at begynde det saa ofte afbrudte Afteusmaaltid. Jeg
sorføiede mig til ntit Bocrelse, tuen knnde ikke sove paa Grund af
det Passerede. Om Morgenen Kl. 7 var jeg hos Obersten.
Han spurgte: „Hvad har De paa Hjerte, ntin gode Vagt
mester ! hvad er der iveien med Dem?"
Nu fortalte jeg
Obersten hele Tildragelsen og tilføicde tillige, at Obersten
maatte tilgive mig, hvis jeg herved betjente mig af Udtryk,
som ikke vare anstændige, i hans Overværelse.
Obersten sagde derefter: „Hvor ingen Klager er, behøves
ingen Dommer; der har Ingen klaget over Dem, De kan
rolig afmarschere, naar De vil."
„Herr Oberst, tør jeg bede
om, at den Laudseneer, der af Patrouillen bragtes i Vagten,
7
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bliver frigivet; det var ham, der skulde i O v arteer hos Kjøbm(inden."
Obersten sagde: „M in Adjutant vil strax vcere
her; v il De vente saa længe, han vil serge for, at Manden
bliver fri." Da Adjutanten kom, fik han Ordre til at sætte
Arrestanten i Frihed, men ferst at gaae hen med mig til den
omtalte Kjebmand for at sporge, hvorfor han ikke vilde tage
imod Indqvartering. Adjutanten sagde til mig udenfor: „Her
Vagtmester! De har moret mig overordentlig meget i Aftes
paa Gaden." „Hvorledes det, Herr Capitain?" „Jeg boer
i Nærheden af Kjebmanden, hvor De havde Striden; jeg har
i et aabent Vindne feet hele Tildragelsen, og bliv De ved at
fvlge det Fodspor, De har betraadt, saa kan Ingen røre Dem."
„Herr Capitain, jeg er jo nødsaget at følge Sandheden."
„ J a , ja ," sagde Capitainen, „De forstaaer mig nok, mere
siger jeg ikke." Da vi kom til Kjøbmanden, forlangte denne
af Capitainen, at han skulde sørge for, at jeg øieblikkelig
skaffede hans Dør istand, og hvis Capitainen ikke vilde sørge
derfor, vilde han ogfaa vide at finde ham.
Capitainen spurgte Manden i Commandantens Namt,
hvorfor han ikke vilde modtage Indqvartering i Aftes; han
svarede, at han tog ingen Indqvartering ved Nattetider, man kunde
komme om Dagen, og nu begyndte han atter med Skjældsord
imod mig. Capitainen svarede: „Jeg er ikke kommen for at
skjændes med Dem; lad os gaae, Vagtmester!"
V i forlod
Huset. Capitainen meldte Obersten, at der intet Udkomme
var med Kjøbmanden, han vpvartede med lutter Grovheder
og vilde ikke vide af Indqvartering at sige. Dermed vare vi
færdige.
Capitainen vilde møde en halv Time efter ved
Vagten for at befrie min Landseneer.
Im idlertid gik jeg
hjem og fandt hele Huset fuldt af Mennesker; Alle vilde
fee Landseneer - Vagtmesteren.
Den Ene raabte: „ V il De
drikke et Glas Pint med mig,
Vagtmester! den Anden
ligeledes, Alle vilde tractere og vide Sammenhængen med
Eventyret fra forrige Aften med Handelsbetjentene.
Da
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jeg havde drukket cn Kop Kaffe, gik jeg til Vagten og
vistes ind i Officeervagtstuen.
Den vagthavendeOfficeer
sagde til mig: „Fortæl mig, Vagtmester! hvad var der i
Veien med dem i Aftes paa Gaden, De havde jo Spectakel; hvad var Aarfagen?" Forst lod jeg, stem om jeg var
uvidende derom, da jeg syntes at kunde gjenkjenv^ den Ene af
mine Modstandere, men derpaa sagde jeg: „Spectakel har
jeg just ikke havt, det var kun Soter, Herr Lieutenant! Naar
De tillader, v il jeg melde Dem det Passerede." Derpaa for
talte jeg det og tilfoiede: „D e kan toenke Dem, Herr Lieute
nant! Kjobmanden vilde skroekke mig og titulere sine Betjente
eller Loerlinge, hvad de ere, Officerer. Disse Fyre kom tilsidst udstafferede i polste Frakker og angrebe mig paa Gaden;
den Ene tog mig i den hoire Skulder, den Anden i den venstre,
og de vilde saaledes transportere mig i Vagten; De kan nok
tænke Dem, at jeg ikke vilde lade mig transportere paa den
Maade.
Den Ene fik en Næsestyver og den Anden en itu
reven Frakke; det er det Hele."
Lieutenanten spurgte, om
jeg vilde spise Frokost, men jeg betakkede mig.
Jeg blev
ved at rive ned paa Rosinpillerne, som jeg kaldte dem,
uagtet han bod mig forst en Snaps og saa Oll for at fore
bygge al Forklaring.
Dengang stutte Officererne ofte have forladt Vagten om
Skatten, da der aldrig passerede Roget, maastee var det der
for, at der ingen Klage kom; thi jeg troer endnu, at den
vagthavende Officeer var ham, der fik sin Frakke reven itu.
Capitaincn kom imidlertid og forlangte Landseneren fr i
given. Lieutenanten gik ind i Vagtstuen og gav Landseneren
3 Mark, idet han sagde til ham: „D e r, din Stymper! gaa
hen og forstaf Dig lidt Frokost, D u stnlde have lydt din
Vagtmester i Aftes, faa var Du ikke kommen her, D u duer
ikke til Infanterist, langt mindre til Cavallerist, see at komme
bort, jeg gider ikke feet D ig." T il mig sagde Lieutenanten:
„Lev vel, Vagtmester! kommer De til Skyborg, befog mig saa;
7*
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De skal oære velkommen."
Saaledes endte dette Eventyr,
uden at der senere indlob Klage over mig til Regimentet,
skjondt Sagen blev velbekjendt, og jeg maatte sortcelle den
flere Gange.
Fra Kolding blev jeg commanderet til Manegen og Veterinairflolen i Kjobenhavn, hvorfra jeg efter 3 Aars Forlob
dimitteredes 1821 med 1ste Charaeteer. Jeg blev Berider og
Ribelærer ved Exerceerskolen i Haderslev.

dMttnir fspittl.
Overtagelse af en Gaard. Mine Fjenders
Forfolgelfe.
<x>eg levede nu nogle Aar i Haderslev, hvor jeg giftede mig
i 1822. Det hændte sig her, at en Remontehest af 3die
Eskadron, en Fuchshoppe, ikke vilde lade sig tilride; tilsidst
crklæredes den af Ritmester Sperling for kullersk. Den da
værende Stabsdyrlæge Lund vilde ikke tiltræde denne Mening
og angav, at den behandledes urigtig. Der nedsattes en
Commission, som tilkaldte mig, for at jeg som Berider skulde
sige min Mening. Jeg kunde ikke finde Noget at udsætte paa
Hesten, men undersøgte den itøtere.
Da jeg vilde eftersee
Munden og Tungen, steilede Hesten strap og slog ud efter mig
med Forbenene; først ester at der var kommen flere Landsenerer
til Hjælp, var det muligt at komme til Munden. Idet jeg
tog fat paa Tungen, stod Blodet u d ' af Munden, og jeg
havde en Fornemmelse, som om jeg havde beholdt hele Tun
gen i Haauden.
Det viste sig da, at Tungen næsten
var heelt vverhugget as Mundbidet men var begyndt at
sammenlæges, den opreves derved, at jeg strammede paa
Tungen og blødte stærkt. Bor Chef, General Bülow, blev
meget opbragt over, at Eskadronen ikke havde noiere under
søgt Hesten for at finde Aarsagen til dens Stridighed, naar
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den skulde rides; at den ikke vilde gaae freut, naar den redes
af en haard Haand, med en vverhuggen saaret Tunge, var
begribeligt. Stabsdyrlcegen erholdt itu Ret i sin Mening, at
Hesten blev slet behandlet, men han erklærede, at der vilde hengaae nogen T id , forinden den kunde rides med Mundstykke i
Munden. Den stod næsten 6 Maaneder; derefter erklæredes
den sor kureret,

og jeg skulde nit begynde med Tilridningen.

Forste Gang jeg red den, havde jeg en stor Mængde T il
skuere, da det snart gik fremad med Sidespring, snart bag
lænds og paa Fortouge eller med Hovedet ind gjennem V in 
duer. Venner og Bekjeudte bade mig stige as, og ikke saaledes udsætte mig for Fare. Imellem alle disse Tilskuere
var en Kjobmand Caunoy hæudelsesviis ogsaa tilstede. Han
spurgte en af de Tilstedeværende, hvem denne Rytter var, og
om jeg ogsaa havde anatomiske Kundskaber med Hensyn til
Heste. D a jeg kom hjem, forefandt jeg et Brev saaledes
lydende: „Jeg var idag tilstede ved Deres livsfarlige R id t;
den M aade, hvorpaa de tog og behandlede det ondskabs
fulde og stridige D y r, bragte mig til at spørge om Dem,
hvorved jeg erfarede, at De ogsaa er Beterinair, og med en
Mand, som Dem, ønsker jeg netop at komme i Bekjendtskab,
for til visse Tider at kunne lade opkjobe Heste ester B e
stilling; dertil har jeg udseet Dem, og jeg ønsker, at De v il
lade mig vide,

om De v il paatage Dem at kjøbe Heste for

mig, tilride og tilkjøre dem 0. s. v., kort sagt, paatage Dem
at aflevere Hestene fuldkommen efter Bestilling."

Han ønskede

fremdeles at vide, hvorledes han skulde betale mig,

hvad jeg

fordrede for Jndkjøb af en Hest, eller hvad jeg vilde forlange
for samlet Jndkjøb af flere 0. s. v. Jeg svarede, at jeg
vilde overlade ham selv at bedømme efter Modtagelsen af de
kjøbte Heste, hvad jeg vel kunde have fortjent. K ort efter
fik jeg det Hverv at kjøbe Heste, og Pengene anvistes mig hos
en Kjøbmand i Haderslev. Det lod t il, at jeg ved denne
Commission kunde have en betydelig Fortjeneste om Aaret,
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hvorfor jeg meb F orn oielse m odtog ben; men bet viste sig
ft b en , at jeg veb bette Foretagende mistede A lt , hvad jeg i
m ange A ar m oisom m elig havde sam m ensparet, og næsten blev en
T igg er. D en n e C o m m issivn sh a n b el begyndte jeg i M a r ts
1822. J e g leverede i flere A a r Heste til H am borg, som
C annoy senere forlod fo r at etablere en B o m n ld s-F a b r ik i
Chemnitz i S ach sen .
Im id lertid trak et U ve ir op over m it H oved , som truede
tn eb at berøve m ig A lt , endogsaa m in A §re. M in salig
Fader, der som tidligere anført, v a r Herredsskriver i F r ø s og
K a lslu n d -H erred er i H a d erslev V ester-A m t, ctebe 2 B ø n d e r gaarde, hvoraf den ene, som han selv beboede, var en m ager
G aard i Henseende 1il A gerjorden og havde betydelig G jæ ld .
I Aarene 1827—29, blev der, saavidt jeg erindrer, avlet m eget
lid t, saa at U dgifterne ikke svarede til In d tæ g tern e; m ange
Landmænd gik fa llit i denne E g n , hvor A rvingerne efter C a pitain Schultz i A abenraa havde store K apitaler staaende.
D a de havde tabt m eg et, søgte de at komme til Accord meb
de L andm æ nd, der havde S u m m e r protocollerede paa deres
(Stendomme, og tilbøde ligeled es m in F ader en billig A ccord.
M in Fader v ar over 84 A a r og noget sva gelig, og jeg h<*6bc
derfor paa ubestem t T id erholdt P erm issio n fra R egim entet
for at være ham behjæ lpelig deels med A v lin g e n , beels ttteb
at træffe Accord med C reditorerne. Enken efter C apitaiit
Schultz boede i A a b en raa ; jeg og m in yngre B ro d er (n u 
værende E ier as ben anden G a a r d , m in F ader eiebe) reiste
sammen til A a b e n r a a ; F ru Schultz lovede o s A ccord , naar
jeg vilde overtage G a a r d e n , og lovede tillige at svrm aae
Form ynderen tit • at bringe S a g e n hurtig i O rden. C u ra torcn, en R ector i P lö e n , sknlde af g j øre det snarest m u lig.
Fruen lovede at forstrække m ig med S æ d ek orn , kort sagt,
sikkrede m ig , at om kort T id stnlde A lt være i O rd en ; h o s
P ro v st S tr o d tm a n n i H a d erslev vare P en g e d isponible for
m ig , saasnart P ap irern e vare ordnede meb Form ynderne for
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be Schulhifke Arvinger. I T illid til disse Lofter overtog jeg
min F aders G aad for at fkaane ham for R eifer og videre
Uleiligheder. J e g reiste til P loen til R ecto ren ; han var fyg,
men trostede mig m ed, a t , saasnart han befandt sig bedre,
skulde A lt komme i O rd e n ; denne S yg d o m blev imidlertid
langvarig. Je g m aatte gjore Anstalter for Korn saavel til
H uusholdning som til Sccd, og en tidligere B en, V certshunsh older Schultz i G andrup, v ar den, der gjorde Udlæg, hvor
ved jeg kom i en ikke ubetydelig Gjceld til ham . Endelig
kom den ubehagelige E fterretn in g , at C uratoren i P lö en var
dod, og at en P rovst i Kiel forelobig v ar bleven C u ra to r;
bennejiperre lod mig vide, at paa Accord v ar der ikke at tænke;
de Lofter, fom F ru Schnitz og Rectoren* tidligere havde givet
m ig, m aatte ikke gjælde. Je g fogte at form aae den nye C u 
ra to r til at gaae ind paa det tidligere Lofte, men han sagde
R ei. J e g havde flyttet H uusgeraad og, hvad jeg eiebe, til
G a ard e n og sad nu for en bundlos G jæ ld. Schultz i G a n drup kom til mig og sagde, at, hvis jeg ikke kunde Præstere,
hvad jeg skyldte ham , saa m aatte han beklage at have fo r
strakt m ig, hvorved han selv vilde lide et stort T ab , og han
havde S i t haardt nodigt. Je g svarede: „ D n skal ikke tabe
en S k illin g !" N n sorgede jeg fo r, at Schultz og andre
nprotocollerede C reditorer forst bleve betalte; jeg betalte indtil
jeg stod blottet for A lt, og havde tilfat Heste, V ogne og A lt,
hvad jeg fra Regim entet havde m edbragt.
Borgem ester
Schow i A abenraa v ar im idlertid bleven C u rato r for de
Schnltziske A rvinger, og denne H erre havde jeg at takke for,
al Accorden ikke bevilgedes, der dog var lovet m ig. B o rg e
mesteren lagde S a g an imod mig uden at vinde og tildrog
sig derved Bebreidelser, 'fordi han havde anlagt et nnyttigt
S o g s m a a l paa Um yndiges Bekostning. F o r nu at henne sig
paa m ig, fik han mig i Regim entschefens, G eneral B iilo w s,
Fraværelse stillet for et K 'rigsforhor, da den civile O vrighed
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ikke vilde tiltale mig for min Handlemaade. Man spurgte
mig, hvortil jeg havde anvendt den indheftede Avl. „ T il at
betale mine (kreditorer." Det skulde jeg overlade til ø v rig 
heden; naar jeg vilde opgive (Stendommen til Nettens Be
handling , maatte jeg ikke selv besatte mig ntcb Udbetalinger.
Derpaa svarede jeg, at saaleenge jeg ikke havde opgivet (Sienbommen til Nettens Behandling, troede jeg, at jeg havde fri
Raadighed, og ben, der i den hderste Ned reddede mig ved
Udlæg og Forskud saavel til Fedemidler som til Sæd og
andre hderst nedvendige Udgifter, til Skatter nt. m., betragtede
jeg font min allerferste Creditor; at denne Mand ikke skulde
betales ferst og fremmest, vilde jeg betragte font ctt utilgivelig
Utaknemmelighed intet) en Belgjerer, hant vilde jeg ferft be
tale, hvordan det saa end gik ttteb dem, der tidligere havde for
ledet mig ved gode Lester til at paatage mig hele (Stendom
mens Gjæld, og font, da jeg havde forskrevet mig og taget
hele Byrden paa mig, toge deres Ord tilbage. Jeg frem
satte nu Sagens hele Sammenhæng og viste, hvorledes det
var gaaet til, at jeg var bleven fert ind i denne Labyrinth.
Bed Krigsforheret gjorde man kort Proces ntcb m ig; jeg blev
degraderet paa 3 Maaneder, og font permitteret indkaldt til
Regimentet for ved Eskadronen i Kolding at aftjene min
Straffetid. Den civile Øvrighed havde dog indskrænket sig til
at lade mig vide, at jeg ikke havde handlet juridisk rigtig.
Hertil fom, at jeg var permitteret paa ubestemt Tid og i et
Par Aar havde boet paa min Faders Gaard i Karreby, faa
at der var faa meget mindre Anledning for Regimentet til at
blande sig i mine private Affatrer. Efter General Billows
Hjemkomst sagde han felv til mig: „Havde jeg været hjemme,
var De ikke bleven bentt faaledes." Da jeg efter de 3 Maaneders Degradation engang var paa Bamdrupgaard for at
behandle fyge Heste, spurgte M ajor Düring m ig: „Hvorledes
hang det egentlig sammen ntcb den Proces, fotn De havde
ntcb de Schultziske Arvinger?"
Jeg forklarede ham det
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fra førft til sidst. Majoren beklagede mig og yttrede, at man
var gaaet altfor Haardt frem. Det var imidlertid eit daarlig
Trøst for mig, at den, der selv havde dømt, bagefter beklagede
mig. Fra det Øjeblik af at Borgermester Schow i Aabenraa
var min Modstander, forfulgtes jeg striftlig og mundtlig,
over hele Landet, uden at jeg med Bestemthed kunde sige:
„Den eller den er det!" Hvad han strev, blev anseet for
Sandhed, og man værdigede mig ikke at fremføre det Mindste
til m it Forsvar.
I det holsteenste Landseneerregiment fandtes en hvitstaaende Mand, der af Venstab for Borgermester Schow for
fulgte mig. Han blev senere Chef for Dragonregimentet i
Itzehoe, og jeg maa dog fortælle, hvorledes jeg nogen Tid
efter blev behandlet af denne Herre. M ajor Ewald i Itzehoe
strev til mig, saavidt jeg erindrer i 1831, at han vristede, at
jeg vilde marschere med til Luxemburg, hvorhen Dragonerne
havde Ordre at marschere med det danske Kontingent, da
han haabede, at jeg var den samme Soldat som tidligere.
Han havde ingen Vacance ved sin Estadron, men han vilde lægge
saameget til as sin Lomme, at jeg kunde faae fuld Underofficeers Tractement, og ved den første Vacance skulde jeg
blive sat i Nummer.
Kammerherre Steemann, nu Cvmmandeur for Dragonregimentet, tidligere Oberstlieutenant i
det Holsteenste Landseneerregiment, var fortiden i Haderslev,
til ham stulde jeg melde mig og forevise det modtagne B re v ;
Majoren havde samme Dag tilstrevet Oberstlieutenanten og bedt
om, at jeg maatte blive ansat ved hans Estadron. Jeg reiste til
Haderslev og saae Oberstlientenanten staae ved Vinduet. Jeg lod
Tjeneren melde mig, han kom tilbage og sagde, at jeg ikke kunde
komme til at tale med Oberstlieutenanten den Dag. Jeg modte
næste Dag, og den 3die Dag, Oberstlieutenanten var hjemme,
men under et eller andet Paastud blev jeg hver Gang afviist; tilsidst kom jeg dog ind.
Han spurgte mig meget
vredt: „Hvad vil D e!" „Herr Oberstlieutenant! jeg er cm-
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modet as M ajor v. Ewald af Dragon-Livregimentet om at hen
vende mig til Dem for at erholde Tilladelse til at ansættes
ved Majorens Eskadron." Da jeg sagde dette, raabte han
opbragt: „Hvormed beviser De, at De kjender M ajor Ewald!
hvad?" „Med dette Brev, saafremt Oberstlieutenanten ikke
kan antage mine Ord for Sandhed." Han rev Brevet ud
as min Haand, og imedens han læste det, stampede han i
Jorden, han kastede Brevet hen paa Gulvet, og udbrod som en
Rasende: „Det er unyttig Tidsspilde at læse Deres private
Breve; deraf bliver In te t! marsch!" Han mere lob end gik
hen til Doren, aabnede den og vilde tage mig ved Armen
og jage mig ned af Trapperne, der vare lige udenfor Stuedoren paa 1ste S al. Nu havde jeg tabt Taalmodigheden,
derfor sagde jeg: „R o r mig ikke paa denne Maade, Herr
Kammerherre! jeg er paa en lovlig og hoflig Maade kommen
til Dem og fortjener ikke en saa hundsk Behandling." —
„Hold Kjæft!" sagde han. Han troede, at jeg endnu stod
under ham, og at han i sin Arrighed kunde behandle mig,
som han behandlede sin Hesteoppasser, der uden videre fik
Ørefigen, naar Oberstlieutenanten steg til Hest, og denne
rørte en Fod, hvilket jeg selv har været Øjenvidne til. „Net!
nu tier jeg ikke, nu skal De hore mig, jeg staaer ikke længere
under Deres Fugtel; jeg har i al min Tjenestetid opfort mig
faaledes, at intet A§rerorigt kan siges om mig, alle mine
Foresatte have været særdeles tilfredse; i Landseueer-Regimentet
har jeg staaet siden 1816, De selv har aldrig fundet dem foran
lediget til at give mig den mindste Irettesættelse, og nu skal
jeg behandles som et Udstud af Mennesteheden? D riv ikke
Deres usorstammede Behandling imod mig altfor vidt! De
sporger, hvormed jeg beviser at fjende M ajor Ewald, denne
Herre var min Foresatte, da det gjaldt, og jeg har erhvervet
mig hans fuldkomne Tilfredshed. Majoren vilde vist ikke
selv hos Dem anholde om min Ansættelse ved sin Estadrou
og give mig Gage af sin egen Lomme, saafremt jeg fortjente

J08
at behandles font en Hund, man nted Trudsler jager nd af
Huset! jeg har under Krigen kun oæret Underofficeer, men
har i den Charge, hvortil jeg hørte, vist gjort forholdsviis
ligcsaa meget som De i Deres Stilling, og jeg betvivler, at
De, saafremt vi havde været Ligemænd, havde turdet fore
tage, hvad jeg foretog. Jeg er mødt friv illig , har ingen
Farer skyet, kan uden at prale paastaae at have været tro og
paalidelig i enhver Henseende, og nu skal jeg ansees og udraabes for et aldeles npaalideligt Menneske, der ikke bør an
sættes! De var Regimentskommandeur i Generalens Fra
værelse, De lod optage Krigsforhør over mig, De lod
mig degradere paa 3 Maaneder, hvad berettigede Dem til
at dømme mig i en privat Sag? er De en Souverain, en
Despot, der efter Godtbefindende kan undertrykke, hvem De
vil? nu mangler kun, at De lægger Haand paa mig for at
kaste mig ned af Trapperne for at sætte Kronen paa Deres
Værk! vogt Dem, at De ikke erfarer, hvortil Deres Be
handling kan bringe en Mand, der er bragt til Fortvivlelsen."
Jeg tog nu min Afsked fra Regimentet, ester at jeg
først paa M ajor Stockfleths Anmodning havde søgt en An
sættelse ved Veivæsenet. Han boede i Kolding, hvor han
havde kjendt mig, da jeg stod ved den 4de Eskadron. Reso
lutionen paa min Ansøgning lød paa, at jeg foreløbig skulde
ansættes i Ribe Amt under Grev Sponneck. Majoren ønskede
mig til Lykke med, at jeg havde faaet en Plads, hvor mine
Forfølgere ikke kunde skade mig. Da jeg kom til Ribe og
afleverede Skrivelsen om min Ansættelse til Stiftamtmanden,
sagde han: „D et gjør mig ondt, men jeg har ved en Stafset
faaet Ordre til ikke at ansætte $)em, da man har erfaret, at
De skal være et aldeles npaalideligt Menneske." Hvorledes
jeg blev tilmode, kan man let forestille sig.

Niende Lnpitrl.

Anfættelfe ved Dragonerne i Äarhuus.
(§fter nogle Dages Forlob ledsagede jeg tilfældig min
Svigerinde til Aarhuus. Her traf jeg flere Officerer, fom
kjendte mig, deriblandt Baron Rosenkrantz og Ritmester Flindt,
hvilken Sidste erindrede mig fra den T id, jeg stod ved H u
sarerne. De gjorde mig opmærksom paa, at Ritmester Juel
svgte en Berider.
Jeg gik til denne, fom havde hørt mig
omtale af fin Broder ved Husarerne.
Han modtog mig
overmaade venlig ogtilbod sig strap at ansætte mig ved
anden Estadron af Prinds Ferdinands Regiment; jja skulde
mode om 14 Dage. Da jeg frygtede for, at det mide gaae
som i Ribe, modte jeg et Par Dage tidligere. Retop font
jeg traadte ind til Ritmester Juel, fad han og strev et Brev
til mig.
„D e t gjor mig ondt", sagde han, „at De har
uleiliget Dem hertil; jeg troede, at dette Brev endnu vilde
have truffet Dem hjemme; jeg har nemlig faaet Ordre til
ikke at ansætte Dem ved Eskadronen, da der er indløbet
yderst ubehagelige Efterretninger om Dem." „Det har jeg
ventet, Herr Ritmester! Erfaringen har viist mig, at en
Mand af Indflydelse forfølger mig bag min Ryg, mundtlig
og skriftlig.
I al min Tjenestetid, hvor jeg har været,
har jeg
havt mine ForesattesTilfredshed, og aldrig
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vceret straffet for den mindste Forseelse, ikke engang simpel
Vagtarrest har jeg havt, hvilket dog let kan stee; men nu
stal jeg ansees som en Forbryder, fordi jeg har havt en Proces
med Borgerniester Schow i Aabenraa, en privat Sag, der
ikke i mindste Maade har noget med min militaire S tilling
at gjøre." Jeg viste Nitmesteren en Attest for mit Forhold
som Privatmand, som jeg havde faaet as Herredsfogden, og
ester at Ritmesteren havde lcest den, sagde han: „D e t talerfor Dem, lad mig beholde denne Attest et Ojeblik; jeg vil
gaae hen til Regimentscommandenren, scet Dem saalcenge
her!"
Ritmesteren kom tilbage og sagde: „Jeg har nu af
Regimentscommandeuren Tilladelse til at antage Dem paa
Prove paa min egen Bekostning; det gjör mig ondt at tilbyde
eller foresterne Dem, som gammel Soldat, en Prøvetid, men
paa anden Maade kan De ikke blive, vil De, kan De gaae
ind herpaa?"
„Herr Ritmester!" svarede jeg, „det er
virkelig tungt at maatte gaae ind derpaa, men for at redde
min 8Ere, for ikke at blive nødsaget til at snøre min Randsel
og forlade mit Fcedreland som en Forviist, som et Udstud as
Menneskehede«, og fremfor A lt, for at overtyde Dem, Herr
Ritmester! om, at kun ondstabssuld Forfølgelse har foranlediget,
at jeg er saa stet anseet, v il jeg underkaste mig baade J ld og Ba^proven."
Efter at jeg havde udtalt dette, rakte Ritmesteren mig
Haanden og sagde: „Vær da velkommen og b liv !" Jeg fik
Ovarteer paa Middelgade; jeg skulde have Opsyn med en
Stald med mange Heste og det Mandstab, som meest trængte
dertil. Jeg lovede Ritmesteren at indføre den størst mulige
Orden. Allerede den tredie Dag blev jeg anklaget af Re
gimentsdyrlægen og kaldt til Ritmesteren, der sagde: „Hvad
er det? De er allerede anklaget, det havde jeg ikke ventet;
Regimentsdyrlægen klager over Dem." „Tillader Herr R it
mester, at jeg tør melde det Passerede?" Jeg forklarede ham
Sagens Sammenhæng; Dyrlægen havde forlangt, at en ssyg
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Hest skulde b rin g es hen til h a m , istedetsor at han burde
komme til den, da h an dog ikke kunde bedøm m e dens T ilstand
i sin S tu e . D a h an saa endelig kom, og den ikke vilde tage
h a n s M e d ic in , slog h an den i sin A rrighed i H ovedet. J e g
lod ham da høre, a t det ikke v a r P a tien ten , der skulde komme
til Lcegen, m en om vendt, og sagde h a m , at hv is Hesten
sinlde have F u g tel, skulde jeg nok selv behandle den. D erefter
løb han b o rt fo r a t klage over m ig. R itm ester J u e l fulgte
mig nn til S ta ld e n , og fan d t Hesten m eget syg. D en døde
D ag en efter.
E t P a r D ag e derefter com m anderedes jeg paa B a g t;
en af V agtm andskabet kom ester at have spiist til M id d a g
befkjenket i V ag ten . H a n satte sig, m en fald t saaledes sam m en,
at han ikke kunde blive i V agtstnen. H a n blev b aaret ind i
et Lukaf ved V ag tstu e n , h v o r han henlagdes i en bevidst
lø s T ilstan d . J e g lod G esreideren melde det til M a jo re n .
E n C o rp o ra l af fjerde Eskadron kom fo r at afhente den
Beskjenkede, og da denne v a r h a n s V e n , bøiede han sig ned
til ham og søgte ved S m ig re rie r a t form aae ham til at
staae o p , hvilket ikke lykkedes. T il m ig sagde C o rp o ralen i
en betreibende T o n e : „ D e er vel kommen hertil for a t vise
D e re s Tjenstdygtighed ved at melde A n d re, hv or det ikke
b eh øved es, maaskee fo r at have den Fornøjelse at see dem
straffede" ; saaledes fulgte den ene B ebrejdelse oven p a a den
anden. J e g sagde til C o rp o ra le n : „ D e t er vist ikke D e re s
A lv o r, hvad D e her siger; er det A lv o r, beder jeg D em at
sige P u n k tu m , ellers tra n sp o rte re s D e ud af V a g te n , etter
jeg beholder D em fom A rrestant. E r det M o d e ved D e re s
Eskadron at tage den M a n d , der saaledes feiler im od sine
P lig te r, i F o rs v a r, seer det d a a rlig t ud med T jenesten, saa
fjender D e ikke D e re s P lig te r som U nderofficeer". C o rporalen
svarede: „ J a , vi h a r vel h ø rt, hvad D e er fo r en M a n d ;
hvad vilde D e her ved R eg im en tet?" H a n s U deladelser bleve
bestandig m ere og m ere fo rnæ rm elige; derfor bad jeg ham
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endnu engang hurtigst mulig forføte sig b o r t , hvis han
ikke vilde erfare, hvorledes jeg som Vagtcvmmandenr vilde
forholde mig imod den, der understod sig at tage en M a n d ,
der ved Drukkenskab var aldeles nduelig til Tjeneste, i Forsvar
for Vagtmandstabet. J e g lukkede D oren op og viste Corporalen den aabne D ø r ; han lob bort med en Mængde
Trudsler. Derefter kom han tilbage med M ajoren, der sagde:
„H vor er den M a n d , D e har m eldt?" „ H e r, H err M a jo r!
ligger han som aldeles utjenstdygtig formedelst Fuldstab;"
han havde saaledes tilsolet sig, at han ikke var til at komme
nær for Stank.
M ajoren befalede Corporalen at tage 2
M a n d for at staffe den Bestjenkede bort. T il mig sagde
M a jo re n : „ N a a r jeg sender en Underofficeer til D e m , vil
jeg bede Dem ikke at vcere uhoflig eller brutal imod ham;
D e er nylig kommen hertil og burde opføre D em bedre,
dersom D e agter at blive her." „H err M a j o r ! " svarede
jeg, „har Corporalen meldt T e m , at jeg ikke har været
hoflig imod h a m , saa har han vist glemt, hvorledes han
behagede at opføre sig; han bør dog folge Sandheden ved
sine M eldinger, har en af os fortjent Irettesættelse, saa er
det ha m , men stulle mine O r d ikke antages for Sandhed,
saa beder jeg M ajoren om, at der m aa blive optaget F orhor
over det Passerede, saa vil D e bedre blive overtydet om,
hvorledes Corporalen tager en bestjenket D ra g o n i Forsvar
og understaaer sig at give Bagtcommandenren Irettesættelser
for at have meldt, hvad der er hans P lig t at melde."
M ajo ren sagde: „Tie D e stille, jeg stal have Dem i E r 
indring." „ E r det til noget G o d t, Herr M a j o r ! saa takker
jeg." M ajoren forlod V agten, og i lang Tid viste h a n , at
han virkelig erindrede det Passerede, da han altid affærdigede
mig saa kort som m ulig, naar jeg havde et eller andet at
melde ham. Je g ventede ikke noget godt i Regim entet, da
det i de forste Dage begyndte saaledes; dog ogsaa her viste
Ritmester J u e l , at han ikke lod sine Underofficerer i Stikken.
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Jeg meldte det Passerede efter Vagtens Afløsning, og Corpo
rate» nmatte bede mig om Forladelse. Ester længere Tids
Forløb forandrede Majoren fin Mening om mig, da han
gav mig Inspection over fine Remonter og et maanedligt
Tillæg for at lede disses Tilridning. M in Fortjeneste tiltog
Dag for Dag, hvilket jeg dog meest havde min Eskadronsches
at takke for.
En Dag under Eperceertiden kom M ajor Simesen fra
det holsteenskc Landseneer-Regiment hen til Ritmester Fuels
Eskadron i Hviletiden. Majoren hilste mig meget venlig (han
var ogsaa en af de Herrer, der havde holdt Krigsforhør over
mig); han vilde tale med Ritmester Juel. Idet han steg as
Hesten, sagde han til denne: „D u har en af vore gamle
Beridere ved din Eskadron."
„J a , Simesen! nu har jeg
ham, men sig mig dog, hvorfor have de holsteenskc Landse
nerer opført sig saaledes imod
Kloppenborg? Jeg begriber
ikke, hvorledesRegimentet for
en Privatsags Skyld kunde
handle saaledes imod ham. D u var jo ogsaa med i For
høret." M ajor Simesen svarede: „Jeg vådsker mine Hænder
i Uskyldighed." „M en er Kloppenborg tjent dermed?" spurgte
Ritmester Juel, og dermed endte denne Underholdning, hvorved,
jeg var tilstede.
Oste havde jeg talt til mine Kammerater om Kammer
herre Stemanns Opførsel imod mig, og sagt, at den Kam
merat, der meldte mig, at denne strænge Herre var død og
altsaa ikke oftere knude pine mig, vilde jeg med den største
Glæde tractere. Omtrent et Aar efter min Ansættelse i Prinds
Ferdinands Regiment kom Ovarteermesteren ved 2den Eskadron
hen til os under Hviletiden. Han raabte hen til mig: „Belav
Dig paa at tractere idetmindste med et Glas Punsch!" Jeg
spurgte: „H vorfor?"
„Har D u glemt, hvad D u lovede
dine Kammerater, naar En kunde bringe Dig paalidelig
Efterretning om, at din Ven fra det holsteenskc LandsencerRegiment var død?" „D u mener dog vel aldrig Kammer8
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herre S te m a m i? " „ J o , netop h a m !" „ E r han virkelig bob,
saa fkal jeg i E fterm ibb ag glæbe m ig veb a t kunne holbe,
hvab jeg lovebe." D ette anfører jeg bog ikke, forbi jeg
m en er, at bet v a r sm ukt; men bet kan ikke h jelp e, at M a n
g jø r sig bebre, enb M a n er!
E fterhaanben sanbt jeg m ig meget vel tilsrebs i A arh u u s,
hvilket jeg ene og alene b ø r takke m in cebelmobige R itm ester
J u e l for. H v ab jeg søler fo r benne æble M a n b , ber rebbebe
m ig fra A sgrunben, kan jeg ikke beskrive. O m tre n t et F jerb in g aar
ester m in Ankomst til A a rh u u s kom en U nberofsiceer og g ratulerebe m ig til, at jeg v a r bleven ansat som Læ rer veb E xerceerskolen,
hvilket jeg ikke troebe og ikke ønskebe.
Jeg
henvenbte m ig bersor til R itm esteren , og han gjorbe R eg im entscom m anbeuren opmærksom p a a , a t i et A ar kunbe
R egim entet ikke com m anbere m ig til S k o le n , ba Ritm esteren
selv lønnebe m ig ; bet stulbe bog først vente, til P rø v e a a re t
v a r forbi. R egim entscom m anbeuren henviste ham til S k o le so rstan beren, R itm ester F lin b t, ber ester ben nye S k o le in struction v a r berettiget til a t vælge be Unberossicerer til
Lærere veb S k o le n , han v ilb e, unbtagen O vervagtm esteren
og O v arte erm esteren , han forlangte nb trykkelig, a t jeg
skulbe com m anberes til S k o len . D e rp a a svarebe R itm ester
J u e l : „K an R egim entet nu ansætte ham som fast Lærer veb
S k o le n , saa fo rlan g er je g , at P rø v etib en skal væ re en b t, og
at ber skal tilstaaes ham G ag e og S k o le tillæ g ". D erveb blev
bet. R itm esteren laante m ig nu P e n g e , saa a t jeg kunbe
hente m in F a m ilie , ber virkelig v a r ubsat fo r M an g e l i m in
F ravæ relse, ba jeg forlob ben sor at reise til A arh u u s.
S a a le b e s forløb 2 A a r , i hvilke jeg havbe sulbt op
at bestille vg tjente gobt veb at tilribe Heste. J e g henvenbte
m ig itu til R itm ester J u e l sor atter at komme til Eskabronen,
b a ben nye S k oleinstruction kun paalagbe en U nberofsiceer
a t staae 2 A a r veb S k o le n . H a n kunbe enbmt ikke fritag e
m ig sor S k o le n , ba R itm ester F lin b t ikke vilbe asstaae m ig ;
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jeg henvendte mig da til Regimentscommandeuren, dvg heller
ikke dette hjalp mig.
Da Cavalleri - Jnspecteuren Oberst
Berger, der 1813 stod ved det holsteenske Husar-Detachement,
første Gang kom som Jnspecteur til Aarhuus, var jeg com
manderet som Ordonnants hos ham; Obersten kjendte mig
strap og glædede sig ved at finde en as de holsteenfke Husarer i
Aarhuus; han spurgte mig, hvorledes jeg havde det, og om jeg
var tilfreds. Nu benyttede jeg Leiligheden til at sortcelle Obersten,
at jeg ønskede at fritages for Skolen, da jeg saa vilde have
betydelig flere Indtægter ved privat Fortjeneste som Berider,
hvortil jeg ikke havde Tid ved Skolen. Jeg meldte tillige,
at der var en examineret Berider ved fjerde Eskadron, der
ikke havde været paa Skolen endnu; jeg ønskede, at han nu
i 2 Aar afløste mig, da jeg fandt, at der ikke kunde tilkomme
den 9)ngte i Tjenesten mere privat Fortjeneste end en gammel
Berider med en stor Familie. Obersten lovede at ville tale
for mig.
Dagen efter stod der i Regimentsbefalingen, at
Berideren ved fjerde Eskadron fkulde afløse Vagtmester Kloppenborg som Lærer ved Eperceerskolen.
Ritmester Juel mødte
mig paa Gaden og truede med Fingeren ad mig: „Hvad
har De gjort", sagde han, „D e vil saae af Ritmester F lin d t;
iøvrigt seer jeg gjærne, at De kommer fra Skolen." Da jeg
tjenstlig meldte mig til Afgang fra Skolen hos Ritmester
Flindt, spurgte denne mig, om jeg ikke kunde indsee, at
jeg havde forseet mig ved at henvende mig til CavalleriJnspecteuren for at komme fra Skolen? Jeg sagde ham da,
hvorledes det var gaaet til, og meddeelte ham Samtalen imellem
Obersten og mig. Ritmester Flindt sagde: „D e burde først
have henvendt Dem til m ig!" „Tillad mig, Herr Ritmester!
saa var jeg ikke kommen fra Skolen! Jeg er Dem uendelig
megen Tak skyldig, da De saa meget bidrog til min Ansættelse
her ved Regimentet paa en T id , da jeg saa haardt for
fulgtes; dog v il Ritmesteren ikke tage mig det ilde op, at
jeg søger eller ønsker at komme til Eskadronen for at kunne
8*
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faae T id tilovers til at fortjene noget privat. D e t er mine
G runde, som D e ikke vil m isbillige." Ritmesteren Betænkte
sig et Ø jeblik; derpaa sagde han: „ D e kan ikke fortænke
mig i, at jeg søger at beholde de Lærere, som jeg er tilfreds
med. F or at D e imidlertid ikke skal afgaae fra S k olen i
den Tanke, at jeg er utilfreds med D e m , m aa jeg bede
D em modtage en lille D ouceur for D eres Uleilighed med
min Hest".

Tiende Tapitel.

Hestehandels Flytning til Flensborg.

t^ o r t efter at jeg var kommen til Eskadronen, fik jeg Brev
fra den før omtalte Kjobmand Caunoy, til hvem jeg tidligere
havde fjøbt Heste i Aarene 1822— 26. Han skrev, at nu
havde han sin Fabrik i Gang og øitstede at vide, om jeg
kunde og vilde opkjøbe Hefte efter Bestilling og bringe dem
til Chemnitz. Han havde ligeledes tilskrevet min Ritmester
og bedt ham tillade, at jeg besørgede denne Commissions
handel for ham, saavidt som Tjenesten tillod det. Ritmester
I n el lod mig kalde og spurgte m ig , hvad Caunoy var
for en Aland; jeg fortalte om ham, hvad jeg vidste. R it
mesteren sagde: „D e t lader til at være en vakker Mand, der
holder meget as Dem; De kan strive ham til, at jeg vil
gjøre mig eit Fornøielse as at understøtte D em , saavidt
Tjenesten tillader det. Naar De har Deres Brev færdig, kom
saa op, jeg v il ogsaa strive ham til, mit Brev kan De lægge
i Deres Brev; det glæder mig, at en as mine Underofficerer
er saa vel anseet og betroet i Udlandet."
Ester omtrent 14
Dages Forløb sendte Caunoy mig Penge til Jndkjøb as 5
Heste, hvilke jegskulde levere i Olper ved Braunschweig.
Jeg fik Permission og leverede Hestene til Caunoy. Senere
mødte jeg i Reglen til Paaste og Mikkelsdag ved Leipziger
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Messe med en Transport af 20— 40 Heste, og i J u li efter
endt Exerceertid ved Badestederne i Tydstland, Carlsbad,
Eger, Frantzensbad og Töplitz i Böhmen.
Paa saadanne Reiser passerede ofte ret moersomme T il
dragelser. Paa en af mine Reiser kom jeg til et Lystslot,
der ligger imellem Braunschweig og Wolfenbüttel, og tilhorer
Hertugen af Braunschweig. Noget i Baggrunden fra Landeveien imellem Slottet og Chausseen er en halvmaanedaunet
gron Plads, hvor der var udsat en dobbelt Post as det
braunschweigste Infanteri for Porten.
Mellem begge disse
Soldater stod en Underofsiceer fra Vagten og rög af en
lang Hpsilanti Pibe. Da vi vare omtrent lige for Posten
raabte den ene Skildvagt: „Nehmen Sie die Pfeife aus der
M und." Jeg rog nemlig af en Pibe, og en Kjobmand som
reiste med mig, en Cigar. Denne tog i en Fart Cigaren af
Munden, jeg gjorde Holdt og Front imod Skildvagten, og
spurgte stedse rygende: „Befaler De Noget?"
Nu kom
Soldaten med næsten fældet Gevær og sagde truende: „Nehmen
Sie die Pfeife aus der Mund." „Befal forst ham det, der
staaer ved Siden af Dem og ryger!"
Underofficeren gik
indenfor Porten, jeg steg as min gule Hest, bad min Reisekammerat holde den, nærmede mig Porten og spurgte, hvem
der boede der, jeg vilde ind og sporge, om Herstabet
stillede Poster ud, der med fældet Gevær vilde forbyde Reisende
at ryge Tobak og chikanere Fremmede. Jeg vilde gaae ind,
men Underofficeren kom frem igjen og sagde: „Ach Herr!
lassen Sie es! es war nur Spaß!" „Den Spas vil jeg
have mig frabedt, jeg klager; De har at paasee, hvem der
gaaer ud og ind, men hvem der passerer Landeveien kommer
ikke Dem ved, jeg er ogsaa Soldat."
Underofficeren bad
mig ikke gaae ind.
Jeg lod være dermed, men kun paa
den Betingelse, at der blev bedt om Forladelse. M in Kjob
mand morede sig over Skildvagtens Forlegenhed, der virkelig
var bange for, at jeg skulde gaae ind! I den næste Gjæst-
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givergaard trakterede Kjøbmanden mig, sordi jeg havde bragt
de kaade Braunschweigere til Fornuft.
I Carlsbad i Böhmen kom Commandanten i Dresden
og en Oberstlieutenant ind i min Stald for at fee de annon
cerede danske Heste. Generalen spurgte, om jeg stod i M ilitairtjeneste, og ved hvilket Regiment? Jeg svarede: „Ved
Prinds Ferdinands Dragon-Regiment i Aarhuus." Generalen
glædede sig over at træffe en Mand af dette Regiment, da han
kunde nævne mig samtlige Officerer, der stod i Tjenesten, da Regi
mentet var i Frankrig; han havde nemlig ogsaa været i Frankrig
paa samme Tid som Höistcommanderende over det sachsiste
Contingent. Han bad mig hilse Ritmestrene Juel, Flindt og
Freiesleben. Generalen var en stor Ander af danste Heste;
han sagde, at Ingen havde lastet de danste Heste mere end
han, da de stulde restkonteres fra Danmark. Han jamrede
med alle de andre Officerer ved Hestenes Ankomst over disse
Carricaturer af Heste, som de kaldte de danste Heste, med de
plumpe Been, grove Hoveder og korte tykke Halse.
Da
Sachserne kom tilbage fra Rusland og opstilledes i Dresden,
behøvede man ikke at spørge Cavalleristen eller Artilleristen
om, hvad Landsmand hans Hest var; det var kun danste
Heste, der endnu vare brugbare. Generalen paastod, at der
ikke gaves nogen bedre Campagnehest end den dauste. Han
bad mig om at komme til Dresden, hvor jeg fik Anmodning
om at møde i Krigsministeriet.
Jeg havde Audients hos
General Zetwitsch, som sendte mig med en Skrivelse til
M ajor Engel, Præses i deres Remontecommission, hvori
Majoren bemyndigedes til at afflutte en Overeenskomst med
mig om at levere Remonteheste. Han førte mig ned i Stalden
ved Husarkasernen; her bleve en Deel Heste førte ud for mig,
for at jeg kunde see, hvilket Slags de ønstcde. Majoren
vilde have, at jeg stulde paatage mig at levere 150' Stkr.
Remonter til førstkommende M a rts; men det turde jeg af
flere Grunde ikke paatage mig. Kunde jeg derimod faae T il-
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ladelse til at levere Hestene i 3 Terminer, 50 i M arts,
50 i April og 50 i M a i, vilde jeg vove det. Majoren
sagde, at det sknlde først collegialiter behandles, det knnde
han ikke alene afgjøre. Jeg fif senere eit Skrivelse, at jeg
skulde levere den første Transport i Güstrow i Meklenborg,
hvorhen jeg sendte Hestene, da jeg til den Tid ikke selv kunde
faae Permission. M in Kone afleverede Hestene til Commissionens Tilfredshed, ikke een blev casseret.
Saadanne
Neiser gjorde hun oste til Alles Forundring, saa at hun
tilsidst fra Aarhnns i Jylland til Chemnitz i Sachsen blev
anerkjendt for en udmærket Hestekjender og endnu ofte omtales
as Hestehandlere for hendes rigtige Bedømmelse af Heste,
saavel i den sunde som syge Tilstand. For at kunne drive
denne Handel endnu fordeelagtigere vilde Caunoy kjøbe
en Landeiendom til mig i det Hannot?erske, i en By, Suderburg, hvor der haves megen Eng og Høavl; men jeg vilde
ikke, at han for min Skyld skulde anvende saa mange Penge
til at kjøbe Eiendommen for. Han vilde ligeledes have kjøbt
en (Stendom til mig i Aarhnns, hvilket jeg ikke vilde modtage,
jeg vilde først selv søge at erhverve mig Capital dertil, i det
mindste dog Halvparten.
Caunoy vilde nemlig have, at
der altid skulde staae en Deel dresserede Heste til Salg i
Snderburg, hvilke han hastig kunde lade hente, og saasnart
nogle asgik fra Snderburg, skulde jeg strap sende friske i
disses Sted fra Aarhnns. Havde jeg gjort, som Caunay
forlangte, saa havde hans senere Fallit ikke ruineret mig,
men jeg frygtede for, at det kunde faae Skin af Egennytte
fra min Side, da det var Caunoys Penge, jeg handlede med,
Og som vare mig betroede. Jeg vilde ikke have, at Caunay
uden for denne Handel endnu skulde anvende Summer paa
mig selv. 'Caunoy opfordrede mig til at tage min Afsked,
for at jeg knude paatage mig at levere Heste til enhver Tid.
Ritmester Juel vilde dog ikke give sit Samtykke hertil og søgte at
afværge dette Skridt, idet han forestillede mig, at Handelen
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var meget usikker, og at de største Kjøbmcend ved indtræffende
Om stændigheder og Uheld i fort T id kunde gaae tit G runde.
Ritmesteren vilde idetmiudste see m ig sikkret og have B eviis
fo r, at jeg virkelig forbedrede m in S tillin g , hvilket jeg ved
gyldige Dokum enter skulde godtgjøre. Je g stod imellem to
V en n er; den Ene tilra ad e d e , den Anden sraraadede mig at
tage ntin Afsked. Ritmesteren vilde vide, hvorledes jeg havde
øet med C anuoy, og hvad jeg fortjente. C aunoy sendte mig
et Dokument, paa hvilket M agistraten i Chemnitz havde attesteret,
at C aunoy ansaaes for eit M a n d , der let kunde udrede det
i Dokumentet Lovede. I dette forpligtede han sig at betale m ig :
15 R d l.
Jstedetfor min G age, m a a n e d lig ..........................
H u u s le ie .............................................................. 1 6 0 —
T il Jordleie, a a r l i g
100 —
Foder og G ræ s til 2 Køer e l l e r
100 —
Ritmester J u e l v a r bleven M a jo r ; han advarede mig
mange G a n g e, og bedre havde det været for m ig , hvis jeg
havde fulgt hans R aad . J e g forklarede M a jo re n , at jeg
lod min Provision for Handelen anføre som Tilgodehavende
hos C aun oy, at jeg hos ham kunde samle mig eu C apital,
hvormed jeg siden paa egen H aand kunde fortsætte denne
H an d el, da jeg allerede v ar faa bekjendt i Sachsen og havde
forst'affct mig m ange V enner og Velyndere. J e g handlede
paa en egen M aad e. Hestene bestiltes hos m ig; A lder, Høide,
C o u leu r, A ftegning, K jøn, P rise n , A lt v ar a fta lt, og altid
faste P riser. S kulde Bestilleren eller Kjøbereu ikke være tilsreds,
var jeg forpligtet til at levere et P a r andre Heste og tage de
første tilbage; ben S u m , disse havde kostet, skulde imidlertid
sikkres Kjøbereu. V a r det følgende P a r større og kostbarere,
faa umatte Kjøbereu betale et passende B eløb til,, vare de ringere,
betalte vi Penge tilbage. P a a denne M aade haudlede vi,
og jeg har af alle de solgte Heste kun saaet een tilbage,
hvorved jeg dog havde betydelig F o r d e d , idet jeg fik 50
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preussiske D alere mere for den af en M eelhandler i Leiszig,
end jeg stulde have havt, da den førfte G an g solgtes.
J e g kan med S an dhed forsikkre, at jeg ikke let giemnes
i de Egne, hvor jeg handlede. Ligesom vi vare bedst i> Gang
med denne H andel, indtraf den Ulykke fyr o s, at Caunoy gik
fallit. H an havde bygget en ny V andm ølle (Kornmøhe),
hans Fabrik forbedredes med nye M a stin er, hvoraf mgle
kostede 5 — 7 0 0 0 R d l. H an anskaffede en D am pm astine, saa
at Fabriken kunde drives med D a m p ; efterat M øllen var
fcerdig og besigtiget af Vedkommende, fik han en Fortjeistmedaille og en Prcemie af 5 0 0 R d l. preussist C ourant. A l
denne Byggen udfordrede mange K ontanter; han sendte sine
V arer til Leipziger Messe for at dække sine Vexler. hra
E ngland blev der sendt 5 0 0 ,0 0 0 P u n d af det fineste B m ru ld sgarn, der solgtes 1 G .-G roschen billigere pr. P d ., end de
sachsiste Fabrikanter kunde kjøbe den raa Uld for. Ved deute
Leilighed kunde Fabrikanterne ikke fælge deres V a re r; 11 af
dem gik fallit i Chemnitz, 9 reddede, hvad de kunde, og drog
til B ø hm en, 2 blev tilbage, hvoraf Caunoy v ar den me.
H an sattes under A dm inistration, men kunde aldrig nere
komme paa det T ø r r e ; han reiste senere til A m erika, cg er
død der.
C aunoy havde sendt mig en S krivelse, hvorefter jeg
skulde kjøbe 4 6 R ide- og Kjøreheste og bringe dem til M esen
i Leipzig. Je g v ar ankommen til Lindenau ved Leipzig, hoor
jeg pleiede at blive et P a r D age før Messen. D a vi vare
bestjceftigede med at tage T øiet as Hestene, opdagede vi Caunoy,
der stod i D ø ren og vidstede S veden af sit Ansigt. En af
mine Karle sagde: „H r. Caunoy er her." H an stod ube
vægelig og stirrede som en F ortv ivlet; da jeg hilste, svarode
han ikke, men saae stitit paa mig og udbrød tilsidst: „Ktrp
penborg! vil D e ogsaa forlade m ig ?" I det S am m e oesvimede han og faldt i mine A rm e, og ved H jæ lp af mine
K arle bragtes han op paa m it Værelse. Je g fik B u d ester
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en Læge, han blev aaareladt, og efter nogen Tids Forlob
kom han til Bevidsthed. Han sagde: „See til, at De kommer
bort, ellers bliver der lagt Arrest paa Hestene; jeg er ruineret,
min bedste Ven har forraadt mig." Jeg traf Anstalter til at bryde
op; imod Aften koblede jeg Hestene, gik uden om Leipzig,
reiste om Natten og kom ind i. Böhmen. Her solgte jeg
Hestene med Fordeel og reiste nu til Chemnitz for at aflægge
Regnskab. Caunoy holdt sig skjult; man troede, han var
fraværende. Da jeg kom til ham, sagde han: „Hvorledes
er det gaaet Dem?" „Meget godt," svarede jeg, „her er
mit Regnskab, og her er Pengene." T il denne Reise havde
jeg faaet 6000 Rdl. af en Kjobmand i Aarhuus paa 3
Maaneder. Da han ikke kjendte Caunoy, vilde han have, at
jeg skulde forskrive mig som Cautionist og Selvskyldner,
hvilket blev thinglcest. Caunoy sagde: „Lad mig beholde
Pengene; inden de 3 Maaneder ere omme, ere mine Sager
ordnede." „J a ! naar De kun sørger' for, at Kjøbmanden i
Aarhuus bliver dækket?" Caunoy saae paa mig, som om
han vilde sige: „H ar jeg nogensinde mist M istillid til Dem?
Har jeg nogensinde spurgt om Caution?"
Jeg tilsøiede:
„Behold Pengene!" Jeg tog nu Afsked fra ham og beholdt
kun saamange Penge, at jeg kunde reise tilbage.
Caunoy
havde sendt en Vejrel paa et Handelshuus i Hamborg til
Kjøbmanden i Aarhuus; den blev liggende en Postdag over
og kom senere tilbage med Protest, da man i Hamborg havde
erfaret Caunoys Fallit. Nu holdt Kjøbmanden sig til mig,
og hvad jeg havde, tog han, baade Heste og Vogn, og jeg
stod atter som en Betler. A lt hvad jeg i en Række af Aar
havde sammensparet, stod i Caunoys Bøger og tabtes. Caunoy
tabte selv i rede Penge 40,000 Rdl. paa Leipziger Messe;
han og jeg vare ruinerede. T il min store Forundring modtog
jeg et Brev fra en Mand ved Navn Schippan i Nærheden
af Chemnitz; han havde hørt, hvorledes det var gaaet mig
med Caunoy, og han sendte mig Penge for atter at tage fat
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paa Hestehandelen for ham. Jeg begyndte paany; det lod
til, at jeg skulde have mere Lykke med Handelen i 1840.
Jeg var atter paa en Reise i 1841 med 48 Heste. Da blev
Schippan syg og reiste til Töplitz i Böhmen, men jeg saae ham
aldrig mere. Efter endt Reise betalte jeg 900 Rbl. til Kjvbmanden
as Caunoys Gjæld, i T illid til hans Lofte om, at han i saa
Tilfælde vilde vedblive at understotte mig med Penge til nyt Jndkjob; men han lod mig sidde. Jeg havde betalt hver Skilling, jeg
havde, og atter var det forbi ved Schippans Dod. Da jeg
allerede for min Afreise fra Leipzig havde indbetalt hele
Belobet as de Penge, som jeg havde faaet til sidste Reise af
Kjobmanden i Aarhuus, til en Vepeleer i Leipzig, troede
jeg, at han derved var bleven overtydet om, at jeg handlede
ærlig imod ham.
Havde han blot ladet mig beholde de
900 R bl., havde jeg dog arbeidet mig igjennem; jeg kunde
da have stafset mig en Transport Heste paa 3 Maaneders
Credit. I Sachsen havde jeg en Deel Smaasummer tilgode,
men ogsaa disse mistede jeg.
Nu stod jeg omtrent paa samme Punkt, som da jeg
kom tit Aarhuus forste Gang. Jeg havde ikke engang Pension
for min lange Tjenestetid, efterdi jeg selv havde forlangt
min Afsted 1838.
M ajor Juel blev anden Gang min
Redningsmand; han stafsede mig en lille maanedlig Indtægt
ved at anmode mig om at ride hans Remonteheste som tid
ligere, da jeg stod i Regimentet, og det paa en saadan Maade,
at det ikke kunde betragtes som en Almisse. Der kom Heste
til mig fra alle Kanter, som jeg stnlde tilride; isærdeleshed
stylder jeg Hofjægermester, Kammerherre Baron Rosenkrantz
samt hele hans Familie meget for deres Hjælp i denne
bedrovelige Tid. Jeg var ofte i længere Tid paa Rosenholm,
hvor man lod mig tilride Heste og give Information. Ogsaa
Kammerherre Holstein skaffede mig Fortjeneste og bidrog til
at redde mig fra den bittreste Armod.
Efter Kong Frederik den Sjettes Dod nedsattes en

Militaireommission for at arbeite paa eit ny Armee-Organi
sation. Det hed, at der skulde spares, Armeen formindskes,
flere Regimenter afgaae, Ridehuset fælges o. s. v. Den da
værende eonstituerede Amtmand, Baron Rosenkrantz, ligeledes
ett af mine Velyndere, kaldte mig til sig og spurgte mig, om
jeg ikke kunde have Lyst til at etablere mig som fast Ride
lærer i Aarhuus; han vilde udfærdige ett Plan og indlede
ett Subscription for at famle Aetionairer til at kjobe Ride
huset; det ffulde da overdrages til mig og Arvinger som
(Stendom, jeg skulde forpligtes til at holde et vist Antal
Skoleheste og give visse Timers Underviisning i Ridning
for Realstolens Elever. Platten og Subseriptionen var færdig
og eirculerede, titen Regimentet gik ikke ind, og altfaa var
det heller ikke at tænke paa at kjobe Ridehuset.
Kjobmand Marens Beck, ogsaa eu af mine Velyndere,
der havde tegnet sig font Aetionair, kom paa ett Reife til
Hamborg til at tale med den daværende Amtmand i Flens
borg. Under Samtalens Lob yttrede Amtmanden, at man
manglede ett Ritelærer, efterat Kyrasfererne vare blevne for
lagte til Slesvig. Beck omtalte og anbefalede mig, hvilket
foranledigede, at jeg blev anmodet ctit at komme til Flensborg
for at aftale det Nærmere angaaende et Ridehuus, ter skulde
bygges, naar jeg vilde etablere mig der, som privat Berider
og Ritelærer; men dette trak i Langdrag, og Planen antog
jeg for opgivet.
I Aaret 1842 blev jeg ved Oberstlieutenant Juels Godhed
igjen ansat ved tretie Tragonregiment, hvorved jeg opnaaede
at blive pensionsberettiget. Ligeledes blev min ældste Son
ansat ved Regimentet. Pludselig blev jeg i 1844 anmodet
af Kjobmand Andreas Christiansen om at komme selv til
Flensborg for at faae den foromtalte Aetietegning endt, faa
at Ritehiifet endelig knude bygges.
Med Regimentets
Tilladelse reifte jeg med fjorten Tages Permission til
Flensborg, hvor jeg ved Hr. A. Christiansens og Hr.
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Josias Danielsens Hjælp samlede den største Deel as
Actierne, men først 1845 lykkedes det at samle det hele
Antal. Nn gjaldt det kun om en Byggeplads, og det lykkedes
endelig at faae en ved nu afdøde Senator P. Nielsens Hjcelp.
Jeg skulde betale 16 Rdl. aarlig i Arvefæste, og jeg søgte nu
ester Senatorens Raad at faae Byggepladsen for mig selv,
ikke i Actionairernes Navn.
Jeg reiste da til Aarhuus igjen for anden Gang at
søge min Afsked fra Regimentet. Oberstlieutenanten sagde til
mig, sidste Gang jeg var hos ham: „N u skal De have
Tak for den T id , De stod i Regimentet; De har gavnet
mig meget, og det vil være mig fjært at tænke paa Dem;
har De nu noget paa Hjerte, faa tal kun frit, jeg er
ikke længere Deres Commandeur, vi ville stilles ad som
Venner." „H r. Oberstlientenant", sagde jeg, „jeg kan kun
svare derpaa, at jeg mangler Ord for at kunne takke Dem,
som jeg burde, for al den Godhed og Velvillie, som De har
viist imod mig og Familie.
Uden Dem havde jeg i hele
Landet været anseet for et aldeles udueligt og upaalideligt
Subject; det stal jeg aldrig glemme, og Gud lønne Dem
derfor". Derpaa sagde Oberstlieutenanten: „Havde der været
noget paa Færde, saa havde De ikke factet Deres Afsted;
jeg havde sat mig derimod med Hænder og Fødder." „S aa
havde jeg hellerikke søgt den, men jeg kan nu faae den høieste
Pension, en af min Classe kan erholde; om jeg endnu kunde
tjene dobbelt saa længe, saa vilde jeg dog ikke erholde mere
i Pension, og deraf kan jeg ikke leve, derfor v il jeg søge
i det Civile at finde et andet Erhverv, saalænge jeg endnu
kan, for at fortjene noget til Hjelp til Pensionen, dog, stulde
der virkelig passere noget, saa det hedder: „Sabel u d!" for
Alvor, saa er jeg til Tjeneste."
Saasnart jeg kom til Flensborg (1845), begyndtes strap
paa Bygningen. Da den var færdig, overdroges det Hele til
mig og mine Arvinger; men for at de, der havde tabt ved
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C a u n o y , da Han gik sallit, ikke skulde kunne røre m ig , som
den, der havde handlet for C au n o y , hvorvel jeg ikke ud 
trykkelig havde brugt C au noy s N a v n , forlangte Actionairern e, at m in Yngste S ø n skulle strives for Ridehuset. D a
Eiendommen v ar bygget for A ctionairernes P en g e, vilde de
nemlig ogsaa have den sikkret. J e g havde naturligviis under
rettet Actionairerne om C aunoys F a llit, og hvorvidt jeg v ar
bleven indblandet deri, sam t hvad jeg derved tabte. D a nu
endelig Ridehuset var fæ rd ig t, havde jeg fuldt op at bestille;
jeg havde 6 — 8 Rideheste stadig i B ru g og havde Udsigter
til endelig engang at kunne komme saavidt, at jeg uden
N æ ringssorger kunde have m it Udkomme, dog heller ikke her
kunde jeg blive. Krigen 1 8 4 8 forstyrrede dette H aab.

Kimte f opitel.

Oproret. Afrejse fra Flensborg.
Audients hos Longen.
iS en 25de M arts 1848 om Formiddagen, kom min Karl
fra Byen og raabte: „Jægerne fra Slesvig komme hertil, de
ville ikke tage Tjeneste hos den provisoriske Regering, Folk
lobe dem imode ud af Rodeport!" — Jeg befalede min Karl
hurtig at sadle min Hest, jeg maatte ud at see disse brave
Jcegere. Omtrent ved det forste Chausseehuus traf jeg en
Sadelmager Rehofs, der var en af dem, som forst var gaaet
Jcegerne imode. „ V il De ogsaa tage imod Jægerne?" spurgte
han. „Jeg vil hilse paa dem og takke de brave Folk, som
blive deres Konge tro." Rehofs sagde: „D et var bedre, om
de vare bletone i Slesvig, i Flensborg kunne de ikke blive,
maaskee de som neutrale Tropper kunne faae Tilladelse til at
marschere hep igjennem." „Hvad," sagde jeg, „kan danst
M ilita ir ikke faae Lov til at blive i en danst B y ? " „ E r
De gal," svarede han, „v il De kalde Flensborg en danst
B y ? " „H or Mester! vil De see paa Uniformen, er den ikke
danst? er Commandoen ikke danst? ere deres Officerer og
Fane ikke danste? Have de ikke aflagt Trostabsed til Kongen af
Danmark?" Nu blev Sadelmageren ligesom rasende, og
raabte: „ V i have baaret d t danste Aag længe nok, nu ned
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nied de forbandede danske Hunde!" „Lidt koldt Vand i Blodet,
Mester! og vcer fornuftig! om vi To ogsaa skrige og strides
i ben Grad, at vi af lutter Iv e r og Arrighed faae en Lungebetændelfe deraf, faa ændrer det dog ikke Sagen, vi have kun
selv Skade deraf." „Hvorledes kan De kalde Flensborg eu
danst B y ? " spurgte Rehoff atter. „Lad Flensborgerne tænke
om Danst og Tydst, som de ville, ville de beholde Brod i
Huset, maae de handle som Dauste, hvis de ikke gjore
det, maae de sulte ihjel, Flensborg er alene derved istand
til at forsorge faa mange Familier, at den har Mænd i sin
Midte, der ere faa formuende, at de kunne udruste store Fartoier til andre Verdensdele og hente Varer derfra, her forarbeides de eller sælges til andre danste Stæder; naar Kjobmændene samle Formue, samles den da ikke meest fra det
Danste? derfor siger jeg nok engang: Flensborg er en dansk
By i Sonderjylland eller Hertugdommet Slesvig!
Ville
Flensborgerue fore Krig imod Danmark, kunne de da bringe et
Skib ud eller ind, uden at det optages af de Danste? og er
deres Handel til Soes aldeles standset, hvad faa? De har
jo felv, Mester! fortalt mig, at De for kort Tid tilbage koni
her til Flensborg som Sadelmagersvend med Deres Randsel
paa Ryggen; her er De bleven Mester, altsaa har De for
bedret Deres S tillin g , siden de kom til en danst B y , hvis
De er trykket af det danske Aag, maa De dog forst have
folt et værre Tryk i Udlandet, da De forlod det for at drage
hertil; men er De bleven trykket i Tydstland, maa det have
været af et tydst og ikke af et danst Aag!"
Det var ikke langt fra, at vor Underholdning var gaaet
over til Haandgribeligheder. Sadelmageren tilligemed nogle
af hans Troesfæller nærmede sig til mig, og det ikke paa
den venligste Maade. Jeg sagde til Rehoff: „Lad os for
idag sige Punktum; en anden Dag vil De maastee blive for
nuftigere; da kunne vi tales nærmere om den Sag."
Den
samme Sadelmager tog Arbeide i den slesvig - Holsteenste
9
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Armee, og efter Krigen streifede han omkring p aa Landet, fægtende
for sit B rø d , han var yderst ydmyg, og henvendte sig flere G ange
bonlig til mig om at hjælpe sig til A rbeide; sidste G ang
sagde jeg, for at blive fri for hans Paatrcengenhed: „Kan
D e erindre, M ester! hvad D e sagde til mig den 25de M a rts
1 8 4 8 : „Ned med de forbandede danske H und e!" E rind rer D e,
at jeg bad D em komme koldt V and i B lo d et? D et lader
til, at D e nu har fulgt m it R a a d , da D eres Arrighed og
Iv e r imod A lt, hvad der var Dausk, har tabt sig ; men at
De ffulde bringes faa v id t, at D e liggende bad en gammel
danst S o ld a t om Arbeide, det havde jeg dog ikke ventet.
D engang v ar det ikke m uligt at gjore D em indlysende, at
Flensborg efter endt Krig vilde blive en danst B y , be
lagt med en danst G arn iso n , hvorfor drog D e ikke bort
med de store S k a re r, der kom for at befrie D em og alle
Tydstere fra det danste A ag? J e g sagde D em , den 25de
M a rts, at vi maastee en anden D ag kunde tales noermere ved
om denne S a g , og den D a g er nu kommen, lev vel, M ester!"
Jeg kjobte nogle daarlige Remme af hant, hvormed han hu
serede, og lod ham gaae.
D a jeg kom til Jæ gerne fra S le s v ig , istemte M e n nestem assen, der var kommen dem in tø b e, den velbeljendte S a n g : „Schlesw ig-H olstein meerumschlungen." J æ 
gerne stemte i m ed; jeg troede ikke, at det var oprigtig
meent af Jæ g ern e, da de vandrede N ord p a a , men jeg op
dagede snart, at de vare ligesaa tydstsindede fom den M a sfe ,
der istemte Visen, det fortrød m ig, at jeg havde hilst paa dem,
og jeg havde gjærne stoppet M unden paa dem, naar jeg havde
været istand hertil. Je g vendte min Hest om kring, og i et
strygende T rav red jeg ned til F len sb o rg , jeg havde gjærne
redet dem overende, der faa ivrig istemte den omtalte S a n g .
Veien v a r meget smudsig, og jeg glædede mig over at kunne
ret overstænke Fodgængerne, der ilede Jæ gerne imode, d a jeg
dog ikke kunde gjøre andet. K ort efter erfarede je g , at
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D ragonerne itu vgsaa vare komne fra S le sv ig , og at B rigade
chefen logerede hos H r. A ndreas Christiansen. Neppe havde
jeg hort det, forend jeg ilede ned til G eneralen, for saa snart
som m ulig at komme i Tjeneste igjen. Je g bankede paa
G eneralens D e r, i det S am m e han vilde trcede ud. Je g
bad om et P a r M in u ters A udients, og meldte forst, hvem jeg
var. G eneralen svarede: „ J e g fjender D em ." — „S kulde
det nu ikke være den rette T id at melde sig til Tjeneste? jeg
lovede m in O berstlieutenant ved min Afgang fra Regimentet,
at jeg vilde frivillig melde mig, n aar der skulde komme N oget
p a a ; jeg onsker ikke, at han skal finde mig i en civil Frakke!"
G eneral Castenskiold spurgte: „V il D e virkelig igjen trcede ind
i den active T jeneste?" „H err G eneral! som D e her feer
mig, saaledes tilhorer jeg med Liv og S jæ l m in K onge; D e
kan bruge mig, til hvad D e v il, og sende m ig, hvorhen D e
vil, jeg vil kæmpe mod O prørerne og Landsforræderne, saalænge jeg kan røre m ig !" D ette sagde jeg maastee noget
heftig; G eneralen traadte nogle S k rid t tilbage og antog for
modenlig, at jeg v ar noget overspændt. H an sagde: „V il D e ikke
give mig noget S k riftlig t desangaaende, faa stal jeg forge for
D eres Ansættelse!" M ed Tak forlod jeg G eneralen, lob hjem
og streb m in Ansøgning. D a jeg atter kom ned til G eneralens
Logis, v ar han b o rte, jeg ilte hjem igjen, satte mig paa en
Hest og red bag efter. J e g naaede D ragonerne ved B om m erlund, og leverede min Ansøgning til den Høistcommanderendc,
da G eneralen ikke v ar der. J e g lovede mine Kam m erater, at
de snart stulde finde mig i Uniform og ilede saa rast som
m ulig tilbage til Flensborg. D e faa Jæ g e re , der vare forblevne troe, vilde N ord p a a ; de onstede en V ogn, og kunde
ingen faae. Je g tilbod mig at være behjælpelig dermed. Je g
red fo ru d , bad til H oire og Venstre om en V ogn, men
forgjæ ves. Je g red til W assersleben og bad Stutm ester
Lorentzen om en V ogtt for B etaling til at befordre en lille
Afdeling danst M ilita ir N ord paa. Lorentzen spurgte: „H vor9*
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for N ord p a a? det var bedre, at de gik S y d p a a!" Je g
troede ikke, at Lorentzen vilde nægte mig en B o g n , da jeg
ofte havde været ham behjælpelig med E t og A ndet, og jeg
tænkte, at vi vare Venner. Je g forlod ham , og hos hans
N abo lovedes mig en V o g n ; derpaa ilede jeg tilbage, meldte
Jæ gerne, at ved W assersleben stod en V ogn p a rat til deres
Afbenyttelse. D e takkede. Je g red nu atter til F len sb o rg :
men der erfarede jeg, at Jæ gerne vare blevne overtalte til at
vende tilbage til S le sv ig ; de skulde have fri V ogn og hver
M and 8 S k . C our.
T e n 26de M a rts om Efterm iddagen blev jeg kaldt til
Form ændene for det dansksindede P a rti, der vare samlede hos
Andreas Christiansen. H an stod med 3 P lacater i H aanden,
som den provisoriske Regjering havde ladet circulere. E fterat
jeg havde læst dem, sagde Christiansen: „V i have altid fogt
at overtyde Kongen om , at vi her i F lensborg vare dansk
sindede, om nogle D age vil Kongen læse disse fordøm te
P lacater i offentlige B lade og vil troe, at vi fore en dobbelt
Tunge i M unden. H an s M ajestæ t m aa underrettes om, at
det ikke er Flensborgs B orgere, der have ønsket den proviso
riske Regjering anerkjendt, men at det er M agistraten tilligemed
nogle Advokater og andre W ühlere, der p aa en lumsk M aabc
have vidst at sætte igjennem , at den provisoriske Regjering er
bleven anerkjendt. Kjender D e ikke en M a n d , vi kunne
sende?" Je g svarede: „N et! skulde jeg nævne E n, og denne
blev sendt, og det da viste sig, at han v ar falst, mislykkedes
Forehavendet og kunde stade; jeg kan In g e n nævne, d a m an
ikke fan see Folk længere end til T æ nderne." „V i have
T illid til D em ; vil D e reise?" „N u salder der m ig en
S teen fra H jertet," sagde jeg. „Lobe bort som en skræmmet
H are vil jeg ikke, men tt aar D e, H err C hristiansen! opfordrer
mig til at reise, saa reiser jeg, titen jeg har Betingelser. V il
D e love at tage m in Fam ilie i F orsvar, n a a r det skulde
gjores nødig? thi komme her tilbage efter endt Reise kan jeg
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if re, saaledes font Tingene nn staae. Je g oil ester at have
overbragt, hvad D e befaler mig at overbringe, bede Kongen
tilla d e ,
at jeg indtræder som F rivillig tilligemed min
S o n ved 3die
D rag o n R egim ent;
er det D em im od, H err
C hristiansen?" — „ S a a le d e s er det rig tig t, her har D e
Reisepenge, reis n u ! ' D e m aa ingen P a p ire r fore med D em ,
intet P a s , D e m aa reise udenom A abenraa og H aderslev."
D et lovede jeg; H ovedindholdet af M eldingen var som anfort, og jeg skulde tillige underdanigst bede Kongen om snarest
m ulig at understøtte de troe Flensborgere med en M ilita irm agt, ellers saae de ikke Redning. D e omtalte P laeater
skulde jeg søge at levere i Kongens egne H æ nder, jeg havde
dem i et Stykke g raat P a p iir i den ene S to v le , indtil
jeg v ar passeret Kolding. Christiansen vilde, at jeg skulde
reise strap, jeg fandt, at det var bedre om A ftenen; jeg
frygtede for, at, hvis jeg ved D agen red N ord ud as Byen,
kunde E n eller Anden ville anholde mig. E t KunstberiderSelskab logerede i Ridehuset og vilde give en Forestilling;
samme Aften Kl. 7 skulde detbegynde, der v ar jeg tilstæde,
hjalp Beriderne med deres Heste og talte med den Ene og
den Anden. A dvocat B rem er stod ved den forreste Bænk
foran C irc u s; der passerede jeg forbi. B rem er bad mig
sætte mig ned hos sig og sagde: „H vad mener D e nu om
Tilstanden her for Ø jeblikket?" — „ Je g , H err B re m e r! har
ingen M en in g , jeg er S o ld a t af den gamle Skole, der var
det ikke tilladt at have en M en in g ; vi kjendte kun ubetinget
Lydighed imod enhver given B efaling. N aa r vore Foresatte
gjorde eller befalede N oget, blev det strængt efterkommet.
S e e r D e, H err B re m e r! nn er jeg P rivatm and her i F len s
borg og agter at blive h er, jeg kan kun bestaae ved at soge
at forskaffe mig V enner. B lan d er jeg mig ind i Politiken,
saaer jeg Fjender, og kan ikke bestaae. H vorledes D e tænker,
H err B rem er, det veed je g ; taler D e om P olitik, saa svarer
jeg J a og N ei, hvor D e helst vil høre J a eller N e i, saa
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stilles vi ad som Benner. Gaaer jeg nu hen til ctt ægte
Dansksindet og gjør det Samme, saa beholder jeg begge
Parter til Venner, og taber ikke min Fortjeneste." — „De
har Ret," sagde Bremer, og gav mig ret venlig Haanden.
Bremer var nemlig en af mine Kunder; siden har jeg ikke seet
eller talt med ham.
Da jeg Kl. 10 kom fra Ridehuset, sagde jeg til min K a rl:
„Nu kan Du gaae ind i Ridehuset, der er endnu een Act
tilbage, bliv Du kun derinde, jeg vil selv blive i Stalden."
Karlen gik tilfreds derind, jeg lukkede Stalddøren indvendig
og sadlede en Hest. Jeg trak Hesten til Trappen, bankede
paa Døren og kaldte paa min Kone. „ V il Du ud saa sildig,
hvor vil Du hen?" — „Jeg har et nødvendigt ZErinde at
besørge." — „Kommer D u hjem i aften?" — „Net, hverken
taften eller imorgen Aften." — „Hvorhen vil D u da? kan
jeg ikke hjælpe D ig? " — „N et, det maa D u ikke, spørger
man Dig imorgen, hvor er D in Mand, maa Du med god
Samvittighed kunne sige, jeg veed det ikke, om D it ogsaa
skulde sværge derpaa." M in Kone græd bitterlig over, at
jeg vilde bort; men jeg sagde: „Kjære Kone! viis nu, at D u
er en Danneqvinde, fat M od; vi To have bidt i mange sure
ZEbler, Gud har hidtil hjulpet og vil det fremdeles, jeg skal
bort i et lovligt LErinde, sat D ig ! vi sees snart igjen." —
„Nu da, i Guds Navn, reis! jeg v il ikke vide Noget, Bor
Herre ledsage Dig, saa bliver Alting godt!" Endnu tilføiede
jeg: „Imorgen vil en Herre indfinde sig her i Ridehuset, ban
vil vist tilbyde Dig Hjælp, naar det behøves, ham kan Du
betroe Dig til, han kan udrette mere for Dig, end jeg kan."
Jeg satte mig paa Hesten, bad min Kone aabne S tald
døren og vilde ride nd. I det Samme kom Skipper I . Jensen,
der var forlovet med nttn D atter: „Hvorhen saa sildig, Fa
der?" „God Nat, min Søn, jeg kommer snart igjen." M in
Datter kom løbende ned af Trappen, da hun hørte, at en
Hest gik i Stalden; da hun saae mig ride nd, sagde hun:
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„Kjcere F a d e r bliv hjem m e! fo rlad os ikke, F a d e r!" og d er
med gav hu n sig til at groede ret bitterlig. J e g hørte m in
D a tte rs K lagen og red bo rt, ikke i den gladeste S in d sstem n in g ,
m en blev m it Forsoet tro.
Klokken v a r vel 1 0 Vs om A ftenen, da jeg forlod F le n s 
b o rg ; ihvorvel jeg havde lovet at ride uden om A abenraa,
m ente jeg dog a t kunne ride derigjennem , da jeg ellers om
N atten let knnde forvilde m ig i H eden.
D a jeg i 1 8 1 3
ved N atte tid med 4 H u sare r havde lykkelig fneget m ig igjennem
1 2 0 0 M a n d Kosakker im ellem Itzehoe og K ellinghnsen, mente
jeg ogsaa a t kunne liste m ig igjennem A ab en raa, om den ogsaa bevogtedes af nogle slesvig-holsteenfke P h ilistre! P a a
T o rv e t i A ab en raa blev jeg a n ra a b t af 6 Bevcebnede med
hvide B in d om A rm en ; m an sp urg te: „H vem d er?" - „ E n
R eise n d e!" — „ H v o rh e n ? " — „N o rd p a a !" — T il hvilken
B y ? " — „ T il K jøbenh oved !" — „ H a r D e F o rretning er
d e r? "
Im e d e n s disse S p ø rg s m a a l g jo rd e s, kom endnu eu
Bevcebuet løben de, saae p a a m ig og u d b rø d : „ G o d A ften,
H e rr K loppenborg! h v o rfra komm er D e ? " „ D e kjender m ig ,"
svarede jeg, „derfor beraab er jeg m ig p aa D e re s V id n e s b y rd ;
D e veed, at jeg i en Rcekke as A a r h a r flakret lidt i H este
faget, kjobt, solgt, byttet bo rt, som det kunde lade sig gjøte,
nu h a r jeg i IE rin d e a t forflaffe en H erre i F len sb o rg
et P a r oegte danfle H este; en M a n d i K jøbenhoved h a r lovet
at flaffe m ig saadanne og m eldte m ig fo r 1 4 D ag e siden,
at han havde et P a r Heste som dem , jeg sø g ll; B estilleren i
F len sb o rg h a r faaet U nderretning d e ro m , m en han kan ikke
selv reise til K jøbenhoved og vil ikke kjobe Hestene uden
først a t see dem. J e g fik i M o rg e s B re v fra M an d e n i
K jøbenhoved, hvori han flrev, at han ikke vilde bringe Hestene
S p d p a a , da den provisorifle R egjering sa a vilde tage dem,
derfor m aatte jeg selv hente dem h o s h a m , betale P engene
der og staae m in egen R isico. J e g h a r nu lovet Bestilleren
at hente H estene." D en sidst ankomne H erre, der kjendte m ig,
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sagde: „D a s ist sehr wahrscheinlich!"

To as mine Bevogtere

Iraadte noget til Siden og holdt en hemmelig Samtale om
mig.

Det bemcerkede jeg,

derfor sagde jeg:

„Skulde en af

de Herrer ikke kunne vise mig en Gjæstgivergaard? jeg mærker-,
min Heft er noget angreben; naar man rider saa ene en
mørk Nat i daarligt Veir, rider man noget rastere end ellers,
og allevegne ere Folk tilsengs, jeg ønskede at febre en Times
tid.

Im idlertid kan jeg fortælle Dem mange Ting, om hvad

der passerer i Flensborg, her i Aabenraa er vist ogsaa steet en
heel Deel, som De kan meddele m ig; vi kunne drikke et Glas
Punsch eller V iin , det fører jeg Flensborgeren til Regning!"
En af Herrerne gik hen og bankede paa hos Gjæstgiver H arboe, hos hvem Forsamlingsstedet var for alle Slesvig-Hvlstenere;
jeg leverede min Hest af til Gaardskarlen,
den Havre og B rø d,

bad ham give

saameget som den vilde fortære i V*

Time, men ikke at gaae fra den. D a jeg kom ind i Stuen, faae
jeg alle Skilderier paa Væggen hænge i stesvigholsteenste Farver;
deraf kunde jeg omtrent slutte mig til, i hvilken Rede jeg be
fandt mig. De viste mig deres nye Geværer og blanke B a 
jonetter, som de ikke forstode at sætte paa. Jeg fortalte dem
Adstilligt om, hvad der var passeret i Flensborg i de sidste
Dage, naturligviis meest Epistler, ikke Evangelium; jeg søgte
at gjøre dem trygge og indbilde dem, at jeg hørte til deres
P arti

for

at flippe

Times Forløb

uhindret fra dem.

Ester omtrent

betalte jeg de forlangte Drikkevarer,

3/4

og vi

stiltes ad som Venner. De spurgte, om jeg snart kom samme
Bei tilbage, hvilket jeg lovede, men tilføiede, at jeg da vilde
bringe flere Hefte,

de mente de 2 omtalte Heste, men jeg

mente derimod Regimentet, og jeg holdt O rd !

D a jeg ester

at være kommen til Regimentet marscherede igjennem Aabenraa,
faae jeg

en

af

de omtalte Herrer staae i

fin

Gadedør

rygende af en lang Pibe. Jeg hilste ham og sagde: „S eer
D e, bringer jeg ikke ret mange Hefte i D ag? har jeg ikke
holdt,

hvad jeg lovede Dem Natten

mellem

den 26de og
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27de M a rts? " Manden glemte at ryge, betragtede mig til
syneladende med Forbavselse og lod mig ikke ud af Sigte
saalcenge han kunde øine mig, til Morflab for mine Dragoner,
hvilke jeg havde fortalt det forhen Passerede.
I Morgenstunden kom jeg igjennem Haderslev; A lt hvilte,
kun en sovnig Vcegter traf jeg paa Gaden. Jeg red igjen
nem Byen op til Thomashnus hos Fedder, hvor jeg atter
holdt an for at styrke min Heft og selv drikke en Kop Kaffe.
Imellem Kl. 8 og 9 Morgenen den 27de kom jeg til Kol
ding, hvor jeg strax bestilte Coureerheste, leverede min Hest af
hos Gjæstgiver Madsen, fik af Oberstlieutenant Morgenstierne
et M ilitairpas og satte mig i Vognen. Saaledes gik det
rafl fremad til Snoghøi, hvor jeg i en Hast flrev til Oberst
lieutenant Juel, der var bleven Oberst, og meldte, at jeg mit
Løfte tro snart vilde møde ved Regimentet tilligemed den
yngre af mine Sønner.
Den 28de om Morgen Kl. 8 holdt jeg for Christians
borg S lo t, spurgte Portneren, om Generaladjudanten var
opstaaet, om jeg kunde faae Audients hos Hans Majestæt,
og bad ham om snarest mulig at melde mig, jeg var fra
Flensborg og havde en mundtlig Melding til Kongen at
overbringe. Han svarede, at jeg vilde være velkommen, da
man i de sidste Dage havde været nysgjerrig efter at erfare
Noget fra Flensborg."
Portneren gik op og meldte mig hos Generaladjudanten,
Kammerherre Schöller; han kom hen til Trappen og bad mig
komme op. Jeg meldte, hvad der var mig paalagt, leve
rede ham de medbragte provisorifle Placater med Tilføiende,
at jeg udbad mig Tilladelse til selv at turde overlevere dem
i Majestætens egne Hænder. Kammerherre Schöller forte mig
ved Haanden ind til Hans Majestæt, idet han sagde: „Jeg
bringer Deres Majestæt en Mand fra Flensborg, der ønsker
at melde Deres Majestæt, hvorledes Tilstanden er der." Kongen
tog mig i Haanden og sagde til mig de for mig uforglemmelige
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Orb:
„ J e g a iter f je nb er D e r e s go be B i l l i e , o ær
f o r v i s s e t om, at D e h a r i mi g ett t r o f a s t B e n . "
Hvilket Jnbtryk bisse Kongelige O rb gjorbe paa en gammel
S olbat af ben celbre Skole,

kan jeg ikke meb O rb beskrive.

Jeg sagbe: „Takke kan jeg ikke Deres Majestæt for ben store
Naabe, Deres Majestæt viser m ig; jeg v il i ©jerningen söge
at gjøre mig

Deres

Majestæts

Naabe værbig."

Kongen

svarebe: „Jeg er overbeviist, jeg er atlerebe overbeviist,"
Majestæten rystebe ret hjertelig min Haanb.

og

Allerunberbanigst

ntelbte jeg, hvab ber var paalagt mig af Formænbene for bet
baufksinbebe P a rti, navnlig Kjöbmanb Anbreas Christiansen og
Klewing.

Efter at have melbt bette, bab jeg allerunberbanigst

om Tillabelse til at inbtræbe meb en af mine Sønner som
Frivillige i bet 3bie Dragonregiment, hvor jeg havbe staaet faa
længe. „Obersten har været min Eskabronchef," sagbe han, „han
veeb bebst, h vortil jeg kan bruges, samtlige Officerer kjenbe m ig;
til mine tibligere Kammerater stob jeg i et venskabeligt Forholb, og af Dragonerne var jeg afholbt, berfor troer jeg at
kunne ubrette mere i bette enb i et fremmeb Regiment, hvor
Ingen kjenber mig. Kongen svarebe: „D e t er mig overmaabe
fjæ rt; paa hvilke Bilkaar agter De at inbtræbe?"
„B ilkaar
har jeg ikke, Deres Majestæt! Det er ikke af Egennytte,
eller for at avancere eller for at fortjene Noget, kun fo r at
kunne faae Leiligheb t il at hjælpe til

at unberftøtte Deres

Majestæts retfærbige Sag, saameget som bet er mig m uligt."
Hans Majestæt takkebe mig meb et hjerteligt Haaubtryk og
sagbe til m ig: „S a a er bet vel Deres Ønske at komme i
Uniform faa snart som m ulig?" — „ J a ! Deres Majestæt,
ba jeg ikke veeb,

hvor jeg støber til Regimentet, og om Re

gimentet stray har en Uniform til m ig;
brive omkring i en civil Frakke."

jeg ønsker ikke at

Majestæten sagbe til Ge-

ueralabjubanten: „ B il De sørge for, at 3bie Regiment bliver
nnberrettet

om,

at Overvagtmesteren inbtræber

paa samme

Fob som veb sin Afgang, og at han forsynes her meb Baafccn
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og M underingsstykker p a a m in egen C h ato l-K a sse s Bekost
n in g ." Kongen sagde endvidere: „ H a r D e ellers N oget at
and rag e, saa ta l fr it! " — „A llerunderdanigst (eder jeg om,
at den lille P e n s io n , 6 3 R d . , der (le v m ig tilstaaet efter
nogle og tredive A a rs Tjenestetid, m aa vorde u d (e ta lt til m in
K one, saalcenge hn n lever; da jeg n u h a r fo rlad t m in F am ilie,
og den S m u le , jeg eiede, og ikke kan vide, om G u d vil, at
jeg nogensinde seer m in K one m ere, saa vilde jeg dog gjerne
sikre hende den lille P e n sio n , saalcenge hnn lever." K ongen
svarede: „ D e t er (e v ilg e t, det er (e v ilg e t! V il D e , H err
K am m erherre! sorge f o r , a t vedkommende Ø v rig h ed (liv e r
un derrettet om , a t P ensionen i E t og A lt n d (e ta le s til O v e r
vagtm esterens Kone im od hendes egen Q v itte rin g , saalcenge
hnn lever." D e rp a a sagde K ong en: „V il D e nu gaae med
K am m erherren, han h a r m ere a t tale med D em om ; vi sees,
forinden D e reiser fra K jo (en h av n , jeg vil see D em i U niform ,
og sige D em F a rv e l!" D e rp a a fulgte jeg K am m erherren; stere
H erre r af G en eralsta(en vare tilstcede, jeg gav den nviagtigste
F o rk larin g , saavidt det v a r m ig (ekjendt, hvorefter jeg sendtes
til K rigsm inisteren, C ap ita in Tscherning, fo r a t m eddele, hvad
jeg vidste. E n G ard ist gaves m ig med fo r at m elde m ig, men
jeg stnlde komme til(a g e til G en e ralad ju d an ten s C o n to ir. H o s
K rigsm inisteren v a r hele Forgem akket fu ld t af Em dedsm ceud,
hvie og lave M ilita ire , sam t L andm æ nd fra P ro v iu d se rn e ;
G ardisten meldte m ig , strap aa(n ed es D ö re n , og M inisteren
kaldte: „O vervagtm ester K lo p p en (o rg ! kom noerm ere!" jeg
traa d te in d , M inisteren lod m ig gjentage den M e ld in g , jeg
(ra g te K ongen. D erefter (a d han m ig give sig det S a m m e
sk riftlig, saa ud forlig som m u lig , og at optegne P e r 
soner af (egge P a r t ie r , cegte D a n s te , og ægte Tydstsindede,
helst af E m (ed sclassen . I 1/» Ark P a p iir skrev jeg fu ld t,
M inisteren læste det, takkede m ig fo r m in gode B illie og tildod
m ig en D eel P a p irp e n g e , under N av n af R eisegratiale. Je g
sagde, at de H errer, der havde sendt m ig, havde leveret m ig
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de fornødne Reisepenge, derfor knnde jeg ingen Penge mod
tage. Ministeren derimod paastod, at da jeg var reist i et
LErinde, Regjeringen betræffende, saa burde Regjeringen betale
Reiseomkostuingerne. Jeg vilde paa ingen Maade tage der
imod, men Krigsministeren sagde: „Tro ikke, at Regjeringen
med disse Penge v il betale Deres gode V illie , den vil blive
paastjønnet paa eit anden Maade, De kan ikke sorndsee, hvad
der i denne Tid kan tilstøde Dem paa Deres Reise, De kan
saae usvrudseete Udgifter, derfor maa jeg anmode Dem om
at tage derimod." Jeg turde ikke komme med flere Indven
dinger og tog imod Gratialet, men ilede hen til Kammerherre
Schöller igjen, jeg gav Forklaring over det Passerede, og bad
ham tillige modtage de af Krigsministeren stjænkede Penge
for -ved en passende Leilighed at tilsende ham samme; jeg
kunde ikke have dem i Haanden eller i Lommen, de brændte
mig der: „ Jeg handler imod m in .P lig t ved at modtage
Penge." Smilende spurgte Kammerherren mig, om jeg nu
ikke var indtraadt i Tjenesten? Jeg svarede Jo. „Kjender
De Subordination?" — „D et er det Første, Soldaten maa
beflitte sig paa at blive bekjendt med." — „Betragter De
mig som en af Deres Foresatte?" — „D et vilde være mig
en stor Glæde, saafremt jeg i denne Tid knnde staae under
Deres egen Befaling." — „Naar De altsaa ikke efterkommer
en given Befaling, hvilke Følger kan det have for Dem?"
— „A t jeg vil blive straffet." — „G odt! jeg befaler, at De
tager Pengene! Prøv nu paa at handle imod min Befaling,
og jeg stal sikkert melde Krigsministeren, hvor stridig De er,
og hvor megen Umage det har kostet mig at bringe Dem til
Lydighed!" Dette sagde Kammerherren i Spøg, og tilføiede:
„Bær De ingen N ar, tag De Pengene! De kan ikke vide,
hvad der kan indtræffe for Dem paa Deres Tilbagerejse,
Pengene kunne gjerne komme Dem meget tilgode; det er ikke
Regjeringens Mening med disse Penge at affærdige Dem."
Jeg maatte, hvorvel imod min Billie, adlyde. Kammerherren
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leverede m ig et K ort, hvorpaa stod skrevet: „ T il O verbringeren
heras leveres de fornødne V a ab en og M underingsstykker, saav el til h a n s Paaklcedning som til h a n s F o r sv a r , paa m in
egen C h a to l-K a sses B ekostning. F . R . " ; dette K ort skulde
jeg forevise paa T ø ih u set og V aredepotet for at erholde U n i
form og V aab en , og ester at have m odtaget samm e skulde jeg
m øde h o s G eneraladjud anten, dog ikke sildigere end K l. 7
om M o rgen en .
F ørst henvendte jeg m ig derfor til G en eral B auditz, h o s
hvem jeg lod m ig m elde for at m odtage V aab en . D a G e 
neralen erfarede, hvem jeg v a r , viste han m ig megen Fore-kommenhed og lod m ig udlevere as de bedste V aab en . P a a
B aredepotet havdes kun en K appe as 5te og en H jelm as
1ste R eg im en t; jeg henvistes til en Skræ dderm ester, for at
der kunde tages M a a l as m ig. E sterat det v ar skeet, spurgte
jeg, n aar jeg kunde erholde U n iform en ; Skrcedderen svarede,
at nu kunde jeg om 3 å 4 D a g e høre derned igjen. „ O m 3 å
4 D a g e ," svarede jeg. „ J a , D e hører, v i have ingen M u n 
deringen soerdige." — „ D e r fo r har jeg henvendt m ig til D e m ,
svr at der kunde ta g es M a a l , og nu stal jeg vente 3 ä 4
D a g e , og dog er det endnu ubestemt, om T ø ie t da er fæ rdigt
eller ei! kan det hele Skroedderpersonale paa V aredepotet ikke
i en kortere T id end 4 D a g e forfæ rdige de m anglende M u n 
deringsstykker til een M a n d , hvor m ange M ennestealdere stal
det da v a r e , inden den danste Arm ee er klædt i U n ifo rm ?
idag v il jeg have d en , og h v is ikke, gaaer jeg hen til Udstæderen as dette K ort vg m elder, at hele han s S kræ dder
personale kan først om 4 D a g e sorstasse m ig M u n p e r in g sstykkerne." M a n d en betragtede K ortet og opdagede derpaa
K on gen s N avnetræ k, hvilket han vist først havde overseet.
D e t h ja lp , M a n d en blev søielig og lovede, at jeg stulde saae
A ltin g fæ rdig til K l. 9 om Astenen. K l. 9 '/>_> m ødte jeg, en
Underossiceer v a r beordret til at overlevere A ltin g til m ig.
J e g erholdt en S o ld a t til at pudse m it T ø i. Ester et P a r
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Timers Pudsning i m it Logis paa Hotel d'Angleterre var jeg
færdig dermed,

og næste Dags Morgen K l. 7 var jeg hos

Generaladjudanten. Kammerherren mynstrede min Paaklæd n in g , der ikke fandt hans B ifa ld ; han fagde: „H vorfor
har De ikke taget bedre Klæde?

De kunde have taget af det

bedste,

og De tager dette grove T o i!" — „H e rr Kammer

herre!

det er mig nu kun om at gjore at faae Noget paa

Kroppen,

der kan holde ud,

der er varmt

og mageligt;

lever jeg efter endt Krig, og kan have den M re at mode hos
Dem, skal jeg sørge for en finere og smukkere Paaklædning!"
Kammerherren forte mig anden Gang ved Haanden ind til
min Konge og fagde:

„H er bringer jeg vor Overvagtmester,

nu staaer han slagfærdig!" Kongen tog mig derpaa i Haan
den , takkede mig for min udviste gode V illie , talte om T il 
standen i Flensborg, og efter omtrent */4 Times Forlob fo r
lod jeg det kongelige Gemak, meget ro rt over den Maade,
hvorpaa Kongen havde modtaget mig. M ine Ø jite lob over,
da jeg forlod Kongen,
Familie Understottelse.
mine Øjne.

der ogsaa allernaadigst tilsagde min
Jeg standsede ved Doren, for at tørre

Generaladjudanten

kom ud

af

det kongelige

Gemak: „D e t er godt at jeg træffer Dem endnu her, Hans
Majestæt v il tale med Dem endnu engang." Jeg traadte ind.
Kongen stod omtrent midt i Værelset, og hans Omgivelse i en
Halvtreds bag ham. Kongen holdt et Glas V iin i Haanden,
og med de O rd :

„ V il De komme nærmere;

jeg ønsker, at

De endnu maa drikke min Skaal, inden vi skilles a d !"
paa traadte han
med de O rd :
Pokalen.

nærmere

„S k a a l,

drik

og

fatte

u d !"

Glasset for
Han gav mig

derpaa

Disse Kongens O rd angreb mig saaledes,

at jeg

neppe kunde holde Glasset i Haanden,
„Deres Majestæt v il allernaadigst tilgive,
ad som et B a rn ;

commandeer mig

sværger jeg Deres Majestæt t il,
ryste."

D er

Munden

hvorfor jeg sagde:
at jeg bærer mig

imod Bajonetter,

saa

at da stal min Haand ikke

D a jeg havde tomt Glasset,

tog Kongen selv imod
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bet, da jeg vilde jætte det paa B ordet. H an tog mig ret
hjertelig i H aanden og sagde, da han mærkede, at jeg var
meget bevæget: „ G iv D em kun tilfreds! den retfærdige S a g
vil nteb G u d s B istand setre! H ils nu D eres O berst fra
m ig, hils samtlige O fficerer i Regim entet, hils alle D eres
K am m erater, hils alle D ra g o n er, hils m it Folk, alle dem,
D e komme i B erørelfe m ed; sig dem fra m ig , at om nogle
D age skal jeg være hos dem , for at overtyde dem om , at
jeg ikke sidder fan g en !" Derm ed rystede Kongen paa den
allervenligste M aad e m in H a a n d , v ar meget bevæget, vendte
jig om og sagde: „ G u d være med D em : vi fees igjeit, lev
vel! lev v el!" S am tlig e H errer, der vare nærværende, gave
mig hver især H aanden. Zeg kom anden G an g i Forgemakket
med blussende K inder og i eit faa bevæget Tilstand, at kun
den, der h ar væ ret i ett lignende S tillin g , kan gjøre sig et
B egreb om de Følelser, hvoraf m an kan blive gjennemtrængt
ved eit saa naadig B ehandling som den, Kongen værdigede en
M an d af m in S ta n d , en S o ld a t af den gamle Skole.
I denne hørte det til Sjeldenhederne, at en Ofsiceer 'ved E stadronen værdigede eit af de første Underofficerer halv saa megen
Forekommenhed, som m in Konge viste mig. Efkerat have
fattet mig gik jeg ud til V a g te n , der betragtede mig med
mine blussende Kinder meget ttøte; de have vist formodet, at
der niaatte være passeret mig noget U behageligt, da dog det
M odsatte v a r Tilfæ ldet.

M u t e L a p üel.

Slagene ved Lov og Slesvig.
Eaasnart jeg havde forladt Slottet, ilede jeg ved Hjelp af
det mig tilstillede Vogupas til Regimentet. Den sidste Vogn,
jeg reqvirerede, var i Kolding; i Vonsild, den noermeste By,
blev jeg standset af Lieutenant Bauditz, der var bleven tilbage
for at samle det indkaldte Mandstab, som ikke endnu var modi.
Han forte en opsadlet Hest med til mig og havde Ordre at
anholde mig, hvor vi tilfoeldigviis stulde troeffes. Jeg expederede min Kudst og lod ham kjore, modtog min Hest, og
da jeg var forsynet med Armatur og Munderingsstykkerne,
følte jeg mig hjemme og onstede kun snarest muligt at faae
Leilighed til at mode Fjenden. Tagen derpaa stulde jeg melde
mig hos Oberst Juel. Jeg kjorte paa en Bondevogn, men
modte underveis Obersten tilligemed hans Adjutant, nnværende M ajor Bauditz.
Da Obersten saae mig, sagde han:
„Jeg kan ikke noksom sige Dem, Kloppenborg! hvor det glæder
mig at see Dem her i denne Paaklædning under de nuværende
Omstændigheder!"
(ister at jeg havde meldt mig til Tjeneste, blev jeg ansat
ved 2den Estadron, da Ritmester Lichtenstein havde bedt om,
at jeg nmatte blive ansat ved denne, hvorved jeg ogsaa tid
ligere havde staaet. Oberst Juel vilde forst have mig ansat ved
1ste Estadron, da han frygtede for, at en gammel Uenighed,
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jeg havde havt mcb Ritmester Lichtenstein, skulde blive opfristet; men da Ritmesteren hørte, at jeg skulde staae ved 1fte
Eskadron, bad han udtrykkelig om, at jeg maatte komme til
2den. Estadron, og Obersten gav efter. Jeg kom altsaa dog
til min gamle Estadron, hvilket var mig kjært.
Jeg havde
ikke den mindste Grund til at klage over Nitmesterens Færd
imod m ig; tvertimod, han behandlede mig baade i og udenfor
Tjenesten paa den venligste og mest forekommende Maade.
Paa Marschen sydpaa passerede intet Videre; det var
den daglige, rolige Marsch uden Afvexling.
Fra Aabenraa
marscherede vi Vesten for den egentlige Landevei, og 2den
Estadron indqvarteredes i Heistrup; derfra commanderedes
Estadronen nd paa Recognoscering hen imod Bov. Omtrent
en M iil Norden for Bov saae vi fra nogle Lyngbakker Osten
for Bommerlnnd enkelte fjendtlige Poster; derhen blev jegsendt
med 20 Mand for om mulig at opdage Fjendens Stilling.
Jo nærmere jeg kom, desto mindre bleve de fjendtlige Poster,
faa at man neppe kunde fee dem.
De omtalte Hedebakker
danne en lang Række af Bakker Vesten for Ehausseen fra
Flensborg til Aabenraa og begynde, naar man er passeret
Krusaa M ølle, noget Norden og Vesten for Chausseen; de
strække sig langt Nord paa efter Kliplev.
Da jeg ikke med
20 Mand knude gaae ind imellem denne Kjæde af Bakker og
Fordybninger, uden at ndfætte mig for at blive afskaaren og
tagen til Fange med min Commando, sendte jeg en Mand til
bage med Melding og bad om Forstærkning, for at jeg kunde
blive istand til at levere en fulstændig Melding. Af 1ste Estadron
sendtes Vagtmester Rosenørn med 20 Mand ud til mig, saa at jeg
nu havde 40 Mand.
De fjendtlige Poster, der fra deres
høte Standpunkt tydelig kunde see Alt, hvad der fra vor Side
blev foretaget, trak sig nu saaledes tilbage i Fordybningerne,
at ingen Poster vare at see. Jeg dannede af min Commando
en Kjæde, saa langt udstrakt til Sønden, at Fjenden ikke fra
den sydlige Ende kunde bryde frem og afstjærc os, medens
10 .
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m rykkede længere mod Ø st.
D a Fjenden i dette Ø jeblik
lod sit C avalleri ved B ov rykke ud i 2 Afdelinger imod
Beibæk lige overfor vor 1ste og 2den Eskadron og foretog
nogle smaa truende Bevægelser, som om de vilde asstjære mig,
der var rykket langt imod Ø ste n , satte jeg mig i Bevægelse,
og vilde i en rask T rav rykke op paa de af Fjenden med
Vedetter besatte Bakker. D et var den første G a n g , mine
D ragoner øvede den virkelige Felttjeneste imod en virkelig
Fjende; for at foregaae dem med et godt Epempel red jeg i
rask T rav m idt foran Kjeden med de O r d : „ F ø lg , Kamme
rater! rask! T ra v ! T ra v ! følg! følg !" D e t h jalp ; i et N u
vare vi paa de høieste Bakker, hvorfra vi opdagede den ndsatte C avalleri - F eltv ag t, der trak sig tilligemed alle sine
Poster S y d paa imod B o v ; vi søgte at asstjære den, hvilket
maaste ogsaa var lykkedes o s, naar vi vare komne noget
mere S y d paa. D en fjendtlige O fficeer, der commanderede
C avalleriet, stal have været Forræderen F ä rse n - Bachm ann,
tidligere Ritm ester i 1ste D ragonregim ent, der forledede R eg i
mentet til Utrostab imod sin Konge. Je g raabte til de fjendt
lige D rag o n er, at de stnlde styde Forræderen eller udlevere
ham til o s, da vi under Ja g ten efter dem vare komne tem 
melig næ r. Bachm ann holdt sin Hest a n , gjorde halv høire
om og lyttede efter, hvad jeg sagde. J e g raabte til ham,
hvorfor han flygtede, da han dog var os overlegen i S ty rk e ;
hans onde Sam vittighed nagede ham vel allerede, han m aatte
stamme sig at flye som en jaget H u n d ; havde han en ret
færdig S a g at stride for og dog flygtede, stjønbt han var
den stærkere, saa v ar han ligesaa stor Forræ der imod sit op
rørste slesvig-holstenste P a r ti, som M eeneder og Forræ der
imod sin retmæssige Konge. A lt dette hørte K arlen paa sin
F lu g t, da vi vare ham temmelig nær i Hælene. O p imod
B ov opdagede jeg fjendtlig In fa n te ri plat nedlagt paa Jo rd e n ,
der stnlde tage imod o s; derhen vilde han lokke o s , men det
lykkedes ham ikke. B i standsede og trak os N ord paa tilbage.
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Im idlertid vare 1ste og 2den Eskadron rykkede tilbage imod
Heistrup, da de tvende fjendtlige Eskadroner vare rykkede frem
imod Veibcek; jeg maatte derfor gaae temmelig langt i nord
vestlig Retning tilbage for ikke at blive afskaaren.
Dagen
derpaa gik det imod Bov. Cavalleriet gik vestlig forbi Bov,
passerede tilsidst den gamle Oxevei imod Skceferhuset Vesten
for Flensborg, og det var ankommen til Skceferhuset, da de
sloges ved Flensborgs Nystad. V i gjorde Holdts det fjendt
lige Cavalleri stod ved Langbjerg, Nordvest for Handeved Skov,
Sydvest fra Skceferhuset.
V i holdt som paa ©løber; vor
Brigadecommandeur kom ridende, jeg tog mig den Frihed at
sige til Obersten: „Denne Bei, hvorpaa vi holde, fører op
til Bilskov, hvor Veien gaaer igjennem fra Flensborg til
Slesvig; naar vi blot marschere fremad, indtil vi støde til
Chausseen, og der gjøre Front imod Flensborg med et Par
Kanoner, ere Fjenderne aldeles afskaarne, da de endnu slaaes i
Flensborg, kunne de ikke komme ud af Fælden." Obersten
sagde til mig: „S ig det til Generalen!" men vi bleve hol
dende. Fjenden trak sig mere Sydpaa, og flygtende trak han
sig tilbage efter Slesvig. Vor General kom langsomt ridende
i dybe Tanker; jeg raabte temmelig høtt til Vagtmester B o 
strup , der førte Standarten: „Seer De disse Træer i Sydusfl? der ligger Byen B ilflo v ; naar Generalen iw rc vilde
commandere „Marsch" derhen til, og fordele os med Front
mod Flensborg, med 2 Kanoner paa Landeveien, vilde Fjenden
være afflaaren og taget!"
Dette sagde jeg høtt; Generalen
red tæt forbi mig, saae mig stivt i Ansigtet, men sagde ikke
et Ord og red videre hen til de bagved holdende Efladroner.
Endelig kom Ritmester Barth med 2 smaa Feltkanoner, stil
lede dem imod Langbjerg og sendte et Par Granater op til
deres Cavalleri. Dette opløstes aldeles og sløi i alle Ret
ninger fom en Flok Faar, der splittes og jages af Hunde
Ud af denne Flok kom en Rytter jagende ned efter Flensborg,
alt hvad Hesten knnde løbe. Han laae endelangs paa Hesten;
10*
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bag efter fulgte 2 lose Heste, opsadlede ttteb hele Oppakningen,
selv Karabinen hang ved Sadelen. Je g bad Ritm ester Lichten
stein om Tilladelse til at indhente denne jagende R y tte r; R it
mesteren svarede R e t; jeg bad flere G ange om T illadelse, da
jeg kjendte en G jenvei, hvorfra jeg kunde afstjære ham Veien
til F le n sb o rg , men forgjceves. D et stal have været den hoistcommanderende Officeer ved det fjendtlige C avallcri, der flyg
tede ind til Flensborg for at raadstaae med Prindsen af R oer,
hvilket skete udenfor S ta d t H am burg i Flensborg. H er holdt
Prindsen p arat og forberedt til sin styndsomme F lu g t til R en d s
b u rg , uagtet han forhen havde pralet med de O r d : „Am
T age der Entscheidung und der Ehre werde ich bei euch sein!"
D o g , da bet kneb for dem, glemte han det givne Lovte.
Efter at vi længe havde holdt nbevægelig ved Skæ ferhuset, kommanderedes „M arsch !" V i rykkede frem til den
gamle H nsnm er Landevei, gjorde atter H oldt og stod der uden
a t rore os, for at see O prorerne flygte ad S le sv ig til. D e
Bageste sendte vi enkelte G ra n ate r med paa Reisen for at sætte
mere F a rt i de Flygtende. Henimod Aften rykkede vi ind i
Flensborg og indqvarteredes, saa godt det lod sig gjore. D e
forom talte tvende Heste, der fulgte den flygtende C avalleriofficeer, sogte jeg at komme paa S p o r efter og fandt dem ;
den ene i R ode G ade hos en B orger. Je g spurgte, da M anden
ikke var hjem m e, om der ikke v ar en Jnsurgenthest bragt ind
paa S tald en . Konen sagde, at det var hende ubekjendt.
„ S a a tillader D e vel, at jeg seer efter." J e g spurgte S ta ld 
karlen, om de 4 H efte, der stode, tilhorte hans H erre. H an
svarede: „ J a ."
„O gsaa denne Fuchs med B lis og hvide
B een ? har din Herre havt den læ nge?" „ D e t veed jeg ikke."
Je g gik til Hesten og fandt den bræ ndt paa Halsen med 1ste
D ragonregim ents M ærke, Num m eret var klippet paa den ene S id e
og Estadronen paa den anden. „ N aa r er det bleven M ode i
Flensborg, at B orgerne brænde 1ste D ragonregim ents M ærke
paa Halsen og Num m er paa S id e n ? " spurgte jeg. D erp aa
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kunde han ikke svare. J e g sagde til min S o n , der var fulgt
m ed: „ D u bevogter denne M a n d , indtil jeg kommer igjen!"
J e g gik ind til M adam m en og sagde hende, at den sogte Hest
fandtes i S ta ld e n , og at jeg vilde tage den med. D a jeg
atter kom i S ta ld e n , sagde jeg til K arlen: „ D in M ad am lader
D ig sige, at D u ufortovet leverer S a d e lto i og Oppakningen,
der v a r paa H esten, tilligemed Pistol og K arabin." Forst
lod h a n , som om han ikke vidste noget derom ; dog da jeg,
ikke just paa den hofligste M aade, truede ham med at lade ham
gjore Bekjendtstab med m it Sidcgevcer, og fortalte ham , at han
ikke vilde slippe ud af m in Varetcegt, saalcenge han ikke ud
leverede det S o g te , erindrede h a n , at det var bragt paa
H øloftet. H an og m in S o n stege op , jeg fulgte bagefter;
og p a a B unden af L oftet, saagodt som under H o et, fandtes
S a d e lto i, Hestedækken og M antelscek; Pistolen og Karabinen
fandtes under et Sengested i et Pulterkam m er. „ S e e r D u ,
det v a r dog godt, at D u kom til E ftertanke; meld D in H erre,
at jeg har hentet Hesten." M in S o n trak Hesten ud af
G aarden, og jeg fulgte efter. Ligesom jeg traadte ud af P o rten,
stod M anden lige for mig og sagde: „H oldt! hvorhen? hvor
ledes kan D e uden Videre gaae ind i m in S ta ld og hente en
H est?" Je g spurgte ham : „Hvem berettiger Dem til at til
egne D em en Jnsurgenthest med S a d e lto i og V aaben, der
tilhorer K ongen?"
M anden sag d e, at jeg skulde hen
vende mig til M ag istraten , da jeg uden dens Tilladelse ikke
turde tage Hesten. „ H ils D in forrcederste, meenederste, høivelbaarne M agistrat, at jeg har handlet efter egen O v e rb e v is 
ning, og ikke vil adlyde hverken D ig eller D in oprorste M a 
gistrat! Henvend D u D ig til R egim entet, derhen horer jeg,
der h ar jeg mine F oresatte, som jeg adlyder!" M anden gik
sin V ei, og lod mig beholde Hesten. D en anden Hest fandt
jeg opstaldet, hvor S ^ sv ig-H o lstenern e havde deres S y g e sta ld ;
begge disse Heste bragtes til Ridehuset. D en Rode brugtes
i Estadronen som Tjenestehest til min ældste S o n , V agt-
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mesteren, da hans Hest v ar syg. D en S o rte blev staaende ved
vort Sygeheste-D epot, da den v ar saa stemt trykket.
D agen efter Affairen ved B ov og F lensborg marscherede
vi S y d p a a ester S le sv ig , trak os Vestpaa, og kom efter 3 å
4 D ages Frem - og Tilbagemarscheren endelig til S lesv ig ,
hvor vi forrettede Forposttjeneste med langt udgaaende P a trouiller og udsatte Feltvagter, hvorved vore Heste bleve Haardt
m edtagne; ellers passerede I n te t af B etydning.
D en Ene
spurgte den A nden: „H ave vi V aabenstilstand? er der sluttet
Fred, eller hvad er paaF oerde? vi see ingen Fjender, og dog
have vi K rig!"
S aaled es levede vi i Uvished indtil 2den
Paastedag 1 8 4 8 . D er v ar tilsagt almindelig Kirkeparade foralt M ilita ir; m in celdste S o n v ar paa F eltv a g t, og stod ved
Ja g e l; han lod om M orgenen melde ind til S le s v ig , at
Fjenden ncermede sig, O rdonnantsen, en D rag o n E gaa af
2den E stadron, sendtes med M elding ind paa G ottorp S lo t;
m an vilde fdrst ikke troe ham . D e r blev spurgt, om han ikke
havde feet feil? cm det ikke v ar T orvevogne, han havde seet?
E g aa svarede: „D e t er fjendtligt C avalleri, der snart kan
veere h er, da det er talrig t." M a it lod ham holde uden at
meddele ham nogen O rd r e ; han skulde vente indtil videre.
D ragonen derimod fandt det urigtigt at holde der og red ud
til sin Feltvagt. U nderveis modte han en anden D ragon med
M eld in g , som havde O rd re at underrette Lieutenant B ülow
as 3die D ragonregim ent, der v ar indqvarteret i B ustrup med
4 0 D ra g o n er, at han stod F are for at blive overfalden eller
tagen, n aar de ikke snarest kom til Hest, da Fjenden uafbrudt
rykkede rast frem med store M asser. M in S o n gjorde paa 3
forstjellige S ted e r F ro n t og standsede derved noget Fjendens
Fremrykken, hvorved Lieutenant B ülow med N od og Neppe
fik saamegen T id , at han kom bort uden at blive tagen; dog
m aatte D ragonerne lade deres Mantelscekke og O ppakning blive
tilbage. Lieutenant B ülow selv mistede alt sit T o i. D er
blcestes endelig A llarm , og da Estadronen rykkede ud imod
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Bustrup, der ligger tæt ved Slesvig paa Veien tit Rends
borg, kom vore Ambulance-Soldater med Dode og Saarede,
da Fjenden allerede havde indtaget S tilling ved Bustrup. V i
trak os tilbage, og hvorledes Udfaldet blev for os, er alt
for vel bekjendt.
Om Aftenen efter Slaget standsede 3die Dragonregi
ment ved Langso, Heste
ogMandstab havde ikke factet
det Mindste hele Dagen;derfor stulde
en Commando ud
sendes sor at staffe Levnetsmidler og Fourage til Hestene.
Jeg blev as Regimentskommandeuren kaldt srem tilligemed 2
å 3 Mand pr. Estadron,
oginstrueret, at jeg stulde soge
imod min Qvittering at saae Proviant og Fourage snarest
mulig i de nærmeste Byer. En bereden Bonde fulgte med
som Veiviser.
B i kom op til Byen Jsted; Sognefogden
var meget tjenstvillig. Han og jeg gik fra Huns til Huns
sor at fouragere. Enhver var behjelpelig.
Fruentimmerne
styndte sig at stjære Smorrebrod til Mandstabet, vi regnede til
circa 160 Mand pr. Estadron.
Det staarne Brod pakkedes
i Kurve, og jeg var saa heldig at samle i Byen, alt hvad
jeg sorelobig behovede, circa 5 Tonder Havre til hver Esta
dron, 1U Skjeppe pr. Hest, samt 80 Lpd. Ho. Halm reqvireredes ikke, da vi ikke kunde saae Hakkelse staaren. Smorre
brod til Mandstabet, ogsaa noget Ø l og Brændeviin stassedes
tilveie.
Tilsreds rykkede jeg med mine Vogne srem imod
Langso; der, hvor Veien til Jdsted gaaer as fra Chausseen,
horte jeg Ridende passere Veien. Det var allerede langt ud
paa Aftenen, og det var meget mørkt, men jeg kunde kjende
Oberst Juels Stemme. Jeg red hen og anmeldte, at jeg var
saa heldig at kunne forpleie Mandstab og Heste med det, jeg
havde læsset paa Vognene. Obersten befalede mig at lade
Vognene sorelobig kjore tilbage til Jsted og holde der, indtil
Regimentet var marscheret estadronsviis til et passende Sted.
Jeg anviste Obersten en Plads, som jeg havde lagt Mærke
til, en indhegnet Mark tæt ved Byen; der var noget Læ
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ved I n d h e g n i n g e n . O b e rste n befalede m ig a t blive holdende
fo r at vise R e g im e n te t hen p a a denne P l a d s .
J e g sendte
D r a g o n e r n e tilbage meb V o g n e n e hen til F o g d e n , h v o r de
fknlde blive og bevogte det Leverede, indtil R e g im e n te t kom. E f t e r at jeg h av de ført R e g im e n te t hen p a a den om talte M a r k
ved J ste d , og M a n d s t a b e t v a r fat af, a n m o ded e m a n m ig om
a t b ring e Lev netsm idlerne og F o u r a g e n .
J e g ilede hen til
F o g d e n , h v o r jeg f a n d t V o g n e n e f r a s p æ n d te , endstjøndt jeg
h av de givet D r a g o n e r n e O r d r e t i l , a t A ltin g skulde blive
f a m le t, indtil jeg atter kom til dem. I n g e n af D r a g o n e r n e
v are ved V o g n e n e ; de sad i S t u e n og pleiede sig. J e g
h avde seet nogle t a u f e , mørke Skikkelser liste omkring i
G a a r d e n , u den a t jeg tænkte videre o v e r , h vem det kunde
v æ re. J e g befalede D r a g o n e r n e u fo rtø v e t a t komme til Hest,
u n d ta g e n 4 M a n d , der skulde op p a a de 4 V o g n e , h v o r P r o 
v ia n te n stod i K u rv e , afdeelt til h ver E s ta d r o n . D r a g o n e r n e ,
der v are komne op p a a H ø v o g n e n e , sag d e : „ H e r ere ingen
K u r v e , her heller ikke!" og saa frem deles p a a alle 4 V o g n e .
A lt v a r taget b o rt. J e g blev yderst o p b ra g t p a a D r a g o n e r n e ,
der h av de ladet A lt tage af V o g n e n e og kun tænkte p a a selv
a t faae N o g e t , m en ikke bekymret sig om deres træ ng en de
K a m m e r a t e r , der bivouakerede u n d e r a a b e n H im m e l.
Jeg
spurgte F o g d e n , hvem der h av d e taget v o r P r o v i a n t , m en h a n
vidste det ikke. N u m a a tte der and e n G a n g skaffes P r o v i a n t ,
hvilket ikke vilde v æ re le t, d a M a n g e af B e b o e rn e h av de le
veret A lt, h v a d de h avde af B r ø d og S m ø r . I det S a m m e
kom en Kone og hvistede m ig sagte i O r e t : „ I n f a n t e r i e t h a r
tag et det af V o g n e n e ; det er A ltsa m m e n nede i H a v e n b a g
ved G a a r d e n . "
D e r foer jeg ned og m ø dte 2 M a n d m ed
en K u r v , som jeg selv h av de tilpakket og bestemt til R e g i 
m entets O fficerer. J e g erfarede n u , at d a D r a g o n e r n e h av de
fo rla d t V o g n e n e og v a re gaaede i S t u e n , v a r der kom m en en
stærk C o m m a n d o I n f a n t e r i , der ligesom jeg v a r udsendt fo r
a t fou ragere. D a de f a n d t de tilpakkede K u rve u den V a g t
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derved, faa toge de dem og bragte dem ned i Haven for der
fra ubemcerket at fordele dem. Jeg spurgte de 2 Infanterister,
der bare Kurven, hvorledes de vare komne til denne Kurv;
jeg vilde ikke haabe, at de vare gaaede ud for at plyndre.
(Sti meget høt Commandeerfergeant traadte hen til mig og
lod mig vide, at han var ligefaa ucer berettiget til denne Kurv
fom jeg; derover opstod nu en alvorlig Ordvexling imellem os,
der let kunde vcere udartet til en Kamp.
Han paastod, at
hans Bataillon var ligefaa trængende fom Dragonerne, det
indrømmede jeg øgf aa, kun Maaden, hvvrpaa han tilegnede sig
Kurven, fandt jeg ikke roesvcerdig. Da jeg mærkede, at der
med M agt ikke var noget at udrette, da Infanteriet vist var
os fiirdobbelt overlegen, og det desuden ikke var smukt, at
vi fom Kammerater vilde slaaes om denne Gjenstand, sagde
jeg til Commandeerfergeanten, at jeg rigtignok havde været den
Første her, der formaaede Jndvaanerne til at levere Fødemidler
til os, de Andre kom, efterat jeg havde erholdt Alt, hvad der
kunde opdrives her i Byen, naar jeg havde feet, at de vare ligefaa
trængende som vi, og at In te t mere var at erholde, faa havde
jeg af mig felv uopfordret delt med dem, faaledes vilde jeg
have handlet, tut vilde jeg overlade til dem, at handle efter
deres Overbeviisning om, hvad der var ret og billigt. Jeg
havde neppe fagt det, faa stemte Infanteriet felv i med og
sagde: „Overvagtmesteren har Ret, han skal i det Mindste have
Halvparten!"
Commandeerfergeanten gav nu efter, og jeg
modtog Halvparten af Fødemidlerne. Jeg stræbte nu at komme
hen til Bivouaken og lod 2 Vogne ff øre hen til hver Eska
dron, Overvagtmestrene ved Eskadronerne fordelte det. O f
ficererne laae leirede ved Hegnet under Bustene; den for dem
bestemte Kurv bragte jeg dem felv, den havde jeg reddet heel
og holden af Infanteriets Hænder, tilligemed nogle Drikkevare.
Da Regimentet den følgende Morgen afmarfcherede, havde jeg
den Glæde, at Eskadronerne ved Forbiridningeu takkede mig

154
hjertelig for den modtagne Proviant, som jeg med Möie
havde tilvejebragt i en mørf Nat og ubekjendt Egn.
I et skrækkeligt Regnveir marscherede vi til Flensborg,
og kom gjennemblødte derhen.
Paa Flensborgs Søndertorv
kom en Ordonnants med Ordre til Ritmester Lichtenstein, at
1ste og 2den Eftadron stulde ligge i Angel, 1ste paa Sønderupgaard og Omegn, 2den i Engelsby, Tvede og Omegn, samt
paa Kitseng. Ritmesteren spurgte om jeg var kjendt i Angel: „Ja,
Herr Ritmester! det er en Musescelde, hvoraf Ingen redder
os, saafremt vi skulle ligge der i N a t!"
„Mener De?"
„V i ere paa en Retirade; den forfølgende Fjende kommer samme
Vei som vi og stal passere herigjennem og over dette Torv.
De Byer, vi stulle ligge i , ere lige imod Osten, og til de
yderste Qvarterer er der en lang Vei. Skulle vi derfra reti
rere Nord paa, saa have vi først en Times Tid Ridt, indtil
vi komme hertil igjen, hvor vi nu befinde os; vi høre imvrgen
ikke mere tit 3die Dragonregiment, da vi ere aldeles afstaarne!"
Dog maatte vi assted. Da vi gjorde Holdt i
Engelsby hos Sognefogden for at modtage Billetter, hørtes
et Skud udenfor Gaarden. Jeg red ud af Gaarden for at
opdage, hvem der støb. I det Samme kom 3 slesvig-holsteenste Dragoner jagende henad en Markvei, men flygtede, alt
hvad de kunde, ad Lyksborg til, da de opdagede os i
Gaarden. Jeg satte over et Gjcerde ind i Haven for at afstjære dem, men de havde et for stort Forspring og undkom.
Estadronen blev indqvarteret i Tved og Omegn; min Søn
med 36 Mand stnlde indqvarteres paa Kielseng. Jeg kaldte
ham tilside og sagde: „Tag ikke ned til Kilseng, saa bliver
Du afstaaren, saafremt Fjenden bliver ved at forfølge; gjør
Holdt, saasnart D u er os ude af Sigte, i den første den
bedste Fordybning, sid af, foder Hestene, D u har Fourage
med, der ligge Huse nok i Nærheden, derhen fender Du
enkelte F olk, saa ville de let kunne staffe Smørrebrød
eller andet deslige til Dine 36 Mand.
Naar det bliver

155

ittørft, rykker D u op paa den anviste S a m lin g sp la d s for
at vcere tilstede, n aar Eskadronen trækket sig tilbage, hvilket
snart vil gjøres nødig; jeg befaler D ig det ikke, men brug
D in egen Conduite og lad D ig ikke tage til F ang e!"
Ritm ester Lichtenstein beholdt mig hos sig i O ti arteer i Tved.
B i havde O rd re til at sadle af. Je g spurgte Ritmesteren om
han ikke vilde tillade, at S a d len blev paa Hestene, saa at vi
kun løsnede G jordene, og at hver M an d saameget som m ulig
blev ved Hestene; der anede mig intet G odt. J e g gik uden
for G aarden og saae igjennem et Led paa ett indhegnet M ark
i det sydostlige H jørne ett M an d staae med F ro n t imod Byen.
Je g stod m idt i Ledet, den omtalte M an d trykkede sig lan g
somt tilbage ind i det store Hegn og stjulte sig bag Grenene.
D e t vakte m in Opm ærksom hed; jeg traadte ligeledes tilbage
og stjulte mig udenfor Ledet, idet jeg bøiede Grenene saaledes,
at jeg uopdaget alligevel kunde see ham. E fter nogle S e cunders F orløb kom han atter frem som første G an g , og blev
staaende. J e g kom ligeledes frem igjen, derpaa forsvandt han
anden G a n g , og denne M anø vre gjentoges 3 G ange. In d e
i den næste Løkke opdagede jeg ligeledes paa lang Afstand ett
M a n d i nordostlig R etning med F ro n t imod B y en ; nu troede
jeg at have opdaget to fjendtlige P o ster, der bevogtede os,
og jeg tænkte paa at melde det til Ritmesteren. I G aarden
saae jeg ett bondeklædt M a n d staae om ringet af vore D r a 
goner, hvilke han udspurgte. Først spurgte h an : „H vad er
det for et Regim ent, her ligger?" „3die R egim ent." „Ligger
hele Regim entet h e r i A ngel?" „R et, kun 1ste og 2den E stad ro n !"
„H vor ligger den 3die og 4de E stad ro n ?"
„Paa
den anden S id e as F lensborg ." „ D e t er slem t; jeg har ett
F æ tter ved 3die E stadron, ham vilde jeg saa gjerne tale m ed."
R u kunde jeg ikke tvivle længere, jeg var vis paa, at han var
udsendt for at speide, og at han hørte til de Fristarem ænd,
m an havde udsendt imod os for i M ørkningen at overfalde
os i S taldene. J e g spurgte: „Hvem er D u , og hvad søger
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D u?"
„Jeg soger min Fætter, der staaer ved 3die Efladron."
„D e t Hele er en Opdigtelse, D u har ingen Fcetter ved 3die
Eskadron, D u har dine Fcettere staaende her udenfor, D u er
sendt for at erfare vor Styrke o. s. v. for at bringe dine Kam
merater Melding, at „die dummen Dänen" ere saa eenfoldige,
at de lade sig udspørge af D ig
behage at blive her,
sladdre af Skolen;

at D u

og D in e ; men nu v il D u

ikke kan faae Leilighed

D u er foreløbig Arrestant!"

til at

Manden

blev yderst opbragt og soer imod mig med de O rd :

„Ic h

bin ein freier M a n n !"
I sin Hidsighed blev han paa en
gang tyd f!, og glemte sin paatagne Rolle. Jeg sagde: „ D u
har Ret, men D u glemmer, at D u istedetfor „freier M ann"
burde for at følge Sandheden have sagt „Freischärler." Han
vilde gaae bort, men jeg lod en M and træffe sin Sabel
og indtil videre bevogte ham som Arrestant. Mandens høirøstebe Tale bragte Ritmesteren u d ; han spurgte, hvad der var
paa Færde.
Jeg meldte Ritmesteren det Passerede.
Han
fulgte med udenfor Gaarden, og jeg viste ham de samme to
Mænd. Derpaa gik vi ind i Gaarden igjen; den bevogtede
Friskarermand fordrede paa en uhøflig Maade, at Ritmesteren
skulde lade ham gaae, men denne billigede, at Manden fore
løbig forblev under Opsigt,

idetmindste faalænge vi opholdt

vs der, for at han ikke skulde flade os.

Manden opvartede

med Talemaader, hvorfor han af Ritmesteren paadrog sig haandgribelige Irettesættelser, denne blev, efter hvad han havde feet,
noget tankefuld, og forlangte, at jeg skulde blive hos ham.
Jeg mærkede, at han havde noget isinde uden dog at udtale
sig derover;

derfor var jeg saa fri at spørge:

„M ener R it

mesteren ikke, at det var rigtigt, at Generalen erfarede, hvor
ledes vi her ligge, og hvad vi kunne vente til Ratten, saafremt denne gjennemflaarne Egn ikke tilbørlig afsøges af I n 
fanteri?"
selv ind

Ritmesteren sagde:

„T a g Deres Hest og rid De

og meld det til Generalen,

D ø ll i S tadt Hamburg!"

der boer hos Madam

D a jeg kom t il S tadt Hamburg,
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modte jeg t Forstuen Madam Doll, der hilste mig meget venlig
og spurgte, hvorledes jeg havde det, da hint kjendte mig. Jeg
spurgte om Generalens Værelse; hun sagde blot, at han var
ovenpaa, men paa hvilket Vcerelse kunde hitn ikke sige, da alle
Vcerelsertte vare besatte.
Jeg gik videre, men Ingen kunde
sige mig, paa hvilket Vcerelse Generalen logerede.
Endelig
langt borte i Gangen ovenpaa bankede jeg paa en D o r;
der svaredes: „Kom in d !"
Jeg traadte ind og sagde:
„Meine Herren! ich suche General Wedel." At jeg sagde det
paa Tydfk, skete,' uden at jeg tænkte over Sproget, Madam
D o ll talte ikke Danst, Opvarterne ligesaalidt; lit dem havde
jeg talt Tydst. En Capitain kom hen imod mig og sagde:
„D e staaer ved 3die Dragonregiment og taler Tydst? Hvad?
hvad?" Dette sagdes meget vredt, derfor svarede jeg igjen:
„D ie Sprache macht nichts zur Sache, es kommt nur daraus
an, wie es im Herzen steht; wie soll der Holsteiner, der SüdSchleswiger, der kein Dänisch kann, aber seinem Könige treu
geblieben ist, im Regimente steht, und etwas zu melden hat,
wie soll er es machen, wenn er nicht die Sprache sprechen
darf, die er kann? Wollen Sie ihn zwingen gleich seine M e l
dung zu bringen in einer Sprache, die er nicht kann? Daft
ich der dänischen Sache zugethan bin, habe ich bewiesen; ich
habe meine Familie und mein Bischen Eigenthum verlassen
ohne zu wissen, ob ich selbige wiedersehe; ich war außer Dienst,
und stehe hier als Freiwilliger!"
De andre Officerer sagde til Capitainen: „D u har
Uret!"
Han talte derpaa ogsaa Tydst til mig. Da sva
rede jeg: „Herr Eapitain! jeg taler ogsaa Danst, men jeg
tager ikke imod en Irettesættelse, naar jeg taler Tydst.
Dermed
var Striden endt, da Capitainen blev mere efter
givende.
Jeg meldte, hvad jeg havde at meddele til Gene
ralen.
De lode mig vide, at jeg ikke kunde saae Gene
ralen i
Tale, da hanhavdelagt sig. Ved Udgangen modte
jeg Oberst Juel, vor Brigadecommandeur. Jeg meldte ham
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det her Passerede og forfoiede mig bort. Jeg kunde ikke bringe
Ritmester Lichtenstein noget bestemt S va r, da jeg ikke fif talt
med Generalen.
Jeg sagde imidlertid til ham: „Efter min
ringe Indsigt vilde jeg, hvis De tillader mig at yttre min
Mening, strax lade Trompeterne blæse til Udrykning og trække
mig hen paa vor Samlingsplads i Nærheden af 1ste Eska
dron ; saa vare vi dog stærkere, hvis der skulde passere Noget,
som jeg Denter."
Ritmesteren lod Trompeter Eiby blæse t i l ,
Udrykning, og Eskadronen samledes strax, kun min Son med
36 Mand manglede. Ritmesteren sagde: „Hvorledes kommer
han til os?" „Herr Ritmester! jeg har givet ham det velmeente Raad, ikke at tage ned til Kielseng, men fodre i en
Fordybning, føge i de omkringliggende Huse at stafse Føde
midler og see at komme paa vor Samlingsplads udenfor
Flensborg. Jeg troer, at han har fulgt mit Raad." R it
mesteren sagde: „Jeg vilde onste, at han ikke var paa Kielseng."
„Jeg stal snart," sagde jeg, „undevrette ham om, at han ufor
tovet maa komme op paa vor Allarmplads; Thomsen, M o l
leren i Frnerlund, er en Ben af mig, han lader strax en
Mand ride ned til Kielseng, naar De tillader, at jeg maa
ride hen til Fruerlund Molle, der ligger her tæt vedVeien."
Ritmesteren tillod mig at ride, og Thomsen sendte strax en
Mand til Hest med Ordre til min Son. Da vi kom Flens
borg nærmere^ horte vi allerede, at 1ste Estadron havde for
ladt Sondevbygaard og var marscheret igjennem Flensborg til
B o v , at Oberst Astrup af 5te Regiment var tagen til Fange
Sonden for Flensborg, at alt M ilita ir styndsomst havde for
ladt Flensborg og ladet mange Ting tilbage. Da Estadronen
passerede Angelbogaden, kom adstillige af mine Bekjendte og
sagde os, hvad der var passeret, og at Fjenden var udenfor
Sonderport. V i stnlde stynde os at komme over Sondertorv,
saafremt vi ikke vilde afstjæres af Preusserne. V i kom over
Sondertorv ind i Katsund og saae da ved Postholderiet en
Deel Ryttere holde tværs over Gaden med mørke Kapper;
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jeg troede, at det var Fjenden, red strap frem foran Eska
dronen og sluttede mig til min Ritmester.
Jeg tænkte, at
her vilde vi komme til at hugge os igjenuem. Ritmesteren
forstod, hvad jeg meeute og takkede mig.
D o g , da vi kom
nærmere, var det vor Brigadecommandeur med sin Stab og
Ordonnautser. Obersten sagde til Ritmester Lichtenstein: „D et
er godt, De kommer, Lichtenstein! jeg var bange for Dem;
har De Deres hele Eskadron?"
„ J a , undtagen den unge
Kloppenborg med 36 Mand."
Obersten beklagede, at han
ikke var kommen med os, men jeg meldte Obersten, at jeg
paa egen Haand havde givet hant det Raad at forføte sig,
endnu medens det var Dag, til vor Allarmplads, og at jeg
troede sikkert, at han allerede var ved 1ste Eskadron. Obersten
sagde: „Forøvrigt maa jeg lade Dem vide, Kloppenborg! at
Deres Melding til Generalen var rigtig; De skal have Tak!"
Paa Beien op til Bov fandt man Spor af den pludse
lige og overilede Retirade.
Tornystre og Bagage var kastet
hen ved Siden af Beien, ogsaa Vogne havde man ladet i
Stikken. Denne Retirade lignede mere ett skammelig Flugt
end en velordnet Retirade.
Det blev faa mørkt, at man
ikke kunde see en Haand for sig. Da Ritmesteren red imod
en Ridende, erholdt han et Stod. Han raabte vredt: „Kan
Du ikke see?" Den Tiltalte svarede: „ E r det Dig, Lichten
stein?"
Det var nemlig Ritmester Brock as 1ste Eskadron,
Lichensteins gode Ven.
Brock spurgte: „H ar Du hele din
Eskadron?" „Saa nær som den unge Kloppenborg med sin
Commando." „Vær ubekymret for ham! han har sluttet sig
til min Eskadron paa vor Samlingsplads ovenfor Flensborg!"
Ritmester Brock fortalte, at Flensborg blev allarmeret, efterat
Oberst Astrup var tagen til Fange Sønden for Byen." R it
mester Lichtenstein glædede sig over at vide hele sin Eskadron
i Sikkerhed. Ved den saakaldte Lygtekro og Bommerlund
gjordes Holdt indtil Dagbrækningen.

Trettende Lnpitet.
proesten i Hellevad, paa Forpost m. v.

Ä o r t Regiment havde Ordre til at lade Pastor Pe-tersen i
Hellevad arrestere. Oberstlieutenant Funch, vor Regimentscommandeur, lod mig kalde og sagde: „Tag De med, hvem
De v il, for at faae fat paa Proesten!" Jeg onstede kun at
have en Trainkudfk i egne Kloeder og min Son med. Trainkudsken stulde ride langsomt 100 Skridt foran og lade, som
om vi ikke horte sammen. Efter Ankomsten til Prcestegaarden
skulde han sporge, om Proesten var hjemme? Svaredes der
J a , stulde han binde Hesten og söge at komme ind til ham,
var han forst hos ham, saa stulde de vcere uadskillelige. Jeg
og min Son vilde holde os stjnlte i 10 M inutter, efter at
Trainkudsten var reden ind, naar vi efter 10 Minutters For
lob ikke saae Trainkudsten, saa antoge v i, at Proesten var
hjemme. Bar Proesten ikke hjemme, vilde han komme ud af
Gaarden inden de 10 Minutters Forlob.
Trainkudsten kom ind til Proesten og blev staaende ved
Doren. Han spurgte: „Hvad godt?" „H ar jeg den Fornoielse at tale med Herr Pastor Petersen?" „ J a !"
„Hvad
v il D u ? " „Jeg stulde bede Proesten fra en Mand, jeg traf
herude, om De ikke vilde komme ud til ham."
„Hvad vil
den M and?" „D et veed jeg ikke." „Hvem er han?" „Det
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vecd jeg Heller ikke." „ Je g gaaer ikke ud til Creti og P le ti;
vil han mig N oget, kan han komme ind til m ig." T rain kudflen sagde paa Jydsk: „H an kan selv om det!" D e t fo r
stod P astoren ikke; han sagde til Trainkudsken: „ D u kan
sige M anden, at han kan komme ind til m ig!" „ J a ! " „H ar
D u forstaaet m ig ? " „ J a ! " „H vorfor bliver D u staaende?"
„ J a ! " „H vad betyder det?" „H an kan selv om det, om
han vil gaae ud til M anden eller ei!" N u tabte Prccsten
T aalm odigheden; han sprang hen imod Trainkudsken og sagde
til h a m : „H vad stal denne Paatræ ngenhed betyde?" H an
viste ham D ö ren , men Trainkudsten blev staaende. Præsten
stjcendte forskrækkelig, i det S am m e kom jeg ned til Præ stegaarden. E n Kone, som jeg forst traf p aa — det var F o r
pagterens Kone — spurgte jeg, om P astor Petersen var
hjemme. H u n svarede endelig j a , dog undvigende, og viste
ZEngstelighed, derfor sagde jeg: „V æ r ikke bange! vi komme
ikke som D e res Fjender, vi ere D eres V enner. D e har paa
ingen M aade Noget at frygte; jeg stal nodvendig tale med
P astor P etersen; jeg kan vel gaae her igjennem ?" Je g traadte
ind i Badsterhuset, derfra i Kjokkenet, l^ o r jeg horte Præ stens
R o st, der befalede Trainkudsten at gaae sin Bei. J e g ban
kede paa D o ren , Pastoren soer vred imod m ig: „H vad betyder
denne Paatræ ngenhed hos dette M enneske?" „Forst m aae jeg
spørge: H a r jeg den 8E re at tale med P astor Petersen?"
„ J a , jeg er P astor Petersen". „ Je g kan med faae O rd sige
D e m , at Com m andeuren for 3die R egim ent, H err O berst
lieutenant Fund), har sendt mig for at hente D em , og for at
sikkre mig D eres Person sendte jeg denne M an d i den graa
T ro ie , da jeg form odede, at D e hellere saae en saadan end
en danst D rago n-U n iform ; D e kunde ellers maaste have faaet
i S in d e at stjule D em ". D erp aa sprang Præsten omkring i
S tu e n , rev sig i H aaret og sagde: „ A d )! w a s s o l l e n wira r m e n S d ) l e s w i g e r a l l e s d u l d e n ! " „ N aa r D e , H err
P asto r! ikke h ar foretaget andet, end hvad D eres Kald byder
11
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D e m , faa fan D e noere forvisset c m , at der ikke vil blive
krummet et H a a r p aa D e m ; h ar D e derimod blandet D e m
ind i verdslige Afsairer og taget D eel i O p r o r e t , faa har
D e dem selv at takke fo r, hvad der skeer."
„H v a d skal
jeg hos D e re s C o m m a n d e u r? "
„ D e t veed jeg ikke".
„ J e g h a r ikke foretaget N o g e t, hvorfor jeg fan vorde til
talt. "
„D esto bedre for D e m , faa vil D e vist ogfaa
stray komme hjem igjen". Præsten stillede sig nu i en b y 
dende S tillin g og spurgte, hvormed jeg knude legitimere,
at jeg havde R e t til at optræde faaledes i h a n s H u n s !
„ H e rr P a sto r! i Krigstid h ar den Com m anderende ikke altid
et S k riverb ord ved H a a n d e n ; oftest sendes en M a n d med en
m undtlig O r d r e , denne
mundtlige O r d r e stal punktlig efter
komm es, faaledes h ar jeg faaet en m undtlig B efalin g til at
hente D e m , og den m a a bogstavelig efterkom m es, hvis D e
ikke folger, men forlanger Legitim ation, faa h a r jeg kun dette
at legitimere med m ig ". J e g pegede p aa m it S id eg ev æ r.
Præsten sagde: „Ach d as S chw erd t! w ir arm en S c h le sw ig e r! jeg h a r I n t e t g jo rt, der strider imod mine P lig te r
fom P ræ st og S jæ lesorger for min M en ig h e d !" „ N a a r jeg
ikke vidste, at jeg talte med P a sto r Petersen, vilde jeg maastee
troe D e m , men da D ere s egne S o gnefolk sige, at D e fra
Prædikestolen beder om Held for de tydste V aab en, faa troer
jeg D e m ikke". F ruen kom ind og sagde: „Kjære M a n d !
kan D u forsikkre m ig , at D u ikke h a r befattet D i g med N o 
get, fom D u ikke t o r , faa er jeg r o l i g ; sig m ig , at D u er
uskyldig!" D e r p a a faae Præ sten hen til fin K o n e , stampende
i J o r d e n og stjærende T æ n d er svarede h a n : „ D a s verstehst
D u ja nicht! das verstehst D u ja nicht!" J e g sagde til P r æ 
sten: „As Agtelse for F ruen vil jeg forholde m ig r o lig , ellers
kunde det let gaae D em ilde f H e rr P a s t o r ! vil D e bestemme
D e m til at folge m ed, til F o d s , til H eft, til V o g n s , fom
D e felv onster!" „ J e g vil først tale med m in K o n e !" der-
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paa begyndte han sagte at sige hende Noget. „Behag at tale
høit!" „M aa jeg ikke tale med min Kone?" „Jo, men tal
høit!" „Auch das noch! ach wir armen Schleswiger!" det
var kun Noget, der angik Huusholdningen.
Derpaa sagde
han: „Med Tilladelse at flæbe mig paa!" i det Samme vilde
han have indelukket sig i et andet Værelse, men jeg tog fat i
Døren: „De tillader, at jeg er nærværende!" Hans Hensigt
var vist, at han vilde undvige.
Han klædte sig nu paa,
Fruen sagde til mig: „Tillader De, atmin Mand faaer lidt
til Frokost?" tillige bad hun mig tage Plads med.
Men
jeg svarede, at jeg følte hos mig selv, at jeg ikke kunde være
velkommen, derfor maatte jeg betakke mig! Alligevel maatte
jeg tage Plads ved Bordet. Pastoren stjænkede et stort Glas
Portviin og opfordrede mig til ligesom han at drikke ud i et
Drag, maaskee for at saae mig til at give ester for hans
Ønsker. Han havde stedse sine Øjne henvendte paa sin S kri
verpult, derfor sagde jeg: „E r det ikke bedre, at Deres Pa
pirer komme under Laas og Lukke?" „Det er mine Embeds
papirer". „Meget mulig; behag at aabne Deres P u lt!" det
gjorde han, han vilde vise mig, hvad der var deri, men jeg
undstyldte mig med, at jeg ikke var sendt for at eftersee hans
Papirer.
Alt blev lagt ned, og Pulten lukket.
„M a a jeg
udbede mig Nøglen?" Han gav mig nødig Nøglen.
Med
denne vilde jeg probere, om en dyb Skuffe under Pulten
kunde lukkes; den passede ikke. „Herr Pastor! giv mig Nøg
len hertil!" „Den har Børnene for længere Tid siden kastet
bort". Fruen sagde: „D et er, som min Mand siger, jeg
har nok en Nøgle, der kan lukke denne Skuffe op, men det
er Nøglen til mit Klædestab, og den vilde jeg nødig miste".
„Behold Deres Nøgle, men De, Herr Pastor! leverer mig
et Stykke Baand, Deres Signet og Nøgle samt et tændt Lys
for at jeg kan forsegle". Da jeg havde fetaet dette gjort, gjemte
jeg Nøglen og Signetet, og Pastoren kjørte i sin egen Vogn
tilligemed mig til 3die Regiment.
Oberstlieutenanteu var
11*

164

Tiden bleven la n g ; han ventede mig med Længsel. P astor
Petersen anklagede m ig, forst for at have sendt Trainkudsken
ind, derncest fordi han ikke havde m aattet tale med sin Kone, stuttelig fordi han ikke uforstyrret havde m aattet flæbe sig om, og endelig
fordi jeg havde forseglet hans P u lt og taget h ans Nogle og
S ig n e t med. Oberstlieutenanten sagde til m ig: „H ar D e
forseglet Pastorens P u lt, saa skal D e have T ak , jeg burde
have befalet T em det; deri har D e handlet rig tig t, og hvad
de ovrige Klager angaaer, m aa jeg kun sige D em H r. P astor! at
Overvagtm esteren har handlet meget rigtig, og som han burde."
Je g lagde Pastorens Nogle og S ig n e t paa B o rd e t, hvorpaa
jeg gik bort. Im idlertid v ar Pastoren i F o rh o r; da jeg atter
meldte m ig, blev jeg beordret til at bringe ham hen til B yen
A abo l, der skulde det egentlige F o rh o r over ham afholdes,
da den O v erauditeur, der havde Forhorer at afholde over
politiste Fanger, opholdt sig der. D a jeg kom ind i G aarden
hos O verauditeuren, hvis N avn jeg ikke erindrer, stod der en
Trainkudst, der borstede en Uniform for en C apitain, som lige
ledes v ar indqvarteret i samme G a ard . Trainkudsten forglemte at
börste og v ar aldeles forbavset ved at see Pastoren. H an udbrod i
fuldkommen jydst D ia le c t: „ D e r er Preisten, der v ar saa god ved
m in solle C ap itain !" D a jeg spurgte ham , om han kjendte
P astor Petersen, sagde han: „ J o ! jeg fjender ham , jeg glem 
mer ham aldrig! D a vi paa R etiraden fra S le sv ig kom i
Q varteer hos ham , v ar m in stakkels C apitain syg, men han
blev kun modtaget af en af Tjenestefolkene og anviist et V æ 
relse. J e g m aatte hente Noget at leve af i B yen. O m
Aftenen kom Præ stens R ogter med et B u n d t H alm , som han
kastede paa G u lv e t, derpaa gik han ; Præ sten satte et G la s
Vand paa B ordet og sagde: „V æ r saa god!" og forlod
Capitainen. Je g sagde til ham : „V il D u gaae ind og melde
til Oberstlieutenanten, at jeg bringer P asto r Petersen fra Helle
vad". K ort efter kom O berstlieutenanten, O verauditeuren og
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C ap itain en u d , jeg leverede de P a p ire r, som jeg havde faaet.
C ap itain en sagde i det S a m m e : „ G o d D a g , m in kjcere H err
P a s to r! hvilket Tilseelde h a r jeg at takke fo r at kunne hilse
p a a D e m ? " O berstlieutenauten spurgte C ap itain en : „K jender
D e P a sto re n ? " „ J o ! han er m ig uforglem m elig! D e veed,
hv or d aarlig jeg v a r paa R e tira d e n , D e selv v ild e , at jeg
skulde tage p a a L azarettet; jeg vilde ikke forlade C om pagniet,
jeg kom syg i Q v a rte e r ho s P a sto ren og blev opvartet til
N atte n med et G la s V and af ham selv , og h an s S ta ld k a rl
eller R ø g te r bragte m ig et B u n d t S t r a a , kastede det paa
G u lv e t og forlod m ig !" J e g spurgte, om det v a r nødvendigt,
at jeg m odtog et B e v iis fo r a t have afleveret P a sto r Petersen,
m en C ap itainen svarede: „ H ils D e D e re s O berstlieutenant,
han kjender m ig godt! sig ham fra m ig , at P a sto r Petersen
er saa vel fo rv aret hos o s , som om han laae i A b rah am s
S k jø d ! jeg er ham F orbindtligh eder skyldig!" D e rp a a reifte
jeg tilbage. I T o ftlu n d »m atte jeg ligeledes hente en H e rr
N achtigal (en U dlæ nding), der havde kjøbt en Landeiendom
der.
D e r fo rtaltes om h a m , a t han
af og til forsvandt,
reiste hen i en af Fjenden besat E g n og opholdt sig der nogle
D ag e, han kom ligesaa uventet og uf eet tilbage, da han benyttede
N atten til sine R eiser. D enn e M a n d fan d t m an m istæ nkelig,
og han blev derfor hentet ester O rd re .
B i retirerede i et gyselig V e ir om N atte n fra T o ftlu n d
til G r a m , jeg tro er i det værste V e ir, vi havde under hele
K rigen. D et haglede, regnede, frø s og sneede, saa at S n een
frø s fast. P a a G r a m - M a r k fan d t vi T ræ bunker antæ ndte
vg henlagte i R a d e r, fo r at M an d sk ab et, der v a r fo r
frossen og gjennem blødt, kunde varm e sig, m edens Hestene
fodredes. I M orgenstunden fan d t jeg P a sto r P etersen og
H r. N achtigal staaende ved en fa ad an I l d , med et Stykke
B rø d i H aan d en ; det gjorde In d try k p a a m ig at fee disse
H errer i en saa beklagelsesværdig T ilsta n d , da jeg v a r den,
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der forst havde berøvet dem deres Frihed. J e g havde gjærne
ladet dem gaae, dersom det havde staaet i m in M a g t ; jeg
strcebte at fjerne m ig , da begge H errer saae meget lidende
ud og betragtede mig med bebreidende Ojekast.
D a 2den Eskadron v a r bleven indqvarteret i G a b o l, der
ligger p a a Landeveien fra H aderslev til G r a m , lod Ritmester
Lichtenstein mig kalde ind. H a n havde et K ort over Egnen
p aa B o rd e t og spurgte m ig , om jeg v a r kjendt i denne E g n ?
J e g svarede: „N o g e t!" Nitmesteren viste mig en O rd re , der
lød paa, at Estadronen stuldc udsætte en Kosakpost, bestaaende
af 5 M a n d , der skulde posteres saaledes, at den kunde over
see Egnen til og imellem B e v to ft, T y r s l u n d , H jartb ro og
A abøl. „K an D e sige m ig , hvor D e vilde udscette denne
P o s t ? " „ I Udkanten af det sydostlige H jørne af H ja rtb ro
S k o v ." „ H v o r langt er det h e r f r a ? " „l'o M i l idetmindste!"
„ D e t er temmelig la n g t!" „ D e t kan ikke vcere n æ rm e re , da
H jartb ro S k o v ligger imellem os og de nævnte B y e r ; vi m aae
dog være idetmindste i den sydlige Udkant af S k o v e n , da vi
staae N orden for S k o v e n , saafremt vi ville see, hvad der
passerer S ø n d e n for S k o v en ." Ritmesteren sagde: „ T a g en
U nderkorporal med 4 M a n d og sæt denne P o st ud, hensigts
m æ ssig , og saa snart som m u lig t".
M andskabet forsynedes
med P r o v i a n t og F o u rag e p a a 2 4 T im e r.
J e g udsatte
d en , som tidligere sagt, i det sydostlige H jø rn e af H j a r t 
bro S k o v , red derpaa tilbage til G a b ø l o g ' meldte N i t 
mesteren , at Kosakposten v a r udsat. Lieutenant M o e , af
samme Eskadron, kom til mig og m eente, at Kosakposten stod
for langt borte. J e g bad ham følge med for selv at see, hvilket
han ogsaa gjorde, da han havde faaet Tilladelse af Nitmesteren.
E fter at vi v a r komne ud til Posten, erklærede Lieutenanten,
at den ikke kunde staae bedre. D a han havde meldt dette til
Ritmesteren, svarede han, at det viste han i Forveien, og gav
mig Inspektionen over denne Post.
D en n e D a g passerede
I n t e t ; den følgende M o rg e n tidlig v a r jeg ude og inspi-
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cerede P o sten, hv or A lt v a r som D ag e n iforveien. J e g meldte
det til R itm esteren, der laae i Q v a rte e r ho s D egnen i G a bøl, som havde en tem m elig stor Landeiendom foruden D eg n e
boligen. H o s ham laae desuden 2 U nderofficerer, 1 T ro m 
peter og en D eel D ra g o n e r. K ort ester at der v a r m eldt,
at A lt v a r ro lig t, kom den ene af de til Kosakposten
komm anderede D ra g o n e r og m eldte, at et fjendtligt C av alleri om 
tren t 2 Eskadroner kom rast frem im od de tidligere ncevnte
B y e r, den ene A fdeling til B e v to ft, den anden til T y rslu n d
og A abø l. V o r B ag ag e stulde strap sendes til G r a m ; B y en ,
hvori der ogsaa laae I n f a n te r i , blev allarm eret.
J e g bad
om T illadelse til først at ride ud fo r at see nøiere efter og
fo r at kunne melde noget bestemt om Fjenden. N eppe v ar
jeg kommen udenfor B yen, førend den anden D ra g o n af de
5 udsatte kom og m eldte, at nu v a r B ev to ft og T y rslu n d
b e fa t, og at en A fdeling v a r redet fra B ev to ft ester S k ry d strup, der ligger Lstten fo r G a b ø l, hvor vi havde baade I n 
fanteri og A rtilleri. D ra g o n e n vilde, at jeg stulde vende til
bage med ham , hvilket jeg ikke vild e; „rid D u ind og meld
R itm esteren, hvad D it veed, og m eld ham tillige, at saalcenge
han ingen M eldin g faaer fra m ig , kan E stadronen blive rolig
i Q v a rte re rn e " . E t P a r hundrede A len videre sydpaa ved en
lille B ro kom den 3die M a n d og m eldte, at nu vare de 3
B y e r allerede besatte as Fjenden, og en stærk A fdeling marscherede im od A abøl, der laae vestlig fo r Kosakposten næsten
N ordvest for sam m e, og at Kosakposten let derved kunde afstjæ res. „N id ind og m eld til N itm esteren, at E stad ron en kan
væ re ro lig , indtil jeg sender M e ld in g ". K ort derefter kom
U ndercorporalen ogsaa ridende og m eldte, at nn v a r Fjenden
allerede i Skoven og vilde sn art ogsaa være her. J e g bebreidede U ndercorporalen, a t han saa let lod sig jage, m en han
svarede: „ D e v il dog vel ikke fo rla n g e , at jeg med 4 D r a 
goner stal holde en heel E stad ro n tilb ag e."
J e g svarede:
„Jo n eto p , det kunde D e have g jo rt, hv is D e ikke havde
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forladt Deres Post." Skoven tabte sig i det sydostlige Hjørne
i en Spids, Veien fra G abel lob ncesten i Slangegang igjennem Skoven og ud i Spidsen; Troeerne vare lave, stærkt
lovede Egetræer, der stode paa begge Sider af Veien. „De
skulde", sagde jeg, „have sat 2 Mand paa den ene Side, 3 Mand
paa den anden Side af Veien, taget Hjelmene as, holdt sijult og sind
særdig, ladet de første slesvig-holsteensie Dragoner komme paa
30 Skridt nær, kommanderet fyr, og der havde lagt 5 Slesvig-Holstenere, saafremt De havde sigtet ordentlig.
Jeg er
overbeviist om, at hvis dette var sieet, vare de fjendtlige Dragoner
ikke komne videre frem i Skoven, de vilde vist ikke have
antaget, at hele Styrken imod dem kun var 5 Mand, de
havde da trukket sig tilbage, og ladet Skoven afsøge af I n 
fanteriet. Rid De nu ind og meld, at De har forladt Deres
Post med 4 M and, og at jeg ene vil besætte denne Post."
Undercorporalen vilde overtale mig til at folge med sig, da
jeg sikkert ellers vilde blive tagen as Fjenden. „N e i", sagde jeg,
„jeg vil vise Dem, at jeg alligevel vil og kan besætte Deres for
ladte Post". Jeg spurgte, om Fjenden havde feet dem, hvilket
han bejaede.
Saa komme de ikke her, Cavalleri gaaer ikke
uden videre ind i en Skov, hvor det har feet Poster, uden
først at afsoge den ved Infanteriet.
Langs med Veien ligge enkelte Huse, Beboerne flakkede
frem og tilbage jagne af vore Dragoner. I det Samme saae
jeg nogle Skikkelser i Udkanten af Skoven komme frem, forsi
troede jeg, at det var fjendtligt Infanteri, men da jeg af
Undercorporalen hørte, at Fjenden intet Infanteri havde med fig,
vilde jeg forst være overtydet derom. Jeg blev holdende og op
dagede, at Enkelte af de Kommende havde Tversække at bære.
Jeg antog, at det var flygtende Bonderkarle, der ikke vilde
tjene Oprørerne, hvilket vgsaa var Tilfældet, det var unge
Bønderkarle fra Tyrslund, der tidligere var tilsagte at møde
i Rendsborg og ikke var mødte. Da de slesvig-holsteensie D ra 
goner nærmede sig dem, turde de ikke, blive hjemme, fordi mange
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af deres Bekjendte vare tagne bort fra Ploven og flæbte til
Rendsborg. Jeg spurgte, om de havde seet Infanteri, de
svarede nei. De Fjendtlige vare rykkede frem til Skoven, men
ikke ind i den. Disse Folk bade mig sige dem, hvorledes
de fkulde boere sig ad for at komme længere nordpaa, stulde de
være Soldater, vilde de tjene Kongen af Danmark og ikke Slesvig-Holstenerne. Jeg opskrev deres Navne paa en Melding til
Ritmesteren og bad ham at tage sig af dem, da de for Øjeblikket
vare huusvilde. Der samlede sig en Mængde Bonder hos os,
tillige iitcb nogle smaa Drenge. En Dreng paa omtrent 8
a 9 Aar, med et Par spillende Øjne, hørte meget opmærksom
paa Alt, hvad jeg sagde. Derfor spurgte jeg ham: „Kan Du
lille Fyr have Lyst tit at afsøge Skoven med mig, Du skal
have 4 ß i Drikkepenge, uaar Du gjør, som jeg siger dig.
Drengen svarede, at det vilde han gjerne. Strap meldte der
sig 2 Drenge, større end den første. Med disse 3 Drenge
afsøgte jeg Skoven og kom virkelig op paa det Punkt, hvor
jeg havde udsat Kosakposten.
Dette lykkedes paa følgende
Maade.
Den første lille Dreng sendte jeg forud hen til en eenlig liggende Gaard ved Skoven, hvor Beien gaaer ind
i Skoven, der stulde han see langs med Veien, om han
opdagede Slesvig-Holstenerne, hvis ikke, stulde han vinke,
saa stulde den Næststørste løbe hen til den Første, og da stulde
de lytte og see dem godt for, om de opdagede Noget, hvis de Intet
opdagede, stulde den Lille igjen løbe forud til den næste Bugt, der
forholde sig som første Gang, opdagede han Intet, atter vinke
o. s. v. og saaledes gaae frem fra Bugt til Bugt. Paa denne
Maade red jeg sikkert og kunde forhindre, at Fjenden kom
mig nærmere end 5 a 600 Skridt, da der fra den ene Bugt
til den anden var over 200 Skridt, og Afstanden imellem
Drengene fra den Første til den Sidste mindst 600 Skridt.
Drengene havde den Instruction af mig, at saasnart de op
dagede Slesvigholstenerne, skulde de pibe eller fløite og springe
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over Hegnet ind i den tykke Skov, hvor intet Cavalleri kunde
forfølge dem, der vare de ogsaa sikkre, og jeg havde med min
rafte Hest mere end Tid nok til at komme bort.
Jeg førte
mine smaa Secnndanter op paa Kosakpostens Plads og gav
hver af dem 4 ß Cour. De vare sjceleglade og havde gjerne
gaaet med mig, hvorhen jeg havde forlangt det. En Deel
Bonder vare af Nysgjerrighed fulgt efter for at fee, hvorledes
jeg turde gaac frem imod Skoven og ind i Skoven, hvor
Posterne vare tagne bort. Disse Bonder stode endelig ogsaa
paa Kosakpostcns Plads, jeg bad dem fordele sig paa de
Steder, jeg betegnede dem i Udkanten af Skoven, hvor de
havde en god Udsigt. Skoven ligger nemlig temmelig hoit
paa en Kjcede af Bakker fra 55ft til Nordvest, foran lig
ger op imod en Skraaning Tyrslund, og til 5)ft Bevtoft,
samt Hjartbro, som fra Skoven af ligger meget lavt, ved en
Aa, der lober Sonden om Byen og kommer fra Bevtoft Vandmolle. Bonderne stnlde bevcege sig i Udkanten paa de hoieste
Punkter uden dog at gaae faalangt ud, at Fjenden knnde tyde
lig fee dem og deres Paaklædning. Jeg selv holdt paa det
hoieste Punkt i et smukt klart Veir, med Kappen paa,
og gjorde mig faa hoi og bred fom mulig. Jeg red frem
og tilbage for ret at gjore mig bemærket, faa at Fjenden foran
os kunde antage, at Skoven var befat baade af Infanteri og
Cavalleri. Saaledes holdt jeg længe, endelig kom 3 Slesvigholsteenste Dragoner ridende ned til Hjartbro By. En af
Bonderne hos mig sagde: „See der komme nu 3 af disse
Rovere, der ville ind i min Gaard, fom ligger ved Vadestedet
igjennem Aaen, de komme forst ind til mig, nei fee! nu er
de strap der. Derpaa sagde jeg: „Nei, der stulle de ikke komme."
Jeg red ned af Bakken langs med de til Byen horende jævne
fandige Agere og lod min Heft lobe lige ned til Vadestedet.
Byen Hjartbro var imellem mig og de fjendtlige Dragoner,
derfor kunde de ikke fee mig. Da jeg boiede om Huushjornet
ved Vadestedet, holdt den ene flesvigholsteenske Dragon med
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Forbenene af sin Hest paa G an g b ro en over A aen , der v a r
3 B reeder b red , med Rcekvcerk p aa S id e rn e , der vilde han
ride over. H an opdagede m ig , som pludselig holdt 6 0 S k rid t
fo ran ham . H an gav et S k rig og fyrede sit G evcer af imod
m ig ; to af h an s K am m erater, der fulgte h a m , gjorde det
sam m e. D a de saae m ig endnu holde der, red de i C arriere
op til B e v to ft B y . B ön dern e sam ledes nu ho s m ig og m orede
sig over S lesvig holstenernes F lu g t. J e g red fra V adestedet
hen til den O fte n fo r liggende G aard , der stod eu V ogn med
høie Leirer indrettet til at kjore H ø p aa , jeg steg af m in Hest,
lagde m it G evcer an p aa V o g n leirern e, fik en B on de til at
holde m in Hest, der v a r u ro lig , da den v a r ene, og holdt an
paa den mellemste af de 3 stesvigholsteenste D ra g o n e r, som
kom igjen for at forjage m ig. D en M ellem ste brugte M u n d e n
og gjorde med sin S a b e l truende Bevcegelser. A fstanden v a r
om trent imellem 4 til 5 0 0 A len. E n slesvigholsteensk C ocarde,
jeg havde faaet nogle D ag e i F o rveien , havde jeg b ru g t som
F o rla d n in g , med denne L adning affyrede jeg m it G evcer,
S lesvig holsteneren gjorde nogle uregelm æssige B evæ gelser som
en befljænket M a n d til Hest. B egge h a n s K am m erater n æ r
mede sig til ham og førte ham op til B ev to ft. H a n blev her
forbundet af en Læge, da han havde faaet S k u d d et igjennem
H alsen, h an blev lag t Paa en V o g n , og i nærm este B y sydpaa døde han. D erefter blev jeg holdende stille, B ønderne
raab te H u rra , og vilde opvarte med A lt, hvad de kunde fo rm aae at skaffe. J e g ladede m it G ev æ r p a a ny og blev h o l
dende. K o rt efter kom en af de som Kosakpost udsatte D r a 
goner og bragte m ig O rd re fra R itm ester Lichtenstein, a t jeg
strap stulde komme tilbage. J e g viste D ra g o n e n F jendens S t i l 
ling og gjorde ham opmærksom paa, a t jeg h o ld t saaledes, at
Fjenden p aa ingen M a a d e knude asstjære m ig , tillige v a r jeg
istand til betids nok at melde Eskadronen, hvad der forefaldt.
Fjenden vilde ikke uden In fa n te ri gaae im od H ja rtb ro S k o v .
„ R id D u in d ", sagde jeg, „og m eld, hvorledes d etstaa erh er, tager
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jeg bort, veed Eskadronen In te t, da Kosakposten er trukken tilbage, her
udretter jeg det Samme som Kosakposten. Dragonen spurgte, om
han maatte blive hos mig, men jeg befalede ham først at melde
Eskadronen, hvad han havde scet, senere kunde han komme igjen.
Manden red til Gabøl, V i'M il, og gjorde Melding til Ritmesteren.
Undercorporal Olsen fik Ordre til med 4 Dragoner at ride
ud til mig.
D a Undercorporal Olsen kom til mig, bragte
han mig den Ordre fra min Ritmester, at han vilde overlade
til mig selv,

hvorlcenge jeg fandt det rigtigt

at blive,

kun

skulde jeg vcere forsigtig og ikke lade mig tage, de 5 Mand
kunde jeg benytte efter Godtbefindende. Nu tændte vi os eit
Pibe og smøgede gemytlig.

V i red nærmere hen imod Bev-

tost M ølle, hvor der holdt en Afdeling slesvigholsteenske D ra 
goner.

Paa 600 Skridts Afstand gjorde vi Front og holdt

omtrent 1/2 Time, derefter saae vi den Afdeling komme tilbage,
der var reden op imod Skrydstrnp.

Den drog om Møllen, de

derværende Dragoner sluttede sig til dem, og denne Afdeling tillige
med de øvrige Dragoner i Byen Bevtoft trak den samme Bei
tilbage, som de vare komne.

Jeg og mine 5 Mrntd red ind i

Bevtoft B y og erfarede der, at man havde hovedsagelig havt til
Hensigt at hente Krüger af B evtoft,

som de dog ikke fandt.

Tillige fortalte Bønderne, at den ene D ragon, der havde
faaet Skuddet igjennem Halsen, var død. Slesvigholstenerne
havde troet, at jeg vilde lokke dem i Baghold, da vi havde
Skov og Bakker i Ryggen, dertil havde de ingen Lyst, derfor
lvde de vs være uforstyrrede, de turde ikke gaae Nordpaa og
beklagede, at de ikke havde Infanteri hos sig, min første F or
modning var altsaa rigtig.
han ikke var bleven holdende.

Undercorporal Olsen fortrød, at
A t jeg red ud, forhindrede en

Retirade Nordpaa, idetmindste var vor Bagage i saa Tilfælde
bleven flyttet et P ar M i l nordpaa.

Eskadronen holdt færdig til

Udrykning og blev holdende for at vente paa M elding fra mig.
Jeg kom ved Middagstid og meldte, at A lt var som Dagen ifvrvcien, og ingen Fjende nærmere end 2 M il.
Eskadronen
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havde holdt hele Form iddagen og kjedet sig, m edens jeg og
de 5 D ra g o n e r havde fundet det m eget m orsom t. M a n kan
heraf see, hvor gav nligt det er at benytte T errain et.
V i marscherede nu videre N o rd p a a .
D a vi kom til
A a rh u u s , blev en D eel as R egim entet indskibet til Fyen.
V o r Eskadron landede i K jertem inde, h v o rfra vi marscherede
til H v em n g e, hvor jeg blev indqv arteret ho s B o e lsm a n d R a s 
m u s Je n se n , ho s hvem jeg havde det udmcerket godt.
En
D a g kom Ritm esteren og gratulerede m ig til , at jeg v a r u d 
næ vnt til O fficeer i C av alleriets K rigsreserve. „ O m et P a r
D a g e " , sagde h a n , „v il D e afgaae fra E skadronen". D ette
kom m ig saa uv en tet, at jeg i B egyndelsen ikke vidste, hvad
jeg skulde svare. „ E r det D em ikke m e d ? " sagde R itm esteren.
Je g takkede fo r Lykønskningen, m en svarede: „ V i have ingen
activ K rigsreserve, kun p aa P a p ire t, og ved et saadan t K orps
ønsker jeg ikke at staae, havde vi en activ , bereden K rig s 
reserve, vilde jeg med G læ de m odtage denne P o s t, m en jeg
antag er, a t saasnart jeg asgaaer fra Eskadronen, com m anderes
jeg til et eller andet D ep o t, fo r at passe p a a en D eel V ogne,
F o urag e eller syge H este, og dertil kan enhver G a a rd sk a rl
b ru g es; derfor ønsker jeg at blive, h v o r jeg er." N itm esteren
svarede: „ D e m aae tænke p a a F rem tid en , der vil nu snart
blive sluttet F re d , og da vil det ved D e re s A fgang komme
D em tilgode i Henseende til D e re s P e n sio n ".
„O m P e n 
sionen kan ikke være T ale fø r ved m in A sg an g , og da troer
jeg, at D e , H e rr R itm ester! og m in R egim entscom m andeur
kunne udrette mere for m ig end K rig sreserv en , der ikke er til
i V irkeligheden!"
Ritm esteren vilde endnu søge at overtale
m ig til at tage im od denne P o s t, m en jeg sagde: „ J e g kan
ikke som S o ld a t sige: „ D e t v il jeg, eller det vil jeg ikke; men
her gives en U ndtagelse. K ongen h a r tillad t m ig at staae
under indeværende K rig i det 3bie D ra g o n -R e g im e n t som F r i 
villig p a a samme Fod som ved m in A fg an g , og hvad K on
gen lo v er, holder han og saa!" R itm esteren skildrede denne
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Ansættelse som meget hoederlig for m ig , men jeg sagde:
„ S k a l jeg desuagtet afgaae fra R egim entet, saa troer jeg, at
R egim entet og Eskadronen gjærne ville af med m ig , at m an
anseer m ig fo r fo r gam m el, m an vil ikke ligefrem sige det, men
p a a en pæ n M a a d e vil m an lade m ig afg aae ; er det T ilfæ ld et,
faa beder jeg om m in A fsted, m aa jeg ikke blive i activ
Tjeneste ved E stadronen, saa ønsker jeg ikke at tjene, og tager
aldrig mere U niform p a a ; m aa jeg ikke blive staaende i et
re g u lairt R e g im e n t, vil jeg ikke tjen e". N itm esteren sagde:
„ T e t glceder m ig , at D e ikke lader D em blæ nde; saa troer
jeg, at jeg kan stole paa at beholde D e m !" J e g svarede:
„S aalcen g e indtil jeg fa ld e r, eller der sluttes F re d !" derpaa
gav R itm esteren m ig meget rø rt H aan den og takkede m ig.
D a jeg m eldte m ig hos O b erst J u e l , begyndte han ligesom
R itm esteren; derfor svarede jeg paa sam me M a a d e , og bad
vnl at blive staaende i R egim entet, da jeg betragtede m ig som
et Jnventariestykke til 3die R eg im en t, saalcenge jeg kunde
tjene. O bersten svarede: „ N u vil jeg indm elde, at D e ern
ster a t blive, og at R egim entet gjcerne beholder D e m ". D e r 
p a a forlod jeg O bersten
D ag en derpaa inspicerede G eneralen
R egim entet; jeg kaldtes frem , G eneralen ønstede at vide,
hv orfor jeg ikke vilde m odtage denne O fficeerspost i C avalleriets K rigsreserve; jeg gjentog, hvad jeg tidligere havde a n 
fø rt, og at jeg ikke gjerne stod langt bag F ro n ten , hvor m an
kun ved R y g ter erfarede N oget om F jen d en ; jeg ønstede helst
at see den.
G eneralen m orede sig, saavidt jeg kunde see,
over hvad jeg sagde, og takkede m ig fo r m in gode V illie.
O bersten m eddelte m ig , at han havde indm eldt, a t jeg ønstede
at blive i R eg im en tet, og han havde bedt o m , a t der efter
endt K rig m aatte blive sørget fo r m in F re m tid , h v orfor jeg
hjertelig takkede ham .
D e t v a r m ig en stor G læ de ved R ev nen paa Leerbæk
M ark i S ep tem b er 1 8 4 8 , at jeg kunde vise m ig fo r m in
K onge med m ine to ældste S ø n n e r som F eltsoldater, den E ne
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stod i Regimentet som Vagtmester og Broderen, den Angre,
og jeg som Frivillige. Jeg troer neppe, at der i noget andet
Cavalleriregiment stod i samme Eskadron een Fader med to
Sonner.
Jeg modtog Dannebrogsmandenes Hæderstegn as
min Konge, og jeg glemmer ikke let Hans Majestcets naadige
Ord. M in ældste Son er ogsaa bleven udnævnt til Danne
brogsmand; da min ene Broder, Sognefogden i Kjöbenhoved,
ogsaa under Krigen blev Dannebrogsmand, ere vi 3 Dannebrogsmænd i samme Familie.

Fjortende C opitet.

Tilbagetoget gjennem Jylland i 1849.
^ e g skal nu fortætte om, hvad der tildrog sig i Aaret1849.
Den 10de M a i om Aftenen commanderedes jeg paa Feldtvagt
ved Rafk M olle, der ligger ved Landeveien imellem Beile og
Skanderborg, vest for Horfens og en M iil nord for Byen
Uldum. Da jeg kom til Rast Mette, var det allerede mørkt,
og jeg kunde i Mørket i en ubekjendt Egn, ikke let finde det
meest pMfende Sted. Jeg opdagede i en Fordybning noget
afsides fra Beien et Teglværk, der fatte jeg Feldtvagten, og
blev staaende der om Natten. Omtrent 200 Alen syd for Møllen
ligger en stor Høi tæt paa den høire Side af Landeveien;
dertil rykkede jeg frem Dagen efter. Jeg stillede Feldtvagten ved
Foden af Høien og lagde mig paa Høien, hvorfra jeg kunde
fee milevidt til S yd, Ost og Best. In te t kunde nærme sig,
uden at jeg paa en M iils Afstand kunde fee det. En Bonde
der flyttede Faar paa Marken, bad jeg komme op til m ig;
jeg udspurgte ham om de omkringliggende Byers Navne, og
om Beiene dertil o. f. v.
Eskadronen var opløft i lutter
Feldtvagter; jeg havde den sydligste ved Rast Mølle, Lieutenant
Moe Feldtvagten østen for mig, min ældste Søn Feldtvagten
vesten for mig, og noget nordligere stod en stærk Afdeling af
Estadronen under en Lieutenant. Fra denne Afdeling var jeg
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udsat, og til den skulde jeg træffe mig tilbage.

Denne Com-

mando stod noget osten for Landeveien, temmelig skjult bag Kirke
muren, saaledes at den kunde (tfffjære og falde dem i Ryggen,
der kom fra Rask M olle og vilde nord paa, da Veien dreicde
noget til Vest. Jeg ffulde patrouillere tit Naboseldtvagterne, for
at In te t skulde snige sig ind imellem os.
punkt ,

Fra mit hoie S tand

eller rettere sagt Leie, jeg laae nemlig ned sor ikke

at blive bemærket, kunde jeg oversee hele Egnen. Jeg lod
Mandskabet og Hestene hvile og fodre, kun 4 Mand skulde
være parate til strap at ride med Melding.
Øjnene patrouillere bedre,
Patrouille
Hestene,

i Hælene paa den anden;
hvor

man

kan,

Mandskabet sidde af Hestene,
H vile

om Natten.

Jeg knude med

end om jeg havde sendt den ene
lod

jeg

da man bor skaane
de

to Trediedele

as

da det ikke havde havt nogcll

Den M a n d , der stod sor T our til at

melde, var oppe paa Hoien hos m ig, for at han selv, ligesaa tidlig som jeg,

kunde see, hvad Fjenden foretog sig i

Egnen, idet han saaledes lettere og hurtigere kunde fatte den
ham
jeg

opgivne Melding.
en

stærk Stovfky

Omtrent K l. 8 Morgen opdagede
stige

op

sonden for

meget hurtig bevægede sig mod Byen.
E av aller i;
melde til

det drog ind i Byen,
Lieutenanten.

Fjenden

Uldum,

som

Jeg antog det var

hvilket jeg ufortovet lod
rykkede efter nogle

M i-

nulers Ophold igjennem Byen nord paa imod min Feldtvagt,
hvilket jeg atter lod melde.

H urtig oploste jeg Feldtvagteu

i en Kjæde ud i Terrainet, der egner sig dertil, da der er
mange Bakker, som strække sig fra Øst til Vest.
Mine
Dragoner rede rask ud til Siderne
enkelte og dobbelte Vedetter.
havde en stor Skov

og besatte Bakkerne med

Fjenden standsede strap,

i Ryggen.

da vi

Fjendens Poster dannede

ligeledes en Kjæde og bleve holdende ubevægelig; jeg tog
2
' M and

anden,

med mig

og red rask fra den ene Post til den

som om jeg havde noget V igtigt at meddele dem;
1‘2
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derefter forsvandt jeg bag H oiderne, for at bringe Fjenden
paa den T r o , at jeg v a r udsendt fra en bagved staaende
skjult ftccrf Afdeling. S a a le d e s holdt vi vel en T im e ube
vægelig. Fjenden, der rykkede ud fra U ldum , talte 1 Eskadron
E a v a lle ri, flere C om pagnier In fa n te r i og 2 K a n o n er; hertil
kom senere 1 Estad ron Eavalleri. Forst lode de Fjendtlige,
som de vilde gaae mod R a s t M o lle ad Landeveien efter
S k anderborg. I dette Ø jeblik rykkede jeg frem med Kjceden,
de standsede og droge atter tilbage og ind i U ld u m , hvorhen
jeg fulgte efter indtil toet henimod B y e n . J e g lod idelig
melde til Lieutenanten, fom ved en O r d o n n a n ts gav mig
O rd re til ufortovet at træffe mig tilbage, n a a r Fjenden gik
videre frem. D a Fjenden nu derimod trak sig tilbage, fandt
*’j eg ingen G ru n d til at trække mig tilbage, hvilket jeg lod
melde; saaledes stode vi atter en kort T i d , Fjenden rykkede
atter frem , men trak sig mere ostlig imod B y e n Lemming,
henimod den ostlig for mig staaende F e ld tv a g t, men deres 2
K ano ner stillede de imod Landeveien til S k an d erb o rg .
En
C om m and o badensk E av alleri af 8 0 M a n d kom rast sluttet
frem imod mine P o ster; nu v a r jeg nodsaget til at trække
mig tilbage imod R ast. S a a s n a r t Fjenden fik os til at vige,
kom han i rast G a llo p lige p aa os. N u m aatte jeg ligeledes
hurtig trække mig tilbage imod N i m , for at optages af den
C om m and o, der som tidligere anført, stod bag N im Kirkemuur.
F o r at gjore Fjenden mere hidsig lod jeg ham komme faa
næ r som m u l i g ; jeg beregnede, at n a a r jeg, saasnart jeg nærmede
mig E o m m a n d o e n , rask trak mig til B est, vilde denne faae
Leilighed til at falde Fjenden i R yggen, da den stod Ø s t for
Landeveien. Under denne Forfølgelse fyrede det fjendtlige
E avalleri S k u d p a a S k u d efter os uden at beskadige en
M a n d . D a jeg endelig naaede N im Kirkemuur, trak jeg mig
glad til B est, og troede, at vi n u havde vore Forfølgere
asstaarne; jeg saae mig tilbag e, vi vare ene. E om m andoen,
der stulde tage os o p , og som efter m in M e n in g vilde falde
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Fjenden i R yggen, v a r borte, og kun vore H estes U dholdenhed,
der i Førstningen ikke m edtoges saa H aardt, havde vi at takke
fo r, at vi dengang slap og ikke toges af Fjenden. E ndelig
kom jeg til Eskadronen, der stod 1 M iil tæ nger n o rdpaa.
R itm ester Lichtenstein glædede sig over a t see m ig komme
uden at have mistet en M a n d , da det allerede af O rd o n nantser v a r m eldt, at K loppenborg ikke kunde redde sig. S tra x
derpaa tra f jeg O berst F u el, der fo rtalte, at han havde staaet
oppe paa en H o i og feet de F jen d tlig es J a g t p a a o s. „ J e g
havde opgivet H aab et om at see D em undkom m e", sagde han,
„ D e opholdt D em vel læ n g e". J e g svarede, at jeg havde
stolet p aa den C om m ando, h v o rfra jeg v a r u d sat, ellers vilde
jeg ikke have ladet Fjenden komme saa næ r, at han knude tilraabe
o s : „G eb en S ie die W affen a b !" V i havde i Begyndelsen
skaanet vore Heste, Fjenden derim od anstræ ngte sine, A lt hvad
han k u n d e , derved tabte h a n s Heste K ræ fter til at holde
ud, vore derim od v an d t i U dho ld enhed; da vi vare nødsagede
til a t ride raskere, vare de ikke overjagede, det reddede os
denne G an g .
E n E fterm iddag K l. 4 allarm eredes v i, da Fjenden
v a r rykket frem til V ilh elm sb o rg .
S a m m e D a g havde
jeg F eldtvag t og inaatte idelig patronillere frem im od
M o e s g a a rd , V ilhelm sb org og V ib y , da E gnen v a r meget
gjennem staaren og begroet med S k o v .
D e n største A arvaagenhed v a r m ig p a a la g t, jeg stnlde holde m ig saalæ nge
fom m u lig ; om R atte n udsendtes uafladelig P a tro u ille r. E n
fa ab an P a tro u ille kom henim od D a g g ry jagende og m eldte,
at den blev fo rfulg t af F jenden. D a jeg ikke kunde troe, at
Fjenden e n d n u , m edens det v a r m ø rk t, vilde forfølge faa
ra ff ind i en S k o v , der v a r b efat, sendte jeg en U ndercorporal og 2 D ra g o n e r u d ; jeg vidste, de lodc sig ikke let
jage. J e g spurgte F ø reren af P a tro u ille n , om det ikke havde
væ ret en P a tro u ille fra en af vore S id c fe ld tv a g te r, da jeg
'ø rst vilde have V ished fo r ikke at sende en urig tig M eld in g ,
12*
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eller give Anledning til en Allarmering. Undercorporalen vg
den ene Dragon kom tilbage, den Anden havde posteret sig
paa en høt Bakke nord for den af Fjenden besatte B h, hvor
han kunde oversee den hele fjendtlige S tillin g ; da Dragonen,
Egaa,

blev borte,

overdrog jeg Feldtvagten

til Undercor

poralen og red ud med en M a n d , da det var blevet Dag,
for selv at see den fjendtlige S tillin g . Dragonen sendte jeg
op paa Bakken til Egaa, og aftalte med denne, at saalccnge
han holdt rolig med Front imod Sydvest, fmtde jeg betragte det
som et Tegn paa, at jeg sikkert kunde gaae frem imod V ilhelmsborg, da In te t kunde passere uopdaget as Egaa; skulde
der indtræffe noget, hvorved jeg lob Fare for at blive asskaaren, skulde Egaa ride en B olte, var det fra S y d , jeg
truedes, skulde han ride venstre B olte, var det fra Best, cn
Bolte tilhoire. Paa Manden kunde jeg stole, og jeg blev
derfor ved at følge Beien til Bilhelmsborg.
Paa venstre
Side af Landeveien ligger Moesgaard S kov; for at sikkre
mig fra denne Side sendte jeg Dragonen langs med Udkanten
af Skoven, for at udspørge Beboerne, som boede der, om
Fjenden. Paa denne Maade var jeg sikkret for Overfald, og
jeg red tryg frem paa Beien, hvorvel Beboerne bad mig vende om,
da jeg, naar jeg var ene, ikke kunde vente at undløbe; den fra
Bilhelmsborg udsatte Feldtvagt bestod af preussiske Husarer,
og deres Heste vilde snart indhente mig, naar de først vidste,
at jeg var alene. Jeg takkede dem for deres Advarsel, dog
stolede jeg paa Dragon Egaa, der efter Aftale stod ubevægelig
paa Høien.
Jeg red hen imod den af Preusserne besatte
Bh,

3 Husarer kom i fuld

Carriers

jagende

imod mig.

Bønderne raabte: „Red Dem nu! der har vi det, De redder
Dem ikke!"

Jeg holdt stille og gjorde halv høire om, tog

min Carabin og belavede mig paa at ffhde.

Jeg lod dem .

komme saa nær, som jeg fandt passende for at kunne skyde
sikkert,

og lagde an paa den mellemste.

Jeg knude see af

hans Bevægelser, at han var truffen, de andre to standsede
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ogsaa, gjorde Holdt og toge den mellemste imellem sig, hvorpaa
de langsomt red ind i Byen. Jeg ladede mit Geocrr igjen,
tændte min Pibe og blev holdende stille, da Egaa endnu
holdt stille med skuldret Sabel med Front imod Nordvest.
Kort efter vinkede Egaa og viste efter Vilhelmsborg. Han
red ned af Bakken og kom hen til mig, ligeledes den anden
Dragon. V i rede alle 3 ind i Byen, der var forladt af
Fjenden, lod os give lidt Brod til vore Heste og fik ogsaa
Noget selv; vi red derefter rolig hen til Toftnæs til min
Feldtvagt, hvorfra jeg lod det Passerede melde. Den saarede
preussiske Husar havde faaet Skuddet igjennem den hoire
Overarm; han bragtes til Vilhelmsborg, hvor han blev for
bunden. Skovrider Schroder paa Gaarden fortalte mig senere dette,
da han havde været tilstede. Bonderne morede sig over, at jeg med
mine 2 Mand havde faaet Preusserne til at forlade Byen;
de vilde tractere os med det Bedste, de kunde skaffe tilveie.
Preusserne kunde rigtignok ikke see langt i den gjennemskaarne
Egn og have vist ikke troet, at vi kun vare 3, de have sikkert
ventet Mange bag os; for ikke at lokkes i Baghold foretrak
de at forlade Byen. Stillingen ved Toftnæs beholdt jeg,
indtil Regimentet var gaaet nord paa, og var omtrent en
M iil borte ved Egaa-Broen, da kom en Ordonnants med
Melding om, at jeg usortovet skulde folge Regimentet.
Den 4de Juni commanderedes Lieutenant Cetti med
40 Dragoner henimvd Skanderborg.
Han skulde gaae til
Byen Taastrup, hvis det lod sig udfore, for der at erfare
noget Nærmere om Fjendens Styrke, S tilling og Foretagende,
samt tillige söge at indhente Efterretning om, hvilke Vaabenarter Fjenden havde staaende syd og vest paa foran os.
Lieutenanten havde Tilladelse til at vælge, hvem han vilde as
« Underofficeersklassen til at understotte sig, og han valgte mig.
Om Eftermiddagen marscherede vi fra Kreibcrg imod Lyngby
gaard, om Natten Kl. 12 fodrede vi udenfor Kjerbygaard;
jeg havde gjærne besogt Hr. Hansen dersteds, vi havde da
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sundet et bedre Qv arteer end ude under fri Himmel. Bed
Daggry afsøgte jeg Lyngby og meldte Lieutenant Setti, at
jeg havde faaet tilforladelig Underretning om , at Har lev
Molle og Taastrup endnu Aftenen i Forveien havde vceret
besatte. Lieutenanten tog mig mcd hen til Ritmester Friis
paa Lyngbygaard.
Bccgteren paa Gaarden staffede os en
Samtale med Ritmesteren, uden at det bemcerkedes, at vi
vare der.
Ritmesteren var af den Mening, at Taastrup
og Harlev Molle var besat. Lieutenanten lod mig tage 20
Mand for at gaae forud for at affoge Harlev Molle,
Lading, Lillering og flere Byer.
For at staane Hestene
befalede jeg de Afsogende, 2— 3 Mand, naar de havde afsogt
en G aard eller By, at tilkjendegive mig, at der ingen Fjende
var i Noerheden, ved at holde paa et høit Sted med Front
sydpaa udenfor den afsøgte Gaard eller By. Naar jeg saae
dette, kunde jeg rolig blive ved at rykke frem, uden at
jeg behøvede at vente, indtil man bragte mig Melding
derom. Det gik altsaa rast frem imod Taastrup, som var
forladt af Fjenden sildig den foregaaende Aften, Bivouakilden
glimtede endnu, da vi kom ned til Byen. Veien ind i Byen
var barrikaderet med Bogne, Harver og deslige, dette lod
jeg kaste tilside, da Sognefogden, hvem jeg anmodede derom,
ikke turde lade det gjore. Jndvaanerne meldte mig, at der
om Aftenen var ankommen to tydste Spioner, som Bønderne
bevogtede i Kroen og vilde sende hen til de danste Forposter,
jeg forlangte dem udleverede. Det viste sig nu, at den Ene
havde absenteret sig om Natten igjennem et Vindue i Gjoestekamret, ved Siden af Skjccnkestuen, hvor Bønderne sad og
vare faldne i Søvn. Den anden Tilbageblevne viste mig,
efterat have bedt om at tale med mig uden Vidner, et Papir,
strevet af Lieutenant Leerbeck, hvori Ihændehaveren tilligemed
den Undvegne af Lieutenant Leerbeck vare tilsagte at overnatte
i Taastrup Kro samme Nat, og om Morgenen tidlig afgaae hen imod Silkeborg, for derfra at bringe Melding
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om Fjenden. Denne Mand var fra Hygum Sogn i Haderslev
Best-"-amt, fra nogle Steder, der kaldes Knorborg, og Manden
kjendte jeg som en tro Speider, hvem min Broder, Sogne
foged Kloppenborg, samt Krüger fra Bevtoft, der fulgte med
General-Commandoen, betjente sig af; de sendte ham forud,
ofte langt ind i den af Fjenden besatte Egn, hvorfra han
altid bragte paalidelige Meldinger. Han kunde meddele mig,
hvad der fandtes af fjendtlig M ilitate vester paa indtil Ribe
og Syd paa indtil Løgumkloster, saa at jeg af ham erholdt
de Oplysninger, Generalen øitstebe, og til hvis Besvarelse
Lieutenanten med Commandoen var udsendt. Jeg spurgte ham:
„Hvorfor lader Du Dig bevogte her fom en Spion?" „Jeg
vilde ikke tilkjendegive, hvem jeg er, da jeg ikke var sikker paa,
om der ikke kunde vcere en eller anden tydstsindet Jndvaaner
tilstede, saa havde man kjendt mig en anden Gang. Jeg vilde
hellere, at de skulde betragte mig som en tydst Spion, naar
blot min Kammerat fmtbe komme bort til Silkeborg, da han
godt ene kunde besorge det Forlangte, mig vilde de da bringe
hen til de danste Forposter, og der behovede jeg blot at vise
mine Papirer fra Leerbeck, saa vilde jeg strap blive- sat paa
fri Fod.
Havde jeg strap ved min Ankomst sagt, hvem jeg
var, kunde jeg for Eftertiden ikke oftere komme til denne
By uden at vcere kjendt."
Bønderne vilde have Manden
afleveret søm tydst Spion, men jeg søgte at berolige dem og
for talte, at jeg kjendte ham som en Landsmand, for hvis Trostab
jeg indestod, uden at lade dem vide, i hvilket ZErinde han
reiste. Ligeledes bleve to Fruentimmere anholdte, der reiste
tilfods og sagde, at de kom fra Ribe; de vidste Bested
med, hvilke Tropper der fandtes fra Ribe til Skanderborg, og
angave at ville til Randers. Deres Udsagn stemte overeens,
med hvad det føromtalte Bud fra Leerbeck havde meldt. Ru
lod jeg Manden drage videre i Fred, hvilket Bønderne fandt
urigtigt. Jeg erfarede tillige, at Fjenden efter at have forladt
Taastrup havde tåret sig i den sydlige Ende af Jeksen Skov.
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Jeg red nu frem med megen Forsigtighed efter at have sendt
M eldin g

tilbage

venstre S id e

t il

Lieutenanten.

as Landevejen,

den

Skoven ligger
afsvgtes;

paa

den

en M a n d ,

der

boede i den sydlige Ende og vilde t il M o lle n i Snaastrnp,
fortalte,

at Fjenden

havde

forla dt

Skoven og havde

befat

B yen Jekfen ; jeg nærmede mig Byen, og der erfarede jeg, at
Fjenderne vare dragne bort imod Skanderborg.
sydvestlige Ende
fjendtlige

af Jeksen,

Poster fra

der

S tillin g

V i kunde fra den

ligger meget b o it,

fee de

henimod Skanderborg.

Jnd-

vaanerne i Byen kom t il mig og beklagede sig over,

at alle

Levnetsmidler vare afleverede t il Fjenderne, fom havde reqvireret
A lt, hvad der kunde opdrives; selv alle de Fjederkreatnrer, de
kunde faae fat paa, havde de medtaget, og der var reqvireret
en betydelig

Deel

F e d e v a re r,

fom

skulde

leveres

famme

D ag, ellers skulde de inddrives ved Execution, derfor glædede
det dem,

at v i vare

frie fo r at levere det

komne,

og de haabede derved at

Reqvirerede.

Desværre maatte jeg

blive
lade

dem vide, at jeg tun var sendt ud' fo r at recognoscere, og stray
skulde tilbage ig je n ;

dog vilde jeg ved at vise mig soge at

bevirke,' at Fjenden denne og maaskee ogsaa den følgende D a g
blev borte, naar de selv vilde bidrage t il ved blind A lla rm at
give det Udseende af, at Byen og Omegnen var stærkt befat af de
Danske.

Jeg spurgte dem, om de havde Skydevaaben, naar

de blot kunde affyre dem,
kunde

de faae af m ig ;

faa var det tilstrækkeligt,

de skulde komme syd fra ,

K rud t

som i en

Kjæde, og gaae op imod vore Poster; jeg vilde nemlig udstille
mine 2 "
Im o d
gonerne
fom

M and

i

en Kjæde,

disse Poster
om

fkulde

skulde

sværme

de vare

i

faa v id t udstrakt som m ulig.

de affyre deres Geværer,

omkring

S la gsm a al

paa

Hviderne

med I n f a n te r i,

og
der

D ra 
skyde,
efter

i ‘ /4 Tim e at have søgt at fordrive Dragonerne, skulde fo r 
svinde i Fordybningen sønden fo r Byen. Derefter skulde Bønderne
skjule deres Skydevaaben

og det Hele være forbi.

Medens

dette foretoges, skulde der sendes en M a n d over t i l de fjendt -

*
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lige Forposter, som skulde søge om Tilladelse til at tale med
den commanderende Officeer, anstille sig meget sørgmodig
samt melde, at han af Beboerne i Jeksen var opfordret til
at bede den Høistcommanderende om , at han vilde give
Henstand med at levere det Reqvirerede i nogle Dage, da
der maatte befrygtes et Sammenstød med de Danske, idet
der var ankommen baade Infanteri, Artilleri og Cavalleri,
og saavidt han havde erfaret, vilde de til Natten eller ogsaa
imorgen gaae frem i 2 Afdelinger, den ene i Sydost imod
Stilling B y , denanden henimod Skanderborg, og angribe
den Deel af de fjendtlige Tropper, der befandt sig imellem
Skanderborg og Stilling. Da de Dansks var talrige, saa
vilde Tydskerne være udsatte for at komme imellem to stærke
danske Afdelinger. Dette kunde maafkee bidrage til, at de
trak sig noget tilbage fra den Stilling, de nu havde indtaget.
Da Egnen her er meget gjennemskaaren, vilde de ikke faa
let vove sig hertil, idetmindste ikke med en liden Afdeling.
Derved vilde
Bøndernevinde Tid og i et Par Dage blive
frie for Execution. A lt dette udførtes, og derefter trak jeg
efterhaanden mine Dragoner ind og marscherede tilbage efter
Taastrup, da jeg nu bestemt vidste, at Fjenden stod langs
med Chausseen fra Stilling By indtil op i Byen Skander
borg, som var besat af Bairerne.
Da vi vilde begive os tilbage igjennem Byen Jeksen,
kom Beboerne og bade mig tillade, at de opvartede mine
Dragoner med Kaffe
og Smørrebrød og gave vore Heste
Brød og Havre, da vi ikkekunde fodre længe. Det kom
vs ret beteiligt, idet
vi ikkehavde fodret siden den forrige
Nat Kl. 12, da vi fodrede uden for Kjerbygaard, og Mand
skabet heller ikke havde nydt Noget af Mangel paa Tid. V i
modtoge det Tilbudte med Fornoielse, takkede for den Gjccstfrihed, de viste os, og droge afstcd. Toet udenfor Byen kom
en Ordonnants med Ordre til mig, at jeg uopholdelig skulde
i rask Trav komme tilbage til Lieutenanten, der endnu stod
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imellem Taastrup og Harlev By. „M eld Du Lieutenanten,
at jeg kommer, saasnart jeg kan", svarede jeg. Ordonnantsen
red tilbage i fri T rav, medens jeg red i Skridt, da ingen
Fjende var i Ncerheden. Endnu forinden jeg naaede Thorstrup
By, kom den anden Ordonnants med endnu strccngere Ordre,
at jeg skulde komme i fri Trav saa hurtig som mulig.
Jeg
havde as Ordonnantsen hørt, at Lieutenantens Commando holdt
stille og kjedede sig, da Dragonerne vare opstillede paa en aaben
Mark og ikke engang turde komme ind i Byen, samt at de
vare Skyld i den Uro, som Lieutenanten følte. De vilde paa
en Skovbakke i sydøstlig Retning for dem, altsaa imellem
Lieutenantens og min Commando, have feet en dobbelt
fjendtlig Bedet, men det var kun to Ledpæle, der lignede en
dobbelt Bedet.
Lieutenanten saae ikke godt langtfra og
troede, at det var muligt, Dragonerne morede sig over,
at de derved havde paaskyndet Afmarschen, da de dog
Intet kunde udrette. Da Lieutenanten saae mig komme, kom
han selv rask ridende mig imøde og spurgte m ig:
„Har der
ikke vceret to Ordonnantser hos Dem?" „ J o !" „Hvilken
Ordre bragte de Dem?" „A t jeg skulde trække mig tilbage."
„ I hvilken Gangart?" „ I fri Trav." „Rider De da fri
Trav?" „R e i!"
Da han nu videre spurgte, hvorfor jeg
ikke efterkom den mig givne Befaling, svarede jeg: „H r.
Lieutenant! igaar Eftermiddag red vi ud fra Kreiberg, og vi
komme ikke tilbage til Ovarieret i Kreiberg før omtrent Aften,
altsaa skulle Hestene gaae næsten uafbrudt i over 24 Timer uden
Hvile og uden ordentlig Pleie, derfor rider jeg i Skridt, at
oore Heste ogsaa kunne bruges imorgen; Regimentet er ikke
tjent med, at vi ride saaledes idag, at Hestene ere ubrugelige
imorgen." Lieutenanten sagde, at han vilde een Gang for
alle lade mig vide, at jeg skulde nøiagtig efterkomme hans
Befalinger, naar jeg var ude med ham, og at der Ingen
var, som havde beordret mig til at gaae saa langt frem, at
saavel han som jeg kunde blive tagne af Fjenden, til Taastrup
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skulde vi og ikke tængere. „D e v il forlade mig, Hr. Lieutenant!
om jeg herved har handlet imod Deres V illie ; jeg troede at
handle ret til Deres Tilfredshed, da De har viist mig den
Dem meddelte Ordre, at De flulde gaae henimod Taastrup,
som endnu dengang var besat, og føge derfra at indhente de
paalideligste Efterretninger om Fjendens Styrke, S tilling og
Foretagende, samt hvilke Baabenarter Fjenden bestod as; da
vi nu kom til Taastrup, som Fjenden havde forladt, troede
jeg ikke, at vi skulde standse der og ride tilbage og melde, at
vi Intet havde seet og Intet vidste. Fjenden havde trukket
sig tilbage, men hvor han var bleven as, vidste vi ikke; med
en saadan Melding vilde Generalen ikke være tilfreds; for
at De kunde bringe en bestemt og sand Melding, er jeg gaaet
videre, og er fuldkommen overbeviist om, at der omtrent paa
et Par M iles Omkreds ingen fjendtlig Soldat sindes. Hvorfor
befaler De da, at jeg skal afjage Hestene?" Lieutenanten
befalede mig at tie stille, han vidste nok, at jeg gjærne vilde
gaae efter mit eget Hoved, det led han ikke; jeg skulde adlyde.
Det krænkede mig at blive tilta lt saaledes for min gode
Villie, hvor jeg havde ventet det Modsatte. Mine Dragoner,
der hørte de Bebreidelscr og Irettesættelser, Lieutenanten kom
med, toge nu alle som een Ordet, og yttrede, at Overvagt
mesteren havde gjort sin Skyldighed, og at det var ham, der
havde skaffet Oplysningerne.
Lieutenanten kunde dog ikke
forlange, at de uafbrudt en heel Nat og Dag skulde jage
omkring uden Forpleining til Hestene og dem selv, medens
han holdt stille og lod Levnetsmidler bringe ud fra Byen til
sig og sine Folk. Jeg sagde: „S tille Folk! ikke et Ord,
flam Jer noget, bør I opføre Jer saaledes imod en Officeer."
Derpaa svarede Alle, at de vilde adlyde. A lt var stille, og
vi marscherede op til Hørslev, hvor der gjordes Holdt, og
vi flulde fodre. Jeg var meget forstemt over det Passerede;
jeg satte mig ned, efterat min Hest havde faaet Foderposen
for Munden og stoppede mig en Pibe Tobak; jeg ønflede i
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dette Øjeblik at toære imellem Fjenderne for at kunne hævne
mig paa dem for den Krænkelse, jeg efter min Mening
uforskyldt og stiltiende maatte bøte.
En Mand fra Byen
ved Navn Søren Østcrgaard, en god Ben og gammel Bekjendt
af mig, kom hen til mig og bad mig komme med hjem for
at nyde noget. Hans Kone havde lavet Bordet til for mig,
tillige sagde Østergaard: „ B il Du ikke ogsaa bede Lieutenanten
om at træde nærmere." „Tak for dit Tilbud østergaard! jeg
har nylig faaet Frokost." Jeg gik hen til Lieutenanten og
sagde til ham: „M in Ben, Søren Østergaard, beder Dem
ikke forsmaae eit Forfriskning." Lieutenanten takkede og sagde:
„ B il De ikke med?" „De stal have Tak, Hr. Lieutenant!
De har idag opvartet mig med en varm Frokost, der ikke
faa snart fordøies." Med disse Ord satte jeg mig ned i
Veigrøften. østergaard spurgte: „Hvad fattes Dig idag?"
„ Det stal jeg ved en anden Leilighed meddele D ig , her er
det ikke passende." Lieutenanten kom hen til mig og med de
Ord: „N u gamle Ben, lad det være glemt", rakte han mig
Haanden til Forsoning. „Synes Dem, Hr. Lieutenant! at
Saadant saa let kan glemmes?" Lieutenanten gjentog: „Gamle
Ben! lad det være glemt, er De uforsonlig?" Strap derpaa gav
jeg Lieutenanten min Haand med de O rd : „D e t stal være
glemt", og dermed fulgtes vi ad ind til Østergaard, medens
Hestene fodredes.
Udenfor Kreiberg gjorde Lieutenanten H o ld t, takkede
Mandstabet og bad dem sørge vel for Hestene og sig selv;
i Særdeleshed takkede han mine Folk for den Assistance, han
ved mig og dem havde havt. Lieutenanten og jeg vare begge
indqvarterede hos Sognefogden. Han tog Papir og vilde strive
sin Napport.
Han bad mig om min Notitsbog, men 'jeg
svarede: „Det kan De ikke læse, jeg vil forelæse Dem det;"
dette tillod Lieutenanten. Da Rapporten var færdig, vilde
Lieutenanten gaac hen til Generalen, melde sig som hjem
kommen og aflevere den, men i det Samme traadte Generalen
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ind, modtog Papiret og tofte det med megen Opmærksomhed-.
Han

gik hen til Lieutenanten og

tog ham meget venlig i

Ha anden med de O rd : „D e t vidste jeg nok, naar jeg sendte
D em ,

saa sik jeg en bestemt og tilfredsstillende Rapport."

Lieutenanten

svarede derpaa, idet han viste paa mig:

takker, H r. General!
at havde jeg

„Jeg

dog maa jeg være saa fri at bemærke,

ikke havt Overvagtmesteren med, vilde jeg ikke

have været istand til at levere Meldingen saa udforlig."
Derpaa svarede Generalen: „H am kjender jeg, Te skal lige
ledes have Tak for Deres gode B illie ."

Siden den Tid

og til den Dag idag har Lieutenant Eetti altid totist sig som
en sand Ben imod mig.
D a vi stode omtrent 3 M i il nord for Aarhuus, og vore
Forposter med deres Vedetter ved R iis S k o v , gik min Kone
en Dag nd af Studsgadeport ad Veien til Randers. A ar
huus var ikke besat den D a g , kun af og t il sendtes enkelte
P atrouiller til

og ind

i Byen.

En

preussisk Trompeter

kom ene kneifende ind i Byen og vilde ud as Studsgade
p o rt, bag om Byen henimod Vesterport.
M in Kone be
mærkede det, og vinkede til den næste dobbelte DragonVedet; denne kom rast ridende, ntitt Kone lob gesvindt ind i
Porten, der var as Jern, lukkede denne og bandt den indvendig
med en Strikke, som tilkastedes hende fra Kjobmand Rente’s
K o rnlo ft, der er tæt ved Porten.
Den preussiske Husaropdagede de 2 tililende danske Dragoner og vilde i Carriere
undvige igjennem Studsgadeport tilbage til FrederikKport.
D a han kom til Porten, var denne lukket, han huggede paa
Jernporten med sin Sabel uden at kunne aabne den. Han
raabte til flere Folk, der stod i Nærheden, at de skulde aabne
Porten, hvilket de ikke vilde.

En Slagter kom i det Samme

og skar Strikken over, saa at Trompeteren kunde komme ind,
dog var han bleven opholdt saa længe ved den lukkede P ort,
at de danske
lopperede ind

Dragoner vare komne ham fo r nær; han
i Byen, Dragonerne ester hant, de toge

galham
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ved Molleporten, hvortil nun Kone var den nærmeste Aarsag.
Preusserne droge nu ind i Aarhuus og forlangte Trompeteren
udleveret, hvilket Borgerne ikke kunde, da Dragonerne havde
bragt ham nordpaa. Forbittret derover toge Preusserne to
af Byens Jndvaanere med som Gidsler, af hvilke den Ene
var en Skolelærer. Trompeteren blev siden udvexlet og kom
ind til Aarhuus, hvor det var almindelig bekjendt, at min
Kone havde foranlediget Trompeterens Fangenskab.
Han
ønskede at see den Ovinde, der saaledes havde lukket forham, og fandt hende paa det preussiske Feldtlazareth, hvor
hun førte Ökonomien, hvortil hun var bleven opfordret
af Byens M agistrat, da hun kunde tale med Tydsterne.
Trompeteren hilste meget venlig paa hende og sagde, at han
blot ønstede at fee den Dame, der havde foranlediget hans
Fangenskab, og forlod hende uden Brede. Som økonom
ved Feldtlazarettet erhvervede hun sig saavel Aarhusianernes
som de Fjendtliges Agtelse og Belvillie, saa at den fjendtlige
Stabslæge ved en Skrivelse takkede hende for den gode
Behandling, de fjendtlige Syge havde faaet, og anmodede
hende tillige om at paatage sig Økonomien ved deres Feldt
lazareth , saalccnge de vare paa danst Grund, hvilket hun
dog ikke modtog. Aarhusianerne viste min Kone deres T il
fredshed derved, at de overrakte hende 50 Ndl., da hun med
min Datter reiste fra Aarhuus til Flensborg i 1851, hvilket
var en betydelig Hjcelp i det Øjeblik, da vi vare blottede
for Alt.

Femtende Lnpitel.

Toget til Vesteregnen.
I m id le r t id blev 2den Eskadron commanderet Vester paa, og
den 17de J u n i kom vi til Ringkjobing. H er fik jeg O rd re
tit med m in ældste S o n og 24 D ragoner samt C orporal
S orensen at marschere til S k je r n , hvor jeg skulde henvende
mig tit H erredsfoged, Cancelliraad Jansen. Je g skulde for
hindre de smaae Com m andoer as Jnsurgenternes D ragoner fra
at plyndre i Ringkjobing A m t. M ed m in P atro u ille m aatte
jeg kun gaae til B rosbölkro, Grcendsen af Ringkjobing A m t.
D e r v ar sorget for, at jeg i hver B y sandt 1 eller 2 beredne
B on d er, som skulde understotte mig ved at bringe M eldinger.
D isse S taffelier havde jeg ved Præstegaardene, Kroerne eller
S kolerne, og paa den M aade kunde jeg altid holde min lille
C om m ando famlet. D en 20de J u n i kom jeg til B rosbolkro ,
der fandt jeg en heel Forsam ling af Embedsmcend og Landm ænd,
som meddeelte mig, at der skulde asgaae en T ra n sp o rt af 19
V ogne belæssede med inddrevne Fodevarer og K orn fam t
rede Penge under Bedækning til V arde. E t ridende B u d
bragte mig en Skrivelse fra P asto r H . H . B ru u n i Hemm et,
dets Udskrift lod: „ T il O vervagtm ester Kloppenborg i S k jern ,
haster, haster." H an anmodede mig om at sende saam ange
M a n d , at de kunde forhindre T ran sp o rten s A fgang. B revet
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sluttede meb de O r d : „K om endelig og red S te d e ts B eb o ere!"
H em m et P ræ steg a ard , den 20de J u n i 1 8 4 9 .
M in O rd re løb sa a le d e s, at jeg til B ro sb ø lk ro m aatte
udsende P a tr o u ille r , m en ikke videre, jeg turde ikke engang
selv gaae til B ro sb ø lk ro , m en skulde sende m in S ø n som P a 
trouille. B eboerne ønskede, at jeg vilde gaae videre for at
forjage den C om m and o, der skulde tran sp o rtere det In d d rev n e .
J e g gjorde dem opmærksom p aa , at jeg ikke turde m ed F o r
sæt handle im od en given B efalin g uden a t vorde strængt
straffet. J e g viste dem m in O rd re , fo r a t de ikke skulde a n 
ta g e , at det v a r M a n g e l p a a en god B illie eller p a a M o d ,
der afholdt m ig fra at gavne B eboerne. E n M a n d lod sig
forstå ae m ed, a t det v a r godt at have en saadan O rd re , faa
havde m an jo dog en U ndskyldning, og derved v ar m an til
lige sikkret fo r F a re. J e g kunde forstaae, at m an troede, at
jeg ved U ndskyldninger vilde befrie m ig fo r at udsætte m ig
for F a re. E re vi B eboere af N ibe A m t ikke ligesaavel danste
M æ n d som de i R ingkjøbing A m t? hed det, hv orfor stulle
disse understøttes as v o rt M ilita ir , og h v o rfo r skulle vi ikke,
n a a r det dog kunde lade sig gjøre. D e t gjorde m ig ondt,
at m an troede, at det her beroede p a a m ig, om jeg vilde eller
ei, jeg kunde ikke overtyde Folk om , at det kunde have mindst
ubehagelige F ø lg e r, om jeg gik frem eller ei, derfor bad jeg
Forsam lingen, som jeg ikke kjendte, om dens M edlem m er da vilde
være m ine T a lsm æ n d , h v is jeg skulde blive tilta lt eller sat under
F o rh ø r fo r a t have gaaet vid ere, end jeg havde O rd re til.
„Lykkes, hvad jeg agter at foretage m ig ," sagde je g , „kan
jeg m aastee stippe fo r a t blive tilta lt, m en R o e s kan jeg ikke
ven te, om det ogsaa fald er nok saa heldigt ud. M islykkes
det derim od, stulde jeg derved miste Folk, vil jeg udsætte m ig
fo r en stræng S t r a f ; ville de da tale m in S a g , ville de fo r
klare m ine D om m ere, at det ikke v a r K aadhed, der forledede
m ig til a t handle saaledes, m en at de have bedt m ig derom
fo r at komme de betræ ngte B eboere til H jæ lp . J e g kan ikke
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forsvare min S a g og vil det ikke, jeg er for gammel S o ld a t
til, a t jeg fkulde føge at smykke min S a g med Undskyldninger,
hvor jeg med Forscet handlede imod B efalinger, jeg stal
ikke med et eneste O rd tale for mig selv, jeg vil underkaste
mig F o rh o r og D om , om det ogsaa skal have de allerværste
F olger for m ig , jeg stoler paa dem , love de mig det, saa
vil jeg i G u d s N avn vise d em , at 3 bie Regim ents D r a 
goner have baade Lyst og M o d til at understøtte enhver Dansk
M a n d , lige meget under hvilket Amt han horer." N ogle af
de Tilstædeværende rakte mig deres H ænder til Stadfæstelse as,
hvad de lovede mig.
M in S o n , Vagtmester I . Kloppenborg, sendte jeg sorud
med nogle D ragoner paa Veien til Lydom. I Lydom M ølle
skulde han vente, indtil jeg kom, men ved H jælp af et Parberedne B onder soge at erfare N oget om Fjendens F o re
tagender og melde det til m ig. D a jeg kom til LydomM olle erfarede je g , at 8 Slesvigholsteenste D ragoner havde
været der om M orgenen, men i lang Afstand opdaget min S o n s
Ankomst paa G ru n d af den Blinken, de blanke Hjelme frem 
bragte i M orgensolen, uden at min S o n s Folk havde opdaget
S lesvigholstenerne, der strap søgte saa skjult som mulig at
komme bort ad nærmeste Vei til V arde. ■ D isse bragte den
forste M elding out de D anstes Nærmeste til V arde.
I L ydom -M olle fodrede v i, der satnledes en M ængde
Mennesker af O m egnens Beboere, den Ene vilde, at jeg skulde
gaae een V ei, den Anden lige den modsatte, for at tage den
omtalte T ra n sp o rt fra Fjenden. E n tilstedeværende S la g te r
fra V arde, der red en Skim m el, talte fornuftigst, derfor kaldte
jeg ham til S id e og spurgte forst: „H vor ligger H enne?"
— „ I S y d herfra." — „H vor støder Veien fra Henne til
denne V e i, hvorpaa vi h olde?" — „V ed S n o ru m ." —
„H v o r ligger S n o ru m ? " — „ E u M iils V ei herfra." —
„H vo r langt er der til H en ne?" — „G o d t 1V4 M iil." —
„S kulle Slesvigholstenerne folge Veien til' S n o ru m , eller
13
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kunne be komme en anden V ei til V a rd e ? " — „ J a de kunne
gaae til O u tru p ." — „ H v o r ligger O u tr u p ? " H an viste mig
Kirken, og altsaa fkulde T ra n sp o rte n enten til O u trn p eller
S n o ru m . D e rp a a sendte jeg m in S ø n med 8 M a n d til
O u tru p med O rd re at holde sig saa skjult som m ulig i den
vestlige E nd e af B y e n og søge at fo rh in d re, at B eboerne
stvde i K lynger. A lt skulde være ro lig t, han xskulde lade
V ognene komme ind i B y en , og da pludselig komme frem fra
et skjult S te d med S k rig og den største A lla rm , de vare
istand til at gjøre. S o m R asende skulde de anfalde Bedcckningen,
saa at den p a a G ru n d af D ra g o n e rn e s V oldsom hed ikke kunde
see deres S ty rk e . M in S ø n skuldeved S ta ffe tte r eller be
redne B ø n d e r staae i Forbindelse med m ig, saa a t vi kunde gjen
sidig understøtte hverandre, jeg lod ham v id e , at jeg gik til
H enne. R u fkildtes vi a d , m in S ø n gik til O u tru p med
8 D ra g o n e r, og jeg med 16 til S n o ru m . I S n o ru m
spurgte jeg V æ rten , om han vidste N oget om F jenden, og om
han havde sect en T ra n s p o rt af 19 V ogne kjøre til V arde.
H a n svarede R e i, men han havde seet 8 slesvigholsteenske
D ra g o n e r jage tv ers over M ark en den nærm este V ei til V arde,
de m aatte have seet S y n e r , de ikke kunde fo rd ra g e , da de
ellers i R o og M a g havde g jo rt H o ld t h o s ham , og ladet sig
tractere p aa h a n s B ekostning, han havde ligeledes da ventet
deres B esøg, dog dengang foretrak de skyndsomst over B iarken
at komme til V arde.
F r a S n o ru m fø rer V eieu i sydvestlig R etn in g lan g s
med en Række af H ed e - vg S a n d b a k k e r; B y e n ligger
S ø n d e n for denne Række Bakker.
V i m arscherede diorden
for, altsaa kunde vi næ rm e o s B y e n tem m elig stjnlt og u o p 
daget. V i bemærkede ingen V ogne, jeg sendte en B on de op
p aa Bakken fo r at see, om han kunde opdage T ra n sp o rte n ,
han kom løbende ned og viste til S ø n d e n og sagde: „ D e r,
der." M in e D ra g o n e r soer som lø slad te M y n d e r efter cit
H are afsted i strakt G a llo p op over disse B akker, stedse
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folgende denne B on de, der vilde tjene som B eieifer. J e g og
m in H estep asser, D ra g o n R e m m e rslu n d , der under hele
K rigen fulgte m ig, red iud igjennem B y e n , D rag o n e rn e O sten
om B y e n , hv or de støbte p aa en M o s e , hvorover de ikke
kunde komme. S o n d e n fo r denne M ose vare nogle A gre
imellem M osen og F iil S o , hv or S lesvig holstenerne rede
langsom t, da de vidste, a t over M osen kunde D rag o n ern e ikke
ride. R em m erslu n d og jeg kom nit igjennem B y e n bag paa
dem. I B egyndelsen bemærkede de o s ikke, vi vilde skyde
G jenvei over en G ro st og indhente S lesvig holstenerne. O v e r
G ro ften v a r lag t en B ro as nogle S tæ n g e r belagte med G r æ s 
torv, R em m erslu n d kom forst til G ro fte n , og i den tem m elig
frie G a llo p , hvori vi rede, brækkede h a n s H est igjennem med
Forbenene og styrtede hovedkuls. J e g tro e d e, a t Hest og
M a n d vare komne tilskade og belavede m ig p a a den samme
S k jæ bne, da jeg ikke saa Pludselig kunde standse, og ligesaalidt vende, uden at styrte ned i en dyb M osegrost. J e g gav
m in Hest den rigtige H jæ lp , den sp ran g over hele B ro en
uden at rø re ved den. D ra g o n e n v a r kommen op, m en h an s
stakkels H est stod paa 3 B een. N u satte jeg alene efter disse
3 slesvigholsteenske D ra g o n e r og fo rfulg te dem om trent I
M iil. J e g tog den E ne til F a n g e , en D ra g o n P etersen fra
Læk, der havde staaet ved 3die D ra g o n R eg im ent, og ved K rigen s
U dbrud v a r bleven sin K onge ntro . M ed en s jeg vilde a f
væbne F a n g e n , kom D ra g o n O d d e r, der havde arbeidet
sig igjennem M o se n , hen til m ig , jeg overlod F a n g en til
O d d e r, og satte efter de andre to slesvigholsteenske D ra g o n e r,
indtil jeg 1 M iil fra B ard e m aatte asstaae fra F orfølgelsen,
da m in H est ikke kunde m ere. D e to U ndkom ne kom n u med
M eld in g , at Fjenden v a r d e r , og at hele T ra n sp o rte n
v a r tagen ved O u tru p , at de danske D ra g o n e r kun vare
en halv M iil fra B y e n , og a t to M a n d vare tagne til F an g e.
D erved tabte det der værende M ilita ir M o d e t, In fa n te rie t
marscherede ad R ibe til, og 2 Eskadroner C av alleri droge, den
13*
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eite fra Lunderup, beit anden fra Rorholm, ad Kolding til.
Esterat min afjagede Hest havde faaet lidt No, en Mund
fuld Vand og et Stykke B ro d , kom den til Krcefter igjeu.
Jeg satte mig op igjeu og red min Commando imode, der
kom in eb den fangne slesvigholsteenste Dragon. Denne D ra
gon havde jeg selv havt som Recrut paa Skolen i Aarhuus.
Under Forsolgelsen raabte jeg til de Flygtende, at saafremt
de ikke vilde holde og afgive deres Baaben, vilde jeg ffyde,
dette sagde jeg temmelig alvorlig. Petersen kjendte mig, han
vidste fra tidligere T id , at jeg pleiede at holde Ord, derfor
havde han raabt i en ynkelig Tone: „Pardon! Pardon!"
Nu da mineDragoner kom
mig imode med Fangen,
raabte han til mig: „Guten Tag, Herr Oberwachtmeister!"
Nu kjendte jeg ham forst, og sagde til ham:
„H alt das
M aul, ich w ill von dir keinen Gruß, D u Meineider!" Derpaa vilde han undskylde sig og bilde mig ind, at han var
tvungen til at tage Tjeneste ved Slesvigholstenerne. Nu soer
flere af Dragonerne ind paa ham og sagde: „D u lyver, ligesaa godt som vi ere modte ved Regimentet, ligesaa godt
kunde Du ogsaa, vi vare ogsaa beordrede at mode i Rendsborg, men vi modte i Aarhuus." Jeg maatte tilsidst forhindre,
at de nedsablede ham, nicest fordi Beboerne i den hele
Egn, hvor vi kom, klagede over en slesvigholsteensk Dragon,
der var fra Læk, og havde været i Skolen i Aarhuus. Han kunde
tale Dansk og benyttedes ved de smaa Commandoer, der skulde
reqvirere og inddrive Reqvisitioner. De skildrede Haiti, hvor vi
kom, som en Rover, da han formelig plyndrede, og behandlede
Jndvaanerne barbarist; de havde ret onstet, at vi kunde faae
fat paa denne Petersen. Da jeg saae, at han havde sin
Pikkelhue paa Armen under Kappen, sagde jeg: „Hvad har
Du der?" — „M in Pikkelhue." — „ D it Roverstildt vil
D it sige, tor D u ikke sætte den paa sit rette Sted, sæt dit
Skildt, hvorhen det horer." 'Han satte titt Pikkelhnen paa.
„Nu kan man fjende D ig , Du stal ikke fare under falst
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Flag, det Du der bærer paa Hovedet, er det Eneste, der er
, Slesvigholsteenst, A lt andet er rovet Gods, Hest, Sadeltoi,
Vaaben, Munderingsstykker, A lt tilhorer Kongen af Dan
mark. Hvad har Du der sor en Plet paa din Hue. — „D et
er en Cocarde." — „Hvad er det for en Cocarde." — „En
slesvigholsteenst." — „ Den kjender jeg ikke, den episterer
ikte, riv den af, hurtig." Petersen rev den itu af. „Tag
den i den he tre Haand, spyt 3 Gange paa den, og kast den
paa Jorden, trccd paa den, rcek dine 3 Fingre i Veiret og
sværg, at D it aldrig vil bære saadan en Smudsplet paa din
Hovedbedækning, hvis jeg atter træffer D ig saaledes pyntet,
skyder jeg Dig, og tak Du Gud, at jeg ikke strap kjendte Dig,
da Du bad saa jammerlig om Pardon. Hvorfor viste Du
ikke den samme Courage, som Du viser, naar T u plyndrer
vaabenlose fredelige Bonder, med dem har Du ingen Med
lidenhed, og nu havde D u dog 2 Medhjælpere, altsaa 3
Rovere imod en eneste danst Dragon, havde jeg kjendt Dig
strap, havde jeg eppederet D ig som en Meeneder og Forræder."
Transporten, der var gaaet til Outrup, blev taget, Be
dækningen flygtede, og en Mand toges til Fange af ntitt Son.
Disse 2 Fanger asleveredes i Brosbolkro til kongelig Landinspecteur Flöe, der bragte dem til Ringkjobing. Den 21de
Juni kom vi til Skjern. Jeg modtog samme Dag Efterret
ning fra Pastor Teisen i Lunde, at Varde var rømmet af
Fjenden. Der var ankommen 50 stesvigholsteenste Dragoner,
men ud paa Eftermiddagen droge de atter Syd paa. Sachserne stulle have erklæret, at de vilde overgive sig til de
Danske, hvis der var en antagelig Styrke af dem, efter de
Meldinger jeg modtog, laae de itu i Snenm eller maastee i
Ribe. f De stesvigholsteenste Dragoner, saavel de, der havde
været i Varde, som det Cavalleri, der havde ligget paa
Rørholm og Lunderup, antog man, laae i Nærheden af Endrupholm omtrent midt imellem Varde og Ribe.
Den 21de modtog jeg ligeledes en Anmodning fra Præsten
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i Olgod cm at vise mig i Egnen for at forhindre Fjenden
fra at indhente Reqvisitioner, ligesaa fra Billm n Sogne
foged, der selv var hos mig og indsteendig bad mig derom,
da vi ved vort Tog havde reddet store Leverancer, og havde
forjaget Fjenden.
Den 24de Juni fik jeg Efterretning fra Bhfogden i Barde
om, at ingen fjendtlige Tropper fandtes imellem Barde og
Nibe, men Hanoveranfk og Sachsifk Infanteri i Ribe. Det
slesvigholsteenske Cavalleri stod ved Foldingbro, Sønderskov
og Estrup.
Samme Dag marscherede jeg til Barde, ved Porten
modtoges vi af Byens Embedsmcend samt af Jndvaanerne,
vor Modtagelse var hoitidelig, det danske Flag vaiede, og vi
ledsagedes op paa Torvet. Esterat der var udsendt Posterfor at sikkre os for Overfald sydfra, lod jeg sidde af. B o r
gerne viste os den allerstørste Gjcestfrihed og Forekommen
hed.
Paa Raadhnussalen var der dcekket Bord til mitte
Dragoner, min Son og jeg bleve bedte til Bords hos B y 
fogden. Efter en god Times Ophold blev fablet op, og vi
løgte at udbrede Rygter om vor Styrke, for derved at holde
Fjenden fjernet fra Barde saa lcenge som mulig. Jeg marscherede Syd paa igjennem Barde. Omtrent en halv M iil
Sonden for Byen forer en Bei i sydvestlig Retning til
Strandby, hvor Overgangsstedet er til Fano. Jeg udsatte
her en Dragon, Olsen, der talte godt for sig. Enhver,
der kom til ham Nord fra, udspurgte han om, hvor han
vilde hen, og om han var kommen igjennem Barde, hvorvidt
Cavalleriet nu var, om han havde feet Artilleriet allerede
rykke ind i Byen, og om Infanteriet var igjennem Byen
Syd paa. Den Tiltalte forundrede sig og spurgte: „Kommer
her Infanteri, Artilleri og Cavalleri, og hvor stor er Styrken."
Olsen fortalte nu om 3 Regimenter Cavalleri, en saa stor
Styrke var bleven sendt, fordi Egnen var temmelig aaben, 2
Batterier Artilleri og 4 Batailloner Infanteri, der endnu
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famme Dag vilde marschere mod Ribe, for at angribe Fjen
den i Flanken og Ryggen, imedens den øvrige danske Armee
fra Jylland vilde gaae frem Syd paa. Dette fogte Olsen at
gjore faa sandsynlig og trovccrdig som mnlig. Med denne
Efterretning lod han Folk drage Syd paa imod Ribe
eller Kolding.
Olsen anstillede sig meget ntaalmodig over,
at vi maatte vente saalæuge, vi kunde ikke gaae frem, forinden
denne omtalte Styrke var passeret igjeimem Varde.
Folk
troede, at det var den rene Sandhed, og fortalte det videre.
Dette Rygte kom virkelig til Ribe, som jeg senere erfarede.
Jeg troer ikke at sige formeget, naar jeg anfører, at jeg
ved denne ubetydelige Manöver og ved disse Rygter var
Aarsag i, at General Prittwitz sendte mere M ilita ir ud i
Vesteregnen, nagtet Fjenden i Styrke var os langt over
legen, og der imellem Ringkjøbing og Varde kun var en
dansk Dragon - Overvagtmester med to Underofficerer og 24
Dragoner. 1,100 Mand Infanteri i Varde og 2 Eskadroner
slesvigholsteensf Cavalleri retirerede saa skyndsomt for denne
lille Commando, at de ikke gave sig Tid at gaae ud as
Døren, men sprang ud as Vinduerne, hvad paalidelige Mcend
i Barde fortalte mig. Dette anførtes ogsaa, hvilket jeg niaaskee uden at være ubeskeden tør bemærke, i den Ansøgning,
Communalbestyrelsen i Varde og 12 Sogneforstanderskaber
allerunderdanigst indsendte til Hans Majestæt Kongen og til
den daværende Krigsminister Hansen for derved at udvirke
Noget til Fordeel for mig. Indsenderne af denne Ansøgning
antvge, at jeg havde bidraget til at svække Fjendens Styrke i
et vigtigt Øjeblik, netop kort før Slaget ved Fredericia.
Med min Commando trak jeg mig i vestlig Retning og
udsatte en Bedetkjede af enkelte* og dobbelte Vedetter. "Da
Egnen der er aaben, kunde jeg med 24 Dragoner saaledes
udsatte besætte et stort Terrain, idet der var langt imellem
Posterne. ' Nogle civile Ryttere, der vare fulgte med, forbleve
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hos mig, og med dem dannedes en lille Trop; vi trak os
ned bag Bakken i en Fordybning og forblev der i en Times
Tid. Derefter kom vi frem, red langsomt fra den vestligste
til den ostligste Vedet, og holdt hos Enhver et M inut, for
at det i Afstand skulde see ud som det var en Visitationspatrouille, tilsidst kom vi igjen til Olsen, den først paa Veien
udsatte Vedet.
Paa den Maade jeg her udsalte Vedetter, bor man ellers
ikke ndscette dem, vel maa man sætte dem paa høte Steder
for Udsigtens Skyld, men dog feta skjult som mulig. Disse
vare derimod satte saa frit som mulig, for at de strap knude
blive opdagede, det var det, jeg vilde.
Neppe vil en
M ilita ir, naar han seer en Vedetkjcede paa mindst 1<_> M iils
Afstand, kunne Andet end antage, at den er udsat af en
bagved staaende ikke ubetydelig Afdeling, men her udgjorde
Vedetterne tillige Hovedstyrken. Jeg maatte søge at blænde
Fjenden, da jeg ingen Styrke havde.
Lidt før Aften trak jeg mig medmin Commando t il
bage gjennem Varde, ind imellem de saakaldte Klitter eller Sand
banker til Henne, hvor vi forbleve om Natten. Hos Herr
Pastor Brandt havde jeg det allerbedste Qvarteer, jeg kunde
onfke titig, og jeg kan ikke noksom takke for den Forekommen
hed og Gjæstsrihed, der vistes mig og min Søn.
Den 26de Juni kom vi tilbage til Skjern, hvor jeg
ligeledes hos Pastor Jordan havde et Qvarteer, hvor der
ikke for mig var noget tilovers at ønske som Jndqvarteret.
Jeg modte en Velvillie og Gjæstsrihed, som jeg ikke har kunnet
gjengjælde, saa gjærne jeg vilde.
Den 1ste J u li om Morgenen Kl. 5 afgik jeg med min
Commando fra Herningsholm paa Veien til Skjern. Da jeg
var kommen til Egerismolle, opdagede jeg 5 Cavallerister med
blaa Kapper, som jeg først antog for danske Dragoner. De droge
Syd paa og forsvandt i en Fordybning. Mine Dragoner
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vilde gjvre Jagt paa dem, da de erfarede af en Bonde, at
det var slesvigholsteenfke Dragoner. Jeg derimod antog, at det
var Lokkemad for os, og bad Dragonerne skaane deres
Heste, da jeg troede, at vi netop idag vilde komme til at
bruge dem for Alvor. De omtalte Dragoner kom atter frem
af Fordybningen, men da var der 8 , disse forsvandt atter,
da Egnen der bestaaer af Bakker og Dale.
Hvergang
de kom op af en Fordybning, var der flere, jeg bad D ra 
gonerne om at vcere saa paapassende som m ulig, da der
sikkert snart vilde passere Noget. De vilde lokke os i B a g 
hold, hvilket kunde sluttes deraf, at de allerede vare os over
legne i Styrke og dog retirerede for os.

De forøgedes ind

til circa 80 Mand. Med denne Styrke gjorde de omkring
paa et Sted, hvor de havde en god Udsig: over Laudeveieu,
og kunde see, at vi kun vare omtrent en Fjerdedeel imod dem
i Styrke. Nu kom de i Carriere mod os fra Biumbcek og
skjød uafbrudt paa os, in d til vi kom imellem Egerismølle og
Borgod, hvor de besatte de høieste Punkter i Egnen.

Lige

ledes udsatte jeg Poster i Sydvest og Sønden for Vorgod
for der at blive staaende, indtil Eskadronen, der skulde komme
fra Herningsholm, kunde optage min Commando. D a Eska
dronen var ankommen, beordredes jeg at forfølge Fjenden, der
var gaaet'tilbage. Fra Klvkmose og op mod Faster Kirke
drog Fjenden Vester paa til Slumstrup, ia lt 3 Delinger Ca
valieri. Her havde de reqvireret R ug, ntcersket S tra a og
Flcesk, samt bestilt Qvarteer i Hannerup til 100 M and Cavalleri. O vcr Skjernbro skulde efter Jndvaanernes Udsagn
være passeret 700 M and, og i Tarm stod 3 Kanoner, tillige
skulde B o rris være stærkt besat. D a jeg ikke kunde faae flere
Efterretninger, marscherede jeg tilbage til Eskadronen i Vorgod.
Den 2dcn J u li Formiddag K l. 11 afmarscherede jeg
med min Commando imod Skjern. Jeg erfarede, at Kjær
B y havde været belagt med fjendtlig Jndqvartering, og
at der endnu i den vestlige Gaard stnlde opholde sig 12 stes-
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vigholsteenske Dragoner,

dog var de allerede marscherede der

fra, da jeg ankom dertil.

Ligeledes horte jeg,

at 4 0 fjendt

lige D ragoner endnu famme M orgen havde streifet plyndrende
omkring i Egnen, og at eit Commando af 5 Dragoner havde
opholdt

sig

Deels fo r

ved Hanning Kirke

at affkjcere disfe

gik jeg mod B o llin g ,

endnu

K l. 10

og deels fo r

Form iddag.

at lade mig

see

forst imod Vest ridende med Noder,

foran red jeg og m in S o n ,

eet O je b lik red v i lige imod

S kjern, faaledes at vi tydelig kunde sees af deres udsatte Poster,
derpaa vendte v i S iden til, og red mod Vest, med 6 S k rid ts
Afstand

imellem

Roderne.

N a ar

nu

Fjenden

vilde

tælle

Noderne, faa talte de hver Rode dobbelt, faaledes at de talte
48 M a n d ,

foruden mig og m in S o n ,

24 Dragoner.
ger.

medens der kun var

V i rede op cg' ned af Bakker og F ordyb nin

O ve r Fordybninger rede v i rask op paa den nærmeste

Bakke,

nten paa Bakkerne langsomt, det saae derfor ud, som

der ogsaa var Folk i Fordybningerne,
antages fo r en Eskadron.

i Afstand maatte vi

Efterat v i havde g jo rt denne B e 

vægelse mod Vesten, forsvandt v i paa een G ang
bag ved Bakkerne,
et givet Tegn
E fterat

jeg

og trak os

aabnede os t il hoire og venstre,

foer v i paa een Gang

hos Præsten havde

Fjenden va r i S k je rn ,

sogt

og paa

op paa alle Bakker.
at

erfare,

hvor stærk

sendte jeg C orporal Sorensen med 5

M a n d som P a tro u ille imod Skjern og gjorde H o ld t paa nogle
Hundrede Alens Afstand fra Byen.

Fjenden, der udgjorde 1hi

Eskadron, forlod derpaa Skjern og drog mod T a rm .

F o r om

m ulig at fordrive de Efterblevne gik jeg med en Deel af min
Commando ud som en P a tro u ille ,

ligeledes henimod Skjern,

Resten lod jeg staae paa enkelte Punkter bag ved fo r at v ild 
lede Fjenden.

A f en Bonde, jeg sendte fra B o llin g Præste-

gaard, erfarede je g,

at efter Rygtet vilde Slesvigholstenerne

afmarschere den paafolgende N a t S y d paa,
kunne fordrive de Tilbageblevne.
veis imellem

B o llin g ' og S kje rn ,

jeg troede let at

Neppe vare v i komne m idtfo r Fjenden igjen rykkede ■

ind i Skjern, og efter et Qvarteerstids Forlob kom hele
Eskadronen under Ritmester Brockdorf i Carriere imod os.
Da Afstanden endnu var stor, saa troede jeg, at Trav var
tilstrcekkelig for at komme bort, Fjenden blev ved i Carriere,
saa at jeg tilsidst imod min Villie maatte gallopere, iscer da jeg
tillige opdagede en Commando af omtrent 40 M and, som
Fjenden havde udsendt, og som i strakt Carriere gik osten for
os over Heden for at omgaae os. Dette nodsagede mig til
endmere at forcere Retiraden. Hvad der den Dag reddede
os, var, at jeg altid faldt i kort Trav, saasnart jeg havde
vundet en storre Afstand. Naar Slesvigholstenerne derimod
mærkede, at de nærmede sig mere og mere, forcerede de deres
Heste af alle Kræfter. Flere Gange raabte de: „Hurra,
geben Sie die Waffen ab!" Naar de saaledes havde ind
hentet os ved at anstrænge deres Heste og troede, at de nu havde
os, commanderede jeg Gallop, saa tabte de strap Terrain,
da deres afjagede Heste ikke kunde folge. Saasnart jeg igjen
havde faaet en storre Afstand, commanderede jeg: „Lose Toiler,
kort Trav, bliv sammen, rolig Folk, jag ikke, det alene kan
redde os." Paa denne Maade jagede de med os 2Va M iil.
Den Afdeling, der skulde afskjære os, blev tilbage, da vi vare
komne forbi Bolling, saalænge havde vi dem paa vor hoire
Side. Ved Finnerup stod sonden for Byen udstillede Poster.
Da Slesvigholstenerne bar vor Uniform, var det ikke let i
Afstand at skjælne, om det var Danske eller Jnsurgenter.
Mine Folk sagde: „D e r staae Slesvigholstenerne, de have
omgaaet os. V i maae see at hugge os igjennem, blive
vi samlede, saa bryde vi igjennem med forceret Kraft, dele vi
os, er det ude med os, vi maae igjennem, forinden vore Forfolgere kunne understotte de Foranstaaende." Saaledes kom vi
i rask Trav lige los paa de Poster, der stod Sonden for
Byen.
Da vi kom nærmere, saae v i , at det var en
Commando af 40 Mand under Lieutenant Moe, der fra
Breininggaard var sendt os til Hjælp. Jeg havde nemlig strap
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sendt ridende Bud fra By tit B y tit Breininggaard for at
underrette Eskadronen om, at jeg var isært* met* at fordrive
de tilbageblevne Stesvigyotstenere fra Skjern. En Bonde tit
Hest holdt ved Bvlling Kirke, der af mig havde Ordre til,
faafnart han faae, at en stærkere Fjende vilde fordrive og
forfølge os, ufortøvet faa rast font mulig at ride tilbage til
den nærmeste By eller det Sted, hvor der holdt Staffetter, og
lade dem ride atter til ben nærmeste B y og faa fremdeles,
indtil Meldingen kom til Estadronen paa Breininggaard.
Da den første Staffet havde over '/+ M iils Forspring fot
os, indtraf Meldingen paa Breininggaard faa betids, at R it
mester Lichtenstein kunde sende os Hjælp ved Lieutenant Moe
med 40 Mand.
Den slesvigholsteenste Eskadron syntes at
ville angribe os, men Lieutenant Moe rykkede rast frem forbi
os imod Fjenden. Derved standsedes Fjenden. Jeg med
ntitt Commando fik Tid til at puste ud og gjorde Front
imod Fjenden. I Forening med Lieutenant Moe indtog vi
en Stilling imod Slesvigholstenerne, der havde gjort Holdt.
Ritmester Lichtenstein rykkede ligeledes ud med Estadronen for
at optage faavel Lieutenant Moes font min Commando.
Ritntesteren fulgte om Ratten efter den slesvigholsteenste Eska
dron til Bølling; havde vi der gjort Holdt en Timestid, og
faa ntarfcheret til Skjern, havde vi fundet Fjenden sovende.
Bed dette forcerede Ridt blev Dragon Villerttp tagen
af Slesvigholstenerne, fordi han vilde forkorte 2>eien ved at
ride ind i Heden. Jeg havde advaret mod at forsøge dette,
tuen alligevel fatte Villerttp ind i Heden. Han krydsede snart
til den ene, snart til den anden Side, for de bløde Steders
Skyld, Slesvigholstenerne fendte nogle Mand nd efter ham,
og toge hatu imellem Bølling og Finnerup; var han bleven
paa fin Plads, var det ikke steet.
Den 3die Ju li laa Estadronen stille paa Breininggaard,
og jeg tog atter til Skjern.
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Den 5te J u li erholdt jeg i Skjern folgende Ordre fra
Eskadronen: „D a Efterretninger ere indlobne om, at Fjenden
er i Viborg, v il De hurtigst mulig træffe dem tilbage hertil,
hvor De vil erholde nærmere Ordre for Deres videre Retirade."
Efter at have modtaget denne Ordre skulde jeg førft. t il
bagefalde mine udsendte Patrouiller, der vare 3 M iil Syd
paa, derfor font jeg først paa Retiraden langt ud paa For
middagen. Man beklagede mig der i Egnen og mente, at
jeg ikke vilde naae Estadronen, da den havde forladt Breininggaard og havde truffet sig tilbage til Holstebro. Ved at
sfaane Hestene og ikke jage lykkedes det mig at naae Holste
bro, og derfra kotn jeg endnu samme Dag til Ottesund.
Saaledes tilbagelagde mine Heste uskadt 141» M iil paa 1
Dag. De udsendte Patrouiller stode i Egnen ved Lydom.
derfra til Tarm 2 M iil, fra Tarm til Skjern 1 --Miil, fra
Skjern til Herning l 1/« M ii l , derfra til Holstebro tiVtz M iil
og fra Holstebro til Ottesund 31/'.» M iil, ialt 14'/ 2 M iil.
Da vi kom til Ottesund, befalede M ajor Faber os strap
at gaae tilbage til Resen, mindst 1 M iil, følgelig tilbage
lagde milte Heste 15V2 M iil. Over Holstebro, Thorning og
Levring kom vi tilbage til Regimentet.
Da Freden blev sluttet tited Preusserne, kom vi igjen
i Ovarteer i Aarhuus, hvor jeg havde fnldt op at bestille
tnefcr at tilride Heste, deels Remonter, deels Heste til Officeersdepotet.

Srrtrudr Lapitri.

Slaget ved Zsted og Mvouak.
^ e n lObe J u li 1850 forlob Regimentet Aarhuus og marscherebe Syb paa. I bette Aar gjorbe jeg stebse Tjeneste i
Eskabronen, uben at være ubcommanberet paa egen Haand,
som i 1849.
To Dage for Slaget veb Jsteb laae Eskabronen i Byen
Frøslev, Rorbveft for Flensborg, General Flinbt laae i Bov.
Generalen kom til Frøslev og erkynbigebe sig hos Drago
nerne om mit Ovarteer. Han kalbte mig til sig alene og
spurgte forst, om jeg var kjenbt i Egnen tiitob Slesvig, og om
jeg havbe eit Hest, ber var ubholbenbe. I benne Henseenbe
kunbe jeg give min Hest al mulig Roes, en bebre vilbe jeg
neppe finbe i Regimentet, ba ben havbe bestaaet Proven.
Generalen sagbe, at han agtebe at bruge mig meget, og at
bet berfor var nobvenbigt, at jeg var gobt bereben. Han bab
mig tillige nævne sig 4 paalibelige Dragoner, ber let kunbe
fatte og overbringe Melbinger. Generalen anmobebe mig foreløbig
ikke vibere omtale, hvab han havbe sagt mig. Dagen berpaa
marscherebe vi gjenncm Flensborg, Sønben for Flensborg veb
HontfWup imellem Flensborg og Bilskov gjorbes Holbt. Bor
Brigabecommanbeur Oberst Juel havbe inbqvarteret sig i et
Torvesknnr veb Lanbeveien i Ncerheben af Bilstov. Jeg blev
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kaldt til min Oberst, og han tilkjendegav mig, at jeg nteb 4
M and fkulde melde mig hos General F lindt i B ilfkov Kro.
Oberst Juel anmodede mig om at lade mig give en skriftlig
In stru ctio n , hvorefter jeg havde al forholde mig. Obersten
gav mig dette Raad i den bedste Hensigt, da han frygtede
for, at jeg maaskee paa egen Haand vilde vove E t eller Andet,
som ikke faldt ud til Generalens Tilfredshed, og saa kunde
jeg derved tildrage mig store Ubehageligheder, om jeg ogsaa
havde havt de allerbedste Hensigter. Jeg meldte mig hos
Generalen, han forelagde mig et Kort over Hertugdømmet
S lesvig og gjorde mig bekjendt nteb, hvad Cavalleriets O p 
gave var, nemlig at gaae over Dannevirke uden om Slesvig
og søge at vmgaae Slesvigholsteuerne i Slesvig og afskjcere
dem Retiraden til Rendsborg. For at denne omgaaende B e
vægelse ikke skulde skee for tidlig eller for sildig, var v ti
Generalen om at gjøre at have en paalidelig M and ude, der
kunde melde ham, hvad der skete ved Oberst Schepelerns
Brigade, der kom fra Husum-Sideu, denne skulde om Morgenen
komme over Solbro og ligeledes omgaae Fjenden. M it Uhr
blev stillet efter Generalens, jeg skulde med mine 4 M and søge
at vcere faa betids ved S olbro, at jeg var der, naar Ober
sten med Brigaden ankom dertil.
Jeg skulde melde hos
Obersten, at jeg var sendt fo r at give Underretning til Cavalleri-Generalen, hvilket Klokkeslet Brigaden var ankommen
dertil, og tillige hvilke B yer der først angrebes.
Dette
skulde jeg med den flinkeste Dragon lade melde skriftlig, selv
skulde jeg følge med Brigaden, for efterhaanden af og til
at sende Meldinger om dens Foretagender og Fjendens
S tillin g .
Generalen gjorde mig opmcerksom paa, at de 2
Byer, jeg havde at passere, førend jeg kunde komme t il S o llbro, endnu vare besatte af Fjenden, men jeg maatte ikke lade
mig tage, da han sikkert ventede Melding fra mig. T id lig
red jeg ud med mine Dragotter, det var tyk taaget V eir med
Støvregn, jeg nærmede mig Hamming og Sollerup, der skulde
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være besatte af Fjenden; foran Byen Sollerup faae jeg morte
Masser opstillede, uden at jeg tydelig kunde see, om det var
Vore eller Fjenden, de stode ubevægelige, Ingen kunde jeg
sporge, og nærmere turde jeg heller ikke komme, da jeg alle
rede var dem -temmelig nær i dette taagede Veir. Endelig
udfoldede der sig ved et Vindstod eit Qvarteerfane og faldt
sammen igjen, ligesom det skete paa Befaling, jeg saae, at det
var en dansk rod og hvid Ovarteerfane, og vidste nu, hvilke
Tropper jeg havde for mig.
Jeg travede derhen, meldte
mig til Oberstlieutenant Lemmichs Bataillon og spurgte, om
Oberstlieutenantens Bataillon horte til Oberst Schepelerns
Brigade. Oberstlieutenanten lod mig vide, at han dannede
Avantgarden af denne Brigade, og at de ventede Obersten
hvert Ojeblik. Jeg rapporterede, at jeg skulde hen til Solbro
for at melde mig hos Obersten. Oberstlieutenanten sagde:
„Derhen kan De ikke komme, Broen her er nemlig brudt af af
Slesvigholstenerne." — „Jeg skal over, Herr Oberstlieutenant,
ihvorvel Plankerne paa Broen ere brudte af." Jeg traverserede
hen til Aaens hoie Breder, der underneden vare udhulede as
Vandet.
Da jeg kom hen til Kanten, brod Hesten igjennem
og sank ned i Aaen, (forst havde jeg ladet Bunden i Aaen
undersoge og fundet, at den var sandig), jeg holdt nede i
Strommen, saalænge indtil Dragonerne vare komne ned i
den for at lokke dem med, men det var næsten lige saa
slemt at
komme op. Jeg satte min Hest paa skraa imod
Kanten,
den kradsede med Forbenene Jorden ned og kom
endelig op, Dragonerne fulgte, hvorvel det kostede Folkene
Umage, dog med. Jeg kom til Solbro, Oberst Schepelern
var allerede forud, men af den Næstkommanderende erfarede
jeg, hvilke Bver der forst skulde angribes, jeg affærdigede
Dragonen med den af mig forlangte Melding og fulgte selv
med Brigaden, indtil Bollingsted brændte, derfra trak jeg mig
tilbage til Regimentet ved Overso.
Efterat vi havde mistet General Schleppegrell, og Oberst
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Læsfoe ved S tott, opstod der som bekjendr eit Standsning i
vore Operationer, og den lagte Plan blev ikke udfort.
Da vort Cavalleri tilligemed Artilleriet passerede den smalle
indhegnede Bei til Dannevirke, opstod der paa een Gang en
Standsning. 4de Eskadron af 3die Regiment var foran.
Først horte vi enkelte Skud, derpaa saae vi en Deel D ra
goner ride rast omkring et Huns, der laae paa venstre Side
af Veien. Jeg spurgte, om der redes Caroussel omkring dette
Huns, men der var fjendtlig Infanteri i Huset, som bestod
Dragonerne i den indhegnede Vei. T il Siderne kunde vi
ikke komme; der faldt nogle Dragoner. General Flindt saae
sin egen Son styrte saaret 'med Hesten. De Faldne og
Saarede kjortes tilbage, der blev commanderet omkring, men
hvorledes var det muligt, at hele Cavalleriet og Artilleriet i
en meget sncever Vei med Steengjærder og levende Hegn
kunde i Hast gjore omkring og retirere i Trav? At det gik
godt, maa man undre sig over. Havde Fjenden fulgt efter,
vare vi alle blevne odelagte. Den almindelige Mening blandt
vs var, at vi kun stulde have rykket rast paa, de Enkelte, der
faldt, vare efter vor Mening blevne hævnede med Glands,
saafremt vi forst vare komne frem i det aabne Terrain, hvor
Eavalleriet kunde gjore Virkning, og dertil havde vi ikke langt.
V i kom efter Slaget til at staue ved Lyrstov, hvor vi
bleve til Juul 1850. Forst stede vi under aaben Himmel,
Hestene vare bundne ved Campeerpcele, og Mandstabet havde
intet andet Skjul end det, det selv sorstaffede sig ved at stille
lidt Bustvcerk op over sig, hvorover der lagdes Halm, og hvad
der kunde benyttes til Dækning.
Jeg sogte og fandt den forladte Bivouak, hvor Garden havde
staaet i Nærheden af Dannevirke. Bnstværket, der horte hertil,
kjorte jeg hjem med vore Trainvogne, 6 i Tallet. I de forste
Dage hentede jeg 12 Læs Bustværk hjem til Bivouaken og
begyndte at bygge Skjul for vore Heste. Jeg blev ufortrøden
ved, indtil jeg havde Skjul til hele Estadronens Heste tillige14
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nteb vore Trainheste, 160 Heste. Ved dette Arbeide blev jeg
forfjølet, da jeg uafladelig arbeidede derpaa ofte gjennemvaad
af Sved; naar jeg lagde mig til Hvile, vaagnede jeg ofte
ganske kold, stod da op og løb omkring i Bivouaken forat varme mig. Derved fik jeg en saa voldsom Gigt i det
ene Been, at jeg ingen Ro havde for Smerte Nat eller Dag.
Imod min Billie maatte jeg tage ind til Flensborg for at
komme under en Læges Behandling. Generalen tvang mig
næsten med M agt til at forlade Bivouaken ved at sende mig
Overvagtmester Noll med en Vogn for at befordre mig ind
til Flensborg paa nogle Dage. Han sagde, at jeg jo kunde
komme igjen om nogle Dage, men da jeg først kom i Ro,
blev det endnu værre, og jeg maatte lide utaalelige Smerter.
Dog beroligede det mig, at hele Tjenesten ved Regimentet bestod
i Feltvagttjeneste, ellers havde jeg været utrøstelig.
Endelig sluttedes Freden, Regimentet kom til Aavhuus,
og jeg var saa vel, at jeg kunde marschere med det.

Syttende «Lapite!.

Efter Krigen.

^ M arts 1851 bekjendtgjordes af Krigsministeriet, at alle
Frivillige og Overcomplette skulde afskediges, til disse hörte
jeg.
Oberst Juel lod mig kalde og spurgte, om jeg ønskede
at forblive i Regimentet, ellers vilde jeg efter Krigsministeriets
Befaling vorde afskediget. Jeg ønskede at komme til Flens
borg igjen og begynde, hvor jeg slap i M arts 1848. Ober
sten spurgte, om jeg ønskede at ansøge Et eller Andet, derpaa
sagde jeg, at jeg ønskede at indgive et Andragende om Erstat
ning for lidt Krigsskade og forhoiet Pension efter den nye
Pensionslov samt at afgaae med Officeers Characteer, da jeg
dog i 1848 var anmodet om at indtrcede som Offieeer i
Cavalleriets Krigsreserve.
Obersten anbefalede min Ansøg
ning paa det Bedste, og jeg fik desuden en Attest om mit
Forhold under Krigen, jeg demitteredes først i M arts 1851.
Jeg reiste nu til Kjøbenhavn og udbad mig allerunderdanigst
en Audients hos Hans Majestæt Kongen.
Majestæten sagde
efter at have læst min Ansøgning: „Deres Andragende er
saa beskedent og billigt, at der vist Intet vil være i Veien."
Trøstet ved min allernaadigste Konges Ord forføiede jeg mig
til Krigsministeren med den samme Ansøgning.
General
Hansen sagde: „Jeg erindrer Dem meget vel, det var Dem,
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der var commanderet til Jyllands Vesteregn."
Efter at han
havde læst Ansøgningen, lovede han at gjore Alt for mig.
Han sagde: „Reis De rolig hjem, Te skal ikke haste med
at begjære Resolution paa Deres Ansøgning i denne Maaned,
da den nye Pensionslov først træder i Kraft den 1ste i næste
Maaned, (der var April). I min Ansøgning havde jeg bedt
om, at de 3 Krigsaar maatte regnes mig som Tjenesteaar, og
at jeg efter Aarenes Antal maatte pensioneres ester den nye
Lov, der var udarbeidet under Krigen. Oberst Tscherning
sagde nok til mig: „G jør Dem ikke altfor stort Haab om
en gunstig Resolution! Men ffulde De støde paa Vanskelig
heder, saa kom til mig, saa ffal jeg være Deres Talsmand,
derpaa giver jeg Dem min Haand!" — Jeg reiste saa til
Flensborg. Den 1ste April kom, April endtes, jeg erfarede
ikke Noget, Mai ligeledes, nu ansøgte jeg igjen paany vg
hører Intet. Endelig i September tilsagdes jeg at møde hos
Intendanten i Flensborg, hvor man leverede mig en Skri
velse, der gik ud paa, at min Pension af Hensyn til min
Tjeneste under Krigen var forhøret fra 63 Rd. til 67so Rd~
Efter at Skrivelsen var meddelt mig, spurgte jeg, om
det ikke var en Skrivefeil, men man svarede mig Nei. Jeg
sagde: „Hvis jeg i dette øjeblik var i Kjøbenhavn, vilde jeg
udbede mig Audients hos Krigsministeren, og anholde om
Tilladelse at møde hvert Aars 25de September paa Krigs
ministerens Eontoir for at indbetale til Invaliderne 4 Rd. 48 ß,
skulde jeg ikke have fortjent de 4 Rd. 48 ß, vilde jeg gaae
omkring og samle det Beløb hos tidligere Kammerater og
vedblive Aar for Aar, saalænge Gud undte mig Helbred dertil."
Det hjalp ikke, at 1080 brave Vestjyder lagde et godt Ord
ind for mig, jeg fik ingen Understøttelse. I min store Nød
henvendte jeg mig til Kongen med et Andragende om Skades
erstatning for lidt Krigsffade. Hans Majestæt ffjænkede mig
500 Rd. i Erstatning, for hvilket Beløb jeg anffassede mig
det allernødvendigste Hunsgeraad og et Par Heste, for at jeg
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kunde begynde paa min tidligere Beskjæftigelse. T il sin ovrige
Naade har Kongen ogsaa føict den at betale for min yngste
Son paa den polytechniske Lcereanstalt.
Jeg henvendte mig med Hensyn til min Pension til Oberst
Tscherning, og Obersten holdt sit tidligere givne Lofte. Han
staffede mig gjennem Rigsdagen 198 Nd. aarlig i Pension,
istedetfor 67Ve Rd.
I 2 af Rigsdagens Samlinger talte
Obersten min Sag, og Herr Balthasar Christensen i den ene
Samling, i hvilken Obersten ikke var i Rigsdagen. Jeg maa
aflægge ham min inderligste Tak herfor, da jeg ikke kunde
opnaae Hjælp ad den Bei, som jeg ansaae for den rigtige,
nemlig gjennem Krigsministeren. Obersten viste sig her, som
tidligere, som en Belynder af den Classe, hvortil jeg hidtil
kunde regnes.
Hvad jeg havde mistet af Inventarium, Heste o. s. v. i Flens
borg, blev taperet til et Belob as over 1000 R d .; ogsaa
denne Erstatning blev mig senere udbetalt, ligeledes fordi
Oberst Tscherning var min Talsmand. Denne Erstatningssnm
anvendte jeg til at udbetale Actierne, saavidt den kunde strække
til, saa at Ridehuset blev min Eiendom.
I September 1851 blev jeg paa GeneralcommandoContoiret spurgt paa Krigsministerens Begne, hvilken Charac
te r jeg onstede mig; jeg antog paa Grund af, at jeg ikke
kunde erholde Reserve-Ofsiceers Character, der i 1851 blev
mig tilbudt. Jeg svarede, at jeg onstede at saae Prædicat
af kongelig Berider og at have Tilladelse til at bære disses
Uniform, da jeg var examineret M ilitair-Berider siden 21de M ai
1821 og havde som Berider og Ridelærer oplært i en Tid
af over 30 Aar mindst regnet 100 Recruiter aarlig, altsaa i
30 Aar 3000 Recruiter, ved Husarerne, Landsenererne og
Dragonerne. Jeg troede at have gavnet ligesaa meget som
M ilita ir-B e rid er som de kongelige Beridere i deres Fag.
Dette kunde destoværre paa Grund af en Indsigelse fra den
kongelige Staldetat ikke bevilges.
Derefter modtog jeg en
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Skrivelse, hvori det hed, at den forønskede eller ansøgte
Eharacteer kunde ikke erholdes, ogen anden passende vidste
man ikke at meddele mig.
Naar jeg i Flensborg beklagede mig over min betrængte
Stilling efter Krigen, hed det: Det stader D ig ikke, hvorfor
blev Du ikke her, hvorfor vilde Du tjene det danste Parti?
Saaledes taltes der om mig af Indvaanerne i den By, i hvilken
jeg skulde leve. Meldte jeg mig for at optages i et eller andet
Gilde eller Selstab, faldt jeg igjennem, „den dänischen Hünd
wollen w ir nicht ausgenommen haben". T il mig selv har man
ikke udtalt sig saaledes, hvilket jeg ikke med Ligegyldighed
havde hørt paa, men paa anden og tredie Haand blev det
sagt mig.
Først amnodedes jeg af et Medlem as Nicolai
Skyttegilde om at lade mig optage i dette Gilde, jeg meldte
mig, men faldt igjennem, fordi jeg var Danst, den Historie
er gammel. Jeg vilde optages i Sangforeningen, samme
Resultat, „der ist uns doch zu dänisch".
S t. Knuds Gilde derimod indbød mig at indtrcede i
deres Forening eller Gilde uden videre Bollatering, jeg mod
tog det med Gloede, saameget mere som jeg derved optoges i
et Gilde, hvori min allernaadigste Konge selv er indtraadt.
Ofte ønster jeg, at jeg igjen var Feldtsvldat. Dermed
vil jeg ikke ønste mit Fædreland K rig, men stnlde den være
uundgaaelig, er jeg sikkert en af de Første, der frivillig til
byder sin Tjeneste, saalænge jeg kan bestige en Hest. Det er
min faste Billie tredie Gang at søge Leilighed til i Gjeruingen at vise, at jeg med Liv og Sjæl tilhører min Konge.
Jeg kan ikke tænke mig et mere hæderlig Endeligt for en
gammel Soldat, end med Baaben i Haanden paa en hæderlig
Seirsdag at falde paa LErens Mark.

6 i l a g.
i.
A lle r u n d e r d a n ig s t A n d rag en de, indsendt fra C om m nnalbestyrelsen i V a rd e ,
i F o r e n in g med flere Sogneforstanderskaber i Vesteregnen, til H a n s M a je ftcet K ongen.
Allernaadigste K onge!
Lidende un d er det saavel moralske som materielle T r y k , F je n d e n s
J n d q v a r t e r i n g e r , Reqvisitioner og P ly n d r in g e r have bevirket ogsaa i
denne D eel af Landet, bleve en stor D eel af det vestlige J y l l a n d s B e 
boere, efter at have vcrret V id n e til den p ly n d re n d e F je n d e s hastige
B o r t g a n g og F l u g t ved de danske D r a g o n e r s Ankomst til v o r E g n ,
glædede ved H aab et om, al en bedre Tid n u v a r opgaacl for os.
V i form odede, at der n u v a r in d traad t en saa lykkelig F o r a n d r in g
i Landets T i ls ta n d , at v o r A rm ee kunde afsee saameget M i l i t a i r , at
dette ved at tage Position her i Vesteregnen, kunde, om ikke aldeles for
hindre, saa dog opholde og fortrccdige F jend e n i h a n s P ly n d r in g e r .
M e n del viste sig snart, at vi havde gloeder vs for tidlig ; thi det danske
M ilita ir , saavel det n æ rm e re som det fjernere, forlod o s ligesaa hurtig,
som det. v a r kommet, hvilket n u tiende G a n g e h ar væ ret Tilfældet.
I m id le r tid h ar dets N æ rm else til Vesteregnen og n a v n lig det lille
F o r t r a v s Ankomst til S k je r n b r o og dettes D iv ersio n m o d S y d igjennem
N ø r re -H e rre d , og ind i den nordlige D eel af N ibe A m t u n d e r Anførsel
as den ta p p re , u fo rtrø d n e , fædrelandssindede V e t e r a n , O v erv ag tm ester
K lo p p en b o rg , ikke været uden Resultat.
A t dette kun blev forbigaaende, at F jen den igjen vendte tilbage,
at han senere h a r taget, hvad K lo pp en b o rg og h a n s lille modige S k a r e
den 2 0 d e eller 21de J u n i jog h am bort fra, er ikke denne b rav e M a n d s
S k y ld , der ene kom i B e r ø r i n g med Fjenden.

Vesteregnen erkjender hans Fortjenester, hans korte Ophold iblandt
os har været nok til at vække Ønsket hos os om at erholde ham til
Forsvarer.
A t Seiren ved Fredericia, hvorom Efterretningen netop er kommen
til os, v il medføre glcedelige Forandringer i vor S tillin g , haabe vi, dog
Fjendens Magt er fto c, de Reqvisilioner og Trudsler om M ilita ir-E xe
cutioner, der i de allersidste Dage ere komne til os, kunne blive real i
lerede og v i l l e blive det. dersom vi vedblive at vcere Forsvarsløse.
At den lille danske Armee ikke kan undvære betvdelige Kræfter t il
Vesteregnens Forsvar, kunne vi let indsee, men desto mere nødvendigt
bliver det ogsaa, at Forsvaret indrettes overeensstemmende med Egnens
særegne Forhold og Tarv.
Deres Majestæts og Ministeriets Viisdom veed bedre end vi. hvad
der i denne Henseende kan 'og bør gjøres; men dersom vi turde til«
kjendegive vor ringe Mening, kunne vi ikke undlade at udtale Nødvendigheden af, at der foruden den Afdeling dansk M ilita ir. der maatte
blive bestemt til VesteregnensForsvar, udskikkedes idetmindste een Eska«
dron let Cavalleri, der ikke lod sig nøie med at udsende Palrouiller fer
at observere Fjenden, men ogsaa, naar der var Anledning dertil, med
sin hele Styrke omsvævede og foruroligede ham.
Det synes ikke uantageligt, at Fjenden efter vor S e ir ved Frede«
ricia v il concentrere sine Kræfter, af denne Grund vil et saadant, om
vi kunde kalde det flyvende Korps, paa Vesterjyllands Slettestrækninger
være til overordentlig Nytte imod ikke altfor store fjendtlige Afdelinger.
• Vore Dragoner ville lettelig kunne afgive en dertil passende Cavalleristyrke; det kommer kun an paa, at samme bliver betroet til en A n 
fører, der forener den modne Alders Erfaring med ungdommelig Utrætte
ligbed og Mod.
V i troe at have lært en saadan Personlighed at fjende i Herr
Overvagtmester Kloppeuborg, og nære derfor det inderlige Ønske, at
denne Post til Gavn for os og til Skræk for Fjenden maa blive betroet
denne Mand.
Deres Majestæt v il allernaadigst tilstaae os Opfyldelsen as en Bøn
desangaaende, ikke tilbageholdte ved det Ualmindelige ved dette vort atter«
underdanige Andragende finde vi Retfærdiggørelse for samme i Landets
særegne S tillin g , der ikke kan undvære overordentlige Forholdsregler.
Dog vi vove kun at antyde, hvori disse maatte kunne bestaae, og
henstille i ydmyg Underdanighed denne Bøn til Deres Majestæts V iis 
dom og Naade.
Hvad ber er udtalt, tør Undertegnede sikkert angive som Udtrykket
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af den almindelige Mening her paa Vesteregnen. A t dette allerunder
danigste Andragende ikke bar flere tusinde Underskrifter, har ene sin Grund
i ben korte Tid, Circulationen heraf tør medtage. S luttelig bemcerke vi.
at Herr Kloppenborg er aldeles uvidende om dette Skridt, vi her fore
tage os, i T illid til at han ikke vi! unddrage sig os. dersom Deres Majestcet maatte give ham Lejlighed t il ved en passende Commando at
kunne virke til vort Forsvar.

T il det høie Krigsministerium!
Id e t Undertegnede herved tillave sig at henstille medfølgende aller
underdanigste Andragende til det høie Ministeriums gunstige Anbefaling
til Hans Majestcet Kongen, undlade vi ikke at udhæve , at hvad der i
samme er anført, ikke maa betragtes som en Dom over de militaire
Befalingsmands Operationer, hvilke v i. som ubekjendte med deres
Forholdsordrer, selvfølgelige« ikke have kunnet indlade os paa. V i for
mene kun, at der til en Commando, som den af os i Andragendet
antydede, udkræves særegne personlige Egenskaber, som ikke enhver M ili*
ta ir, hvor dvgtig han end ellers i og for sig maatte være, er i Be* siddelse af.
Disfe Egenskaber formene vi at have fundet hos H err Overvagt
mester Kloppenborg, med hvem vi nærmest ere komne i Berøring, og
tillade os derfor nærmest at henlede Opmærksomheden paa ham.

3.
T i l det høie K r ig s m in is t e r iu m !
Uagtet Undertegnede nære den Overbeviisning, at det høie M in i
sterium i det Hele ikke har ladet de Mænd, der have udmærket sig i
Fædrelandets faretruende Dage, sorgjæves vente paa den Løn for deres
Fortjeneste, hvorpaa de have Krav, er Antallet af disse Mænd saa
stort, har Landets S tillin g efter Krigen været saa forviklet, og den
overste Ledelse undergivet saa mange Personal-Forandringer, at det ikke
kan findes underligt, om en Enkelt til en T id kunde være tabt af Sigte.
Undertegnede tillade sig derfor at henlede det høie Ministeriums
Opmærksomhed paa den under Krigen ved 3die Dragonregiment staaende
Frivillige, tidligere fra den militaire Tjeneste afgaugue, Overvagtmester
I . H. Kloppenborg. Denne brave, fædrelandssindede, alderstegne Mand,
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b a r i hoi G r a d der p aa Vesteregnen vakt I n te r e s s e for sig ved den
I v e r og det ufo rtrød n e il/kod, h v orm ed h an søgte at tjene sin F æ d re la n d s S a g . D e t høie M in iste riu n i kjender Krigsbegivenhederne, vi skulle
derfor ikke indlade os p a a nogen G jentagelse deraf, m e n kun gjøre opmcerksom P a a , al denne M a n d co m m an d erede F o r tr a v e t af det vesterfydske danske C avalleri-A fdelin g , og derfor stedse v a r ncermest ved F je n den. V i vide ret vel, at dette ikke skete uden høiere O r d r e eller T i l l a 
delse, m e n M e n i g m a n d s stinde S a n d s h a r tillige m a a tte t d ø m m e om
H e r r K lo p p e n b o rg , at ban i høi G r a d h ø rer til de Mennesker, der ikke
blot han d le, ford i de s k u l l e , m e n fordi Pligtfølelsen og F æ d r e la n d s 
kæ rlighed d river dem.
A t h a n s Foresatte have givet h a m et saadant V id n e s b y rd , betvivle
vi ikke, m : n derfor bave vi dog troet at kunne lade v o r , den alm in d e
lige M a n d s , D o m over h a m komme til det høie M in is te r iu m s Kundskab.
V i skulle derfor ikke u n d la d e at udhceve en O m stæ n digh e d , der
sikkert m a ae tjene til H r . O v erv ag lm es ter K lo p p en b o rg s A n b e f a lin g , og
det er, at han efter vo r F o r m e n i n g ikke h ar vceret ganske uden I n d f l y 
delse p a a S l a g e t ved F redericia. D e t er n em lig det høie M in iste riu m
bekjendt, at en D eel af det flesvigholsteenske C a v a lle ri, m utigen ogsaa
noget Artilleri, kom sildigen og i en u d m a tte t Tilstand til V alpladsen.
V i sige neppe form eget, n a a r vi tillade os at udtale den P a a s t a n d , at
det er H r . K loppenbor'g, som dette fornem m eligen skyldes.
D e t er der
høie M in is te riu m bekjendt, at h a n den 20de J u n i 1 84 9 p aa en Recvanosering med c. 2 4 M a n d fratog F je n d e n en heel D e e l as det af h am
exeqverede B y tte, og fangede 2 flesvigholsteenske D r a g o n e r . D ette T o g
udførte han m a n g e M ile fo ran den danske S ty rk e , idet h an u n d er F o r 
følgelsen af F je n d e n , n aaede ned til F iil S ø , m e d e n s den nærmeste
danske Afdeling D r a g o n e r stod ved S k je r n b r o . F je n d e n laae med 2
Eskadroner p a a R ø r h o l m og L u n de rn p ved V ard e, og en stærk Afdeling
Fodfolk i denne B y , og havde sendt Afdelinger omkring i Vesterherred
for at inddrive R eq visition er; m e n da H r . K lo p p en b o rg ikke blot v i s t e
sig for dem, m e n med denne lille S ty r k e vovede med en saadan D ristig 
hed at træ n g e frem og jage A fdelingerne i N æ rh ed en af deres ikke ube
tydelige Hovedstyrke, m a atte der ho s F jen d e rn e opstaae F o r m o d n in g om,
at de Danske v a r e la n g t ta lrig e re , end Tilfæ ldet virkelig v a r . D e n
nærmeste F ø lg e heraf v ar, at de i største S k y n d in g flygtede til Kolding,
og at den fjendtlige G e n e r a l, for at hæve de h am nødvendige Reqvisitioner,
sendte en la n g t betydeligere S ty r k e n a v n lig as C av a lle ri tilligemed Va
B a tte r i til Vesteregnen, end der tidligere havde været.
D e t bedes bemærket, at o v en næ vn te F l u g t skete den 20de J n n i ,
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den 28de J u n i blev V a r d e igjen besat af F jen d e n , som n u i de felgende
D ag e, da de danske D r a g o n e r havde forladt os, inddreve B v t t e , saavel
i den nordlige D e e l af R ib e som i den sydlige D e e l as Ring k jøb in g
A m t. D e rs o m O v erv ag tm es ter K lo p pen b org havde indskrcenket sig til en
simpel forsigtig R ekognoscering og ladet sig liøie med blot at vise sig for
den la n g t overlegne F je n d e , vilde denne neppe have ladet sig saaledes
skrcemme, m e n h av d e , o m end med ftørre F o rsigtig h e d , saa dog med
den samm e S ty r k e fortsat sine P ly n d r in g e r her i Vesteregnen, da den
allerede den g an g v a r de faa Danske mere end dobbelt overlegen, og
G e n e r a l B o n i n bavde i S l a g e t ved F red ericia den 6te J u l i h av t flere
Eskadroner C av a lle ri og maaskee noget A rtilleri m ere at disp o n ere over,
end Tilfceldet v ar.
D e r er n a tn r lig v iis ikke h o s os den fjerneste T a n k e om, al S l a g e t
ikke i modsat F a ld ligefuldt vilde vcere v u n d e t, m e n in d r ø m m e s m a a
det d o g, at det altid er en gunstig O m stæ n d ig hed for en A rm e e , hv is
F ø lg e r aldrig fuldkommen kunne bereg n e s, n a a r M o d p a r te n er mere
eller m in dre svækket. A t bidrage til en saadan Svækkelse bos F jen d e n ,
m a a derfor stedse ansees som en fortjenstfuld H a n d lin g .
H r . Kloppen-b o rg , der aab en b art er den N æ rm este, og ved fit d jæ r v e , uforfærdede,
i sin Tjeneste rastløse F o r h o ld , ikke usandsynlig er den virkelige A arsag
hertil, fortjener derfor efter v o r O v e r b e v iis n in g et Erkjendtlighedsbeviis
af sit F æ d re la n d . A t det høie M in iste riu m med Redebonhed vil søge at
skasse h am et saadant, dero m ere vi saam eget destomere overbeviste, som
H ø isam m e i Skrivelse af 3 1 te J u l i 1 8 4 9 , ver blev meddeell p aa et fra
Com m unalbestyrelsen i B a r d e og flere L a n d c o m m u n e r indsendt A n d r a 
gende, hvori H r . K lo p p e n b o rg v a r n æ v n et, har meddeelt de A n d rag en d e
U n d erretnin g om, at M inisteriet h a r ladet h am notere for ved passende
Lejlighed ai kunde indstille h a m til M aje stæ tens paaskjønnende B e l ø n n in g
T id sfo rh o lden e have maaskee foranlediget, at det e n d n u ikke er lykkedes
at skaffe h am et saadant.
B i n æ re imidlertid de' H a a b , at denne Opsættelse vil have den
gavnlige F ølg e for H r . K lo p p en b o rg , at B e l ø n n in g e n vil komme til at
svare til hele O m f a n g e t af h a n s Fortjenester.
T i l at erholde en saadan tillade v i , der for en stor D e e l have
v æ ret O je v id n e r til h a n s F æ r d , hvilket selvfølgelig ikke kunne v æ re T i l 
fældet med h a n 3 Foresatte, p a a det V armeste at anbefale ham.
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