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Fortale.
l i n d e r ben fersle slesvigsk Krig opstod ben Tanke hos mig, at
det vilde være af megen Interesse, om m an fra selve Folket
kunde faae et Udtryk for den Aand og S te m n in g , som i hiin
bevægede og farefulde T id var raadende hos det. E t faabant
um iddelbart, tro og paalideligt Vidnesbyrd forekom det mig,
vilde de B reve afgive, som fra de for D anm ark s R et og ZEre
kjæmpende Krigsm ænd sendtes til Frænder og Venner i Hjemmet.
Jeg var overbeviist om , at T idens Pulsflag under de stiftende
Begivenheder stærkt vilde lade sig fornemme i dem, og at de
vilde afgive en Kilde til historist O p lysning , der vel var meget
forfljellig fra de sædvanlige, men derfor ikke af mindre Betydning.
Jeg lod derfor en Opfordring udgaae i de offentlige Blade om
at meddele mig flige Breve til Udgivelse. D e n fandt stor Deeltagelse. M angfoldige B reve, flere Tusinde, bleve indsendte til
mig. Jeg tog strap fat paa Arbeidet med at ordne og forberede
et Udvalg deraf til Udgivelse. D e t var et ikke ganfle let Arbeide
paa G ru n d af den store M asse Breve, der maatte gjennemgaaes,
og den Vanflelighed, der ofte modte ved Valget; desuden var
Fleertallet af Brevene skrevne med en faa daarlig H a a n d , at
Læsningen var særdeles vanskelig; mange maatte afstrives for

at kunne bruges efter Bestemmelsen.

Ikke længe efter fik jeg

imidlertid en offentlig Ansættelse, som for en lang Tid gjorde
Krav paa al min Arbejdskraft.

Brevene bleve derfor henlagte.

Senere kom adskillige litterære Arbejder til, der ikke lode sig
afvise eller udsætte, og som Tiden saaledes stred frem, traabte
ogsaa hine Breve og deres Udgivelse meer og meer i Baggrunden
for mig.

Under den sidste Krig 1863—64 levede imidlertid

Tanken paa disse Breve atter op med fuld K ra ft; jeg tog atter
Arbeidet for, og en betydelig Deel deraf blev bragt til Ende.
Men Krigen og den offentlige Stemning tog en saadan Vending,
at det blev mig utaaleligt at sysselsætte mig med disse Breve,
til hvis mandige og haabefulde Freidighed den daværende Nedflagenhed og Modloshed dannede en altfor stjærende Modsæt
ning: jeg lagde dem atter trosteslos hen.

En Luftning af en

bedre og tillidsfuldere Aand har i de sidste Aar atter udbredt
sig over vort Fædreneland,

faa at ikke længere hiin

Grund

kunde have afholdt mig fra Arbeidets Fuldforelse; men jeg
tvivler alligevel om, at jeg under Sysselsættelse med et andet
større videnstabeligt Arbeide havde fundet Stunder dertil. Under
et længere Ophold i Syden, som blev mig paatvunget for derved
om mulig at raade Bod paa en langvarig Sygelighedstilstand,
greb jeg imidlertid gjerne dette Arbeide, der lod sig udfore ved
selve de medbragte Breve uden den Mangfoldighed af Hjælpe
midler, som et videnskabeligt historist Arbeide krævede,

og som

det ikke var muligt at fore med sigeller paa disse Steder at
finde.

Saaledes ordnedes og gjordes færdig til Udgivelse det

Udvalg af Breve fra Krigsaarene 1848—50, som herved frem
lægges for Almeenheden.

Den Tid af en Snees Aar, der er

iengaaet siden Udgivelsen forst paatænktes, har tøvrigt havt den
Fordeel, at adskillige Betænkeligheder, som der kunde være ved
Udgivelsen af nogle af Brevene i den nærmeste T id , efterat de

vare skrevne, ved den lange Tid, der nu ligger mellem Affattelsen
og Udgivelsen, kunne betragtes som bortfaldne. — Udvalget er
gjort efter bedste Skjon; blandt det mange-Gange større Antal
af Breve, der ere studte tilside, findes der vistnok ikke faa, der
med samme Foie kunde være optagne som adskillige af de meddeelte; men der maatte tages Hensyn til,
blev altfor stor og omfattende.

at Samlingen ikke

Om Udgivelsesmaaden har jeg

kun at bemærke, at hvad der er optaget, naturlig viis er aftrykt
ordret, men at Meget, som var af ligegyldigt Indhold eller
indeholdt Gjentagelser, er blevet udeladt; flige Udeladelser ere
betegnede ved nogle Punkter.
viis ændres.

Retflrivningen maatte nødvendig-

Skjondt der forekom ikke faa Exempler ikke blot

paa en ordentlig Retskrivning, men paa det vigtigere, en jævn,
klar og anfluelig Fremstillingsmaade, saa var dog i de fleste
Tilfælde Bogstaveringen saa flet, at den vilde vanfleliggjore
Forstavelsen og paa Tryk tage sig endnu værre ud, end naar
Brevet læstes i Haandstrift.

Retflrivningen er derfor blevet

forandret og læmpet i Overeensstemmelse med den almindelig
brugelige.

Breve fra Mænd i høiere S tilling ere vel ikke ude

lukkede, men Hovedmassen bestaaer dog af Breve fra menige
Soldater. At nogle Breve ere blevne medtagne, som ikke angaae
selve Krigen, men den Tid og de Forhold, som gik umiddelbart
forud, haaber jeg man vil undskylde baade formedelst Brevenes
Form og Indholdets Sammenhørighed med det Følgende. —
Man maa i denne Samling i Almindelighed ikke søge Bidrag
t il Krigens ydre Historie; om der i denne Retning maaflee
ogsaa kan findes et og andet Guldkorn, er det mere tilfældigt.
Derimod ville Brevene troligen stildre de i Hæren til forstjellige
Tider herflende Stemninger og Følelser, saaledes som de frem
kaldtes ved og paavirkedes af Krigens Gang og Fædrelandets
almindelige S tillin g i hine mærkelige Dage, og de ville ved

Siden af meer eller mindre ufuldkomne Beskrivelser af Krigs
begivenheder give et tro Billede af den kjcempende Hærs indre
Tilstand og almindelige Forhold i forfljellige Retninger. Den
danfle Soldats Vcesen og Charakteer vil heri fremtrcede med
udpræget Bestemthed. Og ikke det alene. Der aabnes os ogsaa
et Indblik i

Folkets Indre fraheel andre Sider.

Skjondt

bærende Musketten og iført Krigskjolen, glemte Soldaten ingen
lunde Hjemmet; Tanken om dette forlod ham tværtimod aldrig;
Brevene fore os til hans Hjem, til de der forladte Sysler, til
hans Hustru og Born, til de mange store og smaa Sorger,
som Tanken paa dem forte med sig; Gudsfrygt, Noisomhed, en
rolig, fast og modig Beredvillighed til Opoffrelse for Fædrene
landet til Livets sidste Stund, ere Egenflaber, som finde et
simpelt og jævnt Udtryk i disse Soldater-Breve.

Ved Siden

heraf fornægter sig heller ikke det gode Lune og den Sindets
Munterhed, som seirer over Fortrædeligheder og Genvordig
heder ved at lege og spoge med dem. Der foreligger her et
Vidnesbyrd om det danste Folk, givet af det selv; det har, om
jeg tor bruge det Udtryk, i al Ustyldighed strevet sine egne
Memoirer.

I

denne Henseende vil vel denne Samling være

uden Sidestykke i nogen Litteratur.

Skrevet paa Corfu 11 Febr. 1869.

C. F . Allen.

Forste Afdeling.
sreve fra Forfkjellige, ordnede ester Tidsfolgen.

1848.

1.
Maler Joh. T. Lundby til sin Moder.
Kjobenhavn 20—21 M arts 1848.

Velsignede Moder!
Endnu veed jeg faa lidt om, hvad jeg vil meddele Dig, og
dog maa jeg strive. Da jeg var ude i Middags, horte jeg
som Rygte, at Holstenerne havde sendt en Deputation her til
Kongen med Betingelser, paa hvis Opfyldelse Freden vil bero.
M an taler om Truster med, at de vil stille dem fra os, op
rette en provisorifl Regjering, beholde Rendsborg o. s.v. o. s. v.
Hvad der er sandt, veed jeg endnu ikke, men fandt her en
Billet, som Professor Schouw 'havde næret faa god at sende
mig, til et i Hast sammenkaldt Mode taften i Casino. — (Tirsdag
Morgen 21 M arts.) — Imidlertid havde Studenterne udstedt
Indbydelse til Kunstnerne og Polytechnikerne om at stutte sig
til dem, for at et større Antal Borgere kunde samles i Casino.
Kjorende Bud gik bestandig mellem begge Forsamlinger og
bragte Underretning om Forhandlingernes Fremgang. Der var
en smuk, alvorsfuld Stemning over vor ventende Forsamling,
der endmere forhoiedes ved enkelte tusindstemmige fædrelandske
Sange.
Rector magnificus, Prof. Engelstoft, talte, og man
valgte en Committee af 15, hvoriblandt 3 Kunstnere, Sonne,
Constantin Hansen og Skovgaard, der stnlde styre og lede vor
Forenings Skridt i disse Dage. I hoi Grad gribende stal
Afstemningen i Casino angaaende den korte, prægtigt affattede
Adresse til Kongen have været. Kun ved eet Punct, angaaende^ Ministerskiftet, skal et Par Arme have hævet sig be-

6

nægtende, et Par Arme blandt Tusinder. Og det blev da Re
sultatet, ...................at en faa talrig Mængde som muligt flal
idag samles ved Raad- og Domhuset for derfra at ledsage Deputa
tionen med Adressen til Christiansborg.
Men Gud! glemmer
jeg ikke at strive, hvad der har givet Anledning til disse Be
vægelser? tiet, jeg seer
dog,
der
eren Antydning sorst i Bre
Nu er endelig Timen kommen, da det seer ud, som der engang
flal handles, nu er Timen kommen, da de ZEngstelige med al
deres Moderation staae reducerede til Nuller — da de For
nemme, altfor ophoiede til nogensinde at yttre dem over Folkets
Længsler og Trang, staae som Nuller, man springer over —
da Aristocraterne maaflee ville faae Grund til at stjcelve og
kunne kun give dem selv Skylden. At A lt vil stee saa roligt,
besindigt og maadeholdent som muligt, troer jeg ikke der kan
vccre nogen Frygt for, efter at jeg med egne Oren og Oine
har overtydet mig om Stemningen igaar Aftes og ved flere
Moder — men et Par Sporgsmaal reise sig hos mig: hvad
vil stee, om Kongen svarer benægtende eller blot undvigende —
og, hvad vil der blive af de danste Officerer i Rendsborg?
Denne Dag kan blive mærkelig nok, og det er med nogen Uro
at jeg striver Dig disse Linier, elstede Moder! thi, saalænge
der debatteredes, kunde jeg med Glæde hore paa de Erfarne, med
Ro arbeide om Dagen, med Lethed renoncere paa alle Selstaber
af de Angre for at discutere; der blandedes saa tidt Forfængelig
hed deri og var saa ringe Befledenhed og Enighed, at det tidt
blev Kandestoberi, men nu! nu maa jeg være med................
De yngre Kunstnere have i Folelsen af mange Tryk under
Academiet besluttet at andrage paa Reformer i Fundatsen, og
af de 5 , som ere udvalgte til at opsætte Andragendet, blev jeg
den ene. B i flnlde have begyndt igaar, da A lt natnrligviis
blev afbrud t.............. Jeg seer, ........ at ntitt Moder vil
gjerne have mig med til Fyen — men hvem kan tage Be
stemmelser — maaflee gaaer jeg da og exercerer, det maa snart
komme til Almeenvæbning. Langelinie og Trekroner besættes
med Skyts, Kastelsvolden, Qvintns og Sextus ligesaa —
Skandser bygges udenom Byen o. s. v. o. s. v. —
............
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Provst P . . . var her igaar og sagde: andre Ministre! H ils
H . . . og T . . . . og Levvel! D in egen
Johan.
D u maa snart have Brev igjen, thi nu er Dage Aar —
Tim er Maaneder — nu er det vcrrdt at leve!

2.
Chr. P. Jensen Fafterlund til sin Familie.
1ste Jcegercorps.

Varde Egnen.
Kjsbenhavn 22 M arts 1848.

Hoistelstede stære Forældre og Sodfkende!
I Dag den 22 har jeg været paa Sessionen, hvorpaa jeg, saasnart jeg havde meldt mig, blev tilsagt til at mode strax ved
1ste Jægercorps, som var uventet for mig saalænge ester. Her
herster den storste Urolighed formedelst Holsteens Optoier, hvor
ved jeg og Alle og Enhver troer og haaber, at vi kommer til Holsteen. Her ere mange Forsamlinger i denne Anledning og
Mangens Tanker ere, at det ikke kan jævnes uden Vaabenmagt.
Men jeg maa sige, at jeg hverken sorger eller glæder mig der
ved;
thi jeg veed, at har det været for vore Forfædre, kan det
jo ogsaa være for os, og at enhver af os kan med Glæde opoffre
sit Liv og Blod for Konge og Fædrelandet. Ogsaa vil
jeg,og somjeg haaber Flere, bede Gud om at han vil hjælpe
os at vinde Seier, enten det bilægges i Mindelighed eller med
Vaabenmagt; hvorfor jeg da selv er ved stit Mod, vil bede
Eder, stære Forældre, Bedstefader, Sostende, Slægtninger og
Venner, at I sorger ikke for mig, men værer ved frit Mod
og holde Eder lystige og raabe Hurra for Konge og Fædrene
landet og Hurra for de danste Soldater, thi saadan gjore vi
her, og hils Niels, hvis han ikke er reift, at han maa ikke

nære forknyt; thi danske Mand har Vaaben i Hænder, og
naar Gud vil hjælpe os, saa har det ingen Nod, hvorpaa vi
trygt os kan forlade. Hvorpaa jeg nu vil slutte min Skrivelse
og sige Eder Adio og mange Gange Tak for den T id , der er
forloden og for den Tid, I have forget for min Opdragelse, og
derpaa flutter jeg min Skrivelse med mange kjærlige Hilsener
til Eder, tjære Forældre, Bedstefader, Soskende, Slægtninger
og alle gode Venner, og befaler Eder alle i Guds Varetægt og
at han bestandig vil være med os, saa kan Intet flade os; og
herpaa vil jeg byde Eder alle Adio! Lev lykkelig og vel, det
onfles af mig, Eders takflyldige og lydige Son indtil min Dod
Chr. P. Jensen Faslerlund.
Skreven i Hast.

3.

Joh. T. Lundby til sin Moder.
Loverdag 25 M a rts 1848 — Morgen.

Elskede Moder!
Det er den mærkeligste Uge, jeg har oplevet, og jeg finder det
derfor uforsvarligt at undlade at flrive endnu engang, om end
det bliver flygtigt.
Det var til i Tirsdags Kl. 11, at min
Beretning gik. Da samledes et uhyre Tog (10— 12000?) ved
Raadhuset, flere fædrelandske Sange lode kjont, mens vi ventede
paa Borgerrepræsentanterne, der med blottede Hoveder gik gjennem den tætte Skares tordnende Hurra lige til Nygade, da
vare de i Spidsen af Toget, der nu 6 og 6 gik ned ad Vim melflaftet. Da vi fik Slotspladsen at. fee, var den sort af
Mennesker, og efter at have været der længe, længe, faae man
endnu den bestandig kommende Skare over Hoibro.
Svaret
var kort: Ministeriet var afskediget, og vi skulde kun stole paa
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Kongen. Stemningen var dog endnu noget flau, hvad ikke
forbedredes derved, at Kougen ikke lod sig see, men næste M o r 
gen (Onsdag), da man, uhyre spændte paa Ministervalget,
plmdselig horer: Scheel-Plessen, Bardenfleth og Bang! hvor
bletie vi lange i Ansigterne, og det gik allerede: vi maa have
et Casinomode endnu!
D a blussede Haabet op igjen ved
K L 10— 11 at see Opslag: at Clausen, Monrad, Tscherning,
H vidt, Lehmann vare kaldte til Kongen, og Kl. 2 — 3 vare de
M inistre.
Denne Begivenhed har nok allerede lammet den
Schleswigholsteinfle Deputation, der var kommet samme M o r 
gen, det havde de ikke ventet: at en fuldstændig Revolution
kunde komme istand her, hvor de troede Taalmodighed fik aldrig
Ende. Deputationen kunde imidlertid ikke være sikker i Hotellet
og blev derfor indbudt af Consul Hage, hvorhen de ledsagedes
af Studenter med hvide B ind om Armene.
D a de spurgte,
om der var Studenter i Toget og man svarede dem, at de
fleste vare Studenter, maa de være blevne underligt tilmode
ved at tænke paa, om deres Kielere vilde have beflyttet en dansk
Deputation. Samme Aften vilde man bringe Kongen et*Hurra,
men han sov, og nu begyndte store Skarer, for det meste Pobel,
at drage om i Gaderne med Sang og Hurra til ud paa Natten.
D et var stygt, men selv disse Horder respecterede Kongens Sovn
og Halmen ved et Sygehnus paa Kjobmagergade, hvor de gik
lydlose forbi. De tvang en Deel af Aristocratiet t il at illu m i
nere og brolede H urra for de Huse, hvor de nye Ministre
boede eller saa omtrent, de havde ikke altid brugt Veiviser og
fik vel heller ikke altid saa venligt S va r som af Moltke, der
var taalmodig nok til 3 Gange at træde frem og tale og takke
mellem 6 — l l j .
Thorsdag var det underlige Tog til Slottet,
da man saae en talrig Skare ledsage de tre Vogne med Depu
tationen, som dog ikke leed nogen Forhaanelse, der er værdt at
nævne, imod den uhyre risquante Situation, hvori den befandt
sig. M an flal have ærgret sig over, at de to bare Dannebrogs
kors o. s. ti. Et Par Timer ventede Skaren, da gik det atter
til Hages Port, hvor man flal have haanligt loftet et Hurra
for hver der steeg ud, dog ikke stærkere, end at det strax hyssedes
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til Tavshed. E n Vogn, siges der, m an vilde vætte (?). D a
de atter vare i Sikkerhed, nedstemte og overvældede, brast
Neergaard i voldsom G ra a d : jeg stod dog her i mange F o r 
hold og nu blive vi behandlede som Landsforrædere! — Kan
det undre D e m ? var Hages S v a r . — D e t regnede tillykke i
F orgaars Aftes, saa Gaderne vare stille. N u kom F re d a g , og
jeg dromte allerede om tilbagevendende R o, n aa r S v a r e t til
Deputationen var publiceret. M e n det kom ikke, T av sheden
blev piinlig, jeg mnatte u d , S tem ningen blev værre og værre
som Tiden nærmede sig, de skulde bort med S kirner. O g da
Kongens Hilsen kom, der i et mandigt, smukt S p ro g udtaler
Tak og S v a r og B o n til Folket, raabtes endnu vildt hist og
her: ja, men har I feet, hvad der staaer i Dannevirke, hvad
Olshausen har sagt i R endsborg? dovent, dorsi, uenigt Folk!
H ad til R u sla n d , Venskab med F rankrig , Fjendskab til D a n 
mark ! I Tusindviis strømmede man til Toldboden, og der
var en almindelig Bekymring for, at de stulde lide nogen H a an
eller Overlast, inden de kom bort; da hortes det, at m an snildt
havde sat dem ombord tilbaads fra Proviantgaarden; de havde
nemlig fra Morgenstunden været paa S lottet. — O g n u brod
de ud: vel er det, de ere borte, men de flulde have havt en
Ulykke; selv de Moderateste kunde ikkeved S id e n af sin Glæde
over den gjæstfri og humane B ehandling, der var blevet dem
til Deel, tilbageholde sin H arm e over disse Menneskers A n 
masselse og Frækhed. — G ud skjænke det nye M inisterium
Kraft til sit vanskelige Værk, da kunne disse D age blive en
glimrende Periode i vor Historie; thi at see for sine Ø ine foregaae den samme Bevægelse, der andensteds kostede S tr ø m m e af
B lod, uden at et Vaaben kom tilsyne, (jeg vil ikke nævne
B ræ strup med Stokkene, de er reent forsvundne) — det var i
S and hed saa deiligt, at jeg ikke havde troet det muligt. Hjertet
hopper af Glæde og fljælver igjen, eftersom Tanken falder paa
det Vanskelige, der staaer tilbage eller det store, det deilige
Vidnesbyrd for den danske Karakteer, der er fuldbragt.
D i n egen Jo han.
D e nye M inistre ere meget tarvelige og beskedne; de ere
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naturliytnié enige om at afvise Exellensetitelen, hvad der vil
troste m angen Aristocrat. Tscherning har meldt sig endnu som
Cpt. Tsch., og M o n ra d flat have reserveret sig sin præstelige
Virksomhed, faa Mrgjerrighed leder ham ikke. D eres G ager
siger Rygtet flulle være 2 4 0 0 R i).!!! G u d give dem K raft og
Folket T illid ; da vil det være værdt at leve i D a n m a r k .......

4.

Brev fro Jo h . T . Lundby.
Kjsbenhavn Loverdag 25 M arts 1848. Aften.

D e t gaaer saaledes i denne T id, at den, til hvem m an
flriver eet B re v , m aa have flere, og D e har mig derfor alle
rede igjen, kjære J o m fru W .! for at give en og anden B e re t
ning om denne „store Uge". Jeg har alt til M od er flrevet
derom historist folgeret — tillige til Krebs — , faa D e vil nndflylde, at det vilde blive for trættende at gjentage, og meget
overflodigt, da D e baade af B ladene og, som jeg veed, af
bedre Kilder vil blive underrettet, og jeg flal derfor kun stræbe
at give smaae D etails, samt min ringe B etragtning. Lad mig
begynde med det Værste: den ZEngstelse, at det nye M inisterium
ikke flulde faae Varighed. H vor tung er denne Tanke! og dog
naar vi tænke paa det mægtige B ureancratie, paa aristocratifl
og plebeiifl Jalousie, paa den ringe Forstand paa Bevægelsen,
som sindes ikke blot i de laveste S tæ n d e r — da tor vi vel ikke
være aldeles trygge. M e n er først det fæle O rd ude as M u n 
den, var den sidste LEngstelse i den Retning bekæmpet — da
vil jeg nok sporge: om ikke enhver D a n fl m aa sole sig glad og
taknemmelig for, at D et, der gjennemrnllede Europa som et
Jordfljælv, gik hen over D a n m a rk som en Velsignelse. Hvilken
T rium f for Nationalkarakteren! at den i disse Lovloshedens og
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Om væ ltningens D age blev en Teile paa Vold og Uorden, ja
selv paa den billige H arm e mod den fremmede D eputation.
Hvad andensteds har kostet Tusinders B lo d , fik vi her gjennem
Enighedens og Tillidens milde Kraft. H vorfra kom en E n ig 
hed i det afgjorende Oieblik, som In g e n turde vente, saa stor,
at da H vidt i Casino tæfte Petitionen til Kongen op i M a n 
dags P u n c t for P u n d , løftede sig i den store Forsamling een
A rm benægtende ved S p o rg sm aalet om Ministerskiftet, een
S te m m e blandt et P a r Tusinde, og det i Faveur af en M a n d ,
som n u dog blev i Ministeriet. Lad os dog ikke dysse os til
R o , men huste, at Spaltningerne vare store og de ere endnu i
Dybet, de slumre kun. H vor smukt staaer ikke de M ilitaire,
hvor laugt over Forventniug, idet de have ikke blot reent tilside
sat gamle Tvistigheder, men reent ud erklæret, at de fandt
Tscherning var det ønskeligste Valg, der kunde træffes til K rig s 
m inister; det er idetmindste de vægtigste S te m m e r: Fibiger,
B lo m , Læssøe o. a., han har for sig. Lehmann synes af de 4
borgerlig-liberale M inistre at være den mindst populaire. Flere
af Herrerne kjender m an jo endnu flet ikke. O g Tilliden, som
Regjeringen har viist Folket ved at fjærne Vaaben og P o liti
stokke reent og aldeles, hvor velsignet har den virket; der har
været en S tem n in g over Hovedstaden i disse Duge saa vid
underlig deilig, højtidelig næsten, svævende mellem Glæde, H aab,
inderlig Forventning, Skuffelse, Opfyldelse, Bekymring for de 5
Frem m edes personlige Sikkerhed — men hele Tiden harmonist
og deilig, inderlig og alvorsfuld. D e skulde seet Toget til
S lo tte t i T irsd ag s, 6 og 6 , 6 og 6 i en Række, som aldrig
vilde høre op (1 0 — 1 2 0 0 0 ? ) og Toget i O n sd ag s, da de S t u 
derende fulgte Deputationen til Hages, de Studerende! (jeg
tænker mig Kieler-S tu denter under lignende Omstændigheder)!
Toget, det tause, truende T o g , som fulgte Hages tre Vogne,
der bragte de Fremmede til S lo tte t i T ho rsdag s — og S k a 
rerne, som igaar (Fredag) strømmede til Toldboden for at see
dem reise. D e t var i Forbindelse med S am lingerne i M a n 
dags Aftes i Casino og Universitetet jo daglige store S a m m e n 
strømninger af Folk, der om de end i O n sd a g s Aftes tvang en
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og anden Aristocrat til at illuminere, og trættede Moltke med
en tregange gjentagen Hyldest fra 6 ^ — 11^ Aft. o. s. v . -----boeg gik lydløst forbi det H u n s paa Kjøbmagergade, hvor H a l 
mem paa Gaden antydede et farligt Sygeleie. J a , sandelig!
det er en stolt Uge i vor H istorie, og var gamle G rundtvig
iffie saa ubøielig Absolutist, at han endnu ømmer sig svcrrt ved
dem nye Tingenes O rden (i S ø n d a g s ! vel at mærke), jeg troer,
ham vilde endnu heiligere end nogensinde slaae H arpen og røre
Tumgen til Danskhedens P riis . Jeg længes efter, at vore
Dugtere stnlle udbryde i begeistrede S a n g e til Folkekarakterens
P r i i s , jeg synes, den har gjort sig værdig dertil! M a n g 
foldige S m a a træ k og Anekdoter ere komne frem, alle med M i l d 
hedens og H um anitetens S tem pel, indtil O lshausens T ale fra
R endsborg i Dannevirke kom frem og vakte en rasende F o r 
bitrelse, der truede paa det alleralvorligste; men til al Lykke
ble ve de hemmeligt indstibede fra Proviantgaarden tilbaads lige
ud til Dampskibet. O g idag er den nye Regjerings rolige
Function begyndt med Trykkefrihedsanordningen, og jeg haaber
nu atter fra næste Uge at see R o og Arbeide vende tilbage til
S t a d e n , og kun afbrydes ved snarlige Rustninger og A fm ar
cher til Hertugdømmerne.*)

.

5

Brev fra J o h . T . Lundby.
Kjobenhavn Sondag Form . 26 M a rts 1848.

I dette Oieblik kommer jeg hjem fra Kirken; det lod af
B o n n e n som den G am le Kjære er rørt og omstemt — jeg havde
Lyst til iaften at bede ham om en S a n g
D a jeg nu
gik over T orvet, spilledes „ D anm ark heiligst Vang og Vænge"
— det er som det var hver D ag Fest, saa heiligt er det at
iagttage det nye Liv og Deeltagelsen for D a n m a rk s Vel og
*) Slutningen af Brevet er afrevet.
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H æ der, det er en anden, net! det er just den danske N ation,
men som efter en Dødssygdom. „ D e n store Uge" har fortryllet
Nationen og Fremmede m ed, N orbmænb og Svenske, og tænk!
ogsaa Welhaven har været begejstret for det skjonne, kraftige
Liv, han har feet røre sig, trods sine Tvivl om vor Enighed,
hvortil han jo var fuldt vel berettiget. H an flal igaar smukt
have endt sine Forelæ sninger; S k a d e , at ikke h el e hans A udi
torium endnu har havt R o nok til at være nærværende — i
T h o rsd ag s kom kun 4 , hvorfor han forandrede Tim en. I
O n s d a g s var F r u H . og Frøken G . her for at see mine Billeder,
der nu ere assendte, og inden de gik kom Skovgaard med den
nye Ministerliste, Roed og hans Kone kom til, og vi vare meget
glade, saameget mere som det om M orgenen bekjendtgjorte Valg
havde nedstemt os alle. J a , hver D a g var rig i den Uge, og
vi gik i een bevæget, begejstret S te m n in g , der dog om Fredagen
antog en stummel, nhyggelig Karakteer, inden de 5 H errer vare
vel borte. Vel havde de ingen Skaansel fortjent, men her
maatte de være sikkre under N ationalærens Bestyttelse, men det
kneb, Forbittrelsen steeg med hvert Q varteer, forgjæves faae man
B ø n nen i den Anledning fra den nye Regjering — D e t var
en anden Tone, end vi vare vante til i flige Proclam ationer! —
ja, men I stulle see, hvad O lshausen har sagt i Rendsborg! —
G ud i H im len være lovet og takket for Enighed, K raft og M i l d 
hed, han vidunderlig styrkede Landet med i de D a g e ! ..........
D e t var den mindeværdige U g e ! og S in d e t stunder atter til Ro
og Arbeide — glad og virksom Nydelse af Fædrelandets for
yngede Liv — med Fortsættelsen as den aandelige Udvikling —
atter med de stille T im er „med S a v n og kjærlige M in d e r" —
med D rø m m e og Forhaabninger, for store, som jeg veed, til at
kunne opfyldes, men for deilige til at jeg endnu sinder Kraft
til at rive dem ud as m it Bryst. D e n Almægtige, der i disse
D age vidunderlig var med Folket, han vil ogsaa vise den Enkelte
Vei imellem de vildsomme S p o r , den Vei der maastee løber
udenom Fred og Lykke, men tilvisse fører til hans sande Bedste.
— O , havde jeg istedetsor mine 7 Billeder til denne Udstilling
kun eet som S ko v g aard s! dog nye, større, bedre Arbeider maa
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i G a n g som snarest, Arbeide! Arbeide! A r b e i d e ! ....................
D e seer hend e*) sagtens forst i M a i i O dense; gid jeg knnde
opfylde hendes Ønske at ledsage h en d e, men det er tvivl
som t ; thi foruden det vanskelige i at forudbestemme, kom
m e r n u t i l , at vore m ilita tre Ø velser begynde im or gen, og
jeg veed desangaaende slet I n t e t , hvorledes de a rran g e res, til
hvad V aaben jeg kommer (gid til K an on en !), hvor bindende de
blw e o. s. v. o. s. v. K u n det veed jeg, at jeg finder det heldigt
at benytte det gunstige Øieblik til at indrette en Almeettvci'bn in g eller N a tio n a lg a rd e , der efter m ine B egreber og Ønsker
skulde sikkre os i paakvmmende T ilfæ lde af O v e rfa ld , m ildne
B o n d e n s T y n g e r, og forbedre T o n e n i Armeen ved at kjore alle
S t æ n d e r om hinanden med lige R e t — de D an nede staae ikke
F a r e for at drages ned, men de Udannede aabnes M ulighed til
at hæves; jeg kan med G læ de tænke derpaa, om derfor end m a a
bringes O ffere. — Je g gik i Øjeblikket gjerne med til H e rtu g 
dom m erne, men 1) behoves det ikke, at Frivillige herfra tage
derover, og 2 ) har jeg jo flet ingen Øvelse i at fore V aa b en ;
m en jeg kan m isu n d e m in B r o d e r E m an u e l, der er bleven A d 
ju ta n t hos G n ldberg, der jo vel faaer Overkom m andoen paa denne
interessante Expedition — m aatte det ikke være en F ry d at
storme R e n d sb o rg ! og række H a a n d til at ydmyge SchlesvigHolsteinerne og vise dem: vi vare ikke det „d ovne, dorske og
usammenholdende F o lk ," de fljældte os for. — D e vil maaskee
studse over at finde en anden T o n e i dette B r e v , end i det
fo rrig e ; jeg flyndte mig at oplyse D e m o m , at ogsaa jeg har
gjort Bevægelsen m e d , og D e m a a hufle, at i denne Uge er
det gaaet med D a m p , saa Nyheder, der vare ældre end 1 T im e ,
kimsede m an ad. — S k o v g a a rd hilser D e m venligt; han var
enthusiastisk for W elh a v en s F oredrag igaar, hans Bem æ rkninger
om S p ro g e n e gav han herlige R eferater af, men jeg seer at
P lad sen er kun ringe, saa D e m a a kun glæde D e m ved, at der
atter er aabnet T ankerne andre Veie end P olitiken s, et smukt
T egn p a a , at R olighed vender n u tilbage. D e n skal benyttes
til at gjore os værdige til at nyde, hvad udmærkede M æ n d h a r
*) Brevskriverens M oder.
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stjænket os i den anden „store Uge" — den forste, veed De,
jeg nod i 200 M ile s Asstand. Lev vel, fjern Jomfru W . ! H ils
paa Dortheaslyst, hvor der vel er Bekymring for to Sonner,
de have tidt været i min Tanke siden Deres sidste kjcere Brev.
Lev vel! det ønsker Deres hengivne
Joh. Thom. Lundby. *)

6.
N. P. R. Schjsrringe til sine Foraldre.
Laaland.
Kjobenhavn 27 Marts (1848).

Kjære elstte Forældre!
.................Kjære Forældre, jeg kan godt begribe, at J vel sorger
over mig, men det kan jo ikke nytte. V i veed at vi stal afsted,
naar Kongen og Landets Bud kræver det og det er jo en ret
færdig Sag vi flal slaae fo r, saa siden maa Gud raade for
Lykken, kuns et friskt M o b ; gaae Faren imode med Uforsagthed,
stal man saa falde, saa doer vi med det Haab', at vi hisset vil
samles med dem, som begræde vort Tab herneden. Kjære F or
ældre, sorger nu ikke for mig, I maa finde Eder i det med
Taalmodighed, vel maa det være tungt nok, da jeg 'er Eders
eneste B a rn , men det maa dog ogsaa være Eder en Glæde,
at I dog kan fljænke Fædrelandet en S o n , som kan stride for
dets Vel. Med Begejstring har jeg fra min Barndom af læst
vore Forfædres saa mandige Bedrifter og med Henrykkelse har
jeg i Historien fulgt dem paa deres Krigstoge og med dyb 8Erbodighed beundret deres saa ofte udviste Tapperhed. Og siden
jeg selv kom i den militaire Tjeneste, har jeg ogsaa sogt ved
Lærvillighed og Agtpaagivenhed at uddanne m ig, for i Farens
Stund at kunne tjene m it Fædreland som en dygtig Soldat.
*) Lundby gik med som Frivillig i tredie Bataillon; han blev dræbt ved
et Baadeflud den 26 April 1848 i Bedsted.
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nu er den Tid kommet, at Fcedrelandet behover fine Sonners
Hjcrlp og Bistand, nu maae vi gaae frem med et uforsagt Mod,
Ha ab til Gud, Kjærlighed til Kongen og Fædrelandet, og Seiren
vil da visselig blive vor Lon. Kjcere Forceldre, nu vil jeg flntte
mit Brev med den Bon til Gud, at han vil give Eder en blid
og rolig Alderdom. Gud veed maaflee at jeg aldrig mere ven
der hjem til Eder, men jeg stal folge min Pligt og den stal
jeg folge som en brav Soldat, saa længe Gud under mig Livet.
Kjcere Forældre, nu beder jeg Eder at hilse alle Bekjendte fra
mig, at jeg er rafl og har det godt, men nu kan det ikke
hjælpe at I striver til mig, forend at I faaer Brev fra mig
forst; det Toi som I faaer og I kan fee der ei er mit, det er
Povels Broder Peter Christians. Og nu kjære Forældre vil
jeg byde Eder Farvel, ifald det skulde blive det sidste Brev,
Farvel, Farvel, kjære Forældre, og I er hilset tusinde Gange paa
det kjærligste fra mig Eders til Doden hengivne Son
N. P. R. Schjorringe.
Lev vel, Lev vel. Skulde jeg ikke mere komme tilbage, kjære
Forældre, saa vil jeg haabe at J giver I . en Erindring efter mig,
det er mit Onste og jeg vil haabe at I opfylder det. Lev vel,
kjære Forældre, Lev vel.

7.
Christian Sobolle til sin Kone.
Laaland.
Slagelse 30 Marts 1848.

M in kjære elstede Kone!
Da det i Aften er sidste Aften jeg er paa Sjælland, kan jeg
ikke lægge mig til Hvile, inden jeg i mine Tanker har talt et
Par Ord med Dig min elstede Kone. Endnu kan jeg ikke
meddele Dig med noget Nyt andet end vi disse to Dage har
været paa Marsen, hvor vi allerede har doiet noget. Kjære
2
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Christiane, alt dette vidtloftige vil jeg nu denne Gang forbigaae.
M in inderligste Bon til Dig er, at D u flaaer din Lid til Gud
i Himlen, han vil lette den tunge Byrde D u i denne Tid er
besvcrret med. O Gud! min kjcrre Ven! Gid D u og Alle
kunde fatte det gode Forscrt stadig at have Gud for Otte, da
vilde mangen et beklemt Hjerte finde Lindring og Trost i den
sorgelige Tid, som man kan kalde det. Hvor mangen et ustyldigt Mennefle vil der ikke blegne for Ondstabs og Uretfærdighedens Skyld, jo det er strcekkeligt at tænke. Styrk O Gud!
os arme Mennester, giv os Kraft og Mod til at udfore vor
Pligt, at vi, dersom det er din Villie at vort Oie stal brustne,
maae indgaae til den Herlighed som D u har lovet dem der gjor
din Villie. Styrk ogsaa de stakkels Enker, som maaskee vil blive
i denne Tid, vær ogsaa de Faderloses Fader og de Forladtes
Forsorger. — Disse kjærlige og trostende Ord du seer paa den
Placat, modtog vi alle fra Kongens Haand, da han tog en
venlig Afsted med os og onstede os et lykkeligt lev vel —
Hvilket jeg nu onfler Dig, min kjære Kone, vi haaber til Gud,
at maae samles igjeu, lev vel, hils dine kjære Forældre, din Softer
og hendes Mand og flere gode Venner og D u hilses forst og
sidst fra din hengivne Christian. Farvel.

8.
Hans Jessen til sin Familie,
12te Bataillon.

Kliplev Sogn ved Aabenraa.
Slesvig 13 April 1848.

Kjære Moder og Sostende!
Altsaa befinder jeg mig nu paa et Sted, hvor jeg aldrig har
været for, men dog som sædvanlig munter og veltilfreds, og jeg vil
haabe at I ere det samme. Den 9 April var en mærkelig Dag
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for mig, ja en uforglemmelig D a g baade for mig og Eder, at
fortælle Eder noget derom , bruger jeg jo vel ikke, da jeg haver
hørt at m in egen B ro d e r var selv i Nærheden. I Førstningen
da Kuglerne begyndte at synge os om Ø rene, da vi drog op imod
B a n , blev jeg rigtignok ikke faa ganste godt tilmode; thi 12
Batallion var just i S pid sen , men da vi først var rigtig i
T u ren , vidste m an flet ikke noget derom at sige, fljøndt Kuglerne
tromlede ind imellem Benene paa os. D e t gik os jo ganfle
lykkelig; thi af de D anfle blev der kun 3 — 4 Døde, men henimod 6 0 S a a r e d e , derimod af Tydflerne blev 3 0 0 D øde og
S aared e og over 8 0 0 Fangnetagen. D e flygtede strap, thi ellers
havde vi endnu tagen mere til Fange, de drog til Rendsborg;
her fandt vi flet ingen M odstand, der var ikke en M a n d i
B yen af de Fjendtlige. — V ores Konge er kommen hertil
B yen idag meb al fine Gardere og tilbageblevne Armee, og m an
taler stærkt om , at det bliver til en Afhandling imellem dem,
thi Tydflerne kan nu fee, at de kan I n t e t udrette. O veralt i
det D anfle er vi bleven modtagne med megen Kjærlighed og
Fædrelands V a rm e , men her i B yen var de anderledes sindet.
D e faae paa os med flye og misfornøiede Blikke og ikke en
danfl Fane kom frem i B y e n ; man kunde flue i deres Ansigter,
at de ansaae de D anfle rigtig for deres Fjender, fljøndt vi kom
der og overalt font deres sande Venner. M e n det er nu ogsaa
bleven ganfle anderledes, da de haver rigtig faaet G runden at
vide, thi P rin d s H o n e u r har indbildt dem, at vi havde ingen
Regjering, at Kongen var fastsat, og at han faae sig nødsaget til
at tage sit tydfle Folk i Forsvar og beflytte dem for de danfle
T y ranner. M e n nu da vi er kommen, haver de faaet den rig 
tige G ru n d at vide, og de anfeer ham nu ligefaavel som vi
for en Landsforræ der, og han vil ogsaa vist nok faae fin
Belønning.
Jeg haver denne G ang ikke T id til at strive mere, men
faafnart jeg har erfaret mere, vil jeg skrive Eder til igjen. Jeg
vil haabe at vi fees snart igjen, sørg ikke for mig, men tænk, at
den G ud vil bevare er uden Fare. Jeg tager G u d med mig
2*
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paa Reisen. Hils min kjære Særer, min gætter, ja alle mine
Venner paa det hjerteligste fra mig. Lev vel indtil vi sees igjen.
Eders taknemmelige Son
Hans Jessen.

9.

Lars Svendsen til Jernbanedirecteur G. Skram.
Slesvig 14 April 1848.

Kjære Herre!
Efter Lofte vil jeg nu her skrive Dem til og lade Dem vide, at
jeg er lykkelig og vel kommen til Slesvig. V i Jægere havde i
Sondags den 9 dennes en Dag, som just ikke var af de be
hageligste.
V i reifte ud om Morgenen tidlig og omtrent
Kl. 9 om Formiddagen stedte vi paa de fjendtlige Tropper og
nmiitte i den største Hurtighed over Gjærder og ©røster for at
forfølge de Fjendtlige, som under langsom Skydning maatte
retirere tilbage.
Dog havde vi det Held at kuns meget faae
blev truffen af os, endstjondt Kuglerne sang om Ørerne paa
os.
Af de Fjendtlige toge vi omtrent 8 Hundrede til Fange
og 2 Hundrede overgave sig frivillig til os foruden mange af
dem som blev nedstudte. Flensborg retirerede de forbi og vi
kunde først fee den mørke holsteuste Flag vaie paa Husene, men
i Hast blev de alle nedtaget og den danste opført i Stedet
for, ikke allene paa Husene og Veirmøller, men den blev ud
stukket af Indbyggerne igjennem Vinduer og Døre, og saavel de
Gamle som Unge stode allevegne og viftede med Tørklæder og
klappede i Hænderne og raabte Hurra! og øuflede vi danste
Folk velkommen. Derfra reiste vi til Slesvig, som vi endnu
ligger. Jgaar den 13 var Kongen her i Byen og hele den Hær,
som her ligger, var opstillet for Hans Maiestæt, han ønflede
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os velkommen og lovede at sorge for os som en Fader. Id a g
er her funden omtrent 2 0 0 Tydskere, er tagen til Fange og
er fort tilbage til Flensborg. M ange af B y e n s Jndvaanere
er rom t fra hele deres deilige Boliger, og deres smukke S a le
med Lysekroner og store Speile afbenyttes nu til os, som vi
synes temmelig godt om. Hvorlcruge vi stal blive her, det veed
vi ikke noget om. Hvad Reisen ellers angaaer, har vi maattet
lide baade S u l t og Torst foruden Kulden, som om N atten har
vcrret det vcerste at doie for os, ister n a a r vi har vcrret paa
Forposttjeueste. D e t er ikke saa som at tjene i Kjobenhavn
hos min kjcere H rr. Directeur G . S k r a m , men derfor beder
jeg D em paa det Idmygeligste at hilse saavel F ruen som Bornene
fra mig og Pigerne, og jeg haaber nok, at det ikke stulde vare
saalcenge inden vi skulde komme til at vende tilbage, og da er
m in inderlige Onste at jeg maatte komme i D eres Tjeneste
igjen som forhen. Hermed afbryder jeg m in ringe Skrivelse med
mange venlige Hilsener til D em fra D eres takstyldige Tjener
Lars Svendsen.

10.

Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfolge.
4 B ataillon.

Kjoge-Egnen.
Bercht ved S lesvig 21 April 1848.

Kstrre B rod er H err P astor Villemoes!
P a a Langfredag kommer jeg ihn, at vor Frelser døbe, for at
om jeg snart stulde gerne her fr a , da doer jeg ikke, men reiser
hjem til vor H e rre, dette O rd er min T rost, idag da jeg er
ene til Forsamling. Jeg har nu i flere Aar glædet mig i S a m 
fund med flere B ro d re og S o stre , nu e r Tiden for Oieblikket
anderledes for m ig, men dog tog jeg feil, da jeg sagde jeg var
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ene til Forsamling, thi Herren er visselig meb mig og prcediker
ved sin gode Helligaand i mit Hjerte, at jeg kan fjende, at hans
Rige ikke er her eller der at pege paa, men i Hjertet, der hvor
Troen er, og stinner ud i Kjcerlighedens velsignede Straaler;
Gud flee Lov, jeg er sund paa Legemet, og har Christus til
Læge for min Sjæ l, takket være vor Gud og Haus Navn
evindelig. Det har ellers været lidt besværlig for os paa Reisen
her op, nogle maatte give sig under, men Herren styrkede mig;
naar Knæene bævede af Anstrængelse, kom jeg ihu, at Christus
bar ogsaa tungt paa Korset, for at han kunde om en foie Tid
tage Korset af mine Skuldre og sætte mig tilsidst, frelst og fri,
ind i Himmerige. De har vel nok hort om Slaget ved Flens
borg, saa derom har jeg ikke nødig at skrive, jeg var nær ved
de susende Kugler, og de dump iblandt os, men det var ikke
Herrens Villie dengang, at fore mig hjem. Nu ligger den
danfle Armee i Slesvig og Byerne der omkring, færdig til
friflt Slag om det bliver fordret, hvad det vil blive staaer i For
synets Haand,men da jeg troer det er
en retfærdig Sag vi
strider for, er mit Haab, at Enden dog flal blive god for Guds
Born, det kan jo ikke feile, og da Gud dog i fordum Tid vilde
flaane Ninive,
om der fandtes ti Gudfrygtige i Steden, mon vi
dog ikke ogsaa tor bede for Dannemark, der ere dog flere end
10, men der er ogsaa mere end en Stad. Men Gud, som
gjor langt over hvad vi bede eller forstaae, veed nok at mage
det til det Bedste. Jeg har et Beviis ja mange, at Gud er stærk
i den Svage ogsaa i det Legemlige, thi jeg har nu i 14 Nætter
ikke været af Klæderne, men er ligesaa rafl som da jeg var
hjemme, men om det snart behager Herren at lægge mig paa
Sygelejet, eller maaflee død, er hans Sag og min — at skikke
mig i hans Forelser med Taalmodighed. Derom beder jeg daglig
min Himmelfle Fader, fljondt mangen Gang svagt, men kjære
Broder, kom mig til Hjælp og hils mine Venner at de og hufler
paa mig, da naar vi saaledes hjælpes ad, da vil den stærke
Gud staae os bi og vi vinder Seier, det er nmulig andet, det er
min Trost og Overbeviisuing og jeg veed og troer, at de alle
heri vil være med. Thi vi har Guds Ord med os, mod alle
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vore Fjender, Ja Trost og 93amt er Jesu Ord, mod Morkets
frække Skarer, vi frygte ei for Vold og M ord, For Sjæls og
Legems Farer, thi
miste vi end her, Alt hvad os kjcrrest er,
stal Livet mistes med, vi tabe ei derved, Guds Himmel staaer
os aaben.
Nu stutter jeg med at bringe Dem og Deres ganfle Huus
samt alle mine Brodre og Sostre der omkring mine hjerte
lige Hilsninger, og tillige fra Lars fra Hoierup, som jeg
har talt med idag; vi vare glade for hinanden, det er
den eneste Broder
jeg har talt med her oppesom jeg nu
er; en gammel Kone, hos hvem jeg sidder og flriver dette,
har jeg det gode Haab om, at hun er vor Softer, men besvær
lig kan vi faae hinandens Mening at vide, da vi et kan forstaae
hinanden rigtig. — Nu beder jeg Dem at hilse de Kjcrre paa
Kjogegaard og i Heinerup, ja dem alle rundt omkring, om de
vilde sende Hilsen til Vineruperne, til Krageberg har jeg streuet,
skriv mig et Par Ord til, det bliver besorget frit fra Kjobenhavn
her over, naar det sendes til Bataljonen. Lev nu vel, De og alle
Deres og mine Venner, det onfler Eders Broder
Ole Nielsen Hyllede.

11.
I . F. Jensen Kundby til sine Forælbre *)♦
2det Joegercorps. Holbæk-Egnen.
Hsrup paa Als 26 April 1848.

Kjcrre Forcrldre!
Vor stære Gud har endnu styrket og bevaret mig Liv og Hel
bred og friet mig ud af stor Fare. — Jeg haaber, at I har
bekommet mit sidste Brev fra Slesvig, og hvori jeg onstede
*) Han gik med som Frivillig mod sine Foraldres Ønske.
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snart at komme i Batallie med. Fjenden og nu kan jeg da sige,
at jeg har oæret lidt ordentlig med i disse gode Paafledage. I
S le sv ig har jeg oæret indqvarteret i den senere T id og tænkte
mindst paa at blive angreben, og i S o n d a g s Kl. 9 rykkede vi
en M i i l ud af B yen imod Rendsborg for at gjore Feltvcigt,
men strax efter Aflosningen drog Preusserne frem for at a n 
gribe os og vi maatte retirere, og ved hvilken Leilighed de befljod os med Kardætfler saa det susede efter, men lykkeligviis ikke
traf uden en D ra g o n s Hest; da vi kom til Volden Dannevirke
ikke langt fra B yen satte vi os fast, og flere danske Tropper
kom os til Hjælp, saa jeg troede bestemt, at Fjenden havde ble
ven tilbage siaaet, n aa r vi havde bleven tilbørlig understottet af
Artilleri paa Veien, men imod Forventning blev der com m an
deret til Retirade og G ud veed om ikke det var stadeligt for de
D a n fle , da jeg efter min Skjonsomhed ikke fandt nogen G ru n d
dertil; siden vedblev vi fægtende at retirere igjennem B yen og
ad Flensborg, først langt ud paa N atten turde vi bivouakere i
en S kov. Ved D agens Frembrud fortsatte vi vores M a rse , og
2det Jæ gercorps lagdes i Feltvagter en M iil forud for F le n s 
borg ligesom ved S lesvig. Frem ad D agen rykkede igjen F je n 
den frem imod os og vi maatte paanye retirere, og inden vi
vidste af det, vare vi omringet af Preusist Kanallen og vi for
merede Karee i en blod Eng og deres Heste gik omkuld og de
opfordrede os til at nedlægge Vaaben, men vi svarede dem med
en frygtelig S a lv e og de maatte vende tilbage; da de nu faae
at de med Kavalleri intet udrettede, kom deres In fa n te ri imod
os og blev ved at drive os til Flensborg; ved denne Retirade
i M a n d a g s har vi mistet mange Folk og deriblandt flere O ffi
cerer; saaledes er vor Oberstleutenant borte og alle Officererne
af 2det Compagni, og Kapitain Hveberg faldt strax ved S lesvig
gjennemboret i Hovedet af en Kugle. V i har to brave Leutenanter tilbage ved Compagniet, og vi har den djærve Leutenant
v. Bolle at takke næst G u d s vidunderlige S ty relse, at vi ikke
bleve tagne af Fjenden, men lykkelig naaede og kom igjennem
Flensborg; efter at have passeret om Natten næsten ufrem 
kommelige S teder, blev vi indqvarteret et S te d langt paa denne
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Side Flensborg Kl. 1 og fik lidt Spise og Hvile til Kl. 3.
Derpaa fortsatte vi igjen Marsen og kom her til Als til vore
gjæstsrie danske Brodre igaar Eftermiddag saa udmattede og
tilsnavsede, at vi maatte flæbe os frem og lignede ikke S o l
dater. Nu opkastes der Batterier paa den anden Side Sundet
og der bliver sat stor Modværge for Fjendens videre Fremrykken, og jeg haaber til Gud, at Fjenden ikke naaer sit Maal
her. Der formenes ogsaa snarlig Hjælp af dem, som har t i l
budet samme.
I øjeblikket blev det mig sagt, at en Parla
mentær var ankommen for at tilbyde Forlig, men han maa
bie, da Kongen selv stal besvare Forstaget. Guds Fred og
Velsignelse folge Eder siære Forældre til Gud give at jeg
gjensees med Eder. Eders hengivne Son og Fædrenelands
Forsvarere
I . F . Jensen Kundby.

12

*

Lars Sørensen Eilstrup til sine Førælbre.
Kjsbenhavn sidst i April 1848.

Kjære Forældre!
Jeg lovede jeg stulde strive noget, inden jeg skulde ad Holsteen
til og nu begynder Tiden at nærme sig, mange paastaaer, vi
skal reise i næste Uge og
lære i Frederits det Øvrige, andre
paastaaer, vi stal blive til Frispillerne kommer ind, og ingen
veed det, vor Underofficeer veed ikke noget deraf, men længe
varer det ikke, vi lærer blot det Allernodvendigste......................
Kjære Forældre og Sostende og Broder, vær ikke ilde tilmode,
fordi jeg skal reise; I maaikke tro jeg er bange for det, der
er ikke mange der er bange, fordi de stal reise, nogen er der
jo, men det er ogsaa maadelige Karle. Jeg mangler ikke noget,
jeg er vel fornoiet med min S tilling og jeg kan faae om jeg saa
vil have 100 Rdl. as Pedersen, men stal vi afsted strap saa

<
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h ar jeg Penge nok, jeg haver endnu 1 0 R d l. E r det mig ikke
mulig at faa strevet før et P a r D ag e før vi skal reise, da
stal jeg nøk strive et F arvel hjem. D erso m I vilde have
m undtlig B u d ind med nogen, saa de vilde tale med m ig , da
er jeg ved 2 B a ta lio n 4 K o m p ani 4 Etage paa S ølvkasernen
og S t n e n har N r . 1. B i er fri fra Kl. 11 til 4, saa skal vi
stille, saa flipper vi Kl. 7. Jeg haver T id nok at strive og jeg
troer I faaer fim meget I kan lirse i en T im estid , men I kjeder
J e r vel ikke ved at høre hvorledes jeg haver det. N u kan jeg
takke m ine kjære F o ra ld re , fordi I har l a r t mig at lase og
skrive, hvor tungt er det ikke for den som ikke selv kan strive
hjem, jeg har m aattet strevet for mange, de ønster blot de kunde
strive som jeg, n a a r jeg saa faaer B rev et fard ig , saa g aaer vi
ned i M arketenteriet, saa giver de en Kop Kaffe. E t B r e v
striver jeg paa et P a r T im e r, det er, m ens de andre sover,
dette har jeg strevet paa igaar med, men n a a r jeg striver for
andre, saa bliver de ikke saa lange. Jeg spurgte vor S k e rs a n t
idag, om han ikke vidste, n a a r vi stulde afsted; han sagde, vi
skulde have lcert først, jeg kan nok sige D ig det, men saa m a a
D u holde M u n d , paa Løverdag stal vi have udlært, og saa
v arer det ikke længe. V o res Løitenant S v a r t s haver spurgt os,
om vi havde Lyst at reise, saasnart vi havde udlært, vi raabte
alle J a , og dette glædede ham, han roste os for D an ste G u tte r.
M e n vi stal nok faae at vide noget i F orv ejen , inden jeg stal
afsted. J e g haver det meget godt, vi ere tilfreds vi skulde afsted
til Holsteen allesammen i m o r g e n .— I d a g stal vi ud at fyre med
K ru d t; vi haver lært det meste og den Lære er blot Plaseer, det
kan ethvert B æ st gaae igjennem, der bliver ikke lagt S t o k paa
nogen, endstjont mange fortjente det, thi de benytter dem af
Lejligheden. Jeg haver været nde hos m in S ø s te r igaar, n u er
hun kommet, imorgen stal jeg derud igjen. Jeg havde ikke
S t u n d e r at spørge hende, hvorledes hun har havt det derude, det
kan hun selv skrive om. H u n opmuntrede mig til at stride,
men det havde hun ikke nødig, vi ere glade n a a r vi stal afsted.
B liv e r jeg studt, saa hviler jeg ligesaagodt i Holsteen som her i
Landet, men at blive skudt, tænker vi ikke paa, vi tænker kun at
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fægte tappert og odelcegge baade Holstener og Proiser og vende
hjem meb Seier.
Vore Folk har nok lidt meget ondt baade
af Hunger, Kulde og Regn, saa faaer de ikke Hjælp, faa taber
de nok, men der afmarferer Folk fra Kjobenhavn hver Uge.
B i veed ellers ikke noget om Krigen, I veed vel ogsaa meget
mere hjemme; I kan jo strive mig til hvorledes det gaaer til
hjemme, thi der bliver jo kaldet faa mange Folk ind, faa der
bliver vel snart knapt om Folk, og I kan jo ogsaa strive, hvor
ledes I haver det, om I faaer mine Breve, om I snart har
tilfaaet, der er altid noget at strive om. Nu være I Alle paa
det Kjærligste hilset fra mig. H ils Nille at hun stal nok faae
et Brev.
Levvel Allesammen, Levvel.
Lars Sorensen.

13.
Ane Catrine Mikkelsdatter til fin Mand Jens Enslev,
Overkonstabel ved 4de Batteri.

Grenaa-Egnen.
Selkjcrr 2 M ai 1848.

Kjære Ben!
D in Skrivelse har jeg modtaget og feer deraf, at D u er kom
men til Kjobenhavn og er frist og rafl og er lovet at blive der,
og det er mig allerede til stor Trost, hvis dette kan blive ved
M agt; men jeg beder Dig, hvis det er Dig muligt, at tilmelde
mig, hvor lang Tid D u troer at blive borte. Og jeg har
Gud stee Lov ogsaa den Glæde at tilmelde Dig, at ogsaa vi
ere ved godt Helbred begge to, og jeg troster mig derved, at
den Gud, der eett Gang har sammenknyttet os i et uoploseligt
Kjærligheds Baand, han ogsaa igjen vil fore os til hinanden med
Glæde, stjondt det er mig mere tungt at savne D ig , end da
jeg i mine Forældres Huns stod ene tilbage. Men Gud har
hjulpet mig at bære dette Kors med Taalmodighed, og jeg
haver det Haab til Gud, at han ogsaa i disse Provedage vil
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styre og lede baade D ig , som stal vandre i det Fjcrrne, og vi,
som stal leve i vor Enlighed, indtil han igjen vil fore os til
hinanden, enten det nu steer her eller hisset, da maa vi vcrre
fornoiet med hvad Skjcebne Gud den Almcrgtige vil tilfoie os.
Den lille Dorte siger hver D ag: Gid Fader var hjemme.
"Rasmus Fynbo saaede paa Paasteloverdag 30 Skjcrpper Havre;
Anders saaede Kloveragrene de andre Helligdage; min M o r 
broder fra Hammelev harvede Resten af Havrelandet og ploiede
det tilbageblevne til Havre i forrige Uge; idag saaede min
Morbroder i Torso 6.V Skjcrppe reent Havre og 1 Tonde, som
Nu v il jeg
var blandet med Byg nedenfor Kjelden.................
ende min ringe Skrivelse med de O rd: Lev vel min sode Ven,
det onfles af din hengivne Kone og elstede Datter. Jeg onster
at see D ig istedetfor et Brev, hvis det er Guds V illie , men er
det ikke faa, da vil jeg vente med Taalmodighed, indtil Herrens
Time kommer. H ils din Broder Jakob, Rasmus Rogaard og
Kone, og D u vcrre hilset paa det Venligste D u min elskede
M an d; forglem os ikke i din Bon til Gud.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

14.

Dragon Niels Knudsen Sondertang til sine Foraldre.
Lemvig-Egnen.
Randers 4 M ai 1848.

Kjcrre Forcrldre!
Nu kan jeg ikke undlade at strive Eder t il og lade Eder
vide min Tilstand. Jeg er frist og ra fl og lever vel efter
Omstcrndighed.
Jeg spurgte i Loverdags den 28 A pril, at
min Kammerat af samme Aarstal var indkaldt og stulde
mode i Randers snarest m ulig, faa kunde jeg tamfe, at jeg
ogsaa stulde mode. Jeg modte Sondag Eftermiddag, og da
jeg kom t il Randers, modte der mig strap flere af mine
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K am m erater, som kom mig smilende i M ode og sagde: V el
kommen S o n d ertan g . Jeg rakte dem strax m in hoire H aand
og de sagde: G ud flee Lov og T ak vi har dig, for du kan synge
og opm untre os Alle. M in Kiste og Klceder er hos S k o v 
rid er Rysel. Jeg har 3 F a a r og 3 Lam tillige en B istade,
som Skovrideren kan sige Eder. N u m aa I ikke tro , at
det er af denne G ru n d , at jeg lader Eder dette vide, at jeg
ikke mere tænker at komme tilbage; det forekommer mig a l
drig , at jeg flaner nogen F are for, thi med G u d s H jælp
haaber jeg at see Eder engang igjen.
Id a g Kloken 2
skal vi reise herfra til Aabehoi eller til Aalborg og flat
over til Fyen. Jeg troer at jeg har faaet en deilig Hoppe,
den er sort uden Aftegning, den er kuns lille, men den har
stærke B een og bærer let, saa jeg synes, n aar jeg kommer
paa Ryggen af dette D y r, saa vil jeg stride for Kongen og
F æ drelandet med frit M o d . Jeg vilde gjerne at Je n s Larsen
Kierk skulde see m it B re v ; jeg har faaet m in B ro d ers I n d 
kaldelses B rev igaar, men han reiste i F redags. N u beder
jeg E der om ikke at sorge mig, thi G ud kan og vil hjælpe mig
ligesaavel der som her. N u byder Jeg Eder kjære Foræ ldre,
S oflende og V enner m it F arv e l, thi Klokken er 1 0 , jeg m aa
til a t begynde at pakke m it T o i sammen. Jeg er m unter og
glad, rafl og fornoiet. Adjo, farvel, det onfles af Eders tro
hengivne S o n
N iels Knudsen S on d ertan g.
D rag o n til Liv og S jæ l.

15.

Pigen Ellen Nielsen paa A ls for J e n s Andresen Damgaard
tit hans M oder.
R ibe-E gnen.
Mjang 6 M ai 1848.

Kjæreste M o d er!
S a ale d e s kalder jeg Eder, da jeg skriver for E ders S o n , som
har bedet mig derom, da han selv ikke kan. H an er syg og
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ligger atter paa Sygestuen (Augustenborg Palcr), hvor han for
har lagt 3 Dage. Efter disse 3 D ag es Sygeleie var han lidt
til B edring og forlod altsaa H ospitalet og blev indqvarteret
hos os (som han selv har skrevet til Eder strax da han var
ankommen til os). H an var hos m in B ro d er G aardm an d
N iels Christesen Nielsen i B y en M jan g ikke langt fra Augusten
borg og opholdt sig i 18 D age, og var modtaget med D eeltagelse af os Alle. I s æ r jeg tog hjertelig Deel i hans Skjcrbne
og gjorde i denne T id for ham alt hvad der stod i m in M a g t
for at lindre ham. H a n var i denne T id meget forkjolet,
havde ondt for Brystet og var svært plaget med Hoste eller
Knyste, som han kaldte det. Paafledag fik alle Jndqvarterede,
som havde været paa Hospitalet O rd re til at afhente deres Toi
der, og da blev han mere svag af at bære al den Oppakning
til M jan g . D a han nu var for svag til at gjore Vagter, kom
der B u d efter ham, at han skulde paa Sygestuen igjen. M in
B ro d er gik da hen og talte med en af H ospitalets Læger derom
og fik af ham Tilladelse til at beholde ham hos os, n a a r vi
henvendte os til B a ta lio n s Lægen, som var indqvarteret i vor
B ye, hvilket vi strax gjorde og som han da fik M edicin fra.
M e n den folgende D a g S o n d a g den 3 0 April kom der atter
B u d , at han flulde paa Sygestuen, vi kjorte ham derhen og
ikke uden med ro rt Hjerte saae jeg ham forlade vor B o lig , da
han saa nodig vilde fra os. D a han forlod os, sagde han til
m ig: dersom jeg lever den D a g og igjen kommer hjem til min
M o d er og S ofter, stal jeg nok forstylde D ig hvad D u har gjort
for m ig , thi D u har været mod mig som jeg var din B roder,
hvilket jeg sagde han et skulde, thi hvad jeg har gjort mod ham,
har jeg gjort af Medlidenhed, men uden Hensyn til Belonning.
Jeg striver det langt fra ikke for selv at roses, thi deraf havde
jeg mere S k a m end ZEre; men blot til Trost for Eders omme
M oderhjerte, at I stal vide, at han ogsaa blandt Fremmede
har funden Deeltagelse, thi han har fortalt mig Eders S o r g
ved hans Afsted. D e n 4 M a i besøgte min B ro d er ham paa
Hospitalet og den 5 var jeg hos ham, og har atter lovet at
see hen til ham. M edens jeg var hos ham blev han hæftig
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rystet af Feberen eller som vi kaldedet Kolden, som han hver
Dag havde havt, siden han der var kommen, men han syntes
dog at Hosten var ei nær saa strceng som for og for Brystet
havde det og lettet noget, naar blot han kunde blive af med
Feberen, meente han nok at komme sig igjen. V i har atter t il
budet ham, hvis Gud under, at han bedrer sig saa meget, at
han kan faae Forlov til at forlade Hospitalet, at modtage ham
i vor Bolig hos mine gamle Forældre, som er paa Gaardens
Aftægtshuus; thi paa Gaarden har vi 27 Mand Jndqvartering,
og vor hele £3e Als er meget fuld af danfle Krigsfolk, og paa
den
anden Side af Havet ligger
Fjenden. Jeg beder Eder
strap at strive til Eders Son igjen, da han hjertelig længes
efter Underretning fra Eder. I Krigen har han formedelst fin
Sygelighed ei været med. Gud den Algode hjælpe ham og en
hver Lidende, hvoraf vi i vor ulykkelige Tid have Mange, han
sende den Syge Lægedom, og den Bedrovede Trost og Husva
lelse, han værne om os Alle og sende os Fredens Engel til
vort oprorte Land og Rige, derom ville vi med forenede Kræfter
bede, og han Barmhjertighedens Fader vil i Naade bonhore os.
I være kjærlig hilset fra Eders Son Jens Andresen Damgaard,
og fra mig som en fremmed ubekjendt Pige.

16.
Lars Sorensen Eilftrup til sine Forastdre.
Kjobenhavn 14 Mai 1848.

Kjære Forældre!
Paa Torsdag stal vi reise: vi reiser i T illid til Gud,
han haver nu bestemt vor Skjæbne, vi vil være vor hellige
Eed tro og tjene vor Konge brav.
Ak mine kjære Forældre
og Sostende, nærer tilfreds hermed, falder jeg, saa er jeg
sorglos, og sterner jeg, saa vender jeg tilbage som en Krigs-
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mand faa brav; m it M od ff at ikke fortabe mig med Guds
Hjælp i den sidste Time jeg flat drage herfra. Reisen er be
stemt til Torsdag, maaskee det ikke bliver for Fredag eller Lover
dag, men afsted stal vi og i denne Uge bliver det ogfaa. Det
er ellers Ligemeget, enten vi komme afsted for ft eller sidst,
thi jeg mangler ikke noget; mange haver bedet om at reife
hjem, men det bliver dem nægtet, de faaer til S var, naar Nogen
faar Lov at tage hjem, faa v il de alle; striv hjem, mangler I
noget, faa lad dem sende Eder det. Jeg haver ellers ingen Lyst
t il at reise hjem, for faa blev jeg ilde tilmode, naar jeg skulde
afsted igjen, og jeg kan jo strive til Eder, ligefaagodt som tale
med Eder.
B i stal kun t il Jylland for det Forste, der er
Fjenden, vore Folk have tragtet dertil, for der kan de bedre
faae Bugt med de Tyveknægte, thi oppe i Holsteen er det vanstelig, thi der er Hæk ved Hæk og G roft ved G roft og der kan
de faa magelig pille vore Folk væk: jeg veed ikke nogen Besteed
om det, undtagen hvad vor Underofficeer siger, og han er faa
godt som vor Kammerat, vi kan tale med ham som med een
af vore Kammerater, og det kan heller ikke hjælpe, at de vil
være storsnudede.
Bor Underoffifeer havde tillad t, at naar vi
holdt H v iil, faa maatte vi holde os lystige; to Karle af vores
Batalion tog Tav, fom man kalder det, et Tæveri; en Underoffifeer
fra forste Batalion lob hen og smurte dem hver en Skrop;
men hele Batalionen var heller ikke feen, for vi flog Krins
omkring hant!, 0g et tordnende Hurra forkyndte hans - flammelige Foretagende, han foer strax hen til Loitenanten og meldte
os, men han fik til S var, at han kunde passe sig selv, han
havde ikke noget med os at gjore, og det var desuden i H viiletiden, han fik Skam for fin Ulejlighed. Dog maa dette lægges
til, at under Kommandoen faa gjor Enhver sit Bedste, jeg
haver heller ikke strebet dette for at vise vi ere storsnudede,
men for at vise, at de Smaae ere sommetider, værre end de
S to re ............ Her v il jeg nu strive Eder Alle et meget kjærlig
Farvel, jeg onster, hvis det er Guds B illie , endnu engang at
fee Eder; feer jeg Eder ikke her mere, faa vil vi nok samles
hisset, hvor vi lever mere fredelig end her paa denne urolige
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J o r d . Je g kan n u ikke strive m ere, m it H jerte er n u i en
u rolig T ilstan d ved T anken om S k ilsm is se n fra Eder. Lev vel,
lev n u vel Allesammen. H i l s dem som fjender mig, m en ikke
paa nogen M a a d e dem , som ikke veed hvo jeg er. H ils Nille,
jeg begynder n u et B r e v til hende, det stal ogsaa være et F a r 
vel. N u hilses og takkes I alle m ange G an ge, og bliv ikke
ilde tilmode, n a a r I læser m it B re v .
Levvel, Levvel det onstes af mig
L a rs S o re n se n Eilstrup.

17.

Poul Hansen Anno til sin Softer.
4de B a ta illo n .
B a lslsv (i Fyn) 15 Mai 1848.

. . . S a a vil jeg lade E der vide, at jeg havde n æ r blevet taget
til Fange af de proisiste G avtyve i Christiansfelt. D e r var
vi ikke mere end sire M a n d og hele det andet K om m ando var
marseret fra os. M e n G u d være lovet, at der i det S a m m e
kom en gammel B o n d e kjorende. S a a spurgte vi ham ad, om
han vilde kjore for o s ; men saa sagde han, den G a n g ikke, hver
ken for B e ta lin g eller Godvillen jeg vil. M e n vi, som forstod
det bedre, vi tog og trak ham af V o g n e n , og saa satte vi os
op at kjore. M e n da B o n d e n han saae, at vi fjerte, saa græd
B o n d e n og sagde: bi lidt, lad mig komme med op at kjore, for
at jeg kan faae mine Hefte igjen, og vi holdt og lod ham komme
op. D e t skeete i Christiansfelt i S le s v ig -H o ls te e n , og det var
ikke mere end et Q v a rte e r paa at gjore, saa havde vi været taget
til Fange af de proisiste D ra g o n e r. D e var 6 0 M a n d om at
stulle tage os 4 M a n d , men deres Heste vare for kortbenede til
3

34
at naae os . . . O g saa vil jeg gjerne bede D ig , kjcrre S o f t e r ,
at D u vil strive mig til med det S n a r e s t e . . .
P o u l H ansen A nno.

.
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Lieutenant W. Schsning til sin Moder.
1ste B a ta illo n .
Slesvig 20 M ai 1848.

Kjcrre M o d e r !
D a to af vore Lcrger have erholdt Tilladelse til at vende tilbage
til A rm een, vil jeg benytte mig af denne gunstige Lejlighed for
at tilsende D ig disse Linier. Je g vil nu, kjcrre M o d e r, saafremt
K ræfterne tillade det, da det jo er temmelig anstrcrngende at
strive med venstre H a a n d , forsøge at give D ig en kort B e strmelfe om m in Tilværelse siden Paastedag den 2 3 A pril 1 8 4 8 .
E fte rat B a ta illo n en havde været saa heldig ved et rafl A n 
greb at kaste Fjenden tilbage fra Dannevirke, m aatte vi dog snart
trække os til tilbage for den overlegne S ty rk e , P reu sserne kastede
im od os. D e t var paa dette Tilbagetog, at Skjæ b nen var mig
saa ugunstig at sende mig en Kugle i m in høtre A rm . S o m
en Folge af det stærke S l a g , faldt jeg n a tu rligviis overende,
m en jeg reiste mig dog strax igjen, og nu forst mærkede jeg,
at S k u d d e t var gaaet igjennem m in Albue, og da gjennemfoer
mig ogsaa strax den T an k e , at jeg m aatte miste A rm en. J e g
søgte n u , bærende den sonderstudte A rm i den venstre H a an d ,
at trække mig ud af I l d e n , og efterat have tilbagelagt en 1 0 0
S k r i d t v a r jeg saa heldig at træffe m in O p p a s s e r , der forte
mig hen til vor Læge B e r g , som vi fandt bag en Bakke ifærd
med, og det uagtet en hæslig Kugleregn, at forbinde de S a a red e .
H e r blev jeg, efter at have faaet A rm en forbundet, lagt paa en
B a a r e og n u gik det med P reusserne i Hælene og Kuglerne
om O re n e ad S le s v ig til. H e r blev jeg indlagt paa Hospitalet,
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og efterat Lægerne i nogen Tid med rystende Hoveder havde
undersogt min Arm , erklcrrede de mig, at den maatte afscrttes.
Siden Amputationen har jeg befundet mig ret vel; jeg er bleven
uhyre afkrcrftet, men har dog ikke havt synderlige Smerter.
Hvad Pleien angaaer, da er den faa god, som jeg kan onfle
mig den, og det er en Trost for os Alle, at vi her ligge under
preussist Herredomme. Jeg er nu, hvad min Helbredelse angaaer,
kommen faa langt frem, at jeg kan være en 6 a 7 Timer oppe
af Sengen om Dagen og haaber om et Par Dage at komme
ud i Luften. Der blev ikke noget af Fangernes Udvexling, saa
at jeg vel kommer til at vandre til Rensborg, naar jeg bliver
helbredet. V il du takke M aria og Vilhelm for deres 3 t il
sendte Breve. H ils Fader og Soskende fra din hengivne Son
W. Schoning.
I en heel anden S t iil og Tone er en tydst Lages Brev til den S a a redes Fam ilie, strevet i den Saaredes Navn. Nogle Linier til Prove:

„ I n dieser Jahreszeit wo alles lebt und lacht, in den Genüssen
der verjüngten Natur schwelgt, die Freuden des schönen holden
Majes genießt, sehne auch ich mich hinaus in die schöne freie
Luft. Ach! ich beneide Euch fast!"

19,

Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev,
Overconstabel ved 4de Batteri.

Grenaa-Egnen.

Selkjcrr Mark 30 M a i 1848.

Kjcere elskede M and!
Alle dine Breve har jeg modtaget, og det er min eneste Trost
at hore noget fra Dig, men det gjor mig hjertelig ondt, at D u
ikke har faaet et af disse, som ere sendte til D ig ; thi det er
3*
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nu allerede det tredie jeg skriver til Dig og der foruden har jeg
ogsaa skrevet Jakob t il, da han meldte mig din Bortgang, men
det var ikke af stor Betydenhed, thi jeg flrev det i det Samme
din Fader kom med Brevet og i dette Dieblik kunde jeg hverken
tænke eller skrive, thi det var mig til stor Sorg at hore, at,Du
ffulde forlade Kjobenhavn. Men D u maa ikke sorge for mig,
thi den Gud, der styrer alle skabte Ting, han styrer ogsaa for
baade mig og din elstede Datter, thi vi er nu ganske allene
buabe Nat og Dag, men hvo tor frygte for Fare, der staaer
alene under Guds faderlige Varetægt. Det er min eneste Trost
at see den elstede Pige mig smilende imode, hver Gang jeg kaster
mine Dine paa hende. Der gaaer ikke en Dag forbi, uden
hun siger, gid Fader var hjemme; hun kalder ogsaa mange
Gange paa D ig og siger, Jens, Jens
Jeg vil bede Dig,
at D u ikke sorger for os, thi vi har det ved Guds Bistand godt,
og jeg beder Gud uden Afladelse om at han vil styre og ledsage
Dig ubefladt hjem til os dine kjære Forladte, da vil der vist
nydes en ubestrivelig Glæde for den S o rg , der har stilt
os i en længere Tid fra hinanden.
Jeg har endnu ikke
havt den Glæde at kunne komme i Kirke, fljondt det
er min største Lyst. Der staaer Intet tilbage af Markens
Arbeide; paa Christi Himmelfartsdag kommer din Fader, og
saa vil han blive at saae Hveden. Jeg vil onske, at D u snart
kunde komme hjem at see Frugten af det Mergel D u selv kjorte
i Vinter, da vilde det vist glæde Dig at see, hvor den gode Gud
lader os see sin Godhed. H ils mine Bekjendtere, om der er
nogen i din Nærværelse, og D u min allerkjæreste Ven være
hilset paa det Venligste fra din hengivne Kone og inderlig elstede
Datter. Jeg beder Dig, forglem mig et; jeg kan intet sende Dig
uden hvad jeg kan strive Dig t il; men det gjor mig hjertelig
ondt, at D u har været borte i saa lang Tid og har ikke fanet
Brev fra mig endnu; thi jeg veed ikke, hvorledes jeg stulde have
flidt Tiden, hvis jeg saalænge stulde have ventet efter Brev fra
Dig. Derfor vil jeg bede den almægtige Gud, at han vil lade
disse Breve komme til Dig, at D u ogsaa kan nyde den Glæde
at høre fra os. Jeg ouster Dig al Lykke og Held tilligemed
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Kongens ganske Armee snarest muligt at vinde den ønskelige
S e ie r, og D u da tilligemed alle, som ere borte, maa komme
hjem til Eders fjern forladte Hjem.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

20.

Lars Hansen Ammindrup til sin Familie.
1ste Bataillon.

Nordsjælland.
Ven Als 2 Juni 1848.

Kjcere Forældre og Søskende og Kone.
Jeg takker D ig utallige Gange for din Skrivelse, som jeg
rigtig har bekommet den 1ste Ju ni, for D u kan tro, kjcrre Kone,
jeg har ingen anden Fornøjelse nu for Tiden, end at jeg faaer
B rev fra D ig , men det gjør mig saa ondt for min gamle sorrigfulde Moder. Jeg beder Eder, at I sørger ikke saa meget, for
det kan jo ikke blive anderledes alligevel og med S o rrig kan I
jo ikke hente mig tilbage t il Eder. M en hvis at det er Guds
V illie , at jeg maa beholde min Helsen og mine Lemmer ved
M agt, da naar jeg kommer hjem, da vil der oprinde en Kjærligheds Kilde imellem os, som aldrig kan udtømmes her paa
Jorden. Og jeg haaber med Guds Hjælp nok at jeg stal komme
hjem, men hvis ikke, saa faaer man jo være fornøjet dermed, men
det kan jo gaae bedre end man forestiller det.
Søndagen d. 29 som D u skrev dit B rev, saa var vi i
S lag igjen med de Tydfle. V i blev sat over Vandet fra Als og
over paa de Slesvigske Grændser; det Vand derimellem er ikke
meer end som 100 Alen. De Tydfle har gjort Forsøg flere Gange
paa og vilde over paa den lille O Als, men det er ikke lykkedes
dem; hver Gang de har probeert derpaa, har vore Kanonbaade
og Orlogsmanden spødt dem i Omene, saa de har feet, at
Hoved- og Arme og Been er fløiet i Luften, og vi havde ogsaa
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nogle B aterier meb 8 0 -P d . Kanoner og de er flemme, hvor de
træffer, faa de Tydske mærkede, at det var en Umulighed at
komme over til os. V i har lagt i Sonderborg en 10 D ag e
og maatte gaae paa Arbeide hver D a g og hver anden N a t paa
V a g t, og det var B aterier og Forflandsninger vi maatte lave;
men da det var færdig, faa skulde vi probere dem. I S o n d a g s
M o rg es fik vi O rdre paa at drage over, og faa kom vi over
Kl. 12 om M iddagen. V i var næppe kommen 2 0 0 0 Alen op,
for de begyndte at fyre efter o s ; men faa begyndte vi at skrige
den Ene høiere end den A nd en : f r e m a d d a n s k e S o l d a t e r ,
og faa rendte vi S to r m paa dem, og faa kan I troe at det gik
los. V i har noget nyt S k y ts , som kaldes Espingoler; der er
en Hest for hver Vogn og de flyder 3 2 S k nd mod hver G ang
at de lader, det ene efter det andet ligesaa stærk som m an kan
tælle, og det er noget farlig T o i for Tydflen, de kan ikke begribe
hvad det e r ; de veed ikke andet N avn til det, end at de kalder
det for Helvedes S k y ts , for det at de kan blive ved at flyde
uden at lade. S a a imidlertid lykkedes det os dog at faae dem
paa F lu gten ; men da vi havde faaet dem \\ M i i l , faa havde
de et B a tte ri paa 16 Kanoner; der havde det næ r knebet for
os. V ores B atalio n laa ganfle fladt hen ad J o rd e n , men
vi fik henved en S n e e s Kanonkugler ind imellem os, men det
lykkedes dem dog ikke at gjore os synderlig Skade. V i m i
stede ikke meer end 3 M a n d , den ene gik Kuglen reent igjennem ; og den ene blev Benet skudt af, og den tredie blev faaret
lidt. S a a imidlertid fljod vore Kanoner dem reent væk, hvem der
ikke blev faaret af dem de kjorte væk. D a vi kom derop, laae der
baade Heste og M ennefler font der var skudt og G ud veed
hvor mange de har faaet med dem af de Døbe, for de har alle
B øn dernes Vogne taget væk tit at kjøre for dem. Kjære Venner,
I synes det er sørgelig for J e r, men I kan ikke G u d fuldtakke,
at det ikke er i Jeres Land at Fjenden er, for I kan troe det er
sørgelig at see Koner maae lobe fra H u n s og Hjem med B ørnene
i Forklædet, og de veed ikke, hvor de flat hen, for vi skyder
fra den ene S id e og Fjenden fra den anden, og paa de P a r
M i i l at vi drev dem væk, havde de nok taget Alting med hvad
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de kunde have, og flaget Kister itu og Boflabet itu, og der er
over en Snees Huse og Gaarde, som brændte af, som der
blev kastet Bomber over fra vores Kanoner, saa de antændte,
og al deres Sæd er reent spoleret. I maa selv tilstaae, at det
er sørgelig for de Mennesker; derfor, kjære Venner, takker Gud,
at I kan have Fred i jeres Land; hver Bonde maatte med
Fornøjelse gjerne give den tredie Deel af alt det han eier for
det Tab, som de Mennefler lider, det kan jeg ikke fuldsige Eder;
men destoværre, der er vel ikke mange som fljønner paa det.
Ja nu maa jeg snart holde op at fortælle om det, for
ellers skriver jeg hele Siden fuld. Af vores, som faldt, troer
jeg ikke der var saa mange, men der faldt uendelig mange fra
de Tydfles Side; da vi kom derop fandt vi Been af de Tydfle,
som var fludt af ved Knæet og sad i Støvlen m. m. Men
destoværre vil der ogsaa blive mange Krøblinger i vores Land,
naar Krigen faaer Ende. V i har ingen Svenfler faaet endnu
og Gnd veed om vi faaer nogen. Fra om Søndagen, da vi
havde holdt op at flaas og til om Fredag Aften maatte vi
ligge paa Feltvagt paa Marken og det var en drøi Uge for
os. V i maatte leve ved Spegeflæsk og Brød og vi fik ingen
varm Mad, og ikke heller kom vi af Klæderne, men vi er snart
ligesom raae Mennefler, for naar en 50 Mand kan komme ind
i et Faarehuus og faae lidt Halm under os, saa leer vi og er
godt fornøjet. Nu er vi kommen tilbage til Sønderborg igjen
for at vi kan faae vaflet vort Tøi og der bliver vi vel et Par
Dage, men Gud veed hvor vi saa flal hen, de vil sige at vi
stal feiles til Apenrade for at gaae paa Fjenden fra en anden
Side. Nu Intet videre for denne Gang end jeg vil bede Dig
kjære elflede Kone, og ligeledes min gamle sorrigfulde Moder,
at I har en god Taalmodighed, for det er jo ingen Løgn hvad
der staaer i Skriften: at en god Taalmodighed overvinder Alting.
Og jeg trøfler mig ved de Ord: hvem Gud vil bevare han er
uden Fare. Lev vel det onfles af mig
Lars Hansen Ammindrup.
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©øren Nielsen Hemmed til sin Hnnsbonde.
1ste Jcegercorps.

G renaa-E gnen.
Stenderup 4 Juni 1848.

Meget W rede!
Jeg vil nu lade Eder vide, at forrige S o n d a g var vi
i svær S l a g med Tydsterne igjen, men vi drev dem den D a g
1 M i i l tilbage næsten fra S onderborg til Gravensteen og
Tydflerne tabte uhyre den D a g , og siden den D a g har vi gaaet
og smaastudt paa hverandre hver D a g , men ingen rigtig B a talie, thi vi staaer hverandre saa næ r at vi næsten kan tale
sammen, og kan vi ikke lade være at give hinanden et S k u d
af og til. M e n paa Pindsedag, saa stal Tydflerne have deres
Kaal, thi Kongen har lovet dem ligesaa hoitidelig en Pindse,
som de gav os Paafle. I m aa troe, at disse stakkels B o n d er
er at beklage, hvor de Tydste har lagt, thi hvor de kom tog de
Alt hvad der var, og truede disse arme Mennester med at a f
brænde deres B olig, n aa r de ikke bragte dem hvad de vilde
have, og deres K o rn , som staaer paa deres M arker, har de
hugget af til deres Heste, tilligemed har de taget en D eel Heste
fra dem, og saa at sige al den Skade de kunde gjore har de
gjort, og det R ug som de ikke har hugget af, er saa ilde m i s 
handlet nu under Fægtningen. Tak derfor den gode G ud, der
har befriet Eders velsignede K orn, som staaer i Eders M arker,
hvor I seer paa med Fornoielse, hvor I seer, at G ud belønner
Eder for E ders Flid som selv og ved andre udvirkes, og gid at
jeg maatte nyde den Glæde at hjælpe Eder det i Eders Lader, I
fryder Eder ved Eders velsignede Korn og det brune F o l o. s. v.
og jeg ogsaa, men hvad stal jeg fryde mig ved, hvor E n har
mistet Arme, en Anden Bene. M e n vi staaer dog uforsagt, thi
jeg lever ved dette H a a b , at om Kuglerne regner ned som
Hagel, saa er den uden F are, som G u d vil bevare. Jeg tænker
der er ingen Kugle stobt til mig og vær forvisset om, at hverken I ,
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Kjcrre Huusbonde eller Madmoder eller nogen af Eder er ud af
mime Tanker nogen Time til Ende og hvor tidt onfter jeg mig
ikke i Eders Ncrrvcrrelse, men naar det ftal ftee, veed jeg ikke.
D er siges rigtignok for sandt, at Kongen havde sagt til nogle
Bonder, naar de kunde faae Scrden i Jorden, ftulde Karlene
nok komme og hoste den, men desværre det bliver ikke Alle
der hofter.
Nu vil jeg ende denne min ringe Skrivelse med mange
kjæælige Hilsen til Eder alle, Gamle og Unge, og du lille Chri
sten hilses af mig at stræbe og voxe, at du kan blive en raft
lille Jæger i Fremtiden. Eders Tjenestekarl
Soren Nielsen Hemmed.
Lev vel, lev Alle vel.

22.
En Frivillig, Overjeger ved 3die Reserve-JLgercorps, til
en Ven.
Kolding 9 Juni 1848.

Kjære Ven!
Jeg har nu ganfte rigtig „ — hvad man kalder — oplevet
noget." Jeg har hort Kuglerne pibe, jeg har seet Skuddene glimte,
Rogflyer hæve sig, Folk flygte, jeg har følt, hvorledes man under
alt dette er tilmode, men uheldigviis var det Fjendens Kugler,
jeg horte, hans Skud, jeg saae Glimtet af, men vore Folk, jeg saae
flygte. I et foregaaende Brev til V. har jeg udforlig beftrevet den gode S tilling vi havde indtaget ved Landsbyen Hop
trup ; foruden andre Egenftaber havde den ogsaa det tilfælles med
de andre gode Stillinger, vi have havt i denne Krig, at den ikke
blev brugt. Deu 6 Juni sad jeg i god Ro og Mag og ftrev
Brev til V .; om Aftenen, da vi som sædvanlig havde aslost Posterne, blev der henimod Klokken 12 gjort Allarm, vi fik
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Befaling til at holde os rede til O pbrud og paa forste Vink at
træffe Posterne ind. Klokken 1 samledes faa Vedetkjæden med os,
hvorefter de Vagter, der laae i Nærheden af hinanden, trak sig
sammen paa Hoptrup Kirkegaard. D e r vare vi lidt over 2 K om 
pagnier, 5 Eskadroner Kavalleri og 2 Kanoner. Resten af vort
Korps var paa Vagter faa langt borte, at det ikke kunde støbe til
os. Af vort Kompagni var vi kun noget over 3 0 M a n d under
Løjtnant J rg e n s - B e rg , S ersjan t Agerskov og Overjæger R udolf
V arberg, vor Kompagnisjæf Frost med Siegum felt, Nutzhorn og
det øvrige M andflab stod 5 Fjærdingvei fra os og kom flet ikke
med i S lag et. Dette var naturligviis en meget uheldig O m stæ n
dighed; thi foruden at vi jo faa vare faa meget svagere, var der
naturligviis ingen rigtig O rden i det, n aar saaledes over Halvdelen
af Kompagniet var borte. Vore Kompagnier ere ikke store, faa jeg
vil anslaae vor Styrke af In fan teri til omtrent 3 0 0 M a n d . K a 
valleri havde vi nok af, mere end vi behøvede, thi Terræ net er
aldeles ikke ffiffet til Kavallerifægtning. Klokken 2 om M orgenen
marcherede vi af paa Hjemveien til Haderslev, da Fjenden sagdes
at rykkefrem. D a vi havde gaaet en halv T im es T id paa Lande
vejen i god R o og Fred, hørte
vi et P a r S k u d , et P a r Kugler
b
b
hvinede os over Hovederne, faa
vi kunde mærke, at det ikke var
b
b
S ignalflud. I detS am m esv iu £3
gede vi ind paa M arken gjennem
a
a
^ en Jndkjorsel i Diget, og blev
5
nu øjeblikkelig modtagne med
00
D
^ en levende Kugleregn, faa vi paa
k
3 een G ang kom midt ind i S la g et.
1
I r Jeg vil forsøge at give en Tegf
ning af T erræ net:
b store D ig er med levende
g
g
Hegn, bagved hvilke Fjenden laa.
a a en tom D a l. D en Banke,
h
h
liggende som Brakmark, o o
vore to Kanoner, e en Deel af

□e
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vort Korps, f en Rugmark, g g Dige med levende Hegn. h h
D a l paa den anden Side af Bakken.

V i kom marcherende i Retningen med Pilen og vilde til
Haderslev, men Fjenden havde omgaaet os og havde indtaget en
ganske fortrcrffelig Stilling mellem Haderslev og os, saa at vi
enten maatte flane os igjennem eller træffe os tilbage. Efter et
fargjæves Forsog paa det Forste, valgte vi det Sidste. Gjennem
Jndkjorselen k svingede vi ind paa Marken, og vor Afdeling tillige
med nogle andre opmarcherede bagved de 2 Kanoner. Af fjerde
Kompagni stal endeel have været ude i Kjæde, jeg faae stet ikke noget
dertil, det maa have været paa Grændsen af a og D. Da vi
kom ind paa vor Plads, kunde vi flet ikke fee nogen Fjende, men
derimod horte vi uafbrudt Kuglehvinen om Ørerne paa os. V i
kom flet ikke til at flyde, men vor Kjæde stal have fyret noget,
stjont uden synderlig Virkning, da Fjenden var aldeles fljult bag
Gjærderne. Vore Kanoner begyndte nu at give Ild , og nu ret
tedes især Fjendens Kugler efter disse, og da vi var bag ved
Kanonerne, ogsaa efter os. Der kom ogsaa en voldsom Mængde
Kugler, nophorlig peb de os om Ørerne, ligesaa tæt, som den
store Snee, der falder i Tovcir. I Begyndelsen gik de alle for
hoit, men det mærkede de og sigtede lavere, og vi kunde hore,
hvorledes Kuglerne floi os forbi nærmere og nærmere, vi lagde
os saa paa Knæ, det hjalp noget, da det saa blev galt igjen, lagde
vi os paa Albuen og tilsidst plat ud, og alligevel horte jeg flere
Hinste mig lige ind i Øret. Da vi saaledes havde ligget mellem
et Kvarteer og en halv Time, begyndte Uordenen. Efter Sigende
stal den være ndgaaet fra
hvem hans Folk bestyldte for
Feighed, om med Rette veed jeg ikke, men at han var i hoi Grad
konfus, fik jeg siden baade at see og at hore. Jeg er venstre
Floinnderoffiseer og da vi vare hoire afmarcherede med rigtig
Front, flulde jeg altsaa egentlig ligge allerbagest i Kolonnen ved i,
men det var ikke Tilfældet; thi der var hele Tiden en Deel, som
krob bag ved mig. At fjerde Kompagni trak sig tilbage, kunde
jeg ikke see for Rog og mine Formænd, men derimod fik jeg at
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vide, at mit eget Kompagni retirerede; thi de sprang op og lob
som Gale, 2 Pelotoner galopperede hen over mig, som var ble
ven kastet overende, da jeg ikke havde ventet nogen Bevcrgelse
ad den Kant til. Da Kompagniet saaledes stak af, maatte jeg
naturligviis, fljondt inderlig gal i Hovedet, gjore det samme, saasnart jeg var kommen paa Benene og havde faaet fat i mit Gevær,
som var bleven revet fra mig. V i lob nu alt hvad Remmer
og Toi kunde holde gjennem Rugmarken, der susede rigtig Kuglerne
om mellem os, vi kunde hore dem fare gjennem Stænglerne.
Der faldt ogsaa 2 af mit Kompagni. Jeg saae der vor Lojtnant
Jrgens-Berg lobe efter Mandstabet og raabe holdt, omkring, hvad
Satan lober I efter o. s. v. 2 menige Frivillige, Hvidberg og
Mule, samt din ærbødige Tjener gjorde det Samme, men med
liden Nytte; sik vi ogsaa et Dieblik Een til at staae, saa var dog i
det næste igjen kun vi fire tilbage, og de Bæster lob, saa at vi
ikke engang kunde indhente dem, mit Bryst arbejdede som Blæse
bælgen i et Smedeværksted. Bag ved Rugmarken var der et
Dige med levende Hegn, der kunde have afgivet en god Dækning,
der lykkedes det os endelig at faae endeel af vore Folk til at
standse, saa at vi virkelig fik endel af Gjærdet besat, men imidler
tid blev de ved at vige paa Siderne, og vor Lojtnant maatte da
ogsaa bekvemme sig til at kommandere retireer.
Nu lob vi ud
paa Veien, hvor endel af Korpset samledes. Husfarerne gjorde
imidlertid et glimrende Indhug, men Terrænet var for dem
næsten aldeles ufremkommeligt. Den ene af vore Kanoner blev
taget; thi Hestene bleve vilde og lob med Forstykket, Jægerne, der
skulde have dækket den, lob, og saa var den tabt, en Artillerist
vilde fornagle den, men blev studt, idet han løftede Hammeren.
De Folk, der vare samlede ude paa Veien, vendte nu tilbage til
Hoptrup, hvorfra vi for en Times Tid siden vare dragne ud.
Paa den Vei opbrugte jeg saa mange Vitser, saa jeg er læns for
flere Dage, det var naturligviis altsammen i Selvironiens Form,
men det var dog en rhetorist Vending, som Folkene ikke syntes
om, hvilket jeg senere erfarede. Ankomne til Hoptrup holdt
Offisererne Krigsraad, og det blev nu besluttet at see at vinde ned
til Sokysten og derfra indflibe os. V i satte os da i Marche og
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mere rendte end gik et Par Timers Tid, da vi endelig naaede ned
til Vandet mellem Haderslev og Aabenraa, den saakaldte Gennerbugt. Her kom Landbobefolkningen os imode med den ftørfte
Hjertelighed, de bragte os Mad og Drikke, hvortil vi haardt
trængte. Efter at have ligget en Tidlang paa Sokysten, bleve vi
indskibede i 2 Jagter, som Gud maa vide, hvor de havde faaet
fra. Vor Bestemmelse var forst at gaae til Aarosund, men da vi
skulde til at landsættes, kom Folk og fortalte, at Haderslev var
besat af Fjenden; dette var nu ikke sandt, men det vidste vi
naturligviis ikke. V i seilede da til Middelfart.
Der bleve vi
indkvarterede og udhvilte os efter Dagens Heltegerninger og Be
sværligheder. Jeg fik mig paa Gjæstgivergaarden en god Aftens
mad, Adjutanten, den eneste Offiseer, vi havde med os til M id 
delfart, en anden frivillig Overjæger og jeg satte os til at æde
kogte Flyndre af alle Kræfter og samtalede tillige om Dagens Be
givenheder; vi havde Tilhorere nok; thi femte Reservebataillon lig
ger der i Byen og alle Ofsisererne kom strax stimlende om os.
Ved denne Lejlighed talte jeg med Herr Fjelstrup og Seehusen,
som du har gaaet i Skole med, jeg saae der ogsaa General Harrison.
Næste Formiddag indstibede vi os til Snoghoj. Inden In d 
skibningen gik for sig, medgik der nogen Tid, og i dette Mellem
rum havde jeg en meget ubehagelig Affaire. Folkene stod nem
lig og snakkede om Fægtningen og paa uphilosophifle Menneskers
sædvanlige V i is, vilde de styde al Skylden fra sig over paa O ffisererne. Dette kunde jeg ikke taale at hore paa ret længe, og jeg
tilkjendegav dem da, at de ikke havde nogen Ret at tale med;
thi de havde lobet som de største Kujoner, det blev Herrerne støbte
over, de bleve yderst grove. Mine egne Folk holdt sig dog
nogenlunde i Skindet, men af de andre Kompagnier opførte de sig
højst uforskammet mod mig og truede mig ligefrem med Prygl;
thi da jeg var kun een og ikke saae synderlig robust ud, havde de
feige Wsler nok Mod flokkeviis at anfalde mig. Den samme
Scene gjentog sig ved Snoghoi, men jeg flap dog begge Steder fri
for korporlige Ubehageligheder. Hvad der især ærgrede mig,
var, at de faste Overjægere, som fluide have havt bedre Forstand,
ikke vare et Haar bedre end Folkene, men i Eet og Alt ligesaa grove
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og taabelige. D u fun nok forestille dig, at Samlivet med disse
Personer maatte vcrre mig i hoi Grad piinligt, og jeg var ikke
lidt glad, da vi om Aftenen ankom til Kolding, hvor den øvrige
Deel af Korpset var, og jeg igjen kom til mit eget Kompagni, saa
jeg blev fri for lcengre at pines ved de andres Pøbelagtighed.
Det Hele var Scener a la Madsen i „Gjenboerne". For Dieblikket
ligge vi i Kolding i et fortræffeligt privat Logi, som Siegumfelt har skuffet til sig og mig. — Paa Retiraden var der nogle,
der skilte sig af med Tornistrene, men skjøndt min faldt mig drøi
nok at flæbe afsted med, det var først den anden Gang, jeg
gjorde nogen Marche med den, saa syntes jeg dog, at det var alt
for usselt at kaste den, og jeg har ogsaa alt mit Tøi i god Be
hold. Den eneste, der har Roes af denne lumpne Affære, er
Vorherre; thi alle Folkene ere enige om, at det dog er en over
ordentlig retskaffen Mand, og han har været god imod os, da
der kun faldt saa faae; jeg vil nu hellere ansee som Grund hertil:
vore Fjenders daarlige Skydefærdighed og vor egen Forsigtighed,
idet vi først kastede vs ned og derpaa løb, samt endelig Fjendens
Frygtsomhed, at de ikke forfulgte os. Men nu har jeg vel talt
nok om den Ting, saa D u er kjed deraf; thi i Virkeligheden var det
jo kun en ganske ubetydelig Træfning, fkjøndt rigtignok den største,
jeg har været med i, men det kan det da let være. — Jeg
talte i dette Dieblik med Søren Munk, der staaer ved 9de B atail
lon, han er avanceret til Underofsiseer. D u kan maaflee laane
V. dette Brev for at han deraf kan uddrage de hjerte
brækkende Beretninger, som han har at afgive de forftjellige
Steder; jeg vil da haabe, at han virkelig gaaer derhen, baade naar
der er Breve at besørge, og naar der ingen er, men kun mundt
lige Hilsener og Beretninger.
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23.

Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev,
Overconstabel ved 4de Batteri.

Grenaa-Egnen.

Selkjcrr Mark 10 Juni 1848.

Kjcrre elflede og uforglemmelige Mand!
Jeg seer af din Skrivelse, at D u har forladt Fyn og lig
ger ikke mere ved fast Batteri.
Det er mig til stor Sorg at
hore, at Du ogsaa vel sagtens vil komme med i Kampen; men
Haabet har endnu ikke flet forladt mig, at D u igjen stal komme
til os dine kjcrre Elflede, hvorom jeg beder den almægtige Gud
uden Afladelse; og Kjcrre, Kjcrre, beed uden Afladelse tilligemed
mig, at den almægtige Gud vil lade os samles endnu en Gang
i dette jordifle Liv. Men er det Guds befluttede Raad, at vi
flal være flilt ad i dette Liv, da beed den almægtige Gud, naar
han har kaldt Dig til sig, at han og snart vil kalde os. Thi
er det Guds Villie, at D u ikke mere flal samles med os her i
dette Liv, da er hele min jordifle Glæde forsvunden, og den vil
vist aldrig blive at finde mere for mig; thi Ingen i Verden
har jeg elflet uden Dig, fra den forste Gang jeg fluede dit
B lik, har mit Hjerte brændt udaf Kjærlighed til D ig, og ikke
den ringeste Gnist har været udstukket og vist heller ikke vil
blive, saalænge der er en Blodsdraabe i mig. Kjcrre Elflede,
beed derfor den almægtige Gud, at han vil lade os nyde den
ubeflrivelige Glæde endnu engang at sees. Jeg var buden til
Bryllup hos Laus Gades igaar; men mit ypperligste Bryllups
smykke var borte, som er Dig min hoitelflede Ven, hvorfor jeg
fandt ingen Glæde i at komme der uden D ig; thi jeg troer
ogsaa, at Du var i Kampens rafle Dands den samme Dag,
hvorfor jeg istedetfor at gaae til Gilde bad til den almægtige
Gud med mine grædende Taarer, at Gud vilde spare baade
Dig og dem alle, som flal stride for vort elflede Fodeland,
som han sparede de tre Mænd i den gloende Ovn.
Saasnart
den lille Dorte seer jeg græder, faa siger hun: Gid Fader var
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hjemme, D u man ikke groede. M oder
Kornet seer det
bedste ud det har seet endnu, siden vi er kommen her. Det er
en Fornoielse at see, hvor frodigt vort Byg voxer, hvor det
haver faaet Mergel. M in Moster i Hammelev var her i Dag,
stal hilse D ig fra hende. Restanslisten er vist ikke kommen
endnu. Peder Stockholm har sagt, de kunne ikke tvinge mig
til at betale Skat, saalcrnge D u er borte. . . Skriv endelig
hjem, om D u formoder for vist at komme hjem til Host; thi
ellers vil det vist blive svart for mig. T il Slutning vil jeg
onste Lykke og Held i alt dit Foretagende og snart at komme
hjem til os med Gloede. Adis, lev vel, det onfles af din hen
givne elstede Kone og Datter. Gud ledsage Dig om en kort
Tid hjem til os igjen.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

24.

Johan Levring til sin Svoger og Softer.
1ste Reserve-Joegercorps. Viborg-Egnen.
Torning Molle ved Haderslev 22 Juni 1848.

Kjoere Svoger og Softer!
Jeg takker dig meget, kjcere Softer, for dit Brev, som
jeg modtog 2 Dage efter at det var streuet, og hvoraf jeg seer,
at I er saa bedrovet for vi stakkels Soldater, men jeg forsikkrer D ig , kjoere Softer, at vi alle er ved godt Mod, hvorvel
vi undertiden har det strengt, og man horer aldrig anden Klage
end den, at vi ikke maae komme frem og prygle Tydsterne. De,
som for har været med, gaaer til dette Arbeide som Bonden
til sin daglige Dont, ja man stulde ikke troe, at man kunde
blive fortrolig med fligt et frygteligt Arbeide. Jeg havde endog
troet om mig selv, at jeg i Forstningen vilde faae Kanonfeber,
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titen det var ikke Tilfældet, heller ikke nogen af mine Kamme
rater^ hvis Ansigter jeg betragtede, ikke engang ved at gaae forbi
de Faldne, som ligger blodende udstrakt paa Marken, gjore
noget Indtryk; man har kuns Tanken og M et henvendt paa
Fjenden for om muligt at kunne faae Leilighed at slaae en
ihjel og helst en af de største.
Eders hengivne Ven og Broder
Johan Levring.

25.

Mads Andersen Jestrup til sine Foralldre.
1ste Jcegercorps.

Thisted-Egnen.
Sommersted 24 Juni 1848.

Kjcrre Forældre!
................ Om der kommer Svenste og Norfle Tropper, kan
jeg ikke sige Eder for vist, men jeg troer det ikke, for jeg seer
det, for nu er det en Maaned siden de sagde de var i Fyen,
og hvad Sagnet om Russerne angaaer, at der stulde staae 19000
Mand i Holsteen, det er lutter Logn.
I sporger hvad et Felttog er. Det er underligt, I ikke
vidste det, at naar en Armee drager ind i et Land enten for
at forsvare det eller at indtage det, dette kaldes et Felttog;
og nu er det jo anden Gang desværre, vi drager ind i Holsteen
for at forsvare det og jage de Proissiske Ørne ud af vort Land.
Men det staaer nu i det Dunkle, hvad Udfaldet kan blive, men
med Guds Hjælp gaaer det nok godt, thi vor Sag er retfærdig,
og derfor kan vi med en god Samvittighed drage Fjenden syn
gende imode, indtil han med sin Geværild sender os den
forste Salve, da gjælder det at være rolig, sornoiet og passe
sin Post. Jeg erindrer den forste Gang Kuglerne sang mig
om Ørene, da var det ligesom en Skjælven betog mig. men det
4
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varede kun faae Minuter. Siden kan jeg med Sandhed sige,
jeg agter ikke mere om Kuglernes Hvislen, end det var Scrbebobler, og det er vist og sandt, den der er bange falder forst,
for han taber sin Aandsncrrvcerelse og glemmer sig selv og
hvad han har at passe, til han ligger paa Stedet.
Nu vil jeg onsie Eder et gladeligt Levvel til vi sees igjen,
og hils alle gode Venner og Søskende. Lev alle vel, det ønskes
af mig —
Mads Andersen Jestrup.

26.

Christen Hansen Herfolge til sine Venner.
3die Bataillon. Kjoge-Egnen.
Len Als Sonderborg 28 Juni 1848.

Kjcrre Venner!
Jeg kan lade Eder vide, at jeg er sund og frist endnu
og har gaaet Alting godt igjennem i den Tid jeg har varet
borte. V i har maat doiet meget i den T id , mens det er
jo ikke Tider til, at man kan have det godt.
Mens hvad vi
doier her, det er med ZEre; mens stulde Tilfaldet vare at falde
her, saa veed man dog saa meget, at her falder vi med
Wre, og hvem der bliver efter os, vil jo blive forsørget. Mens
jeg vil bede den almagtige Gud, at han fører mig tilbage
igjeu, saa godt som han førte mig bort, at jeg kan leve den
Dag og see min elstelige Familie og alle gode Venner igjen.
Mens Tiden er tilskikket os at stride for Dannemark, og S i 
billes Spaadom vil ogsaa gaae for sig: naar vi naaede det
Aarstal 1848, saa stulde vi have Kong Frederik den Syvende,
og der stulde vope to Traer op i Jylland; naar de blev saa
store, saa han
kunde binde sin Hest derved, og han stulde
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komme til at staae i Blod til sine Kncr, faa skulde Danne
mark vinde Seier. Mens der som Kjcrrnen den vender sig i
LEblet inden den Tid, faa skulde kuns den halve Spaadom gaae
for sig. Mens nu kan man see, at Spaadomme kan ogsaa
gaae for sig. Mens nu haver vi længe sogt efter hvems S kyl
den har været, mens ikke haver fundet den, mens nu ntaae
vi finde den hos os selv, at Dannemark haver sovet, faa det
vil svide til Dannemark i mange Tider, det ffal I faae at fee.
Mens hvad Krigen angaaer' kan jeg ikke sige Eder noget om,
det er endnu som det har været hele Tiden, det feer ikke ud
til nogen Ende for det Forste. . . . Nu er hele Armeen i J y l
land, og der staaes de nok hver Dag, og hvordan det gaaer
der, det veed jeg
ikke, for vi er tre Batallioner, som ligger
i Sonderborg paa Als til
at forsvare det,og vi ved vores
Batallion har ikke været med endnu; for forrige Gang der
var K rig, der vandt Kronens Regimente to Faner, som nu er
tredie Batallion, og da leed de nok saamegen Skade dengang,
og de vil sige, at derfor stal vi fries faameget fom mulig og
det har jo været en stor Trost for os og har været endnu.
Og nu vil jeg takke Eder mange Gange for den Godhed, I
haver beviist mod os, og jeg vil bede Eder meget flittig, at
I vil forsørge minlille Pige, faa længe jeg er borte, og troste
min kjære Kone paa det Bedste; det er jo meget besværlige
Tider for hende faa vel fom for mig, mens Meningen er ikke
for I n t e t . . . . . Og faa
Intet videredenne Gang, mens en
flittig Hilsen fra mig til Eder Alle og min lille Pige, at jeg
er fund og frist endnu og ouster at fporge det Samme fra Eder
igjen og min lille Pige. Vær hilset af mig
Christen Hansen Herfolge.
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27.

Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Hersolge.
4de Bataillon.

Kjoge-Egnen.

Bsgeskov ved Haderslev 29 Ju n i 1848.

Kjære elstede Venner, Brødre og Søstre i Herren!
Jgaar modtog jeg et glædeligt Budskab fra 2 tjære Ven
ner i Fyen, som strev mig til, at de Svenste ere dragne os til
Hjælp, her oner til os faae. Vel gaaer Rygtet, at om Prøjserne
trækker sig tilbage, faaer ni ikke Snensternes Hjelp, men efter
som mig er tilmeldt af de 2 nænnte Venner, saa er jeg nis
paa, at de nil staae os kraftig bi med de aandelige Vaaben og de
nirker bedst, og da ere ni rigtignok kun faae Danste, der for
Alnor nil iføre sig disse. De skren, at Snenflerue holdt baade
Morgen og Aften Bøn, og læste til og fra Bords, mange Præster
fulgte dem med Trøstens og Opmuntringens Ord. Nu need
ni nel, at dette Udnortes kan ikke gjore Sagen klar, men tidt er
dog det Udnortes et Præg af Menneskets indre Lin, og hnor
Lyset er, maa Glandsen yttre sig. V i bline derned befljæmmede,
thi Ryggesløshed og Raahed hersker græsselig i den danske Hær.
Og ni har ingen Feltpræster til at formane eller trøste; deroner er øgsaa Klage mellem ærlige Krigere, og jeg maa sige,
det er heller ikke i sin Orden, og om det stal oare længe, inden
ni faae Ende paa Krigen, nil jeg bede, om De kjære Villemoes
ikke kunde gjore Noget til, at dette Sann kunde afhjælpes. Gud
stce Lon, jeg need at ben ypperste Præst Jesus Christus følger
os, og han stal Alting mage, men han bruger ogsaa fine Red
skaber, og hnorfra stal Tro, som kommer af at høre Guds Ord,
komme, naar der er Ingen som prædiker. V i nil, saa mange
som need, at Seier i Krig steer ikke ned en Hærs Mangfoldighed,
men Gud giner Seier, som han dømmer Ret at nære, bede dag
lig om, at Gud nil forbarme sig oner os, at mange ret kunde
komme i Bod og Idmyghed, thi jo mere ni kunne skynde os at
ydmyge os i Bod og Bøn, des snarere stal Seiren komme.
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Vel vil det maaflee endnu koste blodige Kampe, der er jo flydt
meget Blod; men kcrmpe for vort Fcederneland, er vor Pligt
som Vcrrn, og vi indseer, at det er ikke en Krig vi selv have
begyndt; flulde vi da kaste Vaabnene, og lade Voldsmænd ad
splitte vor elflede Arv efter voreFædre? Nei, med Guds Hjcelp
v il vi kcrmpe til sidste Blodsdraabe og troste os til, at vor
Herre giver Styrke og Seier; og flulde han ikke give sine
Udvalgte Ret, som raabe paa ham Dag og Nat? Jeg siger,
han flal snart redde dem. Hvad Udfaldet faa end vil blive,
flat det dog blive dem tilgode, som elfte Gud, vi gaae da i Jesu
Navn mod vore Fjender styrkede i G u d ..................................
Ole Nielsen Hyllede,
Krigsmand ved 4 Bataljon.

28.

Lieutenant I . P. Behrens *) til sin Broder.
Steenvad Molle ved Colding 3 J u li 1848.

Kjcere Broder!
Siden mit sidste Brev dateret Christiansfeldt er der foregaaet meget og desværre kun sørgelige Begivenheder, som det
vilde blive for vidtløftig at detaillere. 2 Gange er jeg begyndt
paa Breve, men bestandig blevet asbrudt, om det flal lykkes mig
den 3die Gang, maa jeg overlade til Forsynet. Fra Christians
feldt blev Bataillonen sendt i Qvarteer til Heils, en velhavende
og smuk Landsby Ost for denne. Det var lykkelige Dage jeg
tilbragte der, og de mindede mig kun alt for meget om S jæ l
land og Fyen; men det Gode varede kun kort; detacheret til
Haderslev for at gjøre Forposttjeneste, har jeg tilbragt min meste

*) Faldt i sidste Krig den 18 April 1864.
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Tid paa Landevejen og under aaben Himmel, utallige Gange
gjennemblodt af Regn og igjen tørret af den skarpe Vind.
Saaledes var jeg ogsaa paa Piquet den Dag, at Fjenden angreb
vor S tilling ved Haderslev. V i erholdt Ordre til at besoette
nogle Løbegrave, efter at have optaget de yderste Poster, der bleve
kastede tilbage af den os langt overlegne Fjende. I disse Grave
kæmpede vi i henved 6 Timer, og skulde godt have holdt ud
6 Timer endnu, hvis Fjenden ikke havde gjort Mine til at
omgaae vor Stilling og taget os paa denne Maade saavel for
som bagfra.
Kl. 10 ophørte Skydningen paa begge Sider,
men Fjenden trak sig ikke længere tilbage end vi tydelig kunde
bemærke hans Forposter. V i vare alle glade, og de danstsindede
Jndvaanere i Haderslev strømmede ud til os med Levnetsmidler
og Halm, da de ligesaavel som vi ventede, at vi stulde forblive
Natten over i Løbegravene og derpaa fortsætte Kampen den føl
gende Dag. De trykkede vore Hænder og bade os ikke igjen at
forlade dem, da de frygtede for Skovfladerne, saaledes kaldte de
Friflarerne; de fortalte os tillige, at de fra deres Vinduer havde
feet mange Fjender falde, medens vi derimod kun ialt mistede
10 Døbe og Saarede, da vi støbe godt dækkede i vore Grave
og havde ret godt Sigte paa Fjenden, uagtet de vidste meget
godt at fljule sig bag Gjærderne; desforuden begaaer de den Feil
at sigte for høit, som havde tilfølge, at de istebetfor at ramme
os, floge Tagene i Byen istykker. Imidlertid havde jeg dog nær
faaet en Kugle. Jeg havde nemlig posteret 10 Mand af mit
Peloton paa en Høi for at dække nogle Espingoler; denne Høt
laae omtrent 30 Skridt fra vore Løbegrave. Da jeg ikke rigtig
endnu kjendte Espingolernes Virkning, benyttede jeg et Oieblik,
hvori Ilden syntes at være ophørt, og lob i Gallop over til
Høien. Pludselig pebe 3 Kugler forbi mig, og de vare ikke
daarlig rettede, thi den ene flog an mod min Sabelflo, en anden
flog an mod et Træ kige ved Siden af min høire Arm , den
3die peb forbi. Jeg naaede imidlertid Høien og jeg troer nok,
at Espingolerne hævnede mig, thi jeg saae igjennem min Kikkert, at
de rensede et heelt Gjærde, maaflee det samme, som havde sendt mig
de 3 Kugler. Om Natten Kl. 2 erholdt vi Ordre til at trække

55
os ud af Byen, da der var kommet Underretning om, at Fjen
den stærkt havde omgaaet vor høire Fløi, medens den Deel, der
stod ligeoverfor os, kun bestod af Schlesvigholsteinfle Tropper
og Fristarer, der skulde befkjcrftige os, for at Fjenden omtrent
25000 Mand stærk kunde falde os i Ryggen. V i forlode Byen
i al Stilhed, men Jndvaanerne havde dog faaet Underretning
derom og stode i deres Porte og Døre, nogle med sørgmodige
Blikke, andre derimod med glcrdestraalende Ansigter, thi Haders
lev er vistnok en Rede for Schlesvigholsteinerne. V i maatte
nu marschere i Regn og S lud til Colding, efter at have vaaget
i 48 Timer og kæmpet i 8. At det regnede var paa en Maade
vor Lykke, thi derved blev Morgenen endnu mere mørk og fo r
hindrede Fjenden i at see vort Tilbagetog, thi vare vi blevne
angrebne, var vor B a ta illo n, der var den sidste, der forlod
Haderslev, uden T v iv l blevet oprevet, da Mandskabets Kræfter
fuldkommen var udtomt. Jeg for min Person havde kun nydt
1 Glas Portviin og 2 Stykker Brod, som et nydeligt Pigebarn,
Datter af en velhavende Rebslager, gav mig, hun forærede mig
tillige en Bouquet Roser ved Afskeden.
Det skulde glæde mig
engang at see denne vakkre Fam ilie, som uagtet det store Tab,
de havde lidt ved at deres store Hauge var blevet ødelagt ved
vore Løbegrave, dog uddeelte Fødevarer til over 100 M and. Og
naar man spørger, hvad Løn fik de: om Aftenen gik de glade
til R o , og om Natten listede vi os bort. Det kan stjære mig
i Hjertet, naar jeg tænker derpaa. Jeg vil gjerne kæmpe, til
jeg segner, naar kun m it Fødeland maa bestaae, men at see
disse Skurke as Tydskere bestandig overvælde os med Overmagt,
det er for tungt. England, Rusland forlader os. Sverrig er
vankelmodig, og medens at deres Tropper mæske sig i Sjælland
og Fyen, staae vi ved Kongeaaen og vi maae takke Gud til, at
Fjenden ikke ogsaa overstrider denne; dog hvorlænge v il han fo r
blive rolig? At passere denne er en Bagatel og vi maae da en
ten priisgive Jylland eller levere et Slag. Følgerne ere let
at see. Dog før det sidste end det første, ZEren er da frelst;
dog endnu kan der vel være Redning for Jylland; men hvor-
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ledes l)i igjen stal faae Slesvig, er mig ubegribeligt, hvis ikke
de standinaviste Sympathier viser sig paa en anden Maade.
Din Broder
I . P. Behrens.

29.

Peder Jensen Fasterlund til sine Forirldre.
Varde-Egnen.
Kjobenhavn 16 Juli 1848.

Hoist elstede kjcere Forcrldre!
Nu flriver jeg Eder til og lader vide, at vi har faaet Ordre
til at reise til Armeen, vi fik Ordre i Nat Kl. 3 og imorgen
Kl. 5 stal vi vcrre marsfirrdig. Nit kan I hilse alle mine
Venner og Bekjendtere, at jeg er draget i Krig og stal flaae for
Fcrdrelandet, og jeg stal ogsaa flaae, saalcrnge som der er Liv og
Blod, og jeg vilde ogsaa nødig see den Karl, som vilde leie for
sig og ikke vilde vove Liv og Blod for Fcrdrelandet; og jeg
tcenker heller ikke at der er nogen af disse store Bonder, der
vilde gjore dem saa lav at give tre eller fire Hundrede Daler forat faae deres Son fri; thi det var jo for stor en Skam. Nu
flutter jeg min Skrivelse til Eder kjcrre Forcrldre, Bedstefader
og Tøflende med mange kjcrrlige Hilsener, og Gud holde sin
bestjcrrmende Haand over os alle og Gud vcrre mig en tro Led
sager baade i Livet og Doden og Gud i Himmelen vcrre med
os alle, det onstes af Eders oprigtige Son
Peder Jensen Fasterlund.
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30.

Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og sine Fomldre.
Nordsjælland.
Ssnder-Jylland 18 Juli 1848.

Kjare elskede Kone og Foraldre!
. . . . V i er færdig at troe, at Krigen er forbi, for der er ingen
Feltvagt nu, altsaa kan vi deraf slutte os til, der er Vaabenstilstand; men jeg veed det ikke for sikkert. Men vi haaber
med Guds H ja lp , at det skal faae en god Ende, og at jeg og
enhver af os kan komme til Sine. Der vilde ikke vare ftørre
Glade for mig her paa Jorden, end at jeg kunde see mine
gamle Foraldres B olig, og I kunde see mig med rafle sunde
Lemmer; vel er jeg en fattig Karl, men har jeg kun mine Lem
mer hele, saa vil jeg med Guds Hjalp nok finde Foden for mig
og Mine. D u min kjare Kone, du hilses mange Gange fra
din Broder, at han er ved Helsen, men han er saa utaalmodig,
for han veed ikke hvor Stine er; han har flrevet flere Breve
og ikke fa net S var paa. — Kjareste Kone, D u skriver, at D u har
ingen anden Trost end Gud i Himmelen; D u kan troe, at det
er en stor Glade at hore for mig, for det veed jeg, at hvem
der har hans Trost, de vil finde Trost i deres Sorg, for
havde jeg ikke havt hans Trost mange Gange, saa havde det
varet galt for mig. Jeg haaber ogsaa med Guds Hjalp, at jeg
kommer hjem og omfavner Dig og min lille Datter; da vil det
blive for os, som vi var fodt paa ny, og som vi var lukketind
i Himlen i Guds Herlighed.
Det varste er, at vi kommer aldrig af Klæderne, nu er
det 9 Uger siden vi var af Klæderne. Nu vil jeg ende min
Skrivelse med en flittig Hilsning til Eder alle.
Lars Hansen Ammindrnp.
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31.

Hans Hansen Noddebo til sin Moder og Softer.
2det Jcrgercorps.

Nordsjælland.
Als 19 Juli 1848.

K ja re M o d e r og S o f te r !
Ved m in Skrivelse lader jeg E der herved vide, at jeg er vrd
en god Helsen, og det g la der mig meget at hore det S a m n ie
fra E der igjen, og E d e rs B re v haver jeg rigtig bekommet fra D.
14, det fik jeg d. 18 J u l i. D e t gloeder mig at hore, at I har
det godt, men jeg kan nok vide hvor godt I kan have det. R u
takker jeg E der saa mange G an ge for de Penge, som I haver sendt
m ig , 4 11 haver jeg bekommet, og jeg takker E d e r saa manze
G an ge for dem , men jeg ønsker meget heller, I lader vccre at
sende mig Penge, for jeg kan nok vide, at I ikke har R a a d rit
det; I skal gaae i S koven og leve saa knapt, for det I giver mig
den liden Fortjeneste I haver; det kan jeg ikke ta a te , for jeg
veed nok, hvad S ko ven den betyder, n u maae I ikke troe jeg haver
tabt M o d e t, et heller stal tabe det, men m a n kan jo ikke vare
i eens H u m o r a ltid , men ellers er jeg fordetmeste ved et frist
M o d og tillige ved en god H elsen, og haaber nok at jeg stal
komme hjem til E der endnu engang, for den sam me G u d , scm
hidtil har bevaret m ig , han vil nok bevare mig siden og fere
mig med Frihed og sunde Lemmer hjem til m it F æ dreland , som
jeg haver svoret m in Konge at stride fo r, og det stal jeg allid
opfylde til D oden . R u lader jeg E der vide, at den S tils ta n d , scm
I striver o m , det bliver der ikke noget af m ed; vi stal staacs,
indtil vi vinder S e i e r , og det haaber vi med G u d s H j a l p , at
vi stal nok naae den D a g , for nu venter vi hver D a g , at vi
stal gaae rigtig los paa T ydsterne, saa de stal nok komme
til at give efter. I striver mig til, hvorledes det gaaer med
Reenligheden, den faaer komme som den kan, det m a a m a n ikke
tanke paa nu.
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Nu ikke videre for denne Gong med en meget flittig H ilsning fra mig, og glem ikke at strive mig til, om hvorledes I
har det med Alting der hjemme. Levvel, det ønskes af mig
Underjceger Hans Hansen Nøddebo.

32.

Underofficeer Rasmus Nielsen Aadernp til Godsforvalter
Houg paa Gavno.
2det Jcrgercorps. Nestvedkanten.
Kjoer paa Als 11 August 1848.

Kjcrre gode agtvcrrdige Hr. Forvalter Houg!
. . . . Og tillige haaber jeg, at De ikke forkaster en simpel
Rapport fra Deres simple Godsindfødte Søn, da jeg har været
med i alle Slagene: som jeg heller ikke forglemmer at takke
den almægtige Gud i Himmelen for Gaven han har stjænket
mig, deels sunde og friste Lemmer og tillige en godUdholdenhed.
Den 1ste April dette Aar satte vi 2det Jægercorps for første
Gang vores Fødder her paa Øen Als og blev indqvarteret i
Sønderborg, hvor vi laae den Nat, og afleverede vores Chacoter
og tog Felthuerne paa. Den 2den April blev vi sat over A ls
sundet paa den Slesvigs Grund, hvor vi ladte vores Gevær
for forste Gang med Skarpt, den Dag marcherede vi til Blands,
hvor vi for første Gang udstillede Feltvagter; den 4de afsøgte
vi Terrainet lige til Graasteen; der udstillede vi ligeledes Felt
vagter; jeg laae i 3 Nætter der i den smukkeste Kirke, jeg nogen
sinde har stet. I sydvestlig Retning for Graasteensbye stod
den første Batallion, men den var kuns lille.
V i mistede
en Mand og Tysterne undflap. Den 7de gjennemsøgte vi Ter
rainet til Kjælstrnpstov og udstillede ligeledes Sikkringsdele.
Vores Compagni laa med det Mandstab, som ikke var paa
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Post eller partruillerte, i en Gaard, font Folkene var faa arrige
og tyste, at det nersten ikke var mulig at komme til rette med
dem. Der fik vi for forste Gang faa kaldet for Naturalforpleining. Den 9de April spiste vi gronmonede Mrter til Frokost
om Morgenen Kl. 6, og derpaa afsogte vi Egnen til Bov, som
Slaget stod bemeldte Datum. Der er en B ro , font Dysterne
havde opbrcekket ved en Molle ved Navn Kobbermollen. Da vi
havde drevet Tysterne derfra, faa var vi ogsaa hurtig over be
meldte opbrcrkkede B ro , og Dysterne streg Pardon ud af fuld
Hals, font de jo ogsaa fik, endstjondt de forresten ingen Pardon
var værd; thi disse elendige Mennefler, font Hertugen havde
betalt med 5 Rd. (og de kunde da vel sagtens begribe, naar vi
kom, flulde de stydes for de 5 Rd.), deres tyste Mod havde t i l 
ladt dem at erhverve dem en Plade, font formodentlig var
Papir, at der sad paa deres Bandoleer foran paa Brystet,
hvorpaa var flrevet at læfe, de modtog paa ingen Maade P ar
don, men de gav heller ikke paa nogen Maade Pardon det
vidende deres tyste 8Ere. Da vi naaede og fik fat i Flensborg,
faa gik det i en lynende Fart, at Dysterne bleve pidstet ud, og
faa kom alle Borgerne med en stor Mængde nye Stænger, som
de havde staaet danste Flage paa og ledsagede os med idelige
Hurraraab ind i Byen.
Paa hver Side af Gaden stod op
stillet med store Kar fulde medOl og en heel Mængde Flaster
med V iin famt alle andre Sorter Spirituser; Værterne stod i
Portene eller Gadedørene med hele Kurve fulde med Brod og
tillige raabte til os at tage hos dem; Damerne baade unge og
gamle havde befat alle Vinduerne, font vare oplukkede, og ud
strakte deres Hænder og tilviftede med deres hvide Tørklæder
os velkommen. Den 10de afsøgte vi til Jurup og plastrede
Vagten der; et Par Timers Tid derefter brød vi op og mar
cherede meget stiltiende om Natten, thi vi havde ingen Sikkringsdele ude, fordi det var faa mørkt, at de ikke kunde holde For
bindelse. Om Middagen den Ilte kom vi til Cappeln; der var
det Bestemmelsen, at vi skulde blevet den Nat; men faa var der
nogen, der underrettede vores Corpscommandeur om, at det var In d 
byggernes Bestemmelse at ville dræbe os, naar vi sov, og tillige fik
vi Underretning om en heel Mængde Gevær, de havde i Forvaring,
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som de ikke forstod at bruge, men formodentlig vilde de maaflee
sat en P ro ve derpaa; dem tog vi fra dem, og saa marcherede
vi til Ravnkjcer, der udstillede vi som scrdvanlig de nødvendige
S ikkringsdele. D e n 13de afsøgte vi til Ornccs og sikkrede os
der ligeledes, den 14de afsøgte vi til G vltofte, den 15de til
S le s v i g , den 16de paa V agt i Selbersted, den 18de igjen til
S le s v i g , den 21de afsøgte vi Egnen saavidt, at jeg fik befiuet
R en sb o rg ; den 22de exerserede vi i S lesvig paa 4de J æ g e r
korps Eperseerplads; den 23de om M orgenen Kl. 5^ marcherede
vi 1ste Compagnie af 2det Jcrgercorps til Ja g e l, som ligger
imellem S le s v ig og Rensborg. Vores Bestemmelse var at plasere der en V a g t, men det blev ikke Tilfceldet den G a n g , for
Prøjserne vilde see S le sv ig og de var saa mange, saa strap m an
saae dem, kunde m an før henligne deres Colonner som Skove,
der laae i længere Afstand; og med E t styrtede baade d e tP rø isifte, H an overske og Meklenborgste samt Oldenborgske Cavallerie
frem og næsten havde omringet os. V i havde 2 M ile til
S le sv ig og forinden vi kom dertil, kunde vi ikke vente at blive
understøttet; vi maatte løbe med denne svære B epakning, saa
T ungen var færdig at hænge ud af M u nden paa os. E n \
M i i l havde vi omtrent tilbagelagt og var kommen Cavalleriet
forbi, saa begyndte de at bestyde os med Kanoner, og vi kunde
ikke komme andre S te d e r end paa Hovedlandevejen i en Klump
som vi v ar; men formedelst vi er udøvet i at ligge og gnide
os ned i J o r d e n , vi afbenyttede os af den gamle V a n e, vi
holdt blot Ø inene henvendt paa Kanonerne; saasnart vi opdagede
Røgen af Fænghullet, saa kastede vi os paa Næsen ned paa
Landevejen eller i G røfterne; thi det varede da nogle Secunder,
forinden Kuglen kom; saasnart vi havde Kuglens Lyd over
Hovedet, saa op og løb igjen. F ra Begyndelsen af kunde vi
løbe et godt Stykke V ei; thi de antog vel sagtens, at vi blev
fludt de fleste af os, men det var langt fra ikke Tilfældet, der
var ikke en M a n d som faldt uden som Enhver selv vilde, og det
opdagede de formodentlig nok ogsaa, for det gik saa vidt, at vi
mange Gange knap kunde faae reist os op, forinden vi maatte
ned igjen, og vi blev fremdeles ved saaledes indtil vi naaede
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Dannevirke. Der var endnu ikke kommen nogen til at forstcrrke
os; der kastede vi os i Kjæde og begyndte en levende I ld , saa
endelig kom 1ste og 3die Jcrgercorps og 1ste og 2den, og 10de
og Ilte Bataillon os tilH jcrlp samt 2 Kanoner, med det holdt
vi Dannevirke en betydelig T id ; mit Gevccr var saa varmt, at
naar jeg tog fat paa Lobet sor at stode Ladningen, da var
jeg færdig at brænde mine Fingere. Men Captain v. Hveberg
tillige med flere af mine Kammerater blev studt der, en Kugle
bortklippede min Tornyster, som alt mit Tot var i. M in
Premierleutenant, som nu er Captain v. Wolle, lob fra den
ene Ende af Kjæden til den anden og raabte, Eders Captain
er studt, men vær ikke forsagt Folk, jeg overtager Commandoen,
flaae Eders Lid til mig, jeg stal nok fore Eder frem paa bedste
Maade. V i fik 3 Gange Ordre til at forlade Dannevirke, men
vi vilde ikke; vi ventede at faae Overmagten, men desværre om
sider maatte vi forlade det; saa maatte vi igjennem Frederiks
berg, Forstaden i Slesvig, der kom en Kanonkugle og stog ved
min Leutenants ene Stovlehæl og ikke berører Leutenanten,
men flaaer en Brosteen i to Stykker, hvoraf det ene flaaer mig
paa den venstre Side af min ene Læg og det andet Stykke paa
hoire Side af mit venstre Knæ; jeg maatte lobe omtrent 100
Alen paa det ene Been og det andet Laar. V i lob næsten som
vilde Faar; jeg flap ud i en Mose, som ligger herfra paa hoire
Side af Slesvig; paa Midten af Mosen er en Kanal eller en
stor Bæk, og der havde Proiserne taget mig til Fange i T il
fældet jeg ikke havde styrtet mig deri. Mine Kræfter havde ganste
forladt mig, thi jeg havde ikke faaet nogen Forfristning den hele
Dag, et Stykke tort Brod havde jeg i min Brodpose, det blev
heelt igjennemsuget af det raadne Vand. Fra Begyndelsen af
havde jeg nær druknet; men da forst mine Klæder blev igjennemtrukket med Vand og jeg gik under nogle Gange, saa tog jeg
med Kraft til de Kræfter jeg havde, og blot nogle faae
Tav saa var jeg over paa den modsatte Side, og da jeg kom
op, saa var mit Been fuldkommen rafl, jeg kunde lobe som t il
forn; og saa fik vi Fjenden til at retirere, og det satte ligesaa
meget Kraft og Mod i mig, som om jeg havde spist og drukket
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as velsmagne Retter i en halv Time. Jeg [soer over Vandet
igjen og var kommet et lidet Stykke Vei frem ; men faa blev
vi dreven faa frygtelig tilbage i en Fart, jeg maatte over V an
det igjen. D a jeg halvveis var kommen op, faa kommer der
en Kanonkugle og klipper min Felthue af m it Hoved og sammenslog den, faa jeg nvesten ikke kunde rette den ud, faa m it Hoved
kunde komme deri. V i vedblev idelig at fvegte, saaloenge vi
kunde fee; jeg var i Ilden i 18 Timer ud for et. D a vi ikke
kunde fee mere, faa trak vi os tilbage t il en Skov, som ligger
et lidet Stykke Vei fra S lesvig; der opholdt vi os den Nat,
ingen Ting kunde man faae og leve a f, en Kulde var det den
N at og bla'fte tillige. M ine Klæber, som var nu faa drivvaade
baade af den frygtelige igjennemtrængende Sved og Vandet, som
jeg tillige havde været i , jeg gik og lob hele Natten for om
m uligt at holde Varmen, men
inde ramlede Tænderne paamig,
ligesom naar en Bonde kjorer op og ned af en Gade med en
Træharve. Den 24de om Morgenene tidlig rykkede hele den
danste Armee ad Flensborg til, og vi 2det Jægercorps dannede
Arriergarden, det vil sige, da vores Armee retirerede, faa var
vi Fjenden nærmest. D a vi havde trukket os omtrent 1^ M ii l
tilbage, faa blev der gjort Holdt ved en Kro, fordi vi stulde
have noget at spise, men Folkene erklærede, at de havde intet
og lade os faae; men jeg fik dog et Stykke Brod og lidt
Brændevin: paa min Flaste, men ikke fik nydt noget deraf, for
i samme Dieblik kom en af vores Poster og meldte, Fjenden
rykkede frem, hvorpaa jeg blev udsendt med en Patrouille, og
meget rigtig, Fjenden var i Anmarch efter os. Men vores
Corpscommandeur vilde ikke troe det, og altfaa heller ikke gjore
nogen Forberedelser, hverken sætte os i Forsvarsstand eller reti
rere efter den øvrige af vores Armee; men i det Sted fender
han en Leutenant ud for at staffe sig nærmere Kundskab derom.
Et Par M inutter efter at han var udsendt, blev vi næsten heelt
omringet; vi begyndte en levende Kamp igjen og rettirerede tillige,
thi vi antog, at vores øvrige Armee, som ikke havde været i
Ilden Dagen tilforn, maatte i det mindste understøtte os; men
fvrgjæves; da de hørte vi flaaes, faa løb de faa hurtig de kunde
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ad Flensborg til. Hvem som ikke var kommen der, og dem som
allerede var kommen der, de kastede alt deres Toi for at de
bedre kunde lobe. Det gik efter Sigelsen saaledes: Cavalleriet,
som havde afsadlet, de reed paa de nøgne Heste, nogle forte
Hesten i Grimetoilen, og Infanteriet, hvoraf nogle med en
Sko paa det ene Been og nogen paa det andet, og deres O ffi
cere sprang ombord paa de Skibe som var ved Flensborg,
og bad Mandskabet at flytte dem selv og forfoie dem saa hurtig
som mulig ud af Byen. Nogle lob til Abenrade, andre til
Graasteen, og vi, som var i Ilden, nmatte naturligviis vedblive
at vccre saa tappre, som det var mulig; men vi var kuns saa
faae, maaflee 600 Mand og havde derimod flere 1000 at flaaes
med. V i vedblev at træffe os tilbage; endelig naaede vi en
Mose, som kaldes Oversoe, den ligger paa hoire Side, naar
man kommer herfra og tager ad Flensborgs og Slesvigs Veien.
Der var vi omringet baade af Cavallerie og Infanterie, og
forestillede umulig for mine Ørne at see, at vi nogensinde kunde
flippe derfra, og i det samme ordnede der flere Cavallerieregimenter sig til at gjore saakaldes for en Atakke, hvorpaa vi i
en Fart blev sammenkaldt og dannede som i vores Epersits
kaldes for en Carree med fældet Bajonetgevær mod Cavalleriean-grebet. Her er det en flem Affære for de forreste Geleder,
thi de maae være temmelig overbeviist om at doe. M in Plads
blev i forreste Geled mod Cavalleriet, som en Selvfølge heraf
belavede jeg mig stiltiende i en Fart paa Døden; i det samme
kom Cavalleriet styrtende paa os, men gjorde holdt paa omtrent
5 Skridts Afstand. Derefter kom deres Commandeur frem, det
var af de Hanoverfle Husarer, og beder os at lægge das ist
Vaphe ned fordi un das Ombringen, fangen eller doden. I
samme Øieblik han udraaber disse Ord, lægger jeg an paa ham
og fyrede af. Hans Fodder forlod strap Stigboilerne og styrtede
baglænds af Hesten; om jeg flod ham eller ikke, vil jeg ikke
paastaae, thi flere fyrede af tilligemed mig. Herved bemærkes
forst, vores Førere, som vi skulde stole paa, flreeg, læg Vaabnene
ned Folk, (jeg nndtager Lieutenant v. Wolle, som nu er min
Captain, han brolede ud af fuld Hals, fyr) og vi Simple, som
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itmkom den Ed, vi har svoret Kongen og Fcedrelandet t il, at
ville offre Liv og Blod for samme, vi raubte, for vil hver Mand
flydes ned paa Stedet, forinden vi lader os tage til Fange.
Derpaa overtager en anden Commandoen for Hannoverne og lod
fyre af paa os; jeg fik en Kngle igjennem min Felthue toet ved
min Pande, og gik igjennem Pulben foroven og ned i min
Nakke og tog en Lok Haar bort af m it Hoved, og en strejfede
m it ene Been, en Karl der stod ved Siden af mig fik en Kugle
i Tindingen. Nu trak Cavalleriet Sablerne og raabte for at
ville hugge os ned; men de fik andet at bestille; forste, undet'
og tredie Geled af dette svcrre Cavallerie blev paa et Vink af
v. Wolle nedfludt, (i en Lignelse som naar man opstiller P a 
pirs-Soldater og med et Pust omkaster det Hele), Heste og
Karle laae i en Dynge ovenpaa hverandre, og Blodet flod faa
magelos, det faae forflrcekkeligt ud. N u holdt fjerde, femte og
sjette Geled som en Reserve, men inden de tænkte paa noget,
faa fik de saadant et Plaster, at hvem som ikke styrtede af
Hestene, af dem blev der adflillige revne omkuld baade med Hest
og a lt; thi den ene vilde for fra os end den anden. Disse
Mennesker og D y r , som laae i Dyngen foran os, hvilken af
Slagsene der kunde reise sig op og gaae, fik i Vieblikket saadan
en I l d over sig, at endfljondt samme Gjenstand laae næsten for
Fodderne af os, faa kunde man endda ikke see det. Derefter
vidnede Cavalleriet sig atter t il at gjore en Dyst med os; thi
de flammede dem formodentlig over, at vi fim faae fmaae Jægere
kunde gjore N ar af faa mangfoldige store Cavallerister; men i
Et styrtede deres Infanterie frem i faa store Colonner, at det
var magelos at see. D er skriger v. W olle: 1ste Compagnie
retireer, lob, (hvad her nu er tilbage, det er han Frelseren for,
det v il sige af dem, som har været i den Ild ) . V i maatte
lobe over en stor Slette, Kuglerne de haglede paa os, som naar
en Bonde paa Marken ganer og fimer W rter, tillige var der
et bundlost M orads; hvem som ikke der var lette paa Fodderne,
de sank i og faldt, og andre, der kom bag efter traadte dem ned,
paa den Maade blev de levende begravede; jeg faae tre saaledes
ende deres Dage. v. Wolle tilraabte os: jeg for min P art
5
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bryder mig ikke om at blive skudt, er I af samme Formening
Folk? D ertil var vi naturligviis meget villige til at afgive
ham vores Ja. Naa ja saa stal de, saa bandte han paa sin
Krigsmaneer, i det mindste faae noget at bestille, forinden de
stal tage os. Paa hans Vink omflyngede vi en G roft, hvor
vi pustede Tyster bort, som de kunde været Fluer, herefter reti
rerede vi ad Flensborg til. Da vi naaede Flensborg paa en
Fjerdingvei nær, der kom flere af Flensborgerne os im øde, nogle
erklærede, at Prøjserne havde besat Flensborg, andre derimod
sagde, at der flet ingen var, da vi naaede Flensborg saa tog
v. Wolle 12 Mand ud og satte mig der paa Floien, og vilde
endnu bestormet Flensborg, men der var ingen og forhindrede
os i vores Marsch. Da vi kom til Byen, var det bælmørkt,
og vores Armee havde været ud af Byen 4 Timer forinden vi
kom dertil. V i blev viist bag om Flensborg, Gud i Himmelen
maae vide, hvad det var for en Vci, for snart var vi paa en
Leerbanke og saa faldt vi ned i en Leergrav, og det gik frem
deles saaledes hele Natten; en Karl faldt i en Grav og sov ind
i det samme. Den 25de om Eftermiddagen Kl. 4 stet kom vi
her til Den Als. V i havde i 3 Nætter og Dage ikke faaet
noget at spise, og jeg havde ikke det mindste Tøi at faae paa
uden det jeg stod i; mine Støvler, Buxer, Mundering og A n
sigt var eens over det Hele, deels fuldt af Blod og Snavs,
jeg kunde daarlig see ud af mine Dine; et Par Strømper og
et Par Beenklæder laante jeg, en Skjorte kjobte jeg. Paa den
Maade blev jeg hjulpen med de Dele. To Karle havde jeg til
at trække mine Støvler af, hvor Strømperne var gaaet istykker,
var mine Fødder ogsaa gaaet istykker, hvor Strømperne var
hele, der var de gnavet ind i mine Fødder baade ovenpaa og
underneden; det var den værste T ur jeg nogensinde har havt;
de øvrige smaae Slag vi har havt senere kan langtfra ikke
sættes i Lighed dermed.
Jeg beder at have Taalmodighed med at læse dette Brev
og see efter Nummeret, som hver Side er for sig selv foroven
nummereret med, og nndstylder mig med de af mig heri begaaede
Feil, som De, min høiagtede Hr. Forvalter, jo rimeligviis kan
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opdage, thi jeg har jo ikke paataget mig at nære F urerer eller
Contorist, m en er indsat til Underoffiseer og nil fore mig i den
S t a n d , saa længe jeg ikke er studt, indtil Krigen horer op.
D e hilses herned af en S o n efter afdode H u u s m a n d N iels
Frederiksen i Aaderup, og len nel og nær alletider neltilfreds
med deres G o d s -In d b y g g e re , det onstes af mig
Onerjæger
R a s m u s Nielsen Aaderup.

33.

Rasm us Jensen til sin Farbroder.
Constabel ned B a tte rie t M a rcu sse n .

A a rh u u s-E g n en .

Ulkjcrr pr. Veile 13 August 1848.

Kjære F a rb ro d er!
..................... D e t er rigtignok undertiden meget kjedeligt saadan at ligge, men T iden styner dog hen i en lynende F a r t, og
m a n mærker næppe, m an er oner M id tu g en , for ni allerede
har S o n d a g igjen. V i haner det rigtignok mageligt i denne T id ,
m en det faaer nel nok en Ende. N u i en M a a n e d har ni
lagt stille her i B y e n ; ni exerserer rigtignok et P a r T im e r om
D a g e n , men hnad kan dette gjore os. I g a a r hostede ni nor
V æ r t s R u g , og saadant har ni undertiden lidt at more os
m e d ; bare det n u nilde falde ind med lidt stadigt V eir, det
længes I nistnok ogsaa meget efter, da det n u i saa lang en
T id haner næret saa ustadig et V eir. D e stakkels In fanterister
haner rigtignok i denne T id meget strengt. N a a r de ikke er
paa Feltnagt, som de undertiden m a a marchere flere M ile efter,
saa m aae de bygge B a tte rie r. H e r i Nærheden er G r e is Kirkegaard, som bliner omginet med Volde og G r å n e .....................
Je g er forresten rast og har et temmelig godt Q narteer. V i
5*
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m orer os meb at synge og drikke S m aasn ap ser, spase lidt meb
æ P iger. Jeg bar forleden D ag i Veile for at hente N a tu ra lforpleining; jeg tra f en G ard er fra T o rrild , en D rag o n fra
S v in sa g e r, og vi m aatte jo have os lidt at drikke. S id e n
traf jeg en H usar, en S jæ lla n d s D rag o n og en In fan terist.
Jeg kjendte de to forste fra Christiansfeld! og den sidste fra
S o n d e rb o rg , hvor vi havde lagt i Q varteer sammen. N u kom
vi i S n a k om Preusserne, og det var jo saa meget herligt, at
der samme D a g s Form iddag var kommet 32 preussiske C u iraferer til Veile som F anger samt 21 Heste. 4 M a n d , som vare
saarede, kom strap til H orsens. V ores H erregaardsflytter, hvoraf
1 dod, havde ved dennelille Attakke udmærket dem. K am 
m eratstab m aa jo alletider bekræftes ved at fylde og tomme
G lassene, og da det ikke er nu, som i F redstider, at den ene
Troppesort purrer den anden, men vi veed alle meget vel, at
den ene ikke kan undvære den anden, saa m aatte jo ogsaa vi
have lidt Svededrik, og jeg havde nær faaet mig en lille stin
H a t at reife hjem med. I haver vist i denne T id meget trav lt
meb H osten, men n aar I engang saaer Leilighed, saa haaber
jeg at I ikke undlader at sende mig et P a r O rd . Jeg beder
I hilser m ine Foræ ldre ved Leilighed, jeg har nylig streuet dem
til, forresten bedes I saa mange G ange at hilse alle godeV en 
ner, men forst og sidst være I Farbroder og Faster hilset
fra E ders forbundne
R a sm u s Jensen.

34.

R asm us Hansen Fannerup til fine Venner.
Constabel. G ren aa-E g n en.
Als 16 August 1848.

G ode V enner!
D e t som vi engang troede, at vi skulde komme hjem til
H ost, stog os aldeles feil, og nu veed vi ikke, n a a r Enden stal
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komme; thi nu synes vi, at det seer farligt ud, men det kan
maaskee blive godt, forend vi tanker. De siger rigtignok, at
Keiseren af østerrigerne vil sende en stor Deel Hjælpetropper
til Hertugdømmerne, og er det sandt, saa er jeg bange for, at
de stal spise os allesammen. Men jeg tanker nok, at vi stutte
vinde Seier, da vi troer dog alle, at det er en retfardig Sag,
som vi strider for, og vi vil ogsaa stride til sidste Mand. De
tydste Gavtyve stal ikke troe, at vi stikker op for dem; na ar de
ikke vilde komme mere end 3 Tydste til hver Danst, saa skulde
vi prygle dem saaledes, at de stulde brole som Stude. De
har aldeles Intet her at bestille, de gaaer bare ud paa Ran og
Røveri, men det lykkes dem vist ikke.
Gode Lars Pind, vil D u ikke strive mig et Par Ord til
igjen og lade mig vide, hvorledes Høsten er gaaet af hos Eder
denne Gang; thi nu har I vel snart Ende paa den. Naar
jeg nu kunde komme hjem og hjælpe Eder med Rugsaden, saa
var det endda godt, men jeg er bange, det flaaer fe il...............
Nyheder om Krigen kan jeg ikke tilmelde Eder, thi nu har vi
lagt stille siden den femte Juni og ikke rørt os til noget, og
hvor lange det skal vare med at ligge saadant, det kan jeg ikke
begribe, thi det er ingen Nytte til.
De maatte hellere lade os
fla ae, at det kunde faae en Ende. Er det sandt, at de bliver
ved at udstrive af de Unge, saa synes jeg ikke det seer ud til
noget Godt. Naar I nu faaer Ende paa Hosten, saa kan I
lade Mogens Estelsen reise herover til os med en Tønde
Gammel-Ol, thi her kan vi ikke faae andet end tyk M alk og
Vand og B ran d eviin............
Rasmus Hansen Fannerup.
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35.

Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter.
15de Bataillon.

Nordsjælland.
Hjennem 18 August 1818.

Kjcere elflede Kone og D atter!

Jeg takker D ig mange Gange for din Skrivelse, som
jeg med Gloede har modtaget, og D u kan troe, at jeg var fær
dig bande at grine og græde, da jeg læste den.
Det var jo
godt, at jeg snart kunde komme hjem til D ig og m in kjære
lille Datter, for D u kan troe at jeg længes efter at see hende;
men hvad skal man sige, man maa jo være taalmodig med
Skjæbnen, og vi veed jo, at vi strider for en retfærdig Sag
og for vort eget Fodeland, og den tyske M and vil haane vort
gode Modersmual, men jeg troer, at han har allerede fortrudt
det; nu v il de sige, at der flal være Vaabenstilstand i 3 M aaneder; Gud veed om det er sandt, men det var jo forskrækkelig,
om det skulde vare faa længe, for faa blev det jo til Vinter, at
vi skulde slaaes igjen. M en
detfik
jo ogsaa være det samme,
naar bare jeg engang kunde nyde den Glæde at komme hjem
frisk og sund som for, da D u saae mig, faa vilde nok vor
Sorg glemmes igjen. — M in Softer Oline har skrenet til
mig, at hun har været hjemme for at troste D ig lid t; men
hun siger, at D u er faa vankelmodig; men, kjære Kone, det
maa D u ikke være, for jeg kommer nok med Guds Hjælp
hjem til D ig , om det ogsaa varer længe, og faa vidt jeg veed,
saa lider D u jo ingen Nod. Nu vil jeg bede D ig, kjære Kone,
at D u skriver mig snart til og lader mig vide, hvorledes at det
er med min Softer M arie, om hun er kommen sig igjen, og
kjære Kone skriv endelig, naar det er min Datters Gebuersdag,
for Tanken om hende gjor m it Hjerte og S in d glad hvert
Oieblik paa Dagen, og jeg tænker, at naar jeg kommer hjem
igjen, saa kan hun komme mig imode. Lad mig vide om D u
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har faaet den Vise, som jeg sendte hjem i et Brev, for ellers
v il jeg sende en anden.
N u vil jeg ende min Skrivelse med
en flittig H ilsning til alle gode Venner, det ønskes venflabeligst
nf din til Doden tro hengivne Mand
Lars Hansen Ammindrup.

36.

Morten Jensen Vognserup til sine Venner.
Nordsjælland.
Veile 18 August 1848.

Gode Venner!
...........................Reisen hertil gik meget godt for os. Folk vare
meget flinke og forekommende imod os, hvor vi kom frem, i
Gjæstfrihed staaer Jyderne langtfra ikke tilbage for Sjællænderne,
men omkring hvor Krigsfolkene er, har de mange Besværlig
heder. Bonderne maae holde paa en Plads her i Byen i 24
Tim er ad Gangen 'med Heste og Vogne færdige til at kjore
hvornaar det paakræves med Fourage, Brod og Kjod og andre
Dele, som uddeles til Armeen.
Det er visselig ikke behageligt
og det gaaer
paa to Gange om Ugen. Borgerne ere ogsaa
Haardt nok læssede med Jndqvartering; men man horer ingen
Klager derover, de bærer alle Byrder med den bedste V illie, og
de ere rede t il at opofre A lt for Fædrenelandet.
Jeg kan rut
ikke fortælle Eder stort mere om de Gjenstande; men jeg vil
beflrive Eder noget om, hvorledes det ellers staaer til i Jylland.
Egnen, hvorigjennem jeg er kommen, er meget smuk, især om
kring Skanderborg.
D er er det meget behageligt, uden for
Byen er en temmelig høt Bakke, hvorpaa Frederik den Sjettes
Mindestotte er opreist; den er udmærket smuk. Støtten selv er
af Steen med
mange smukke M arm or-Figurer, og oven paa
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S to tten [timer Kongens Brystbillede med den nedlagte Krone
og Scepter og Hovedet omslynget med en Laurbærkrands; pan
den ene S id e ftaaer Friheds-Engelen m e d .d e t brudte Aag i
Hænderne, paa den anden S id e ftaaer en Engel med R e t
færdighedens Vægtskaal. D e r er ogsaa mange smukke I n d - '
[frister; jeg beklager kun, at jeg ikke havde Skrivetoi ved H a a n 
den, da jeg var ude at besee den. M e n jeg havde næ r for
glemt Pladsen, den er smukt indhegnet og anlagt med Gange
og Blomsterbed, og paa denne Høt seer man ud over en stor
og herlig Ferskvandsso, som næsten heelt omgiver B yen, afvexlende Skove og Bakker og flade Enge. N u maa jeg fortælle
Christen lidt om Agerdyrkningen. D en ftaaer, saavidt jeg har
feet, langt tilbage for S jæ lland. D e t seer daarligt ud som
S æ d e n ligger og flyder paa M arkerne, Brakmarkerne seer heller
ikke ret godt ud, og S æ d e n er simpel de fleste S ted er jeg har
feet; Heste og Qvæ g troer jeg nok over det hele taget er bedre
end paa S jæ lland. M en , gode Venner, I er vel snart kjed af
dette, og jeg har ikke noget mere Interessant at strive om. Jeg
beder Eder at hilse Eders gode Venner fra mig og til S l u t 
ning være I og Eders kjære B o r n venligt hilsede fra Eders
stedse hengivne Ven
M o rten Jensen Vognserup.

37.

Jsrgen Christensen til en Ven.
1ste Jægercorps.

G renaa-Egnen.
Greis 18 August 1848.

Kjære Ven!
Jeg havde forleden den Fornoielse at modtage B rev fra D ig,
det vil da sige i min M o d ers N avn, og glæder det mig jo
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altid at hore fra Eder, men jeg vilde gjerne have, at D u flulde
strive mig nogle Historier fra Egnen, noget om Giftermaal,
Forlovelser og saadanne Historier og iscer om D u kunde strive
mig om en kjon lille Pige med nogle kjonne blanke Specier,
som forstræffeligt gjerne vilde have mig. Finder Du saadan
en, maa
D u endelig sige hende, at jeg er færdig
til at
gifte mig,
saasnart dette Pilleri er forbi, ogsaa maa Du lade
mig det vide, men uden Specier nytter det ikke nogen melder
sig, for jeg er kjed af at boe uden Seng, og af tort Brod og
Vand har jeg aldrig godt kunnet leve. Forovrig ligge vi her
og kjede os, net saa var det bedre dengang vi holdt Guds
tjeneste sammen med Preusserne og Bosserne de prækede og
Kanonerne sang Psalmer og sagde Amen, end nu da de driver
os sammen som en Flok Faar paa en Mark og præker for os.
Jeg vilde onste vi snart igjen kunde komme til at hore de
gudelige Ord som Kanoner og Rifler tale og som er det sidste
Amen for mangen brav Karl, mens de bringe mangen Stymper
til at pisse i Buxerne af Forskrækkelse; men værst er det for
dem der doe af Angst; thi om dem siger et gammelt Ordsprog,
at de stal begraves i Rendestenen, godt nok til de Halunker,
stjondt det er det Samme, hvor de putter En hen, naar man
har blæst den Smule Liv fra sig. Men nu nok af den Suurdeig, og nu til det, som var den egentlige Grund til, at denne
Epistel blev til i Dag.
Jeg modte nemlig i Dag 2 Mand
fra vor By, Mikkel Mogensen og Hans Væver, som havde
været dimitterede; de bragte mig Hilsener fra Dig og bade og
at hilse, dersom jeg strev. Og nu Farvel! min gamle Ven, og
gid vi snart kunne drikke en Sopken sammen hjemme i god
Ro og Mag. H ils D in Kone mange Gange og naturlig
min Fader og Moder og hele Familie, selv hilses D u mange
Gange af din stedse hengivne Ven
Jorgen Christensen.
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38.

Peter Thielsen Moller til sin Broder.
3die Dragonregiment.

Uge i Nordslesvig.
Aarhuus 19 November 1848.

'

Kjcere Broder!
Eftersom Rygterne gaaer, kunde man snart troe, at I
vare odelagte, thi alle beklage de stakkels Nordslesvigere og de
vilde alle gjerne beskytte Eder, naar det kun var m ulig; men
Kongen tor ikke sende Krigsfolk derop, thi det strider imod Lov
ogVaabenstilstand; men til Foraaret vil vi vistnok komme op
til
Eder; thi den 26 M a rts skal Krigen atter tage sin Begyn
delse; thi der er flet ingen Udveie at see til Fred; thi Tyflerne
og Englanderne vil have Hertngdommet Slesvig deelt ved
Gjenner B ugt; men da svarede vores elflede Konge, nei, for
dette stal flee, at jeg skal see m it Rige og min Faders Arv
adsplittet, da v il jeg for nedlcrgge min Krone, og fra alle
Sider indgives der Skrifter til Kongen, at alle vil kampe til
det sidste Aandedrat, naar de kun kan see de stakkels S le s 
vigere befriede.
I Binter bliver der la rt i Danmark 30,000
M and, saa at vores Armee til Foraaret flal udgjore 60,000
Mand, og da haaber jeg nok med Guds H jalp, at vi vil faae
Tyskerne drevne af Eders Grandser
Nu er jeg kommen
til at ligge hos en Oberst Guldberg, som jeg haaber bliver mit
Binterqvarteer, dersom vi bliver her; men det er ikke vist, thi
vi ligger altid reisefardig, saasnart Tyflerne gjor O pror; men
jeg frygter flet ikke for Krigen; thi jeg veed jo, at Gud er almagtig, han gjor alt hvad ham behager. Sorger derfor ikke
over mig, om jeg endog flal nedlagge min Sabel for Fjendernes
Fodder eller mit Legeme paa Valpladsen; naar jeg gjor mit,
da haaber jeg ogsaa at Gudvil gjore hans.
— Jeg lever ogsaa ret fornoiet, men jeg er dog aldrig saa glad, som naar jeg
seer et Brev fra Eder eller fra en anden god Ven, hvorfor
jeg takker Eder meget for hvert Brev og hvert Ønfle I
har
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skrevet til mig . . . .
er og forbliver

Nu en flittig Hilsen til Eder alle, jeg
Eders oprigtige
Ven og Broder
Peter Thielsen Moller.

39.
Peter Thielsen Moller til sin Svoger.
3die Dragonregiment.

Uge i Nordslesvig.
Aarhuus 28 November 1848.

Gode Svoger og Ven!
Efterat jeg nu atter har forandret mit Opholdssted, saa
holder jeg det nu for min Pligt at lade Dig, min dyrebare og
uforglemmelige Ven, det vide, og tillige ligger der mig en anden
Ting paa Hjertet, som jeg beder Dig om med det Forste at
besvare mig.
Jeg har nemlig i de sidste Dage flere Gange hist og her
læst i Aviserne, hvorledes Bonderne i Notmark haver bortviist
og forjaget vor kjære Præst Petersen fra Eders O.
Jeg for
min Person kan ikke andet end sige, at det gaaer mig meget
til Hjertet; thi naar jeg tænker tilbage paa de henrundne Dage,
da kommer mig mangt et christeligt Sprog og et venligt og
lærerigt Ord mig i Tanker, ja mangen en god og christelig Præ
diken samt kjærlig Formaning af ham staaer der endnu tilbage
i mit Sind, og Gud gid de aldrig maatte forglemmes. Nu
seer jeg, at det Ord snart er ganet i Opfyldelse, som han sagde
den Dag han gjorde sin Afskedsprædiken i Uck, da han med
uaabe Vine sagde Menigheden Tak for de mange glade og
lykkelige Aar og Dage, som han havde tilbragt i deres Kreds;
ja, tilfoiede han, maaflee de haver været de lykkeligste, jeg nogen
sinde i mit Liv stal nyde; og det seer nu ogsaa snart ud efter,
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at det Gode er forbi for ham, især naar vi Danfle, som vi
haabe, ffulde vinde Seier. Og derfor er det det, som ligger
mig faet meget paa Hjertet, at jeg gjerne vilde vide, om han og
virkelig har forseet sig saa meget, at han havde fortjent fem
flammelig at blive bortviist og kaldet frit ud en Landsforræder.
Skriv mig derfor snart til, hvad han har gjort, og om de har
handlet med ham efter Ret og Fortjeneste, og flriv tillige, om
Du veed hvor han er bleven af. Er han skyldig, da Gud vcrr
den arme Synder naadig.
. . . . Siden vil jeg flutte Brevet med det Onfle, at det maa
antræffe Dig med Sundhed og veltilfreds Sind. Det bliver
vist ikke anderledes end at vi til Foraar stal op og flaaes, og
da vil vi onfle at Tyflerne rigtig faae deres Knæk, saa kommer
den gode Tid. Nu en flittig Hilsen fra mig, jeg er og forbliver
indtil Doden
Din oprigtige Ven
Peter Thielsen Moller.
Lev vel, forglem mig ei.

.
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40.

Tsnne Petersen til sin Kone.
1ste Forstærknings-Bataillon.

Vordingborg-Egnen.
Vilslev 14 Januar 1849.

Kjære elstelige bedste Kone!
Jeg kan nu, Gud være lovet, gloede D ig med den Tidende,
at jeg atter er sund og frist.
Jeg forlod Sygehuset igaar,
som var den 13de, og er atter i m it gamle Kvarteer; der laa
dit Brev og ventede paa mig . . . D u maa gjcmme mine Breve
til en Erindring om din kjcrre M an d; thi ingen as os veed,
om vi nogensinde mere er saa lykkelige at modes igjen. T h i
paa lige T id seer det farligt ud med Krigen, og den vil vist
udbryde endnu meer frygtelig og med ftørre Anstrengelse paa
begge Sider end sidste Aar, og der vil vanke blodige Pander;
men vi vil troste os ved det Bedste og iscrr ved, at hvem Gud
v il bevare, han er uden Fare.
S kriv mig snart til og fortæt
mig Priserne paa Sæden, og om D u har solgt nogen Havre
siden, og ligeledes hvad Herremanden sagde, om D u har ta lt
med ham. T hi jeg indseer meget godt, kjære Ven, at det vil
blive haardt for D ig at betale Udgifterne; men jeg beder D ig ,
giv D ig tilfreds, thi det kan maastee gaae bedre end Udseendet
er paa lige T id, og D u kan troe, bedste Ven, at jeg tænker
lige saa meget paa vor Gjæld og Udgifter som D n, men jeg
har et godt Haab.
Naar blot Krigen kunde faae en Ende og
jeg kunde komme sund og frist hjem til D ig , bedste Kone, da
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vilde vi ftrccbe tilsammen og omgaaes hinanden i Enighed og
Kjærlighed, og naar faa Gud vilde lægge sin Velsignelse til,
faa kom vi nok ntei) Tiden ud af det. Og det skulde gjore
mig ondt, om Nogen skulde bedrages det Ringesle fra for
deres gode V illie; men det skulde bedrøve mig ligesaa meget,
hvis D u vilde fortryde, at D u faa tidligt blev Kone og fik faa
store Sorger; thi jeg fortryder ikke, at jeg er Huusmand og er
i Gjæld, og meget mindre, at jeg er din Mand.
Nei! det
kan jeg ikke fortryde, hvordan det end gaaer for os, gode Ven.
Paa lige Tid er Havren her lige faa dyr som Rugen, den
kofter 5 Mk. lybsk, hvilket er 16 Rigsbankmark, og det er
Ufreden, der har forstyrret Kornhandelen, men vi vil haabe en
bedre Tid. Hvis Du vil, faa troer jeg vift, at det var bedst,
D u faae at faae min Broder hjem til Maidag at hjælpe Dig
med alle Dele, thi mig kan D u ikke vente faa hastig.
Nu
bedes D u at hilse alle Slægtninger og Venner fra mig, og
D u, tjære, dyrebare Kone, Du hilses tusinde Gange paa det
Kjærligste og Venligste fra din evig elflende Ven. Nu vil jeg
slutte mit Brev og ønste det maatte træffe Dig og Søn og
Søster ved en god Helsen. Nu tjære Kone, Adiø, Levvel til vi
sees igjen, det ønster af Hjertet din til Døden tro hengivne
Mand og bedste Ven
Tonne Petersen.
M in gode Maren Kirstine levvel! Levvel! Levvel!

41.

Jakob Nielsen til en Ven.
8de Bataillon.

Lemvig-Egnen.
Tjufkjcrr 7 Februar 1849.

Gode Ven Christen Thomsen!
Efterdi jeg nu har skreven til dine Naboer, faa fan jeg
heller ingenlunde forbigaae at melde Dig et Par Ord om min
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T ilstand. D a D u fra m in S i d e af ansees for en af mine
bedste V enner her paa Jo rd e n , derfor haaber jeg ogsaa nok, at
D u ikke bliver vred eller fortrydelig over, at det kommer bag
efter. T h i med T id e n kommer den jo ogsaa til M o lle, som
kjorer med S t u d e , saaledes lyder Ordsproget.
Jeg vil n u forsi
og fornemmelig lade D ig vide, at jeger endnu ved m in f o r 
rige Helbred ogS u n d h e d ,
tilligemed et frit M o d , men det vil
da sige, saalcenge jeg har ikke seet noget til Tydsterne, da kan
vi jo sagtens vcrre ved et frit M o d . M e n n a a r vi engang
stal fremtrcede med dem paa K am ppladsen, at stride for vort
fjern D a n m a r k og Fcrdreland, da er det forst, at vi stal rose
os af vores Tapperhed. T h i saalcrnge
vi er uden F a re , da
kan vi nok regne os iblandt dem, som er ved et frit M o d .
M e n jeg vil nok bede til G u d , at han vil lade mig blive ved
Helbred og S u n d h e d , og uforsagt, n a a r jeg stal stride, og at
han stedse vil styrke og hjælpe baade mig og os alle, at m odstaae og overvinde alle de F a re r, som truer
n u at ville mode
os, saa at vi kan vinde en mandig S e ie r , og drage hjem igjen
med Glæde, og siden leve i Fred og gode D age. V i behover
jo ikke at tvivle o m , at den gode G u d ikke vil hjælpe o s ; jo,
n a a r vi blot vil bede h a m , da er han strax rede til at hjælpe,
n a a r vi bede med Alvor, thi det er jo ligesom om et Svarkom tilbage i vort I n d r e og siger: frygt ikke, jeg vil ikke flaae
H a an den af D ig og ingenlunde forlade D i g , saa at vi kan
gaae lige mod de stakkels Tydstere og sige med et frit M o d :
H erren er m in Hjælper, jeg vil ikke frygte; og n a a r G u d er
med os, hvem kan være imod o s ? — M i n V e n , dersom D u
engang stal indtræde i den S t a n d , hvori vi nu er, da stal D u
ikke sorge eller m istrostes, men flaae al S o r g tilside, thi D u
kan i al din Magelighed lære, hvad der horer til. N u i T iden
har vi de herligste D a g e , vi nogensinde kan vente; vi har nu
ligget her i al Rolighed siden den 2 5 December og har ikke
udrettet noget stort Andet end at vi gaaer til Læsning et P a r
T im e r om D a g e n ; og n a a r Veiret er rigtig godt, saa gaaer vi
til lidt Exersits eller Felttjeneste, det er ingen T in g . D e n
øvrige T id har vi til at ryge Tobak og gaae i B y e n og drikke
6
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B ræ ndeviin, spille K ort o. s. v. O g om M orgenen Kl. 10
kommer vi op, enten det er D ag eller ikke, det er ligemeget.
S a a d a n t ganer det til, m in Ven. V i har faa mangen en fornoielig T im e, thi der er idel Lystigheder. M en jeg stal heller
ikke nægte, at der opstaaer jo ogsaa imellem en skrækkelig Gysen
i os ved Tanken om de mange Kugler, som der uden Tvivl
engang vil suse os om O re rn e ; men den Gysen flaner vi strap
tilside med en halv Pægel og et G la s O l. M en n aar Tiden
kommer, da vil de vel ikke faa let kunne forjages; da stal vi
jo med A lvor anraabe den almægtige G ud om H jælp. J a nu
vil jeg ikke længere vedblive med m in Hellighed, for faa er jeg
bange for, at det ganer over til Skinhellighed, endfljondt S vend
S to r og jeg, vi er indqvarteret hos hellige Folk, og vi er
mangen G ang med til deres Helligsorsamlinger, men D u kan
nok vide hvorledes det ganer, n aar jeg flaner los at sprutte.
. . . Fortæ l mig, hvorledes E ders Juleglæ der staaer til, hvilke jeg
havde ventet at tage D eel i , men det flog mig feil. Nyheder
har jeg forsaavidt intet as, andet end vores Loitenant, som
var afreist til Kjobenhavn den T id jeg var hjemme, han er nu
kommen tilbage igjen. H an er bleven K apitain og tillige R id 
der af D annebrog. — D u kan troe m in V en, at S oldaterne ved
vores Com pagni de modtager mange B reve fra Pigerne i Holstebro.
D et er gaaet reen splittergal med mangen en af dem; ja V er
den vil formere sig, D e det bekjende m aae, N u siger jeg ei mere
D ig, D u kan mig vel forstaae. M en , G ud flee Lov, der kom
mer ingen til mig, jeg har modtaget ikkun eet B rev fra Holste
bro og det var m in S jæ l ikke fra Pigerne, maae D u troe. N u
har jeg næsten ikke mere at sige D ig den G ang,
for m it P a p ir
ganer til, og nu væltede jeg m it Blæk.
Jakob Nielsen.
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.

Peter Thielsen M sller til sin Svoger.

Zdie D ragon-R egim ent.

Uge i Nordslesvig.
Nsrre Bjerre 28 M arts 1849.

K jare Svoger og Ven!
M ed Glcrde kan jeg melde D i g , at m
atter har for
ladt A arhuus rafle og fornoiede sidst afvigte Torsdag M orgen
den 2 2 M a r t s . V i forlode B yen under S a n g og H urraraab
og bleve fulgte over | M i i l ud paa Landet af B yens Borgere,
hvor de siden toge Affled med os under en stor Deel vaiende
Dannebrogsflag og et lystigt H urraraab. V i reiste ud fra
A arhuus i den Forventning, at vi strap ved Våbenstilstandens
Ende skulde rykke ind i vort fjern Hertugdomme Slesvig for
at forlose dem af det saa lange truede Aag; men ak, denne
G lad e varede kuns kort. Denne Aften reiste vi til B yen
Hverring imellem A arhuus og H orsens, naste D ag fortsatte vi
Reisen igjennem Horsens og her til B jerre, som ligger 1 M iil
sydlig for Horsens. H er erfarede vi nu, at Vaabenstilstanden
atter skulde forlanges, og G ud veed nu, hvorlange vi flal blive
liggende her, thi nu har vi begyndt her at holde Øvelse.
Hvad vores elskelige Familier og Venner i Hjemmet angaaer, da har jeg nylig modtaget et B rev dateret den 6 M a r ts ,
hvoraf jeg seer, at de ere alle, G ud vare lovet, frifle og sunde
og lever bestandig i det Haab snart at see os Danflere, men
G ud veed nu, hvornaar det nu vil blive, thi vi faaer ingen
T ing at vide; vi ligger her som i en Ø r f og faaer ikke at
vide, enten vi flal frem eller tilbage; men vi haaber dog daglig
snart at komme til at fortsatte Reisen videre S y d paa. —
K jare Ven, n aar jeg betanker m ig, da er det et vigtigt Punkt
vi nu staaer paa; vi have slebet vores S a b e l og saaledes sat
os i A nm ars, uvidende om, hvis Liv dette A ars Blodbad
fluide gjalde; men dette flal flet ikke angste m ig, thi jeg vil
6*
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gaae saavel Krigen font Døben imøbe meb ben Tanke, at hvem
Gnb vil spare er uben al Fare. Ja, kjcere Svoger, beeb meb
mig og for mig, at Gnb vil give mig Kraft og Styrke til at
føre Retfcrrbighebens Svcerb, faa at vi engang knnbe venbe t il
bage meb Seier, Wre og Agtelse; og flulbe bet vcere ben almcrgtige Gnbs Villie, at jeg i bette Aars Krig flulbe segne neb
for Fjenbernes Føbber, ba vil jeg haabe, at Gnb vil vcere mig
arme Synber naabig; og stnlbe bet vcere ben Almægtiges Villie,
at jeg stnlbe naae ben vcerste Lob, enten at komme tilbage fom
Krøbling eller tages til Fange, ba vil jeg bebe til ben Almæg
tige, at han vil* give mig Trøst i Nøben og Taalmobigheb i
Libelser. . . .
Siben vil jeg ønfle Dig en glcebelig og lykkelig Paaflefest,
hvab enten D n tilbringer ben paa Als eller i vores Hjem, og
stnlbe Dn komme hjem, ba beber jeg Dig at hilse alle Fa
milier og gobe Venner, tilsibst vcere Dn paa bet Venligste
hilset fra
bin oprigtige Ven
P. T. Møller.

43.

Johan Levring til sin Softer.
3bie Reserve-Jcegercorps.

Viborg-Egnen.

Falsled ved Bogense 29 Marts 1849.

Kjcere Søster!
Meb Glcebe har jeg mobtaget bit kjcere Brev, hvorfor jeg
takker Dig meget, men vcer knus ikke bebrøvet, kjcrre Søster,
for mig, thi jeg liber ingen Nøb, jeg er frist og rast og Strababferne gjør mig ikke noget. Jbag har jeg marseret 5 M iil
i Vanb og Snee til mibt paa Benene, og jeg knnbe gjerne
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gaae 5 til; jeg har 2 Par gode Stovler, som min Skomager
har lovet mig, at jeg kan gaae bande gjennem Ild og Vand
med, og gode nye Klcrder har jeg; Penge mangler jeg heller
ikke; jeg har 3 svenske Solvdalere i min Pung og imorgen er
det Lonningsdag. Men jeg veed nok, Dn er bange for at
Tydsterne stal styde mig; men det stal Du ikke uære bange for,
kjære Softer, men jeg har i Sinde at flyde en god Deel af
dem. Imorgen stal vi over til Als, og maastee iovermorgen
begynder vi med vores Haandtering.
Hils mine Forældre og Soskende og alle gode Bekjendtere,
din Mand og begge dine kjcere Born fra
din oprigtige Broder
Johan Levring.

44.

Rasmus Jsrgensen til sin Kone.
1ste Reserve-Bataillon.

Frederikssund-Egnen.
Viby paa Als 9 April 1849.

Kjcere Kone!
Nu har jeg igjen lidt bedre Leilighed til at strive Dig til,
min dyrebare Ven. Jeg er endnu Gudsteelov ved en god Hel
sen og har det godt, og jeg har nu oplevet et af de rcedsomste
Skuespil, som jeg maastee aldrig mere bliver Vidne til. Lang
fredag Middag angreb de Tydfle de Danfle med stor Heftighed,
hvorved de Danfle maatte retirere ind imod Satterup, hvor vi
stod paa Kirkegaarden til Reserve. 1ste Compagni maatte nu
trække ud til Hjælp og der opstod en heftig Geværild, som ved
varede i flere Timer, indtil 3die Jægercorps kom dem til Hjælp,
da det hjalp meget. Derpaa fik de Tydste nogle Kanoner op
paa en Bakke og begyndte heftig at angribe de Danste, men da
kom der hurtig Bud ind til Byen efter 3 af vore Kanoner, og
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det varede heller ikke længe, inden de begyndte at kjore frem og tilbage
og tilsidst flygtede de det bedste de kunde ind i en Skov, og strap
derefter begyndte den fjendtlige Kjade ligeledes at retirere, hvor
ved de vistnok tabte en Deel Folk, thi der var saa tykt som
Krager. A f vores blev der ligeledes en Deel fludt og saaret,
og Iste Compagni tabte allene en Snees Mand. Henimod Aften
stak vores Jagere I ld paa en B y , henved 5 Steder brandte,
thi Ingen tankte paa at flukke. Det var radsomt at gaae over
Valpladsen, thi der laae Dode og Saarede bag Grofterne, og
rundt omkring laae Tornystre og Sabler og Gevarer og Chakoer,
hvor man kunde see at Kuglerne havde gjennemboret deres H o 
veder. N u har jeg i Korthed forklaret D ig det vigtigste af
Slaget min Ven, og lever jeg at komme hjem til D ig saa kan
jeg forklare det notere, thi jeg faae det saa notagtig, for Kirken
laae paa en Bakke, og det var ikke over 1000 Alen i det
Langste, at Slaget flob fra os, og undertiden var det meget
narmere. Peder Olsens Ole og Nilaus var begge med, men de
flap begge godt derfra og de vare de forste, jeg faae efter.
Havde vi, som stod og faae paa det, kunnet faaet Lov til det,
da havde vi gjerne gaaet med, thi vi blev ganfle opbragte over
at see paa det. Loverdags Aften gik vi t il Dyppet og laae der
om Natten 250 Mand i hver Gaard, og Paaskemorgen maatte
vi tidlig rykke ud, da vi ventede at Fjenden havde angrebet vs,
og om Aftenen og om Paaskenat maatte vi rykke til A ls ; thi
Kongen havde varet over og feet de Dode og Saarede og derpaa takkede han vs alle for det M od og Tapperhed, vi havde
udviist paa vores Strabadser. Men, tilfoiede han, da jeg seer,
at alle Tydfllands Fyrster og Konger forener sig om at trade
Danmarks Ret under Fodder, saa flat ingen dansk Mand mere
vffre Liv og Blod for den Sag, men trakke sig tilbage t il Als,
indtil en gunstig Lejlighed fremviser sig t il at havne Danmarks
Fvrnarmelse; og derfor kommer vi ikke i Slag mere, forend vi
faaer H jalp. Nu vil jeg slutte m it Brev med ntange Jjarltge
Hilsener t i l D ig min Ven, og jeg onsker, at vi snart maatte
gjensees, thi det er jo noget kjedsvmt; vi haver ikke varet af
Kladerne i 10 Dage og de fleste af dem have vi tilbragt under
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aaben Himmel; men ellers har jeg det meget godt og jeg træn»
ger ikke til noget, og naar jeg var Dig noget nærmere, kunde
jeg godt hjælpe Dig med nogle Penge min Ven. Level min Ven
til vi sees igjen.
Rasmus Jorgensen.

45.
Rasmus Jsrgenseu til sine Foratldre.
3die Reserve-Jægercorps.

Laaland.

Skovby paa Als 10 April 1849.

Kjære Forældre!
Jeg har længe ventet paa Brev fra Eder, og nu frygter
jeg næsten for, at I ikke har faaet det Brev jeg sendte Eder
fra Odense. Jeg havde troet, at vi skulde have reist til Jylland,
men i det Sted reiste vi fra Fyen lige til Als. Her ankom
vi den 31te M arts om Aftenen og blev da endelig indqvarteret
langt ud paa Natten. Om Morgenen Kl. 3 den 3die April
rykkede vi ned imod Sonderborg, hvortil vi havde 2 M ile , og
saasnart vi vare komne over paa Sundeved, begyndte vi strap at
gjore de sædvanlige Forberedelser, naar vi har Fjenden lige for
Næsen; men vi kom ikke i Kast med Tydflerne den Dag, der
imod kom vi i Qvarteer i Satterup ved Midnatstid. Allerede
denne Dag havde nogle af vore Tropper en lille Samtale med
Tydflerne paa nogle Timer, men drev dem tilbage. Det Samme
har været Tilfældet baabe den 4de, 5te og 6te A pril; altsaa fire
Dage i Rad, hvilket I vistnok har kunnet hore og uden Tvivl
ere Mange bekymrede for dem, de har med i Krigen, indtil de
faaer at høre fra dem, og derfor skriver jeg dette Brev, saasnart
det har været mig muligt at kunne det. Jeg kan nu forsikkre
Jer, at jeg ei længer har Aarsag til at være vred over, at jeg ei

kunde komme med. Langfredag fik jeg den Fornøjelse, hvis ellers
jeg tor kalde det saaledes. Om Formiddagen blev vi løst af
Feltvagt øg kom tilbage t il vores Qvarteer i S a ttru p, hvor vi
meente at ville sove, da vi flere Ncrtter kun havde sovet lid t;
men vi havde næppe været i Ovarieret i 2 Tim er, førend det
som sædvanligt begyndte at knalde ude i Forpostkjæden. V i
maatte nu ligesom de andre Dage rykke ud i største Hast. Da
vi kom op til Sattrup Kirke, hvor vi havde vores Allarmplads,
mærkede vi strax at Tydflerne havde drevet vores Kjæde næsten
ned til os, og næppe kom vi op over to Marker, førend Kuglerne
peb over os. Kjæden blev nu af Officererne drevet fremad igjen,
men det var anden Forstærkningsbatallion, lutter nybagte Søl-dater, de kunne ikke staae for Skud. Vores Corps maatte altsaa frem; men nu fik Piben en anden Lyd; vi angreb dem med
en saadan Heftighed, at de retirerede fim stærkt over nogle M a r 
ker, at vi næppe kunde følge dem. V i naaede snart at drive
dem op til Landsbyen Ullerup; men her havde Fjenden F o r
delen paa sin S ide, thi Byen ligger høit, og lige for vores
venstre Flanke var en høt Bakke, hvorfra et fjendtligt Batterie
beflød vs med Kugler og Granater, medens Geværkuglerne peb
omkring os omtrent som naar det hagler; jo jeg takker, det var
en smuk Musik. Vores Corps dannede Centrum, medens B a tallionerne stod paa begge Flanker. V i kom altfim ligefor Ulle
rup, som Fjenden havde besat; men her maatte vi kæmpe i flere
Timer, thi Fjenden var os langt overlegen i Styrke, men Gud
være lovet, ikke i Tapperhed og Udholdenhed; thi saavidt vi
kunde fljønne, havde vi omtrent 14 Batallioner, vores Corps
og et Batterie. T i l Lykke for os fik vi drevet det fjendtlige
Batterie fra Bakken, som strax blev besat af vores, og nu blev
Tydflerne saaledes beskudt i deres høire Flanke, at de umuligt
kunde holde Stand. Vores Corps trængte nu bestandig ind
paa Byen, og kort efter var den i vores M agt. Tydflerne
havde nu ingen Støttepunkt mere og løb nu, som om de flulde
havt Penge for det, lige ind i en Skov, hvor vi ikke vel kunde
drive dem ud, da vi vare for faae og det tilligemed var Aften.
Det var en varm Langfredag. Kl. omtrent 2 kom vi i Ilden
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og var ikke et Dieblik frie, for Alting var forbi, og dette steete
forst da det omtrent var Aften. Underligt nok er det, at vi i
denne Kamp ikke mistede flere. Af vores Compagnie har vi
3 Dode, og 2 Saarede; det hele Tab, som vores B r i
gade leed, anflaaes til 200 Mand med Dode og Saarede.
Af mine Bekjendtere hjemme fra er der ingen hverken Dode
eller Saarede. V i har nu saavidt jeg veed hele Tydflland at
flaaes med; Preusserne ere komne med, men vi har ikke havt
med dem at gjore. I Loverdags kom Kongen til os, da vi laae
i Dyppel, og i Sondags (Paafledag) trak hele vores Styrke
sig tilbage til Als, og vi stal formodenlig nu ikke flaaes mere,
forend vi faaer Hjcrlp, hvilket jeg haaber ikke vil vare faa
længe . . . .
Jeg stal nu ikke mere flamme mig ved 3die Reserve-Jæger corps; thi Langfredag reiste det sit Navn til ZEre igjen.
H ils alle gode Venner. I være kjærligst hilset fra Eders
hengivne Son og Broder
Rasmus Jorgensen.

46.

Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder.
Tandslet Prcrstegaard paa Als 12 April 1849.

Kjære Moder!
M in Tanke soger Dig ved Dag og Nat, og det veed jeg
jo, at Du bestandig er hos mig, at D u bestandig længes efter
at vide noget om mig, om jeg er rafl, hvor jeg færdes, med
mere, og see Kjærmoder! jeg iler med at benytte denne usæd
vanlige rolige Eftermiddag, uagtet jeg ogsaa paa min Side
længes faa inderligt, faa hjerteligt efter dine velsignede Linier
med Efterretninger fra Dig og Dine. De sidste Dage i Marts
forlod 4de Brigade, hvortil horer 5Batailloner, Veile og Om-
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egn, gik oner Middelfart, derfra til Assens, indstilledes her og
landede efter meget anstrængte Marcher og tn hundekold O ver
fart paa A ls den 1fte eller 2den April. M in Forretning, be
standig at gaae iforveien og arrangere Qvarteer og Bespiisning,
nar en ikke faa ringe Sag. Den 3die gik alle paa Als nærende
Tropper oner i det Sundenedste paa 4de Brigade nær, der ud
mattet, og uden Heste og T rain, som forst ankom den 5te, blen
posteret i Reserve i Sonderborg. Tropperne gik rast frem i
Sundeved, de eventyrligste Rygter om tydfle Fanger vare i O m 
lob, da man med Et standsede i Egnen af Gravensteen — saalangt bleve de flesvigholsteenske Tropper kastede tilbage; de an
førtes af M a jo r S taffeldt, en danstsodt Mand og tidligere
Officeer. M a n kom nu — og som det lod — forst nu t il den
Erkjendelse, at der i Fjendernes Rækker fandtes Tropper fra
alle tydste kontingenter. In d til den 8de holdt oore Tropper
Stand. Daglig sendtes 5 å 6000 M and friste Tropper frem
og angreb vore Forposter saaledes, at nor Armee, nu kun lille
i Sammenligning med de indstrømmende Masser, paa denne
Maade blev daglig formindstet og svækket ved den bestandige
Allarmering. M a jo r Lorentzens Bataillon alene havde paa 1
Dag 2 dode Officerer, Lieutenanterne Jahn og Kohl, desforuden
6 saarede, hvoraf 2 som Folge af deres S aar faldt i Fangen
stab, og 46 Mand Saarede, hvoraf flere dode. Den 8de gik
A lt tilbage, efter at have gjort den sørgelige Opdagelse, at den
tydste Armee fra Flensborg og nordefter næppe overdrives ved
at anflaaes t il 80000 Mand. De 5 Dage gave 17 saarede
og 2 dode Officerer og circa 200 Mand enten dode eller saarede.
Det var et Haardt Tab uden at vinde Noget; dog er det vitter
ligt, at det M od og den Koldblodighed, som de Tropper, der
vare i Ilden, lagde for Dagen, har aflokket Fjendens Beundring,
der, stolende paa sine uhyre Masser, havde ventet at træffe A r
meen i en forknyt Tilstand. Fra den 8de A pril om Aftenen
overtog 4de Brigade Besættelsen af Dyppelbjerg. Det var om
Aftenen silde, og Generalen bad mig see efter, hvorledes Felt
vagterne bleve udstilte. Ostenvinden trængte lige ind til Skindet,
mørkt og koldt nar det, det var en hæslig Tour, den varede for
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m it Vedkommende til Kl. 2 om Natten — det var en stram
T o u r. — D e n 9de flyttedes Armeens Hovedqvarteer til M id d e l
fart, og 4de Brigade afløstes af Brigaderne Meza og Schleppe
grell. — I en af fægtningerne reed Meza frem med sin S t a b s 
chef, holdt og faae frem i Terrainet, da kom en fjendtlig G r a 
nat, som tog Hovedet af hans Stabschefs, Capt. W orishoffers,
Hest, sprang derpaa, et Stykke bortrev Skulderdistinctionerne af
Captainen, og et andet Stykke bortrev M ezas ene Frakkestjod.
V i stal nu rimelignits — maaskee alt imorgen, til Fyen og
derfra til Fredericia; thi Fjenden er maaflee alt over Kongeaaen. — Forfærdelig sørgelig er Begivenheden ved Eckernførde,
Liniestibet ødelagt og sunket og Fregatten Geston i tydst Vold.
E n M ængde Mennefler ere sikkert omkomne, og Resten i
Fangenstab. V i have gjort circa 2 0 Fanger, deraf 2 Officerer.
Fjendens T ab i Sundeved har været betydeligt, en af deres
B a ta illo n s Commandeurer blev studt. — I det Hele taget
er vor S tillin g i Oieblikket kun sørgelig, men med G u d s
Hjælp kan jo alt forandres; iff or begyndte vi godt og endte
snavs, og iaar kunde jo muligen det Omvendte blive T i l 
fældet. Jeg har stedse det H a a b , at naar Tydstland virkelig
vil erobre Holsteen, S lesvig og maaflee Jylland, faa var det dog
forunderligt, om de menneflelige Svagheder, som Misundelse,
Havesyge, Skinsyge m. m ., ikke flulde gjøre sig gjældende hos
andre S to rm ag ter og saaledes S p ø rg sm a a le t, frelsende for os,
blive — en europæisk Krig. — M i n S tillin g iaar medfører
fortræffelige Q varterer og midt under alle Besværligheder den
store Behagelighed at have med herlige Folk at gjøre. D e stak
kels Mennefler i Fredericia flygte nu over H a ls og Hoved og
faae næppe T id at redde deres Eiendele. Breve til mig (O r*
donnantsosiiceer ved 4de B rigade) addresseres sikkert til „Armeens
Hovedqvarteer" uden Angivelse af S te d . — Og n u , G u d i
Himlen være med D i g ! K jernn o der, og D in e , snart et
P a r O rd !
D in i Liv og D ød hengivne S ø n
Stguarb.
Kjære Theodor! Efter Gjennemlæsningen, da send disse
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Linier videre. Er det Dig muligt, faa frels mine Stumper i
Fredericia, hvis ikke, lad gaae! Lev vel, Gud vcrre med Dig
og Dine!
D in Broder Sigvard.

47 .
Brevskriveren ubekjendt.
Ssnderborg 12 April 1849.

Kjcrre Amalia!
Det var kun et kort Felttog, vi havde denne Gang, des
værre, Gud bedre det! V i ere nu atter her paa A ls, aldrig
en Smule videre end for Vaabenstilstandens Udløb; og det er
her ncesten som om der ingen Krig var; thi at der kan vexles
nogle enkelte Skud imellem Forposterne, regner jeg ikke. Dog,
om Tingenes nuværende S tilling kommer jeg til at tale senere;
jeg vil begynde med Begyndelsen, altsaa med vore Troppers
Indrykning i det Sundevedske d. 3die April. — Aftenen i Forveien
havde jeg faaet Ordre at melde mig ved Hovedqvarteret i
marschfcrrdig Stand Kl. 10; men vidste dog ikke endnu rigtigt,
om Jndmarschen virkelig vilde finde Sted allerede næste Morgen
eller først den paafølgende Dag igjen. Da jeg derfor næste
Formiddag kommer over paa Contoiret, hvor man var beskjæftiget med et pakke sammen og læsse paa Vognene, var det til
min største Forundring jeg hørte, at General Bülow og hele
Staben allerede om Morgenen Kl. 4 vare dragne afsted. Jeg
fik nu ogsaa min Hest fat; men da Veiene overalt vare opfyldte
af Tropper og Vogne, og jeg ingen Oplysning kunde faae om,
hvor Staben var at finde, vendte jeg tilbage til Sønderborg,
hvor Bagagen havde Ordre til at forblive indtil nærmere O r
dre indløb. Denne indtraf først næste Dag, paa hvilken jeg
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saa ftøbte til Hovedqvarteret, der var i Stenderup, en Landsby
imellem Nybbel, Satterup og Dybbel. Her vare vi indqvarterede i een Gaard 1 General, 2 Oberstlieutenanter, 1 Major,
3 Capitainer, 4 Lieutenanter og jeg; foruden en stor Mængde
Ordonantser, Skrivere, Hestepassere, Tjenere o. s. v. o. s. v., saa
at Gaarden var fuldt pakket, om Bondergaardene her tillands
end ere endeel rummeligere end paa Sjælland. Generalens
Værelse maatte om Dagen bruges til Skriverstue, og i et andet
var der redet Senge paa Halm over hele Gulvet, saa vi vare
om Dagen alle indskrænkede til eet Værelse; men da General
Bülow er den venligste og meest ligefremme Mand under Solen,
var dette saa langt fra at være ubehageligt, at tværtimod dette
nødtvungne fortrolige Samliv har forskaffet mig mangen for
nøjelig Time. Overhovedet udbreder Feltlivet en vis Gemytlig
hed over det Hele. At man maae gjøre Afkald paa en Mængde
tilvante Beqvemmeligheder, som man hidtil næsten har betragtet
som Fornødenheder, følger af sig selv; men dette erstattes igjen
og det rigeligen as en vis sorgløs Tillidsfuldhed, som ikke kan
udeblive saalænge ikke særdeles Uheld indtræffe. Man lever
nemlig i Oieblikket. M an sidder rolig i sit Qvarteer; der
blæses A llarm ; 1, 2, 3 alle Mand til Hest og afsted til Nybbel
Molle eller Satterup, hvor Hovedstyrken sædvanlig stod; enten
er det nu blind Allarm, og man venter nu en Tid for at see,
om det dog maastee skulde blive til noget, eller der forefalder
en lille Fægtning, hvorpaa man atter rider hjem og gjor sig
tilgode ved et Fad Risengrød og en Portion stegt Flæsk eller
hvad der ellers kan forefalde, og siden tilbragtes Aftenen med
Samtaler og Tobaksrygning. Hver Dag i forrige Uge vare
vi saaledes paa Færde, men noget Alvorligt forefaldt dog kun
d. 6te ved Ulderup. V i vare just komne hjem fra en Jnspections-Tour og glædede os til at gjøre os det noget mageligt
efter de foregaaende Dages Anstrengelser, da der indløb Melding
om, at Fjenden havde angrebet vore Forposter ved Ulderup og
trængt dem tilbage igjennem denne B y , ved hvilken der havde
udviklet sig en heftig Fægtning. Vognene bleve strax forspændte
og bepakkede, ligesom tidligere hver Gang der gjordes Allarm,
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for at vare beredte til at rykke frem eller tilbage, eftersom
Fægtningens Udfald kunde gjore det nødvendigt. Generalen og
hans Adjutanter rede strap afsted, og strap efter kunde vi ogsaa
høre Geværilden i vort Qvarteer. Paa et Par Dage larer
man imidlertid allerede at forblive koldblodig ved S lig t, og, da
jeg jo egentlig ikke havde Noget at forsømme derved, gav jeg
mig først Ro til at faae noget Middagsmad, og reed derpaa
ned til Satterup, hvor Staben var og hvorfra man kunde over
see Kampen. Vor Reserve stod ogsaa her.
V i havde kun een
Brigade Infanterie og eet Batterie i Ilden, og Kampen dreiede
sig bestandig paa eet Punkt, i det vi snart trængtes noget t i l 
bage, snart igjen kastede Fjenden tilbage. At dens Udfald var
heldigt for os, idet vi beholdt Pladsen, og at vi havde omtrent
130 Saarede og nogle og tyve Døde, veed D u formodentlig nok
af Aviserne. Det var en meget heftig Kamp, hvad der ogsaa
fremgaaer af Tallet paa Døde og Saarede, der unægtelig er
stort i Forhold til de Tropper, der deeltoge i Kampen; men
Fjendens Tab har ogsaa været meget betydeligt. 2 af vore
Officerer bleve fangede, nemlig Lieutenant Seehufen og Fahrner;
Seehufen var nemlig bleven faaret og blev just baaret bort fra
Kamppladsen, da den ene Ambulancesoldat, som bar ham, blev
truffen af en Kugle; Fahrner sprang nu til for at hjælpe
Seehufen bort, men blev derved forsinket i sin Tilbagegang og
tagen. Vore Folk vifte sig overmaade brave denne Dag, som
altid, naar de blot anføres godt; det var lutter Reserve- og
Forstærknings-Tropper, der vare i Ild e n , altfaa for en Deel
Tropper, fom ikke vare med ifjor. 3die Reserve-Jæger-Corps
blev temmelig Haardt medtaget, men har den Dag paa en glimrende
Maade oprettet sin ZEre fra ifjor, hvor det efter Hoptrupper
Affatren jo var kommen i mindre godt Ry. Et Træk, fom jeg
felv oplevede, stal jeg dog fortælle D ig , da det er et smukt
Vidnesbyrd om hvad Aand der besjæler vore Folk. Jeg holdt paa
en Bakke, bag ved hvilken en Overlæge var befljæftiget med at fo r
binde Saarede, som derefter transporteredes videre til AmbulanceTeltet, og endeel Saarede passerede faaledes forbi mig. Her
faae jeg nu ogsaa 2 Mand af 2den Reserve-Bataillon komme
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gaaende nede fra den Side, hvor Lagen uar, og henimod Kamp
pladsen ; den Ene af disse havde intet Hovedtoi paa; det var
en kraftig fiirstaaren K a rl; men allerede lidt skaldet, og det
tpnde Haar flagrede for Vinden, medens han tungen marscherede
med Bossen i Armen fremad. Jeg reed hen til ham, og spurgte,
hvor hans Kastjet var bleven af, og fik da til S va r paa rigtig
bredt Sjællandsk: „D e t veed jeg ikke; der kom et Skud og
flog m it Gevcer itu imellem Hamberne paa mig; jeg busede om
paa Ryggen og laae der lid t; men faa samlede jeg mig noget
sammen igjen og har nu faaet nogle Draaber af Doctoren, faa
nu stal jeg derop igjen." Jeg rakte ham min Feltflaste, for at
han kunde styrke sig lidt med Portvinen, som var deri. Han
tog den med de O rd : „J a mange Tak; det kan godt gjores
nodig, for de ere bandsat haarde idag." Efterat have drukket
en S lu rk , gav han mig Flasten tilbage; jeg sagde til ham,
at han skulde drikke hvad der var i, da det blæste koldt og han
gik med bart Hoved; men fik atter til S v a r: „R e t, mange
Tak; der kan uære en anden, som trænger til en Styrtning,
gjem det heller til dem." E r det ikke smukt? — D er er naturligviis under en saadan Træfning adskillige, som holde sig t i l 
bage bag Gjerder og i ©rester; det kan ikke være Andet, da
Tropperne virkelig var udmattede af de idelige Allarmeringer og
den strenge Tjeneste og stærke Marscher, saavelsom Bivonakeringerne under aaben Himmel i den haarde Kulde, — saadanne Marodeurer bleve natnrligviis jagede tilbage i Ilden eller
sendte tilbage til Lazaretherne; men faa traf vi ogsaa paa En,
som gik ganske rolig ned ad Veien henimod Ambulanceteltet.
Paa Sporgsmaal, hvor han flnlde hen og om han var saaret,
svarede han Ja, han havde faaet en Kugle midt i Livet; vi loe
ad ham og En sagde, at han nok ikke feilede Noget. Smilende
aabnede hatt sin Frakke og viste os det blodige Bryst, hvor han
var ramt af en mat Kugle som ikkun var trængt ind i Bryst
musklerne, og gik faa videre med de O rd : „J a det kunde jo
rigtignok blevet værre". — Capitain Jahn og Lieutenant Kohl
faldt i denne Træfning og bleve begravede iforgaars. Jeg faae
deres Liig inden Kisterne bleve flaaede t il, og naar Ligene ere
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faa uforandrede som disse, m a a jeg on ske E nh ver, der h ar mistet
Nogen kjcer i K am pen for Fodelandet, at see dem, for de sænkes i J o r d e n ; det v ar virkelig smukt at see dem ligge der med
R o og Fred udbredt over Ansigtet, i det hvide Linned med en
Dusk Laurbærblade i H aand en. S o m de der laae, og deres
Vaabenbrodre dybt bevægede siode omkring dem i Kirken, maatte
Folelsen as, at D o d en for Fædrelandet er skjon, paatrænge sig
Enhver.
D en 13de A pril.

N a a r jeg igaar skrev, at det v ar næsten, som vi ingen Krig
havde, faa passer dette unægtelig ikke mere. J a f t e s foretog
lfte B a ta illo n en Recognoscering ned i Dybbel B y , dog uden
videre F o lg e r; jeg troer ikke vi havde een eneste D o d eller S a a re t; men imorges bleve vi vækkede af Kanonstud. Tydflerue
havde angrebet vore Forposter, der m aatte trække sig tilbage imod
Brohovederne. S a a s n a r t det dagedes, faa at m a n tydelig kunde
see F jenden, begyndte imidlertid en faa levende I l d fra vore
B a tte rie r, at Fjenden m aatte trække sig tilbage igjen. H a n havde
kjort et B atterie Feltartillerie op p aa S k ra a n in g e n af D ybbel B jerg
og fyrede tappert imod det ene af vore faste B atterier, hvor dog
ikke een M a n d er saaret, uagtet M ark e n foran B atteriet er som
opploiet af S k u d , en Kugle har staaet an imod en af K a n o 
nerne, faa at den har et temmelig dybt In d try k deraf, men stoi
derpaa i Veiret over Hovederne paa Artilleristerne, en Kugle er
gaaet igjennem deres A m m unitionskasse, 2 igjennem et S k ild e rhuus, der staaer ved B atteriet, og inden Skydningen endnu var
ophort, havde de a lt nogle og tredive fjendtlige Kugler op
gravede, foruden flere, som de strap havde sendt tilbage igjen.
M andstabet ved dette B atterie vare faa fornoiede og modte med
en M æ ng de Vittigheder, t. Ex. siger E n af dem ved at fortælle,
at de havde studt fjendtlige Kugler tilbage igjen: „ V i ere ikke
faa fattige, at vi behove at laane af T ydsterne, og derfor gave
vi dem strax tilbage, hvad de sendte os." Efter nogen T i d s K am p
maatte det fjendtlige B atterie trække sig tilbage og efterlade 2
K anoner, hvad der ogsaa lykkedes, under en temmelig heftig K a m p ;
det stal være C apitain K auffm ann af B iilo w s S t a b og en
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Lieutenant Rosen af Artilleriet, som har Fortjenesten af at
have taget Kanonerne (sachsiste); men noget Detailleret veed jeg
ikke herom, da Kampen forst nu er ophort. A f samme Grund
kan jeg intet bestemt sige angaaende Dode og Saarede. Im id 
lertid skal en Lieutenant Dorschæus være Haardt og en Lieute
nant Arntzen, begge af 10de Bataillon, vcrre let saaret, og vore
Saaredes Antal belob sig i det Hele til 42. D er flydes nu
atter; jeg maa ud at see, hvad det betyder. J a , de slaaes jo
rigtignok endnu; men det har ikke stort at betyde. D er skal
vcrre et Par Kanoner endnu, som ere fludte istykker og Fjenden
derfor ikke har kunnet faae afsted; det er nok dem, man vil
prove at tage; men man formener dog, at det vil lykkes Fjen
den at faae dem bort. — Jeg antager, at mine Beretninger ere
lidt forvirrede; men jeg maa ogsaa haste for at blive fcrrdig til
Postens Afgang. Jeg v il derfor endnu blot tilfoie kortelig mine
Anskuelser angaaende Tingenes S tillin g . De 2 Skibes Tab
var hoist ærgerlig; men ikke uoprettelig, vor Forsvarsstyrke er
derfor ikke svagere. At vi maatte tilbage her til Als, blev strengt
dadlet af de fleste Officerer og jeg nægter ikke, at det ogsaa var
mig en tung Marsch paa Paaflemorgen; men det er vanfleligt
at udtale en Dom herom, naar man ikke kan overflue alle F or
hold, og det kan vist næsten Ingen af hele Publicum. Havde
vi forst Krig med hele Tydflland, var det naturligt, at vi en
T id lang maae vige for Overmagten, og det er altsaa Noget
man maatte være forberedt paa. Derfor friflt M o d ; ikke fo r
sage. Ovenpaa de trange Dage komme vel ogsaa de lette, næst
Guds Hjælp.

7
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48.

Mads Jensen til en Ven. *)
1ste lette Bataillon.

Rodovre ved Kjobenhavn.
Vollerup paa Als 12 April 1849.

Gode Ven!
D in Skrivelse af 4de April har jeg allerede modtaget igaar.
Du stal have Takfor dit gode Tilbud og for D u har sorget
for mit T oi; det er dog ligesom en Trost at hore noget fra
Hjemmet. Det er længe siden jeg skrev til Bendt, men jeg har
ikke hort noget fra ham siden og jeg veed nu ikke, om han er
i Helsingor endnu. Jeg kan naturligviis ikke bilde Dig ind, at
jeg til enhver Tid har det godt, men D u maa derfor ikke
troe, at jeg bliver kjed af Feltlivet, saalcenge der er en Tydsker.
Den 3die April gik vi til Sundeved. De 2 forste M iil ganste
ugeneert med Undtagelse af ploiet Jord og de rasende mange
Tjornehcekker. V i vare ikke foran, men da Kjæden ikke var
langt fra Gravensteen, horte vi Kanon- og Gevcerild. V i fik
nu Ordre til hurtigere M ars og havde naften naaet dem og
var paa Skrænten af en Bakke, da de begyndte at overose os
med Granater, det bedste de kunde. Jeg havde bestandig bestjaftiget mine Tanker med, om jeg nu da det gjaldt kunde have
saa godt Mod som Lyst, men da vi maatte dukke os for disse
Granater, som vi kunde hore lange, inden de kom til os og
flog i Jord og Traer ved Siden af os, saa det splintredes, blev
jeg saa arrig, at jeg nappe havde Tid til at blive i Kolonnen,
min Tornyster blev saa let, som der Intet var i den. Endelig
blev der formeret Kjade, og jeg havde da den Foruoielse at vare
den eneste Rekrut deri. V i naaede snart andet Jagerkorps, og
i Forening med dem, styrtede vi efter dem det bedste vi kunde.
De forlod strax den Groft, hvorved de havde Dækning og lob
ind i Skoven. Her kunde Musketterne ikke række dem, vi maatte
altsaa storme igjen; her trumlede Kuglerne ligesom en Flok
*) Mads Jensen faldt senere ved Fredericia.
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Oldenborrer, ind til vi kom til Skoven. D er vare de ellers
meget næsvise; thi vi vare dem ganfle noer og det var ikke
tænkelig at træffe dem imellem de mange Træer. D a vi kom
t il Udkanten paa Skoven paa det Sted jeg var, var der et Par
Huse, som fluide undersoges, og til samme T id viftede Een
med fin Hat, at der var Fjendtlige ad en Vei, hvorefter vi avanferede. Jeg lob strax efter hans Vink og 2 bagefter; jeg lob
et Stykke og ingen Tydstere faae jeg, men derimod et Par
Kurve med Brændeviin, Cigarer, Tobak, Kager og nogle fmaae
Ofte, tillige laae der en Sabel og mange Kapper og Tornystre.
Jeg var netop i Begreb med at erobre Kager og Cigarer, og
alligevel Oinene henvendt til alle Sider, faae jeg ikke langt fra
mig paa den anden Side af Bakken, det var paa Veien, som
gaaer ned t il S lo tte t, et Par Pikkelhuer. Det var 2 ridende
Officerer; da jeg rettede Ryggen, tog Fanden ved dem. Jeg
kom ikke engang til at flyde efter dem. D a jeg kom op paa
Bakken, vare de hverken t il at hore eller fee. Nu var jeg paa
en Plads tilligemed 2 andre, og efterat have skudt efter nogle,
der nær havde lobet vildt, faae jeg, da jeg var ved at lade, een
til den anden S ide, stod ved et Træ op til et Hmts og lagde
an lige efter mig, sprang jeg et Par S kridt til Siden for
at han ikke kunde træffe mig for Huset. D a han havde fyret,
vilde jeg fee, om jeg ikke kunde træffe ham, naar han lob. Jeg
lagde an og fljod, men det maatte naturligviis være en anden,
der stod paa hans Plads og til famme T id fyrede som jeg.
Jeg traf ikke ham, men hans Kugle gav et saadant B ro l forbi
m it O re, faa jeg nær havde bleven dov. Nu vare de allerede
langt borte og vi gjorde holdt udenfor Gravensteen og kom
heller ikke længere. V i havde kun fire Saarede og kun een dode,
da han kom t il Sonderborg, af et Skud i Underlivet. Det var
en Gaardmandsson fra Morkhoi, som hedde Peder. Dagen efter
laae vi i Nyppel, da horte vi ogsaa Skud, men jeg veed ikke
hvordan det gik. Den 5te var der Slag igjen og 1ste Compani
af andet Jægercorps havde lidt meget; jeg har siden efter talt
med Tingmandens E rik, han var med der. Den 6te var et
Haardt lille S la g ; vi vare rykkede ud, men vendte om igjen.
7*
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O m Aftenen drog vi paa Feltv agt; vi kom igjennem en B y ,
som hedder S a d e ro p , der laae mange D ode og S a a re d e og mange
modte vi paa V eien; vi modte ogsaa et C om pagn i, hvor der
kun var een Officeer tilbage, længere ude laae nogle dode M eklenborgere, endelig kom vi til den sidste B y .
H ertil var jeg kommen, da der blev gjort A lla rm ; vi flulde rykke
ud uden T ornyster, som vi altid pleier at have med hvor vi end
saa skal hen. V i fik strap B efaling til at sætte F æ n g hætterne
paa og marserede igjennem S o n d e rb o rg ; allevegne var der rolig
og de spurgte os, hvor vi stnlde hen. D a vi kom paa S u ndeved
fortalte de o s, at begge Kjæderne hele D agen havde staaet saa
tæt, at de kunde have studt paa hverandre. V i kom rafl frem
i S p id s e n , vi fyrede nu paa hverandre et P a r T im e r s T id ,
men retirerede; men Tydflerne vilde ikke have med vore B a tte rie r
at gjore, og holdt sig derfor tilbage. D a vi var kommen nær
dem , horte jeg en af deres Officerer pluddrede en heel P o rtio n
op, men jeg kunde ikke forstaae andet, end de m aatte nigt retireren. Je g har siden ikke talt med B rodkonens J e n s , men jeg
har ikke hort der stal være nogle D od e eller S a a r e d e as os,
D u m aa da hilse hans M o d e r fra ham. D a vi vare færdige,
kom vi til vort K varter igjen. D e t var underlig nok, at vi flulde
1 S l a g da vi ligger tæt ved Augustenborg og der er ligesaa langt
til Sond erborg som fra (jeg vidste ikke at P a p iret var saa næ r
forbi, men dygtig forkrollet og tilsvinet blev det da) der jeg
flap flulde det været, at der var ligesaa langt fra Augusten
borg til S o nd erborg som fra B r o n s h o i til Kjobenhavn. I D a g den
13de har der været S l a g hele D a g e n ; nu er Klokken 1 1 , vi
har gaaet med Lædertoiet paa siden im orges; der er kommet
endeel S a a r e d e til Augustenborg; de flal have frataget Tydflcrne
2 Kanoner. D e r har været en stor Ild eb ra n d , og de sagde, det
var D yp pels M olle.
J g a a r flap jeg ved den sidste B y vi kom til, da vi flulde
paa Feltvagt. D e r brændte 2 G a a rd e og 1 H u n s , og en M a n d
fik affludt sit L aar i sin egen S t u e . M orgenen efter kom vi
i Kvarteer igjen; der var vi til næste M o rg e n Klokken 3 , saa
rykkede vi tilbage til D yp pels M o lle, og mange flere kom dertil
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fra A l s , men der vilde Tydskerne ikke have noget med os at
gjore. O m Efterm iddagen kom vi tilbage til A ls igjen. H vad
dette Tilbagetog betyder, veed jeg ikke; m an horer det paa saa
m ange forskjellige M a a d e r , saa m a n kan intet troe. Jeg har
ogsaa hørt fortælle om nogle Skibe, der stal være sprungen i
Luften, og de stulde have taget et fra os med 3 0 0 M a n d og
8 0 K an o n er; men jeg troer flet intet, for jeg seer, hvad det
bliver til. D u m a a ikke troe, fordi dette er rodt *), det derfor
er B lo d e t af en Tydfler, for jeg har endnu ikke været dem saa
n æ r , at jeg kunde farve mig i det. N u m aa jeg ende m in
Skrivelse for denne G a n g , kun en flittig Hilsen til Præ sten og
M a d a m e n og Ane og alle gode V en ner og Bekjendtere. S a a længe jeg er r a f l , er jeg ogsaa glad; men det er et heelt forkeert Liv for os alle; vi har ingen O rd e n hverken paa M a d eller
S o v n , men lever dog alligevel i et P a r a d is . H ø rer D u noget
hvordan det gaaer med Krigen m aa D u endelig lade mig det
vide, for her veed m a n intet for sikkert. H er er et lille B re v
indeni til Karen. Lev n u vel og vær fornøjet som jeg, vis D u
kommer her over.
M a d s Jensen.

49.

Lieutenant Carl Ussing til sin Forlovede**).
6te Liniebataillon.
Bredballe pr. Veile 24 A pril 1849.

— V æ r overbeviist om, at denne Historie er kommen mig
ligesaa uventet, som den vistnok er kommen Kjobenhavnerne. O g
endnu forstaaer jeg den ikke; jeg længes umaadelig efter at see
de officielle R apporter. Beed endelig Louis at lade mig vide,
om h^n kjender nogen nærmere G ru n d til dette Angreb fra vor
S i d e , som har havt et saa sørgeligt Resultat. E r Hensigten at
*) B revet er skrevet med ro d t Blcek.
**) Lieutenant C. Ussing faldt i S la g e t ved Fredericia den 6te J u l i 1849.
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tirre Fjenden til et Indfald i Jylland, for der at flaae
ham, eller af andre Grunde, da tier jeg; men efter hvad jeg
kan see og hore, er det ikke saa. Var Meningen at ville befrie
Koldingenserne fra Tydskerne, da har man sandelig mist dem en
daarlig Tjeneste. Kolding er vist nu næsten ganske i Afle. Men,
som sagt, jeg forstaaer det ikke.
Det er da altsaa det forste Slag, jeg har været i; og
efter hvad man siger, har Indvielsen været af en alvorlig Natur.
Jeg, som tidligere intet Saadant har flet, kan jo kun domme
efter Tabet, og det er, idetmindste hvad vor Bataillon angaaer,
frygteligt. Over Tx0 af Bataillonen er saaret eller falden, der
iblandt 2 Compagnichefer og 1 Premierlieutenant. Alle vare
enige i, at det var langt varmere end ved Dyppel, og der vare
flere saavel Officierer som Menige, der sagde, at Kuglerne vare
langt fra falden saa tæt ved Slesvig. Jeg kan jo ingen slig
Sammenligning anstille, og fandt det ikke forfærdeligt, — fljondt
jeg maa dog tilstaae, at der var Tider og Steder, hvor det lod
for vore Oren omtrent som om en Bisværm var fluppen los,
og jeg maa jo ogsaa indromme, at naar man tænker, at bele
dette Tab er anrettet ved Geværkugler — thi Fjendens Kanoner
gjorde idetmindste vor Bataillon ingen Skade — saa kan det
ikke have været nogen Ubetydelighed; men jeg maa have været
for befljæftiget til at lægge noie Mærke til Kuglernes Piben.
Nok er det, jeg havde tænkt mig et Slag alvorligere, og det
maa det vel ogsaa være, hvor Artilleri og Cavalleri kan virke
mere end igaar; det maa idetmindste vist see grandiosere ud.
Jeg havde ogsaa troet, at det vilde gjore et florre Indtryk paa
mig at see Virkningen af Kuglerne. Da jeg et M inut efter
min Ankomst paa Kamppladsen havde flet En med en Kugle i
Ansigtet, var jeg complet foleslos, og jeg tilstaaer det, naar en
Karl, der fik et Saar, flreg „A u" eller klynkede sig derover,
var jeg haard nok til at flamme ham ud derfor. Dog maa
jeg i denne Henseende til mit Forsvar sige, at det naturjegviis
gjor et daarligt Indtryk paa Folkene, naar Nogen saaledes
klynker. Saameget er i det mindste vist, at man kjeder sig ikke
under en saadan Affaire; de 5 eller 6 Timer, jeg var i Ilden,
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forekom mig som et eneste Q v arteer. D e t kan dog maaskee
interessere D i g og din og m in Fam ilie at faae en detailleret
Beskrivelse over Affairen af en D eeltag er, og jeg skal derfor
see om jeg kan forklare E d er sam m e, idet jeg vil indlede m in
Fortcrlling ved at gaae lidt tilbage i Tiden.
I Loverdags var B a ta illo n en paa Forporsttjeneste, og
jeg bavde navnlig en Feltvagt ved B ra m d ru p d a m . O m S o n dagen skulde jeg have været lost af Kl. 1 2 , men blev det forst
Kl. 6 E f t r . , og G ru n d e n hertil v a r , at denne D a g egent
lig var bestemt til vort forehavende Angreb paa Kolding; men da
G e n era l Schleppegrells B rig ad e , af mig nbekjendte G ru n d e , ikke
efter Bestemmelsen kom fra F y e n , kunde det ikke finde S te d .
H e ri ville M a n g e soge G ru n d e n til det U dfald, Angrebet fik;
tbi n u erholdt Fjenden N y s om S a g e n , og fik T id til at fo r 
stærke sig til den næste D a g .
B i bleve da altsaa afloste,
og kom stent paa Aftenen til V iu ff, hvorfra vi atter brode op
om N atten Kl. c. 1. P la n e n var, at tvende B rig ad e r, M oltkes
og Schleppegrells stulde gaae imod selve Kolding, og R y e s imod
Vest ved B r a m d r u p over Kolding A a , for at falde Fjenden i
h ans venstre Flanke. Hvorledes det gik ved Kolding, veed jeg
altsaa kun af Fortæ lling, og erfarede det naturligviis forst senere;
det er kun Fægtningen paa vor hoire F lo i jeg kan fortælle
Eder. H oire F lo i bestod af 6te og 7de Linie B a ta illo n , 12te
lette B a ta illo n , 1ste Jæ g erco rps og 4de Reserve B a ta illo n , 2den
B rig a d e s Cavalleri og B a tte rie t Haxthausen, samt nogle Espingoler. R e n d e z -v o u s-S tillin g e n var ved H arte. F o r at gjore
S a g e n mere forstaaelig, vil jeg vedlægge et Kort, som imidlertid
n aturligviis er hoist ufuldkomment.
2 Com pagnier af 7de
B a ta illo n , 12te B a ta illo n og 4de Rerservebataillon begyndte K a m 
pen. B ra m d ru p g a a rd var nemlig stærkt besat af F jenden, 7de
og 12te B a ta illo n vare gaaede over Aaen mod Vest, 4de R e servebataillon ligefor G a ard e n . F o r at begribe ret Vanskeligheden for den sidste, m aa m an vide, at der ingen B r o her er
over A aen, og at T e r m n e t paa begge S i d e r af denne, men
især imod S y d , altsaa op imod B r a m d ru p g a a rd , er en meget
steil og uveibar S k r æ n t. G a a rd e n var som sagt stærkt be
sat, og denne S k r æ n t m aatte 4de Reservebataillon tage med
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Bajonetten. Det lykkedes imidlertid, og fra Harte Kirkebakke,
hvor vi endnu stode, kunde vi see Fjenden flygte ud af Gaarden,
og deels henimod Gaarden d, deels tilbage ad Gjelballe Skov
til. Nu rykkede et Par Kanoner med 3die og 4de Bataillon
(D u veed jeg staaer ved 2det Compagni, og var altsaa endnu
ikke med) til Bedækning, samt kort efter Iste Jægercorps og de
2 tilbageblevne Compagnier af 7de Bataillon over mod Øst for
Bramdrupgaard, og 1ste og 2det Compagni af 6te Bataillon
bleve altsaa endnu tilbage som Reserve, saa at jeg ncrsten var
overbeviist om, at jeg heller ikke nu skulde komme i Kamp. Vel
maatte vi nemlig antage, at Fjenden var temmelig stærf, siden
han havde holdt sig saa længe i Bramdrupgaard; dog nu havde
vi jo seet ham fordrevet derfra, og antoge nu, at vore nye
Kræfter let maatte kunne kaste ham igjennem Skoven. D a vi
derfor nogen T id efter ogsaa fik Ordre at marschere assted —
hvilken Ordre naturligviis modtoges med et almindeligt „Naa
endelig!" — sagde flere Officierer til mig: „D e t er ogsaa
flammeligt, nu er Fjenden allerede kastet, og det kan vare eit
Pokkers Tid, inden vi komme i Ild en ." Denne Tro blev vi saa
meget mere bestyrkede i , som vi gave os særdeles god T id til
at komme over Aaen, og i al Ro og Magelighed begyndte at
stige op ad den modsatte Skrænt, og fuldkommen maatte vi
sikkres i den, da vi saac Dannebroge vaie paa Bramdrupgaard,
og faae, at ikke blot Staben, men selv Ambulancelazaretterne
vare blevne flyttede ind i denne. Naar man nemlig betænker den
særdeles vanflelige Overgang over Aaen, vil man let kunne forstaae, at vi kun kunde antage, at disse Ting bleve flyttede over
den, naar vi vare visse paa at blive der. V i kom imidlertid
snart ud af vor Vildfarelse. Netop som vi vare komne op ad
Skrænten, fik vi Ordre at rykke frem, og jeg faae nu til min
Forbauselse, at vor Kjæde kun stod ganfle lidet Syd for B ra m 
drupgaard. V i kastede strax vore Skytter ud t il Forstærkning;
men jeg maatte endnu blive ved Reserven af vort Compagni,
som da stod lige Syd for Gaarden. V i vare imidlertid ikke
længere tilbage end at Kuglerne flottede os om vore Oren.
Pludselig begyndte man imidlertid at blive bange for at Fjenden
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skulde omgaae o s mod Vest, og jeg blev med en Afdeling sendt
bag om G a a rd e n , for at modtage ham ved Hegnet e. D a jeg
kom her, faae jeg virkelig ogfaa, at den fjendtlige Kjcede var paa
denne S i d e kommen os temmelig nær, idet 4de Reservebataillon
og 7 de B a ta illo n i vild F lu g t var styrtet nedad mod Aaen.
D e t lykkedes os imidlertid n u at standse F jend en , ja efter kort
T i d s F orlo b fik vi ham endog kastet bag Gjerderne f og g, idet
jeg fik Folkene til at trænge frem til K am m en af en Bakke,
som laae m id t imellem e f og g. Fjenden fik imidlertid F o r 
stærkning, og uagtet alle B o n n e r og O p m u n trin g er og T ru fler
BramcLrup

a B rn m d ru p g aard .

b Kolding A a.
c Gjelballe Skov.
e f g h i G ierder.

d en G aard.

var det mig ikke m uligt at holde Folkene der længere; de reti
rerede atter bag S k ræ n te n . D o g kort efter fik jeg dem atter
frem, og da jeg for ram m e A lvor havde forsikkret et P a r Karle,
at jeg klovede S k a llen paa dem , hvis de ikke strap igjen vendte
Næsen imod Fjenden (det v ar nemlig et P a r Rekrutter, som fandt
det for varm t, og havde gjort omkring), begyndte vi ogfaa igjen
at faae O r d e n i det; men faa fik vi O rd re til at trække os
bag G jerdet e igjen, og blot holde d e t å t o u t p rix . H er beed
vi os da fast en kort T i d ; men nu v ar vort Artilleri kommet
over Aaen mod Vest, og dette virkede som et Trylleflag paa
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vore. Jeg viste dem Ild en og Rogen af vore Kanoner, med et
H u rra sprang jeg over Gjerdet, og med et brølende H u rra
fulgtes jeg ikke blot af mine egne Folk, men ogsaa af en heel
Deel af de tidligere Flygtninge af 7de B ataillon og 4de R e 
servebataillon, som nu igjen havde faaet T id til at samle sig, heelt
over til Gjerderne f og g ; men Fjenden var stcerk og haardnakket, og satte sig fast bag de næste G jerder, nemlig h og i.
F ra det sidste, i, fik vi ham fordrevet ved vore Esping oler; men
h havde vi taget 2 G a n g e, men maatte begge Gangene forlade
det igjen, og nu kom der O rdre, at vi skulde ikke trænge videre
frem, men blot holde vor S tilling. Jeg saae paa m it Uhr,
Klokken var allerede næsten 12, og jeg syntes, jeg begyndte at blive
sulten; jeg kaldte paa min Oppasser, og de andre Officierer af
alle B atailloner (thi Folkene laae i Kjæden imellem hinanden)
kaldte paa deres; men de havde naturligviis foretrukket at blive
bagved. D og kom de ret snart krybende langs med Gjerdet,
og nu fik jeg mig en B id B ro d og en S n a p s og en Cigar.
Fægtningen vedblev imidlertid at fores med samme Heftighed;
men Kl. 1 fik vi O rdre til at trække os lidt efter lidt tilbage
paa den anden A ab red; det
heed sig, at vi blot havde stullet
foretage dette Angreb, for at lette Indtagelsen af Kolding ved at
hendrage en Deel Tropper hertil, eller naturligviis, hvis vi kunde
kaste Fjenden, gaae imod Kolding fra Vest; men n u , heed det,
var Kolding taget af os, og vor S tillin g var altfim unødven
dig længere. Alt drog sig da atter Nord for A aen, medens
1ste Jægercorps dækkede Retraiten. D a vi vare blevne samlede
paa den anden S id e, holdt vi M an d tal, og saae vort store T a b ;
dog gjorde dette ikke det triste Indtryk paa os, som kort efter
at Høre, at Kolding rigtignok havde været taget af o s , og det
endda 2 G ange; men at den nu endelig tilsidst var i Fjendens
Hænder og næsten afbrændt. „ T il hvilken Nytte er da denne
M asse Mennesker opoffret?" spurgte vi os selv, og In g e n formaaede at svare; en Enkelt mumlede: „for fim meget desto
snarere at kunne blive jaget til Skagen."
Dette er den Deel, jeg personlig har taget i Affairen; hvor
ledes det paa andre S ted er er gaaet, veed jeg kun af Fortæ lling;
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thi man kan jo Intet see
mest; men jeg har senere
balle Skov i Besiddelse i
atter maattet forlade den.
gyndt, og Kl. c. 9 iaftes,

eller høre uden hvad der er En nor
hørt, at vi have havt Kanten afG jeldet Mindste paa enkelte Steder, men
Retraiten blev naturligviis strax be
kom vi i Qvarteer i Herslev. —

50.

Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder.
9de Bataillon.

Randers-Egnen.
Fredericia 25 April 1849.

Gode Morbroder!
.................. Nu vil jeg lade Dig vide vores Stilling. Den
22de April reiste vi fra Fredericia; da vi kom paa en M iil
nær Kolding, da stødte vi paa Fjendens Forposter, og vi blev
stillet i en Kjcrde lige imod dem, og der stod vi til om M o r
genen Kl. 4, da trak vi vores Brigade sammen, og vi drog
imod dem. Kl. 7 begyndte vi at klenge sammen med dem, og
de havde deres Kanoner paa denne Side af Kolding, og de
maatte trække dem tilbage ind i Byen, men da de kom derind,
da kan du troe, at de klemte os noget haardt, men det maatte
ikke hjælpe, vi maatte fremad imod Byen, og Kuglerne de spil
lede imellem os. Da der nu ingen Regning var, at vi kunde
drive dem ud af Byen med at styde, saa maatte vi til at fælde
Geværet og løbe Storm paa Byen.
Da vi kom ind i Byen,
da kan Du troe, miu Ven, at det saae ftrænge ud for os af
den Aarsag, at de fyrede paa os ud af baade Vinduer og Døre,
og det kom an paa, at vi angreb dem saa hastig, at de kunde
ikke komme ud af Byen, og de fyrede paa os fra alle Hjørner.
Gud i Himmelen forbyder, at jeg skulde faae saadan et Syn
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at see mere, vores Medbrodre be laae paa Gaden imellem os
og svommede i deres eget Blod. Der er ingen Mennesker som
kan huste, at vi har havt saa mordisk en Batallie som den
Dag; den 23de A pril den var strenge ifjor ved Slesvig, men
i Anret 1849 den 23de A p ril den har været os en dyrkjobt
Dag. Alle vi, som her staae tilbage, vi kan aldrig fuldtakke
Gud den almægtige; ja vi tog Valpladsen den Gang, men vi
beholdt den kuns kort. Kl. U om Eftermiddagen maatte vi
til at retirere fra Byen af den Aarsag, at de kastede gloende
Bomber ind paa Byen og satte Brand paa den; men vi holdt
dog en 6 Timers Kamp med dem, og en stor Deel odelagde
vi af dem og mangen tog vi til Fange .............
Lev vel! jeg lever vel,
Hans Jensen Tindbecb.

51.
Premierlieutenant S. Lundby til sin Moder.
Frederits 26 April 1849.

Kjærmoder!
Jeg er her i denne forstyrrede Fæstning, hvis Volde og
Omegn bærer tilfnlde det alvorsfulde m ilitairifle Anstrog af Fæst
ning i Belejringstilstand. Her indenfor Voldene bevæge sig
utællelige Skarer af M ilita ire af alle Vaabenarter i travl V irk 
somhed, medens alle Boligerne ere tomme og forladte, thi I n d 
byggerne ere flygtede. — Jeg var med den 23de ved Kolding.
4de Brigade dannede Centrum og stormede Byen, efter at der
forst nord for Byen fandt en meget hidsig Geværfægtning Sted,
ved hvilken Leilighed min Hest fik en Kugle, som netop passerede
forbi m it Knæ og berørte mine Beenklæder. Det arme D y r
haaber jeg dog at kunde bestige om 14 Dage. Jeg besteeg en

109
anden Hest. Vore Blænkere stormede Byen, hvorved en Mcrngde
faldt, iblandt andre J u liu s Meincke m. ft.
Han udaandede
Dagen

efter.

Derpaa

rykkede

den

egentlige

Stormcolonne

frem, men næppe kommen ud af en Huulvei aabnedes en vold
som I l d

af 6 Kanoner lige pan Colonnen,

under Bakken.

Folkene

foer ind

D a reed jeg frem , vrælte t i l dem, at de H a l

lunker ikke kunde træffe, og H im len gjorde mine O rd t i l S a n d 
hed,

thi

i

samme N u flog en 24-pundig Granat ned mellem

de 4 Been af min Hest, indhyllede os begge med Jord og S to v
idet den sprang, m in Hest segnede.

D et er for tid lig t,

raabte

jeg, rev Hesten op, den og jeg vare ubefladigede, Folkene loe, jeg
takkede H im len, og ved den gamle Generals Side droge vi ind
i Byen med Folelser, som ingen Pen kan beflrive.
kunde

ikke tale,

de vare maallose

over

Indbyggerne

den Lykke at see deres

egne Troppers Kamp og S eier over de forhadte S le s v ig -H o lftenere,

ja

man græd af Glæde,

strakte Hænderne frem, som

fo r at meddele den store Lykke, saaledes Rige og Fattige, Hoie
og Lave.

D et var det fljonneste, det stolteste Oieblik, jeg endnu

har oplevet, og —

'{

Tim e efter — hvilken Elendighed, hvilken

Nedflaaenhed, en Steen maatte rores ved hvad jeg da oplevede.
Fjenden

anrettede

Tagstene

flo i

en m orderifl I l d

mod Byen,

M u u r-

og

omkaps med S tum per af sprængte Granater og

12-pundige Kanonkugler,

Byen blev fludt i B rand,

nedstyrtende Stykker M uurvæ rk

tvang

Heden og

os t il at remme den;

Indbyggerne ilede i flæng med vore Folk, Rige og Fattige, Hoie
og Lave,

bærende paa deres Arme A lt,

hvad

de kunde frelse,

som oftest spæde B o rn , gjennem Kugleregnen. — M oder! denne
Forvandling var grusom, jeg ønskede hvert N u en Kugle, glemte
D ig og A lle ,
Elendighed.

blot

ønskende at rives bort fra en faa rædsom

D og!

Tjenesten

forjog

disse bittre Folelser eller

rettere afledte noget disse sørgelige Betragtninger.
noget tilbage —

forladende den brændende B y . —

V i trak os
Den 24de

rykkede vi ind i Frederiks, havende udenfor Brigaden Schleppe
grell t i l Forpost.
sammen

at

I

mange, ja jeg troer i 6 D øgn, næppe t i l 

have sovet 6 T im e r!

Anstrengelserne ere store,

Lonnen kun ringe, dog endnu svigter ikke Haabet om Hjælp for
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det dyrebare Fodeland. Den 25de rykkede Fjenden imod Fre
deriks indtil I M iil fra Byen. Rygtet talte om, at de faae
tilbageblevne Indbyggere i Kolding bleve mishandlede, der fluide
derfor i saa Henseende afgaae en Skrivelse til den hoistcommanderende tydfle Officeer i Kolding. Jeg beordredes at over
bringe den til de fjendtlige Forposter, som man formodede
tæt herved.
Jeg afgik da fra Armeen som Parlamentair,
men benyttede Lejligheden, afsogte Terrainet paa kryds og
tværs, og naaede forst mod Aften de fjendtlige Forposter
j- M iil paa denne Side Kolding, saalangt havde Fjenden
trukket sig tilbage. De gjorde Anstalter til at flyde paa mig,
jeg lod Trompeteren blæse, vrælte: For Satan, Parlamentair!
og sprængte ind paa dem; dette virkede, saa de fluldrede flarpt
for mig. Jeg forlangte at tale med en Officeer, gruede for at
træffe en Cadetcammerat som Fjende, men fandt en Haupt
mann Wrangel i flesvigholsteenfl Tjeneste; jeg udforte mit
ZErinde, hvorpaa han yttrede, at den 23de var en „heisser Tag",
hvorpaa jeg svarede, jeg haabede een af de forste Dage at træffe
ham paa en endnu langt „heissere Tag". Han gloede, vyr
iovrigt meget net og beleven. Jeg reed hjem og glædede Ge
neralerne Biilow og Moltke med en detailleret Beretning over
den Afsogning, jeg ved samme Leilighed havde foretaget. B r i
gaden har lidt endeel, dog langt mindre end man turde vente.
— Nu til Beflut min inderligste, kjærligste og sonligste Hilsen
og Tak til min Kjærmoder for hendes sidste velsignede Brev
med Oncle B —s herlige Ord. Tidligere modtog jeg rigtig det
andet af Moder omtalte Brev. — I velsignede herlige Mennefler paa Sobysogaard! her min kjærligste Tak for det sidste
Befog og venligste Hilsen.
Eders hengivne
Sigvard.
Senere Beretninger troste med, at kun 8 a 9 Gaarde ere
brændte i Kolding og Indbyggerne bedre behandlede end de
overdrevne Rygter sagde. — Gud i Himlen være med os Alle!
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Hans Rasmussen Kaalsbaft til Pigen Anne Petersen, i
Condition bed Frederiksborg.
Iste Jæ gercorps.
Vester Mark 28 April 1849.

Kjære V en !
D e t glceder mig meget at hore, D u er ved en god Helsen
og vel kan komme til Rette med din H uusbonde og din M a d 
moder, og tillige saa venter jeg, at D u nok kan gjore hvad der
tilkommer D i g ; men jeg synes nok, det er noget ringe, at D u
ftal kjore H a vre hver D a g , men det m aa D u finde D i g i , da
det ikke er bleven anderledes for den G a n g . Jeg havde meget at
fortcelle D ig , n a a r jeg bare havde Leilighed. D e t tyfle Pak,
de har spoleret m in B ro d e r , han blev fanret af en af de tyste
Kugler i det ene B e en og det blev sat af ham og en af hans
K am m e rate r; de siger til mig, at han blev saaret den D a g som
vi kalder Langfredag og den 24de dode h a n ; men jeg veed ikke
om det er sandt eller ikke; men jeg troer det gjerne, for det
seer galt ud for os, men vi taber ikke M o d e t for det; thi det
kan ikke hjælpe. V i kan ikke flanes med de Tyfle, for de er
over 5 0 tyve imod hver af de D a n fle, men kan vi bare beholde
A ls, men det kan være galt nok; men de flal aldrig faae det,
saalænge som at jeg lever og mine tappre K am m erater, for
M o d det m angler vi ikke. D u kan troe, at jeg flal hævne det
dyrt paa de tyfle Kjæltringer for det, at de har spoleret Lem
merne paa m in B ro d e r, saafremt at jeg kan, men desværre,
vores M a g t den er for lille, men de har dog fimet lige saa
mange P ry g l som ni. Hermed ender jeg denne m in korte og
ringe Skrivelse med et kjærligt Levvel til at vi kan komme til
at tale mundtlig med hinanden, og jeg beder D ig at hilse din
S o fte r fra m ig , jeg er ved en god Helsen og har det godt.
D u selv hilses paa det Kjærligste fra mig din til D o d e n tro 
faste Ven
H a n s R a sm u sse n Kaalsbæk.
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53.
Peder Andersen til sine Forcrldre.
Iste H usar-Efladron. Nordsjælland.
Skadstrop 27 April 1849.

Kjære Forældre!
Dersom J o r g e n , som vat hos Kold og som boer ved
M öllen, har en B roder, som heed N yrup til B y n av n og var
Husar, da er han studt. O m I vil give ham den U nderret
ning paa den bedste M aade og sige han hviler godt paa en af
Jyllan ds Kirkegaarde. V i maae nu gjore Tjeneste ved anden
Efladron 3 0 M a n d og to Underofficerer; vi staaer ved General
Schleppegrells Brigade, som staaer ved Frederits og snart ingen
andre S teder kan komme, da Lysterne nok er nær ved Veile.
V i har det ogsaa noget strengt, da vi maae gjore al CavalleriTjeneste ved den B rigade; naar vi kommer hjem den ene D ag
ved M id d ag , saa maae vi afsted den anden M orgen paa Vagt,
og hvad Levnetsmidler angaaer, da er det ogsaa knapt. I
striver, kjcrre Forceldre, om jeg trænger til Penge; nei det gjor
jeg ikke, for de fleste Folk giver os hvad de har af et godt
Hjerte, og er det en D ag vi odelægger en 3 — 4 M ark , saa er
det flere Dage vi ikke kan faae noget Andet end som vores
Naturalforpleining, og man kan ogsaa leve ved et Stykke raat
Flest og et Stykke tort B ro d og drikke V and til. M e n , elste lige Forældre, det m aa ikke strække Eder, et heller m aa det
mistroste Eder, for glæd kun Eder, saa længe I hore jeg er
rafl og ilive, da det m aa være Eders Trost. Jeg har G u d
stee Lov en god stor Hest, og det kan I troe er en god T ing ,
og for Rum pen af den ligger jeg og striver dette B rev paa
min Fodersæk, saa I maae undskylde Skriften er ikke saa god.
D e r var meget jeg stulde strive, men da jeg nylig er kommen
hjem og stal afsted imorgen tidlig, saa tillader Lysten og Tiden
ikke mere. Jeg har talt med Peder Hegnsm ands N iels i de
sidste Dage, og dersom I stulde komme til at tale med hans
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Moder, inden hun faner Brev, faa hils, han er rast. V a r
faa god at hilse alle Venner og Bekjendtere og dem i Noddebo
paa det Bedste og var selv kjarligst hilset, gode Foraldre, fra
Eders tro Son
Peder Andersen.

54.

Niels Peter Christensen til sin Kone.
6te Reserve-Bataillon.

Hjorring-Egnen.
Middelfart 1 Mai 1849.

Kjare Kone!
Det gjor mig meget ondt, at jeg stal tilskrive Dig dette
sørgelige Budflab, at jeg ligger haarbt saaret i Middelfart.
Jeg har faaet 1 Kugle i mit hoire Bryst og 1 i det hoire
Laar, og befinder mig meget flet.Doctoren meener maastee, at
jeg kan leve, men det vil tage lang Tid ud. Jeg fik mine
Saar i Slaget ved Kolding, og jeg onster gjerne at vide
hvorledes min Kone og mine Born lever, jeg haaber at I lever
godt og det stulde glade mig, om vi kunde samles med hin
anden igjen. — Giv Dig nu tilfreds, min Pige, og lad mig
fee, at Du paa den bedste Maade sorger for vores kjare Born.
Jeg kan ikke selv strive, men en god Ven haver strevet det for
mig. Skriv mig til igjen, men snart.
Fra din Mand
Niels Peter Christensen.
Han dsde ikke længe efter.
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55

Peder A. til sine Ssflende.
(Mai 1849.)

K jare S sflen d e!
M ed inderlig
Følelse glades jeg ved at see, hvor I nu
med gjensidig H jalp med hverandre kan strive mig til og under
rette mig om E ders og mine kjoere F o ra ld re s og F am ilies
S tillin g , faa ikke Fremmede altid har nødig at vare underrettet
om, hvad I vil have jeg flal vide. D u m aa troe, kjcrre H anne,
jeg blev meget glad ved at see, D u havde flrevet det B rev , og
lad mig see, at D u for bestandig vedbliver at vinde din L a m s
og dine F o ra ld re s K jarlighed, at D u kan blive øverst. K jare
Tøflende, lad mig høre og see, at I lyder vores elflelige F o r
aldre, og ikke I , som jeg haver, paalagger dem nogen S o rg
nu paa deres Alderdom, da jeg nu først haver erfaret, hvor
urigtig jeg har baaret mig ad og hvor stor en S o rg jeg haver
paalagt dem, som de ikke haver fortjent, men ved i Frem tiden
at handle bedre, haaber jeg at gjenvinde deres K jarlighed. N u
kan jeg ikke hjalpe eller glade dem uden med Pennen at u nder
rette Eder om, hvor jeg e r; men derfor, kjare S oflende, maae
I med saa megen større Iv e r søge at hjalpe og trøste dem,
indtil H erren lader den D ag oprinde for mig at komme hjem,
at vi da med hverandre kan glade dem, og jeg med G lad e kan
aftørre de T a a re r og den S o rg , de har havt for m ig, og dette
er m it P indse-D nfle til Eder, Soflende, og jeg haaber ogsaa
I begge vil strabe at opfylde denne m in B egjaring. Jeg er
og forbliver for bestandig Eders hengivne B rod er
Peder A.
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56.

P. E. Lorentzen til en Ven *)♦
3die Jcrgercorps.
Fredericia 2 M a i 1849.

M in tjære T h o m as!
N u har jeg da atter faaet M æ let paa G ang og forglemt
Rædselsscenerne fra den 23de forleden. D u , og maastee mange
A ndre, kunne maaflee onfle at hore noget nærmere om denne
blodige D a g , og jeg er faa meget mere tilboielig til at omtale
denne Affaire lidt nærm ere, som jeg erfarer, at Rygtet siger, at
Corpset, ved hvilket jeg tjener, ikke stulde have gjort sin P lig t
ved denne Lejlighed. D et er m uligt, at det ikke for en Uindviet
vil være letteligt at sætte sig ind i Forholdene og fee S agerne
fra deres rette S ta n d p u n k t, imidlertid vil jeg gjore mig Umage
for at forklare Sam m enhæ nget faa tydelig som m uligt, og
givende i Korthed et Overblik over hele vor S tillin g , kan jeg
fom underordnet O fficier kun detaillere det Compagnies B e 
vægelser, som jeg har med at gjore, da i flige Tilfælde ethvert
Compagnie agerer selvstændigt. G eneral Schleppegrells B rigade
ankom imellem 8 og 9 Form iddag til Pedersgaard, | M iil
ostlig for K olding, 3die Jcrgercorps dannede som sædvanlig A vant
garden og et Compagnie af samme Fortroppen med B læ nkerkjæde. Im id lertid var M oltkes B rigade gaaet mere nordlig og
B rig ad en R ye endelig vestlig om for at tage Fjenden i Flanken
og bemægtige sig de sydligt for B yen beliggende H vider, som
dom inerer B yen aldeles og uden hvis Besiddelse B yen ikte
kunde nytte os noget. Allerede tidligt paa M orgenen havde vi
hort, at Rye og M oltke havde engageret Fjenden, og vor B r i 
gades Hensigt stulde kun være et Skinangreb. Ved ovennævnte
Pedersgaard blev 3die Compagni af 3die Jæ gercorps beordret til
* ) Brevskriveren var ved K rigens Udbrud i U dlandet, vendte hjem , indtraadte som F rivillig og befordredes siden til O fficier ved 3die J a g e r corps.

8*

116
at formere Pelotonscolonne og avancerede savledes fom Reserve
for 1ste Com pagnies udkastede Blcenkerkjcrde. O m t r e n t ert 7 0 0
S k r i d t fra B y e n paa den Vei, fom fører fra Kolding til
S n o g h ø i, havde Fjenden opkastet en B a rric ad e , bag hvilken et
P elo ton af 3die Com pagnie blev kastet ud. H e r begyndte F j e n 
dens I l d at virke og met) Held for dem. D e r avanceredes, og
endnu et Peloton blev kastet udenfor B a rr ic a d e n , og dette søgte
Dækning paa S k ra a n in g e n af Veien ned imod F jorden. H er
fyredes nu bestandigt, dog uden synderlig V irk n in g , faafom
Fjenden bag fine Forstandsning er stod ulige bedre dækkede.
S a a le d e s ftode S a g e r n e , da ganfle uventet for os en D eling
H u sarer faaer O rd re til at rykke frem. Jeg selv stod ved B a r 
ricaden paa Veien og faae spørgende paa den Com m anderende,
fom beordrede mig at lade gjøre P l a d s for Cavalleriet og rydde
B arric ad e rn e til S id e n . Dette steete. M a n hørte (kom m an
doen (Lieutenant Castenfljold) T r a v , G a lop, Attaquer! og afsted
fore de ab Veien mod Skandsen. Jæ gerne, fom med Kogekjedler og øvrige B epakning ikke kunde følge de Fiirføddede i
Hurtighed, bleve naturlig langt tilbage, endstjøndt de fulgte
efter Kræfter fra vort Compagnie. I m indre end et M i n u t
havde Husarerne naaet S k a n d s e n , og — nedskudte eller startede
paa 5 næ r, fom med anstudte Hefte besværligt flygtede tilbage.
N u kastede Jæ gern e dem bag Hegn eller lignende for at føge
Dækning mod en heftig Kugleregn. H e r bleve de fleste af vort
Compagnie faarebe, da vi havde en meget daarlig D æ k ning langs
Veien og kunde tildeels enfileres af Fjenden. P a a dette f a r 
lige P u n k t vare alle Officierernes Nærværelse nødvendig for at
holde M andstabet til P l i g t; og om der siden, da Fjendens
S k a n d fe r forlades ved vor raste Frem rykning, have været enkelte
Efternølere og Feige, fom bleve tilbage, kan være m uligt, O fficiererue have ingen S k y ld , det er vitterligt. D e t fremlyfer heraf,
stulde jeg mene, at Skylden ligger i det uventede, besynderligt
raste In d h u g af Cavalleriet eller rettere fagt af B efalingen dertil
(unter u n s gesagt.)
Jæ gerne rykkede n u rast ind i B y e n , og tredie Compagnie,
fom havde den yderste venstre Flanke, trak sig over M ø lle n ved
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Toldboden over Engen tit den sydostlige Deel af Byen under
en rasende Kanonild sra de for omtalte sydlige Hoider, som
endnu vare i Fjendens Bold og som for Artilleriet have en
it dm ædet Beliggenhed.
Jeg var paa denne Bei behjælpelig at
stryge det tydske Flag, som vaiede ved Toldboden. Nu begyndte
Bombardementet, 2 4 -pund. Granater og 1 2 -pund. Kugler. Det
var en Rædsel at see og hore de jamrende Modre og skrigende
B orn, som intetsteds kunde finde Beskyttelse, da de fleste Huse
ikke kunde modstaae Kuglerne og Granaterne, som floge fra
Taget lige ned i Kjælderen. Fruentimmerne flokkede sig om
os for at hore Raad og Trost og følte dem ligesom rolige i
vor Nærværelse, fljondt vi vidste intet fornuftigt Raad. Im id 
lertid havde Fjenden for største Delen taget Flugten og endeel
gjordes til Fanger. Byen brændte nu paa 5 til 6 Steder og
fornemlig beflodes Slotsstaldbygningen, dog uden at den kom i
Brand.
Klokken omtrent 4 fik vi Ordre til at trække os t i l 
bage, og 3die Compagni retirerede samme Bei ud, som den var
kommen ind, men vel i spredt Orden, som meget let kan fo r
svares under den heftigste Kanonild over en aabeu Eng, hvor
Kanonknglerne for min P art susede mig et Par Alen til Siden
hvert Oieblik. To af Compagniets Officierer bleve simrede ved
denne Leilighed, og min Capitain, som selv er bekjendt for en
uforsagt Fyr, har i min Nærværelse yttret sin Tilfredshed over
3die Compagnies Officierpersonale i det Hele.
Om Aftenen
marscherede vi til Borup 14 M ii l fra Kolding og Klokken 3
næste Morgen udmattede og ildestemte om Koldingernes sørge
lige Skjæbne tilbage hertil. Saaledes hænger Sagerne sammen
og det er at onfle, at dette blev saa publift som muligt for at
holde Corpsets gode Rygte vedlige.
D a det imidlertid Dagen
efter Kolding-Affairen strengelig blev forbudt at omtale eller
beflrive endsige dadle Befalinger eller Bevægelser, som udfores
ved Armeen — (mon man da har fort en daarlig Commando?),
saa skal jeg nok holde min Næse derfra; men dersom en anden
god Ben flulde ville paatage sig at indrykke et lille Stykke
derom i Fædrelandet eller andet lignende Blad, saa var der
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ingen O fficier i 3die Jæ g erco rps, der havde noget derimod. —
M en det vil maaflee komme.
Jeg ligger nu her i Fredericia paa 3die D ag og har nu
udhvilet mig efter svcere S trabad ser, overstandne F arer og mange
andre ubehagelige Folelser og S k ru p ler over D anm ark s Skjæbne.
Jeg er hidtil lykkelig og vel undsluppen, G ud veed, hvorlcenge
det v are r, dog er jeg ved godt M o d ...............
D in hengivne
P . E . Lorentzen.

57.

Jens Rasmussen Balle til sin Kone.
1ste Reserve-Jcegercorps.

G ren aa-E g n en.
6 M ai 1849.

Kjære Kone!
Jeg vil tilmelde D ig et P a r O rd og lade D ig vide, at
jeg lever efter Omstændighederne meget godt, og det S am m e
horer jeg ogsaa fra D ig, at D u og m in lille D a tte r er frist,
og det er mig en stor Glæde at jeg horer D u vil tjene for
dit B ro d , og jeg veed ogsaa at vores B a rn nok bliver forsorget,
til G ud under os den Glæde at vi sam les igjen med hver
andre. D en 4de om Aftenen modtog jeg din tjære Skrivelse,
som var mig en stor Glæde efter D agen s haarde Kamp. Klok
ken 6 om M orgenen rykkede vi fra S to u stru p ud mod Fjenden,
som gik os temmelig nær. D e vare ved en K ro , som hedder
Kryb i Ly i Nærheden af S no g h oi, de vilde formodentlig til
Frederits, men deres Frem gang blev efter en anden S id e . V i
begyndte en varm Kamp med dem , forend vi nogen T id vidste
deraf. V i m aatte en eneste G ang trække os tilbage, men da
H ornet blæste en anden V ei, m aatte vi omkring. V i gik lige
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ind paa Fjenden, faa han m aatte enten flygte eller falde. G evæ rkuglerne haglede om os, men H erren vor G u d fulgte os i
S tr i d e n , og der var ganfte faae der ram te os. D e t var fom
det strengeste Hagelveir, Geværkuglerne peb om Ø rene, K a n o n 
kuglerne og G r a n a te r snorrede over Hovedet, men vi agtede
dem ikke, thi vi stolede paa H erren den almægtige G u d , og det
var heller ikke mere end vores P lig t fom S o ld a te r at vise os
for vort tjære Land, og falder vi faa falder vi med 8Ere,
stjondt de fleste af de store B o n d e r agter os kuns ringe; men
jeg vil undstylde dem, de have ikke In dsig ter deri, og F o rstjellen kan ogfaa være stor. D eng an g vi gik mod Fjendens
I l d , vare Folk faa flittige mod os, de gave os den sidste D ra a b e
at drikke de havde i deres H u u s , de vare glade ved at fee vores
Frem gang mod Fjenden. D e havde truet dem, at de vilde
rove og plyndre dem ud, men vi Danske kom dem faa hurtig
p a a , at de fik ingen T id dertil. D e r vare mange B on d e r,
fom forlode deres H u u s og Hjem med grædende T a a r e r fo r
medelst den svære T o rd en , fom hortes paa begge S i d e r af
B y e n fra vores og de fjendtlige Kanoner. M e n da det havde
varet i 5 T im e r, rykkede Fjenden bort fra os, formodentlig til
K olding, hvor deres Hovedstyrke v a r , og nu i to D a g e har vi
været fri for ham. Andet N y t kan jeg ikke fortælle D i g ; jeg
horer, at D u veed R a s m u s P eder fra Folsrode er skudt; det
var paa Langfredag, da jeg felv var m ed; men det faldt mig
ikke ind at strive det hjem , da det var kuns til Bedrovelse for
hans Fam ilie . . . . D a T iden falder mig kort, m aa jeg a f 
bryde, m in ringe Skrivelse til D ig . N u beder jeg D ig at hilse
alle V enner og Bekjendtere fra m ig , at jeg er frist og befinder
mig i m in T ilstand meget god t, og vær D u , m in kjære Kone,
hilset af din oprigtige M a n d
J e n s R a sm u sse n Balle.
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58.

Frederik Knudsen til sin Kone.
1ste Reserve-Jægercorps.

Sorø-Egnen.
Taarup 18 M ai 1849.

Kjære elstede Kone!
D it Brev af Ilte dennes modtogjeg
den 16de, og det
glæder mig at jeg deraf seer, at I ervedHelsen, jeg er Gud
stee Lov ogsaa ved en god Helsen, og har
det fortiden meget
godt, thi vi er nu paa Fyen, og er indqvarteret i en Bondeby,
som hedder Taarup . . . B i kom fra Fredericia den 16de om
Morgenen Kl. 8 og samme Morgen Kl.
havde Fjenden be
gyndt at bombardere Byen; saa vi forlod med al Fornoielse
Byen . . . .
B i drog rigtignok glade fra Byen, men der var
dog noget som forstyrrede mig ogsaa i denne Glæde. Just som
jeg gik paa Broen for at gaae ombord, modte jeg min Broder
Peder, som marserede ind i Byen, og jeg troer jeg ønstede at
jeg havde maattet fulgtes med ham tilbage igjen, thi netop i
denne Tilstand føler Søstende for hverandre, det som vi altid
flulle søle for hinanden. Jeg længes nu meget efter at spørge
fra ham, det vil formodentlig heller ikke vare længe, førend vi
kommer der igjen. Thi vi er blot afløst fra Forpostkjæden en
lille Tid af de Tropper, som kom til Fyen strax, da Fredericia
blev beleiret; vi har ellers været i Forpostkjæden fra den 24de
April til den 16de M ai. Du skriver i dit sidste Brev, om jeg
ikke veed noget om, enten vi faaer Hjælp eller hvad det stal
blive til.
Nei, min kjære Ben! det er ligesaa fljult for mig
som for D ig; jeg veed ingen Hjælp at trøste mig ved uden
Guds Hjælp, og det vil visselig ogsaa blive den bedste; vi
synes vel ofte, at den tøver længe, men lad os være taalmodige
og ikke tvivle, men have en fast Tro og et stadigt Haab paa
Herrens Hjælp, da kan vi være sikker paa, at Hjælpen vil
komme paa den belejlige Tid.
Bel seer det yderst sørgelig ud,

121
men Herren er mægtig nok til at udfrie os, naar hans Time
kommer; vil han bevare os, faa kan vi gaae ustable igjennem
den farligste Kamp. Og er det Guds V illie, faa kan jeg endnu
opnaae den Lykke at komme frist og sund hjem til D ig og vores
kjcrre fmaae Born,
hvem jeg ikke kan erindre uden Taarer.
M ine Tanker er altid hos Eder, mit Hjerte slaaer for Eder,
faalænge Blodet rorer fig i mine Aarer, men er det Guds
V illie , at jeg stal faldei Kampen, faa lad os ogfaa derpaa
uære beredt, og ikke derfor troe, at vi har haabet forgjæves, —
T h i Gud flee Lov og P ris, et bedre Paradis end det, som blev
fordærvet, os Jesus har erhvervet, en Himmel uden Fare, o
gid vi der kun vare. — Saa fmile da hvert Oie, selv gjennem
Taaresky: som flimter i det Hoie, det store Morgengry! Saa
folde fromt sig Hænder i Jesu Christi Navn! thi Slovets Bei
sig ender i Herlighedens Favn.
Hermed vil jeg stutte, og bede D ig at hilse dine fjern
Forældre og Sosteude! samt alle gode Venner, og vær D u og
vores tjære Smaae evig kjærlig hilset af mig din til Doden
troe og hengivne ZEgtefælle
Frederik Knudsen.

59.

Lauritz Hansen Kouftcd til sine Forcrldre.
5te Dragon-Regiment.

Randers-Egnen.
Jllerup 21 Mai 1849.

Kjære Forældre!
D a jeg nu haver T id og Leilighed, vil jeg strive Eder til
og lade Eder vide, at jeg lever vel og er ved god Helsen og
Sundhed, og det onfler jeg gjerne at hore fra Eder igjen. V i
er indqvarteret i en B y , som hedder Jllerup, £ M ii l Vesten

122

for Skanderborg, og Fjenden staaer 1^ M iil S y d for S k a n d e r
borg. I disse D age haver vi det nogenledes godt, efter som vi
er vant til. D en 19de var vi paa Feltvagt og det var nogen
vanflelige Poster vi bestred, paa G ru n d af at vi stod saa ncrr
Fjenden, og den samme N a t og M orgen var der saadan en
Tykke og Taage, at vi ikke kunde see hverandre, forend vi var
tæt paa hverandre. V i var 12 M a n d , som reed ud Klokken 3
om M orgenen og flulde besætte en Feltvagt, som blev indtrukken
om Aftenen. Feltvagten flulde staae i en B y , som hedder Eier;
Tyskeren var tidlig ud denne M orgen. Uden at see hinanden
rykkede vi ind af den ene Ende som Tyfleren rykkede ud af den
anden Ende af B y en ; havde de feet os, havde de maastee fanget
os, de var en heel Efladron. D a de nu vare marserede til
bage igjennem B yen, rykkede den halve Efladron tilhoire til en
B y , som hedder I d u m , hvor vores Patrollie floder imod dem
uden at fee dem forend de var tæt paa hinanden. Vores tog
naturligviis Flugten, Tyflerne forfulgte dem en heel Fjerdingvei
i strakt Kariere. Vagtmester W isb o rg , som var ude med P a trollien, blev angreben og taget tilfange, paa G ru n d af at Hesten
blev træt og han maatte overgive sig strax. Patrollien bestod
af fem M a n d , og en af de bedst beredne kom ham til Hjælp,
men han fik nok at bestille med at hjælpe sig selv, og han tog
Flugten tilligemed de andre 3, som var foran; men han fik
dog nogle adflillige Sabelhug. D e t var nogle daarlige Karle
til at hugge; de havde kuns givet ham to H u g , som der kunde
ligne H u g , det ene havde han faaet paa Hjelmen, og det andet
havde han pareret af, 2 Hug havde han faaet paa den ene A rm ,
men som næsten ikke er at see i Kappen, langt mindre gjort
ham nogen Skade. Hug kunde han ikke anbringe dem, han
havde nok at bestille med at parere, der var en paa hver S id e
af ham. D en anden halve Efladron af Tyflerne rykkede til
den anden S id e til en Herregaard, som hed Tam m estrup, hvor
vores Patrollie ogsaa flulde gaae til; de stodte ligeledes paa
hinanden, de to M a n d tog Flugten, men den tredie blev taget
tilfange. S a m m e D a g blev der af 6te Dragonregim ent taget
15 M a n d og Dagen efter blev der af 3die dito taget 3 M a n d
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og saarede 2 og bob 1 M a n b , som be m ebbragte tilbage; ben
ene af 3bie R eg. havbe hngget Hovebet af en T y fle r, saa bet
hoengte neb paa S kn lb eren . Je g kan hilse E ber fra J e n s
H ansen, be haver havt bet ganske ro lig t en lang T ib , fra
I . M ab sen, han haver bet ret gobt. N u afbryber jeg m in
S krivelse meb m angen flittig H ilsen til E b er, kjære Forcelbre,
h ils bent m angen G an g i F o ru p , hils alle m ine Bekjenbtere
som I veeb.
Lev vel, bet ønskes as mig
Lauritz H ansen Kousteb.

60.

Rasm us Jsrgeuscu til sine Forcrldre.
3bie R eserve-Jcegercorps.

L aalanb.

Sonderborg 25 M ai 1849.

Kjcere Forcelbre!
Jeg seer af E b ers sibste B re v , at I er bekymret over
alle be Forberebelser, som T ysterne gjor ligeoverfor os. Jeg
kan ikke nægte, a t jeg (enbstjønbt jeg lan g tfra er iftanb til at
beele E b ers B ekym ring) bog ikke kan anbet enb ærgre m ig over,
at m an faa uforstyrret taber betn fulbfore beres Værker. V el
tvivler jeg ikke p a a , at vi meb vore faste B a tte rie r i F oren ing
meb Skibene let kan tilintetgjore bet H ele; m en jeg er bog vis
paa, at forinben bette steer, fan T ybsterne ganske vist have gjort
S o n b e rb o rg stor S kabe. S a a v ib t som jeg fan see, h ar T y b flerne ibag begynbt at opkaste et nyt B a tte rie næ rm ere nebe veb
o s; a t m an ogsaa vil tabe bent snlbfore bette, betvivler jeg
bog. Je g næ rer im iblertib ingen B ekym ring over a lt bette, thi
jeg stoler paa, at ben M a n b , i hvis H æ nber bette vigtige P u n k t
er givet, nok har sine lovlige G ru n b e, hvorfor han saa rolig er
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V idne til alt dette, som vistnok er de Fleste en G aade. D e n
B eretn ing I har faaet om Tydskernes B lokhuse, mærker jeg
nok har sat E der i S kræ k. At de har Blokhuse i deres S kand ser
og B a tte r ie r , det veed jeg meget vel, men at de har bevægelige
Blokhuse, dette kan jeg um ulig t faae i m it danske H oved; men
selv om de havde nogle saadanne, stia vilde disse dog kun lidet
være skikkede til at kunne staae for K anonkuglerue, hvorimod et
sast B lo k h u u s godt vil kunne være stikket til, idetmindste at u d 
holde en T id lan g baade G ev æ r- og K anonild. F o r at I kan
saae en nogenlunde ordenlig Id e e om disse Blokhuse, vil jeg
beflrive E der d em , saa godt jeg kan, og I vil da let kunne
forestille E der, hvorvidt et bevægeligt B lo k h u u s vil kunne gavne
eller ikke. O v re paa S un d e v ed har vi en uhyre stor S ta n d s e
ligefor B ro h o v ed et; denne S ta n d s e ligger lige ud til K anten af
en høi og steil Bakke, som reiser sig næppe ti S k r id t fra V a n 
det. I denne S ta n d s e har vi tre stærke Blokhuse, de tre under
J o r d e n s Overflade og det ene oven paa J o r d e n som et andet
H u u s . D e t er bygget paa følgende M a a d e : M a n har ned
ram m et B jæ lker i Jo rd e n saa tæt sam men som det er m uligt
ar faae dem , saaledes ere Væggene; Loftet bestaaer ligeledes af
B jæ lker, som ligger saa tæt sammen som de kan lægges; oven
paa dette Bjælkeloft ligger atter et Lag as B jæ lker, ligesaa tæt
som det første, og atter der oven paa igjen to a tre Alen J o r d ;
dette er baade Loft og T a g , og jeg tø r forsikkre, at ingen
B o m b e stal kunne falde igjennem Loftet ned til os, om vi
skulde blive nødle til at afbenytte disse Huse, og i saa Tilfælde
er der Skydehuller rundtom kring i ethvert B lo k h u u s og tillige
P r o v ia n t til flere D ag e. D e to andre Blokhuse i denne
S kandse, der som før sagt er nede i J o rd e n , vender ud mod
G rav en e, som omgiver Skandsen, saaledes at m a n kan bestyde
de Fjendtlige langs ad G ravene, hvis de skulde vove paa at
storme S kand sen, som jeg dog næppe troer. Lidt længer tilvenstre af B rohovedet har vi en m indre S k a n d se ; den ligger
ligeoverfor S ø n d e r b o r g - S l o t ; i denne er der et B lo k h u u s, som
staaer midt i Skandsen. D e t er bygget paa samme M a a d e
som det førstomtalte, men er endnu mere sikkert, da der er op-
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kastet en Jordvold rundt omkring, som naaer lige op til Skyde
hullerne. Jeg vil nu overlade det til Eder selv at tcenke, hvor
vidt Tydskerne vil kunne være istand til at bevæge et saadant
Blokhuus af Storrelse og Styrke, som det nodvendig maae
være, et saadant Blokhuus vilde man idetmindste aldrig kunne
have nogen Jordvold opkastet om, og det kunde derfor heller
aldrig staae for ret mange Kanonkugler. Den 17de dennes
var her en lille Samtale mellem vore og de fjendtlige Batterier
paa \ \ Time. To eller tre af deres Bomber faldt her ovre i
Byen, dog uden at gjore Skade, de fleste faldt i Sundet.
Man vil i dette Dieblik med Vished vide, at der stal være
indgaaet en Vaabenstilstand paa 11 Maaneder, men paa hvilke
Vilkaar, veed jeg ikke. Jeg stalhilse fra Niels Skrædder og
Niels Alminde, vi ere Alle rafle og har det godt. I bilses
Alle kjærligst fra Eders hengivne Son og Broder
Rasmus Jorgensen.

61.
Anders Larsen Kullerup til sine Forirldre.
4de Forstærkningsbataillon.

Soro-Egnen.
Fredericia 27 Mai 1849.

Kjære Forældre!
. . . . V i bivouakerer paa Marken, men dog indenfor Voldene;
vi koger vor Mad under aaben Himmel, og vor Seng er lige
ledes. Jeg boer ved Commandantens Have, hvor vi kan gaae
ind at more os i bet ©tonne; men paa denne Hoitidsdag havde
jeg ikke ligget paa Marken at skrive, naar jeg havde været hjemme
hos Eder. Det er idag forste Pindsedag, vi har været flere
Batailloner samlet idag til Gudstjeneste, hvor jeg jfik en lille
Bog, som jeg vil sende Eder til en Erindring derom, da jeg har
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een foruden. V i havde idag ventet os en lille Dyst med Fjen
den, men de ere ganfle rolige. Jeg var kuns i Fyen i 6 Dage,
det var kuns en kort T id , men det Gode varer sjelden længe;
der blev jeg udnævnt til Undercorporal, ellers havde jeg ikke
været fri for Arbeide idag, men nu har jeg ikke saa lidt
Frihed.
Jeg beder at undskylde at jeg idag ikke skriver mere, da
jeg ikke kunde faae Papir i Byen, men dette snavsede Stykke fik
jeg hos min Kammerat. Naar I nu striver mig til, saa beder
jeg Eder at lade mig vide, hvorledes Bierne har det, og hvor
ledes det gaaer Eder derhjemme, og at lade mig vide hvor Jo r
gen er, og om der er kommet Nogen ind fornylig.
T il Slutning onfier jeg Eder, at det maa gaae Eder vel.
Jeg kan sige, at jeg Gud være lovet har ingen Nod. Naar
jeg herefter kan gaae det saa godt igjennem saa er jeg veltilfreds,
men fleer det, at jeg flal lide noget ondt, saa siger jeg, flee Guds
og ikke min Villie. Lev Alle vel.
Intet andet end den sædvanlige Adresse.
Anders Larsen Kullerup.

62.
Peder Cs. M. til sin Veninde Maren.
Laaland.
Ssnderborg 30 M ai 1849.

M in egen Ven!
D it Brev af 27de April har jeg rigtig modtaget, med Glæde
kan jeg just ikke sige, da jeg fik læst det, da jeg horte at Du
havde været syg. D u kommer til, lille Maren, at gaae ud til
Rasmussen og see at I to Skræddere kan kurere hverandre, net
jeg og Madam Rasmussen vi ere to anderledes Gutter, nu leer
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D u vel lidt, men Madam Rasmussen kjender mig, og veed
jeg kan ikke dye mine Komerser. Du er vel næsten vred paa
mig for jeg har ikke strevet for, men jeg har aldeles ingen Tid
havt; naar vi har ganet en 3 M iils Bei, kan D u nok vide,
tjære Ven, hvor Lysten er, hverken til det Ene eller til det Andet.
Igaar kom jeg af Vagt og idag har jeg været paa Arbeide ved
Batterierne, men vi blev lidt tidlig færdig, derfor jeg nu med
Lyst griber til Pennen for at lade Dig Kjære vide, at jeg er
rast, som er det bedste Gode og Glæde man kan tilmelde sine
Venner i denne Tid, naar man med det Samme kan sporge det
Samme fra Eder alle igjen. V i maae rigtignok doie meget mange
Gange, men det gjor os ikke noget, Klæderne kommer vi aldrig
af, men maae bestandig ligge i Halm, det maa næsten være moisomt at komme af Klæderne, men nu er vi faa godt vant til
det, faa vi sover faa sodt, som vi laae i vor Moders Dragkiste
stuffe. Noget godt kan jeg ikke fortælle Dig min Ven, thi her
bliver lavet Batterier baade af Tydflerne og os, som om
Krigen aldrig stal faae Ende, saaledes bliver her muret og
gravet.
Christi Himmelfartsdag faae det meget farligt ud for os;
vi var i Forpostkjæden, og vi er jo ikke længer fra Tydsterne
end et godt Bossestud. Da Klokken var 5 om Eftermiddagen,
stulde vi loses af; Tydsterne lofte af præsis Klokken 4; deres
den nye Vagt var aldrig saasnart kommet, forend der kom et
Kanonstut) ud til en af vore Kanonbaade, men faa stulde Du
hore med Kanoner, Bomber, Granater, Kardætsier. Fjerde
Batallion lofte os af; men vi var ret i en stor Fare, vi vare
udsatte baade for vore egne Kugler og de Tydstes; de kastede
den ene Bombe efter den anden efter os, men Gud holdt stit
Haand over os. Da vi kom paa Broen over til Sonderborg,
kom der 3 paa cengang, men faldt i Vandet en 50 Alen fra
os; og Vandet maatte i Veiret som den hoieste Mast; i samme
Dieblik kom en Bombe, sprang ikke længere end 4 Alen fra
Broen; vi var da aldrig faa gesvint kommet over Broen, forend
en Bombe faldt midt paa den og knak den midt over; der var
vores Batallion ret i Knibe, men meget heldige alle. Det var
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rasende at hare fra Klokken 5 til omtrent 7, ikke et Geværflud
der blev løsnet; en Bombe faldt imellem 4de Liniebatallion,
men kun en Karl og en Hest kom til Skade; men her blev jo
nogle Huse masakreret i Sønderborg, Folk flytter ud af Byen
og veed ikke, om de tør vcrre her, Slutningen bliver vel at de
fætter Ild paa Sønderborg.
O gid vi havde en god Ende
paa den Krig, og vi kunde komme hjem til Eder kjære, saa vil
vores Glæde vaagne. V il D u nu hilse Anton, lille Ven Maren,
naar han kommer ud i Kjokkenet til Dig, fra mig; jeg har talt
med Løitnant D ., han bad mig hilse lille Anton og dem alle
fra ham, han gav mig 2 P. jeg skulde drikke hans Skaal; jo
Tak, sagde jeg; da jeg kom hjem, sagde jeg til en af mine bedste
Kammerater, følg med mig; han vidste ikke hvad han fluide;
jeg sagde 2 Glas Punsch; saa klinkede vi, jeg sagde længe leve
Anton D., dernæst Løjtnant D . og den hele Familie i Fryd og
Glæde. Hvorfor siger D u det; jo han har givet mig Penge at
jeg flal drikke hans Skaal, og i den Familie er jeg som
hjemme, naar jeg er i Kjøbenhavn, Anton er min Legekamme
rat og Familien, veed jeg, kan godt lide mig, hilset fra mig
Peder Cs. M .

63.
Ellen Johanne Pedersdatter af Ammitsbol til Rasmus
Andersen Skjcrrblrk.
3die Dragon-Regiment.
(Ester 31 M ai 1849 *).)

Gode Ven!
Da nu saa lang Tid er forløben, siden jeg hørte fra Eder,
kan jeg ikke tøve længere, førend jeg skriver Dig et Par Ord
*) Rasmus Andersen Skjcrrbcrk blev skudt i Rytterfcrgtningen paa Aarhuns Mark i de samme Dage, saa han modtog ikke Brevet.
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til for at hore, hvorledes D u har havt det i denne haarde Tid
og om I har været i Slag med de fjendtlige Dragoner. Da
Ordet lyder saadan hos os, at det har været saa Haardt i Aarhuus med Dragonerne, længes min Svoger Niels og hans
Kone meget efter at høre, om Herren hidtil har bevaret Dig.
Thi saa mangen brav Soldat maa opoffre Livet, og saa kunde
det let falde i din Lod; thi mange haarde Farer har truet os
og nogle har ogsaa ramt os, dog vil vi være fornoiet med Guds be
hagelige Viisdom, thi Modgang er os undertiden mere tjenlig
end Medgang, thi derved vender man undertiden om fra de
verdslige Lyster og kommer nærmere til Gud.
Den Dag var vi ordret til at modtage 10 Dragoner af
den samme Eskadron, som D u staaer ved, da var vi saa glade
og fornoiet, vi tænkte, at vi nok skulde faae Dig igjen; for min
Svoger var ved Vagtmesteren og han lovede, at vi skulde faae
Dig, men Glæden blev forandret til Sorg. Da J var retireret,
da omstormede Fjenden os, vi vare saa sorrigfulde at see vores
tjære Folk flygte, saa blev Fjenden hos os om Natten og ud
plyndrede os for Alt hvad vi havde til Fode. Niels var i LEgt
med Danflerne og vi var allene imellem dem; Forpostkjæden stod
hos os og sigtede efter Eder.
Niels har sagt tidt og ofte, naar jeg kunde høre, hvor
Skjærbæk var, vilde jeg gaae til ham, om det nok var saa
langt, for den Plaster vi i den Tid havde, er ikke at glemme i
denne lille T id ; D u var saa blid og venlig imod vores Børn,
om det endog var imod det mindste. Ak gid vi kunde faae
Dig igjen i Jndqvartering, da kunde al Sorgens Klager glem
mes, og D u veed selv at efter Regn kommer S olflin, og efter
Sorg kommer Glæde, at Gud i Hast kan forandre det, og vi
flal jo sige lige som Job: flulle vi allene tage imod det Gode
af Gud og ikke imod det Onde. V i har Helsen og Sundhed
allesammen, og ønfler at spørge det Samme igjen fra Dig.
Nu ikke mere denne Gang, men nu vil jeg ønfle, at Guds Fred
maa ledsage D ig paa din Vandring; Herrens Engel være et
Hegn om D ig i denne fæle Krig, o da kan Intet flade . . . .
9
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Hils Knudsen og tak ham mange Gange for de gode For
maninger, som han gav mig, hidtil har jeg fulgt dem, og hvis
det staaer i min M agt, stal jeg esterleve dem og falder bedre
Loddet for mig i denne Verden end Knudsen domte, saa takker
jeg den almægtigste Gud.
En flittig Hilsen til Dig fra Niels og Maren og alle
Born. Især være Du hilset paa det kjærligste af mig
Ellen Johanne Pedersdatter.
Adjo, level til vi sees igjen.

64.

Hans Petersen Haarlov til sin Familie.
2det Jægercorps.

Næstved-Egnen.

Augustenborg 5 Juni 1849 — paa E'en Als.

Kjære Morbroder og Familie!
Eders Brev af 28de M a i d. A. har jeg modtaget. — Det
glæder mig meget at hore, at I er alle ved en god Helsen,
hvilket jeg og med Glæde kan tilmelde Eder, da jeg nu ganfle
godt kan gaae, hvilket er en stor Glæde for mig, thi fra den
7de M a i til den 29de M a i kunde jeg hverken gaae eller staae, men
maatte ligge stille i Sengen for bestandig. Det var jo en lang
kjedelig Tid for mig, men Taalmodighed overvinder Alting, især
da jeg kom til at ligge paa Augustenborgs S lo t ved Siden af
min gamle Kammerat Asteflovhuus, som var min Bagmand
den 3die April, indtil Kanonkuglen tog hans venstre Been bort.
Han laae og var godt fornoiet med Skjæbnen, da det et kunde
hjælpe at lade Sorgen komme os for nær; vi morede os godt
med at tale om det gamle Passiar lidt imellem og Morflabs
fortællinger. Den Berlingfle Tidende fa aer vi hver Dag at læse;
vel sandt. Aviserne forer kun sorgelige Tidender for det meste,
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og man skulde ei heller glade sig over sine Fjenders Ulykke, men
dette er ikke Tilfaldet, naar vi horer de skrakkelige Uroligheder,
som hersker i Tydskland, da glader det os, for de kunde lade
vare at plage det lille Danmark, da de har stort Brug for
deres Tropper hjemme, og hvad lider ikke Tydsiland ved denne
Krig, det er vist mere end man siulde troe
Her paa Als er
det gansie fredelig for Tydsierne, nu horer man aldrig noget til at
de vil storme Als og lagge deres Pontonbro i Sundet; De
probeerte jo rigtignok lidt den 17de M a i ved at sende os nogle Bom
ber og Kugler, men de sik vist 10 Gange saa mange igjen, faa
Als blev dem ikke S var flyldig; og det tydfle M ilitä r vilde slet
ikke frem og vise sig. De har formodenlig havt den 13de April i
Erindring. Jeg kunde herlig ligge i min Seng paa Lazarethet
i Sonderborg og overstue hele Terranet og see de fjendtlige
Batterier, men Soldaterne kom ikke frem og vores Forpostkjade
blev staaende urokkelig, da Ingen fornarmede dem; vi troede det
skulde blevet varre siden, de vovede det ikke. . . Nu har jeg faaet
Tilladelse af Professor Steiu at gaae lidt ud i Haven, men jeg
sparer nok ikke, thi det er en stor Fornoielse at gaae og betragte
alle Hertugens Herligheder, det er usigelig smukt allevegne, i
Darelserne paa Slottet og Palaen, kort sagt alle Steder i
Haven og den tilgrandsende lille Skov ved Fjorden; tillige er
her en stor Avlsgaard. Nu Intet videre, I vare hilset mange
Gange fra mig, jeg beder Eder hilse min kjare Kone, og min
Moder, S la g t og Benner, jeg sender Eder min venskabeligste
Hilsen.
Hans Petersen.

9*
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65.

J en s Christiansen til sin Kone.
2det Jcrgercorps.

Storehedinge-E gnen.
Als 5 Juni 1849.

Kjære elftelige K one!
D a jeg i D a g har bekommet bit B r e v , saa v il jeg strax
gribe til P ennen for at opmuntre bit fjærltge H jerte, bu jeg
af bit B rev seer, at D u sorger saa meget for mig. M en jeg
beber D ig , kjære Kone, af m it inberligste H jerte, at D u vil see
at nebbæmpe bisse S o r g e r , ba bet er heel nobvenbig for os
allesammen. V i vil i S teb et for S o r g er fatte et bebre M ob
og beele S o rg en og ©læben meb Pennen, for naar jeg blot har
en S n a p s og noget S p ise, saa morer jeg mig meb m ine Kam m e
rater, saalebes maa D u ogsaa, for jeg haaber at ben D a g suart
vil komme, ba jeg skal sam les meb Eber alle ber hjemme igjen.
Kjccre K one, bet gjor mig onbt, at be tænker saa libt paa os,
ba jeg bog veeb, at be meste af bem har B o r n og ikke veeb,
hvab be stal komme til at lib e, ba vi ligge saa nær Tybsterne,
at vi ikke veeb, hvilken D a g vi faaer Kamp meb bem , for be
bombarberer omkring os hver D a g . Altsaa kan vi ikke anbet
enb bebroves; thi vi kan stutte os til, at mange Mennesker berveb maae opoffre Livet, hvab enten bet er V en etter Fjenbe.
D ersom bet flulbe lykkes Tybsterne, at be stulbe faae M a g t over
o s , ba synker vort gamle kjære D annem ark i evig S p o t og
Skjæ nbsel, ba er bet ube meb bet gamle M ob ersm aal og al
D anstheb, ba stal vi ikke mere synge D annem arks heiligste V ang
og V æ nge, lukt meb B o lg en blua. — . . . N u beber jeg at
unbstylbe m in bündige S k rift; thi jeg ligger her paa M arken
og har m in Tornyster til S k riverpult; jeg maatte fortabe m it
Arbeibe, ba Klokken var 7 og nu er ben 9 , i ben T ib har jeg
været paa P ost. Jbag for et Aar siben var her et svært S la g
paa Dybbelbanke, som jeg er sikker paa, at Tybsterne ikke har
glemt enbnu; i bet M m bftc har be helligholbt D a g en ; her har
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tordnet og blæst hele Dagen, faa
Been. Nu har jeg ikke Plads til
jeg at hilse Jens Hansen fra mig
efter Brev fra ham. D u være
givne Mand

man kunde næppe styre sine
mere denne Gang. Nu beder
og sige, at jeg længes meget
kjærlig hilset fra din hen
Jens Christiansen.

66 .
Johannes Larsen til fin Kone.
Sønderborg 7 Juni 184K

Kjære Kone!
Jeg længes meget efter at hore, hvorledes D u har det til
ligemed 93ørnene og mine gamle Forældre, om at I er ved
Helsen; jeg er Gud flee Lov ved en god Helsen endnu, endfljondt
jeg har havt en haard Dyst den 6te Juni med Tydskerne, og det
var i Forpostkjæden. V i begyndte at flyde paa Tydflerne Kl. 8
om Morgenen og faa nmatte vi holde ud til om Eftermiddagen
til Kl. 5 undtagen at gjore Holdt, og i den Tid smagte jeg
hverken Mad eller Drikke. En \ Time inden vi begyndte at
flaaes med dem, faa maatte vi i Gevær, og faa kom der en
Marketender kjorendes med D l og Brændeviin, og da bad jeg
Loitenanten om at gaae hen og faae en Pæl Brændeviin. paa
min Flaske inden vi skulde til at flaaes, for jeg havde 6 S k il
ling danfl, og dem syntes jeg ei, at Tydflerne skulde have,
hvis Skjæbnen flulde træffe mig at jeg skulde blive fludt. Men
Loitenanten svarede og sagde, nu var det ei værdt at kjobe
Brændeviin, naar vi flnlde ud at flaaes, og faa sparede jeg mine
Penge dengang til om Aftenen jeg kom hjem. — Den første
Gang jeg flulde ud at forstærke Kjæden, faa var vi to Mand,
som lob ud over en Bei; der faldt en 5 a 6 Kugler omkring
Fødderne paa os og der var en Kugle og ramte mig lige paa
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m it B ry s t, men den gjorde mig ingen Skade, for den ramte
paa min Fængehættetafle og Kuglen den var faa mat, at den
faldt lige ned paa Jorden. M in Captain han blev saaret den
Dag og det var Captain Baudissen, min Sidemand blev saaret
tillige med flere af mine Kammerater, og der var nogle som
blev skudt reent bød strap. D u kan troe det var en haard Dag
den Dag som jeg et havde oplevet før; jeg var faa om om
Morgenen i mine Lemmer, faa jeg kunde knapt reise mig af
min deilige Seng som var Halm.
D a vi var allerstærkest i
Varmen med Tydflerne, da begyndte de at flyde lidt fra vores
Batterier, faa de tydfle Hunde maatte retirere.
V i maatte
retirere 2 Gange den Dag for dem, men vi avanserede begge
Gangene igjen og tog den samme S tillin g igjen, som vi havde
f ø r . . . . Men nu har jeg hørt, at vi skal i Fccrd med de tydfle
Gavtyve igjen med det Første, men hvornaar, det veed jeg ei,
og det er nok det bedste at lade Gud raade for Lykken............
D in
hengivne og troe M and
Johannes Larsen,
Sadelmagersvend.

67.

Lars Hansen til Provst Monrad i Marvede.
Undercorporal ved 3die Bataillon.

Ncrstved-Egnen

Byllerup 7 Juni 1849.

Kjcere H rr. Provst M onrad!
Jeg beder Dem at undflylde, at det varede saa længe,
førend jeg besvarede deres B rev; thi jeg haver saa ringe Tid
til at strive. Jeg v il nu lade Dem vide, at vi er kommet her
til Fyen igjen efter at have været i Fredericia i 7 Dage; vi
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kom hertil igoar M o rg e s og skal reise herfra igjen Loverdag
Aften. D e r er næsten ikke til at være i F red e ric ia, da T y d 
skerne vedbliver at kaste B o m b e r ; i M a n d a g s kastede de allene
4 5 0 B o m b e r ind i B y en , faa der er næsten ikke et S t e d , hvor
m a n kan staae i F red for dem. Je g var tillige med m ange flere
til H e rre n s B o r d i S o n d a g s ; men vi v ar næppe kommet i
Kirke, forend de begyndte at kaste B o m b e r ind i B y e n , og der
faldt over en halv S n e e s paa Kirkegaarden uden at flade K i r 
ken, den svære Kirke rystede faa V induerne klirrede. D e t var
et farligt S y n , kan D e troe, at see Feltpræst Boisen at staae for
Alteret og tale kraftigt til den forsamlede M æ ng de og tilsige os
vores S y n d e r s Forladelse og nedbede H erre n s Velsignelse over
os, forend vi kastede os i Kam pen. Jeg gik derfor glad i S i n 
det og styrket paa S jæ le n nd paa m in V ag t igjen, thi vores
C om pagni var paa V a g t, hvor vi blev til Kl. 8 om Aftenen,
da vi faa blev lost af for at hvile os forste G a n g efter 3 D o g n s
V ag t og Arbeide; men Kl. 10 kom der B u d , at vi fluide stille
paa Allarmpladseu faa hurtig som m uligt. V i kom snart i
T oiet og ud paa G ad eu sovndrukue som vi vare, men saa kunde
vi hore, at de havde begyndt at fyre med Geværene ude i
Forpostkjædeu. V o rt C om pagni og 2 Com pagnier af 5te B a 
taillon marserede derpaa strap op til Volden og kom ned igjennem Løngangen, og ligesaa snart vi kom saa langt u d , at vi
kunde komme til, formerede vi Kjæde og lob S t o r m ; thi de havde
allerede kastet vores Kjæde et Stykke tilbage forend vi kom ud.
M e n det varede ikke længe, forend de kom brasende frem igjen
med fordoblet S ty rk e og kastede os et Stykke tilbage igjen. M e n
der blev snart blæst H oldt, og saa avanserede vi snart frem igjen
under stærk I l d fra begge S i d e r ; men saa blev der blæst S t o r m
igjen, og frem gik det med skingrende H u r r a og rafl S to rm lo b ,
og T yflerne maatte pænt vende S n u d e n den anden V e t, men
gid de flee en Ulykke, vi kunde ikke naae G rø ften, thi deres I l d
blev saa voldsom; men det varede ikke længe, forend de begyndte
at raabe forvæ rts igjen, og saa kom de brasende frem, og kastede
os tilbage igjen. N u begyndte hun at knibe for o s; men vi
sagde, det var nok d a a rlig t, dersom I tyfle Rovere ikke fluide
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faae en frivillig Lobetour endnu. Efter at vi havde pustet lidt,
blev der blcest S to r m igjen, og saa stormede vi frem 3die
G ang, men de vilde ikke gierne fra G rø fte n ; dog hjalp det dem
ikke, thi med E t var de D anste i G rø fte n ; men det kan nok vcrre,
at de saa fik S m o r , saa længe vi kunde naae dem. H vormange der faldt den N a t paa vor S id e , kan jeg ikke sige; men
jeg troer nok, der faldt ikke saa faae; vi fik 3 S aared e ved vores
Compagni, jeg havde en i min Sexion, som fik en Kngle gjennem den ene A rm og en i det ene L aa r; den anden fik en
Kugle gjennem Haandledet, og den 3die blev let saaret i det
ene K næ ; der var en Jæ gerloitenant, som kommanderede den
F lo i, der stedte til vor Kjæde, som fik en Kugle i M aven og
dode strap. N u m aa jeg slutte mit B rev, da jeg ikke har Tid
at strive mere, G u d allene veed om jeg staaer denne T o u r igjennem, thi det seer noget broget ud, men jeg vil overgive min S a g
i H errens H a a n d ; er det saa hans V illie, saa er hans Arm
stærk nok til at redde mig. D e med Fam ilie være hilset paa
det Hjerteligste fra mig, jeg beder at hilse mine Forældre fra mig.
ZErbodigst
Lars Hansen.

68 .

Rasm us Jsrgensen til sine Forceldre.
1ste Reserve-Bataillon.

Frederikssund-Egnen.

Klinting paa Als 11 Ju n i 1849.

Kjære Forældre!
................ D e t glæder mig at hore, at I dog har fistet ganste
godt; men det er daarlig, at Prisen er saa ringe, thi saa giver
det ikke mange Penge. Jeg horer, at det har været et skrækkeligt
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Veir hos Eder med Torden og Lynild Natten imellem den 5te
og 6te, men var det hos Eder om Natten, saa var det hos
os om Dagen den 6te; men Tordenen var fra de tydfke Batte
rier og Lynilden fra deres Bosser, og det regnede hos os, men
med tyd ffe Kugler, saa Adskillige maatte bide i Grosset. Slaget
varede fra forst og tilsidst i 13 Tim er, men efter Slagets
Langvarighed faldt der kun faae af de Danske; saavidt det har
spurgt sig hos os beløb de Tyd skes Tab sig til 56 Menige og
5 Officerer og 2 var reent forsvunden og de er formodentlig
falden i Rugen, thi de stormede et Par Gange ind i et Stykke
Rug, og jeg troer nok, at Adskillige fandt deres Dod i samme.
I veed vel, at jeg har flrevet til Christen Mogensen, og deraf
mener jeg, at I har hort, hvorledes det gik til hiin flrcrkkelige
D a g ! derfor udelader jeg at anføre det her. . . . Jeg beder
nu Eder at hilse min Kone mange kjcrrlige Gange fra mig og
sige til hende, at hun flal snart faae Brev fra mig, hvis Gud
vil at jeg maa beholde Helsen; thi paa Loverdag flal vi til
Sonderborg igjen og saa flal vi over og see til Tydflerne igjen,
men det bryder vi os ikke stort om, thi nu er vi saa vant til
det, og jeg er ikke bange for at gaae frivillig imod dem engang
endnu, hvis det skulde gjores nødvendig. Levvel: Eders tro
og hengivne Son
Rasmus Jorgensen.

69.
Hans Hansen Nøddebo til sine For«rldre.
1ste Forstwrknings-Jcrgercorps.

Frederiksborg-Egnen.
Sonderborg 11 Juni 1849.

Kjcrre Forcrldre!
Nyt er her ikke saameget af, uden at d. 6te da fyrede
de Tydfle paa os, men vi floges ikke, da vi laae ude paa Landet.
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V i blev nok blæft u d , men kom ingensteds; nu da vor
Kjæde havde siaaets med dem i 2 T im e r, faa begyndte
vore
K an on er og K a n o n -B a a d e at skyde, og faa fik de Tydske rigtig
deres K n æ k ; her blev da en 2 0 M a n d fa avet as vores, og 2
dode. Bestem t den D a g , da det skete, v ar her to R u sse r i
B y e n ; den ene havde 10 O rd en e r paa B rystet og den 2dcn 8,
det var da vist nogen gode K arle, som rigtig vilde see, hvorledes
Alting er indrettet her. N u siriver I om, at I vil sende mig
nogen P e n g e , men jeg træ nger ikke til noget nu. Kjcere F o r 
ældre, I skriver om, at vi Karle fra Kulsvierne er raske Karle,
det er vi ogsaa, men vi m a d e r ikke os selv; dersom vi meer
kommer i S l a g med dem, faa kan I troe, at vi sial nok borste
dem rigtig godt; men jeg tænker ikke at vi kommer til at flaaes
mere. N u ligger vi paa S lo tte t denne G a n g , men vi kommer
ikke i Kjæde vi i 1ste Compagnie, for de tor ikke lade S j æ l l æ n 
derne komme derud, for vi har Lyst til Comedie. S id ste G a n g ,
da Tydsterne fljod, kom der en B o m b e og flog ind paa S lo tte t
og splittes ad d e rin d e , men gjorde dog ingen S k a d e , den
væltede 6 S e n g e , hvori der laae Nogen og sov. I kan rigtig
troe, at her er Morskab, n a a r Kuglerne de g a a e r, faa er E n 
hver af os opbragt og er m unter og glad.
H a n s H ansen Noddebo.
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Johan Peter Johansen til sin Fam ilie.
1ste R eserve-Jæ gercorps.

Als.

Rerslev 11 J u n i 1849.

Kjære M o d e r og S o sle r!
. . . . Tilstanden i Fredericia vil jeg fortælle E der rig tig , da
jeg selv med egne O in e og O r e n har feet og hort det Hele.
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For bet Forste er Indbyggerne rommede til Fyen paa faae Fa
milier nær, og det kan jeg sige med Sandhed, at det er eu
bedrøvelig Tilstand bande for dem og for os; thi vi staae ikke
et eneste Dieblik sikkert for Fjendens Kugler og Bomber; tbi
de ere faa nær paa os, at de kan styde over hele Byen lige
ned til Skibsbroen, hvor de sende os et Par for hver Baadfuld, som der kommer eller gaaer til Fyen, faa at de springe
os lige over Hovedet, at Stumperne gaae rundt om til alle
Sider. Jeg seilede derfra imorges Kl. 2. Da fik de dog ikke
Farvel sagt til os, for Kanonaden blev den Dag for stærk fra
Volden, thi de sendte dem bestandig tre imod eet, faa maatte
de give sig til Ro; og dette Vanheld har Tydsterne havt tre
Gange i de sidste Dage, da Fæstningen er faa hart befat med
Kanoner og Bombekjedler, og dette er af de store; thi nu er
der kommen fem til 220 E , med dem er Tydsterne just ikke
faa glade. Tillige ligger der nu over 30 paa 85 E , foruden
hvad der er af 36, 24, 12, og 6 E ) men hvor mange der er
af dem, veed jeg ikke. Det Bedste af Byen er jo afbrændt;
det, som ikke er afbrændt, er dog heelt spoleret, faa det er en
Ank at fee paa. Der er afbrændt 40 Hufe; mange af In d 
byggerne ere deels fa arede, beets dræbte tilligemed Soldaterne.
Hefte og Koer gaae over det Hele der i Byen, og af og til
bliver der en studt af dem. Men det kan jo ikke være andet;
thi nu har Fjenden sendt over 1800 Bomber foruden Kugler
her ind i Byen, faa kan I nok selv gjore Eders Beregning,
hvorledes det er at være der, thi at kommei Huus det er jo
ikke at tænke sig. De syv Nætter i Trækstal vi ligge under
aaben Himmel og meest paa den bare Jord,faa kan vi komme
til Fyen i fire Nætter og faa afsted igjen.
I den Tid, som
vi ligge paa Forpost, faae vi ikke andet end Brod og Vand,
da der ikke inaa komme Nogen ud til os, fordi at vi ligge faa
nær paa Fjenden. Thi vi ere dem om Natten faa nær, at
der er ingen halv hundrede Alen imellem os; men om Dagen
trække begge Partier dem lidt tilbage, saaledes at vi ere dem
paa et lille Bossestud nær; og der kan vi staae og tale med
hinanden. En Dag sendte de en lille Kasse over et lidet Vand,

140

som var paa den ene Flanke imellem Kjæderne, over til os,
og da Vinden var med til os, satte de en lille M ast i Kassen,
og derpaa et grant P ap ir til S e il; og Kassen seilede rafl over
til os, og i ben Kasse var der en Tallerken, hvorpaa der laae
en Klump Franskbrod, et Stykke Flest og } H Tobak og en
Pcrgel Rom, og dermed fulgte en lille Seddel, hvorpaa der stod
skreven: „God M orgen Kammerater og B rodre, vi sender Eder
Noget til Frokost, fordi vi troer, at I har det bedre behov end
vi, da I ligger saa indesluttede i Fæstningen, men vi ligger
hos Bonderne," ogder var meget mere. Jeg beder Eder at
lcrse Brevet med Eftertanke, saa kan I deraf erfare vor T il
stand. M en lad os nu alle bede G ud, at han vil bevare os
med hele Lemmer og mage det saaledes, at vi igjen maae sam
les, naar Freden er sluttet, sunde og raste med vor gamle
M oder og S ofter; thi det er ham, som kan ende den sarlige
S a g , naar det er hans Villie.Glem ikke at bede til ham,
for det er det eneste M iddel, som kan frelse os: G iv os snart
Fred, Amen! Hilsen fra Eders S o n og B roder
Johan Peter Johansen.

.
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Rasm us Hansen Fannerup til sine Venner.
Constabel.

G renaa-Egnen.
Rsnhave Batteriet 12 J u n i 1849.

Gode Venner!
................ Hvad Krigen angaaer, da kan jeg ikke fortælle Eder
andet, end hvad I daglig seer i Aviserne, og hvad der er
imellem, det siger jeg ikke. V i ligger ved B atteriet baade N at
og D a g , men Sengklæderne er bleven borte og Halmen triller

141

vi i. Hvad Hvilen angaaer, som I skriver om, faa troer jeg,
at en god Seng kan udgjore det paa to Ncetter, thi vores A r
bejde det spolerer os ikke. V i maae rigtignok gaae til Exersits
een Time om Dagen, og I skulde blot være her, faa skulde I
see, hvor vi gamle Tampe kan exersere. Men I kan troe, at
vi fik travlt den 4de dennes, vi troede, at vi havde et Eiendoms
Huns, men der kom en Jngeniøroffiseer og befalede os til at
rive vores Hytte ned og flytte den bort, hvilket vi strap maatte
gjore, endfljondt vi havde nylig tcrkket den. V i maatte ligge
paa Marken den Nat; men nu har vi et splinternyt Huns, og
hvis I vilde komme over at besøge os, faa skulde I see, hvor
brilliant vi boer. Nu vil jeg bede Eder at hilse Mads Nielsen
fra mig og ønske ham til Lykke med sin ZEgtestand og tillige
gratulere ham paa mine Vegne, da jeg ikke selv kan komme.
N it vil jeg slutte
min ringe Skrivelse
med mange vens
Hilsener til Eder allesammen fra mig
Rasmus Hansen Fannerup.
De maae virkelig undskylde, at Papiret ikke er klippet til,
thi vi har ingen Sax.

72.

P. E. Lorentzen til en Ven.
3die Jægercorps.
Brenderup 12 Juni 1849.

Kjcere Thomas!
Efter udstanden Møie og Besværligheder af den alvorligste
Slags, og ester at have vcrret udsat for Fare fra alle mulige
Sider, er det at jeg atter i Ro kan meddele Dig lidt af de
sidste 7 Dages Ophold i en beleiret og bombarderet Fæstning.
D u vil maaskee kunne tænke Dig, kjære Thomas, hvorledes Du
som Borger i en saadan Stad vilde forholde Dig.
D u vilde
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da söge saa meget font m uligt at redde dit G o d s og da føge
et S t e d for D ig felv, hvor B o m berne efter Sandsynligheden
ikke tut ne hen; nie i) den M ilita ire forholder det sig anderledes.
H a n har net intet G o d s at forge f o r , men fimet heller ikke
Lov at forge for sit Livs Sikkerhed. N a a r han bliver com
manderet, m aa han være tilstede, hvor den meste ødelæggelse
anrettes og hvor B o m b e rn e falde hyppigst, foruden allehaande
T in g udenfor B y e n , som Forpost og Udfald om N atten.
3die Jæ g e r c o r p s , fom den 8de v ar overfort fra Fredericia
til Fyen for at cantonnere i Nærheden af M id d elfart, nod i
8 D ag e denne vederqvægende Hvile. D e n 15de kom O rd re n
til at afløse 1ste R eferv e-Jæ g erco rps i Fredericia. D e n 16de
om M o rg en e n brøde vi op fra vort fredelige C antonnem ent, og
allerede paa Veien til S t r i b faae vi, at Fredericia blev bom
barderet og at der faaledes ventede os et farefuldt Liv, hvor vi
kom hen. B om bardem entet tog netop fin Begyndelse paa denne
D a g , og de T ro p p er, font vi afløste, gratulerede os ni ed en
S m u l e Skadefrohed. V i bleve indgvarterede i F rederits og
Klokken 12 standsedes B o m bardem entet for en S t u n d . Jeg fik
O r d r e med et halvt Com pagnie at trække paa Forpost Klokken 4,
og stod netop ifærd med at famle M an d flab e t, da B o m berne
igjen begyndte at suse. E thvert M enneste, font ikke er ett stor
Hykler eller P r a l e r , kan ikke uægte sig en piinlig Følelse, en
ubehagelig S p æ n d i n g , font disse Helvedes K naldperler p a a 
tvinger.
D e t er det frygteligste af alle V aa b en arter at kjæmpe
imod. V i stillede netop i en
af de G ad er, hvor B om berne
faldt, og faafn art S o ld a te rn e hørte een fuse over Hovedet, vilde
de gferne føge G adedøre eller P o rte , men som M U ita ir kunde
jeg ikke tillade mig det, og følgelig m aatte jeg ogsaa stamme Folkene
ud, font gjorde det, og derved foraarsagede Uorden i Gelederne.
Im id le rtid faae jeg O fficerer, font før gik for uforfærdede, at
tye til Husene lige foran F ron ten af sit M andskab, og det duer
ikke, det feer stygt ud. O m tr e n t 1 0 0 0 S k r i d t udenfor B y e n
var Forposten og Vedetkjæden, font staaer de Fjendtlige paa 1 5 0
a 2 0 0 S k r i d t n æ r paa enkelte S te d e r. T æ t udenfor en S kandfe,
hvor jeg havde V ag t, laae en fjendtlig Afdeling med en lille
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Haandmorteer og kastede bestandig Granater ind til os, som
dog ikke gjorde anden Dirkning end at den holdt vore Folk
ideligt i Aande. Om Aftenen Klokken 9 sagtnedes Bombarde
mentet, men om Morgenen den 17de Klokken 3 begyndte det
paany, og denne Dag var den varmeste af dem alle. Klokken 4
var der allerede I l d og der blev gjort A lla rm ; den blev stärkere og
stcrrkere, eftersom alle Bomber og Granater bleve rettede efter
Branden.
Næste Dagen var jeg i Byen og saae nu først ret
Elendigheden, broendende Steder, flygtende Jndvaanere, saarede
og qvoestede, kort sagt, et uhyggeligt Opholdssted. D e rtil In te t
at spise og drikke, intet sikkert Sted at kunne hvile med Ro.
Endelig fik Compagniets Officerer indrammet Plads i en Heste
stald imellem lutter Heste. Koer, og man skulde næsten troe, at
man selv var bleven til Hest ved at leve saa lang T id imellem
disse D y r. Den 19de skulde jeg paa Forpost igjeu, og navn
lig havde jeg den Lykke at komme i et Blokhuus, som ligger et
Par 1000 S kridt udenfor Byen.
Det var en Post perdu,
flulde forsvares til sidste Mand.
Blokhuset er beliggende ved
en Dæmning, som foraarsager, at en heel Deel af det foran
Fredericia værende Terrain bliver oversvømmet med Vand, og
er bestandig en Vagt paa 36 M and og en Officeer i dette
Hitus, med Poster udsatte 200 Alen derfra, for at forhindre
Fjenden i at overskjære Dæmningen og lade Vandet lobe ud.
Huset flulde være saa stærkt bygget, at det knude modstaae endog
Kanonild, men det er det ikke, og allerede mange førend mig
har faaet Blessurer ved og i denne Kneipe. Det er altsaa en
uhyggelig Tanke at gaae paa denne Post, og Commandanten
har desaarsag lovet Officeren, som falder der, M ajors Begra
velse. Det var altsaa denne store 8Ere efter Døden, der flulde
trøste den vagthavende Officeer paa denne fatale Plads. A n
kommen til Huset holdt jeg, efter at have instrueret mine P o
ster, en lille Tale for Mandskabet og sik dem endelig til at
troe, at de vare saa godt forvarede der som i Moders D ra g 
kiste. Timerne henad Natten gik langsomme, indtil imellem 1
og 2 vi hørte et Skud. Jeg formodede naturligviis et Angreb
og var strax udenfor, for at sørge for at vore Poster kom ind,
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føretib D ø r e n stulde lukkes. Lidt efter font Vedetterne lobende
øg meldte det S a m m e , søm vi havde hørt i Huset. D isse
havde vel O rd re til at træffe sig tilbage saa hurtigt søm m uligt,
for ikke at blive afftaarne af Fjenden, men denne G an g vare de
løbet uden at have hørt flere end det samme S k u d , og uden at
vide, øm de virkelig bleve forfulgte. D e t er en ubehagelig S a g ved
N attetide at indtage paany en forladt S tillin g , men det m aatte
gjores, endfljondt S o ld a te rn e nodigen vilde til øg der vankede
K nøps derved. Je g nødsagedes ved denne Lejlighed at henvende
nøgle haarde O r d i denne Anledning og truede med at støde
ned den Første, der viste sig feig. V i støde n u paa B enene
hele N atten , afventende et Anfald. Endelig begyndte D a g e n
at sende et svagt Lysfljcrr øver E gnen øg efterhaanden, søm det
blev lysere udenom m ig , blev det øg ligesaa i mig. D e t er
afgjort, m a n flaaes, eller onster ikke gjerne et Angreb i B æ l g 
mørke; ister hvor m a n har saa vigtig en P ø st søm denne, kan
et lille Uheld meget let bringe stør Fordeel paa fjendtlig S i d e .
D e t er ikke godt at tage nøgen P osition, da m a n ikke seer
Fjenden før ganste t ø t ved og det er vanskeligt at stjelne Ven
fra F jende; altsaa, jeg har i lang T id ikke følt mig saa let ved
D a g e n s F rem b rud søm denne G a n g . D a g e n gik hen uden
videre, og mine Vedetter fortalte mig mange S l a g s Forsøg fra
de Fjendtliges S i d e til at overtale vore til at gaae dem imøde
og drikke B ræ n d ev iin sam men, men søm fra vor S i d e v a r
strengeligt forbudt og blev aldrig værdiget Opmærksomhed. V e 
detterne kunde meget tydeligt høre alt hvad de Tydste talede
sammen. Anden D ag en efter m in V ag t i Blokhuset blev dette
angrebet, heftigt bestudt med G ra n a te r, søm gik igjennem begge
Væggene, og esterat Officeren (søm havde stillet sig i D ø re n
før at paasee, at In g e n forlod Blokhuset) blev dødelig sta re t
af en G r a n a t (det ene B ee n aldeles afstudt), forlod M and stab et
B lokhuset, som da blev antæ ndt af de fremtrængende Tydstere.
9 M a n d bleve fangne. D e øvrige D ag e, som jeg ikke gjorde
Vagttjeneste i , opholdt jeg mig i S t a l d e n , indtil i T i r s d a g s
Aftes O rd re n kom, at 3die Jæ g erco rps stulde afløses og over
føres til Fyen. Alle vare enige, at Jæ g erne havde gjort den
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besværligste Tjeneste, og dog m aatte vi endnu samme N a t fo r 
end O verfarten gjore endnu en T o u r , som var mislykket for
een af B ataillon erne.
N u ligger jeg i B re n d eru p i Fyen og
h a r snart forvundet det Udstandne, men om et P a r D a g e stal
vi formodentlig igjen til F re d e ric ia , det forbandede H u l.
H i l s ......................
D i n stedse hengivne
Peter.

73.

Frederik Knudsen til sin Kone.
1ste Reserve-Jcrgercorps.

S o rø - E g u e n .
Roerslsv 13 Juni 1849.

Kjcrre Kone!
Je g er indgvarteret i en Bondeby paa Fyen, som hed
der R oslev, ikke langt fra vores forrige Q v a rtee r. D e n T id
vi er her, lever vi heel lykkelig, dog S o r g e n for Hjem m et m aa
vi alligevel boere, men her har vi godt Nattelosie og god Kost,
og har ikke nødig at frygte for Fjendens K u gler, og det er en
stor Fornoielse at see, hvor S æ d og G r æ s fryder sig paa
M a r k e n , og Fynboerne ere tillige meget venflabelige Mennesker
at leve iblandt, de har deri et stort F o r trin for alle D a n m a rk s
B eb oere; de faae D a g e, vi lever her, svinder for os som en be
hagelig D r ø m ; men ligesaa mange Fornøjelser vi har i Fyen,
saa m ange Besværligheder har vi i Fredericia, thi der kommer
vi aldrig under T a g , og kan ikke faae Andet at spise og drikke,
end hvad vi har hos os, og F jend en s B o m b e r og Kugler gaaer
os over Hovedet til enhver T id , men vi har stor Aarsag til at
takke den almægtige G u d , thi det er dog ikkun faae der er fa l
den efter de mange Kugler, der er sat efter os. D e t strenge
T ordenvejr, D u striver om, erfarede vi ogsaa ved Fredericia;
10
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men det var ikke just over os der, og vi lagde heller ikke saa
grandt Mcrrke dertil, fordi saavel vores som Fjendens K anoner
tordnede endnu mere heftig end den naturlige T o r d e n ; og om
Eftermiddagen kom vi paa Forpost; vi stod da m idt imellem
vores og Fjendens Kanoner. D e t er sjælden der er saa stærk
en Kanonade, som der var den D a g , det stal nok være den
hannoveranfle Konges F o d s e lsd a g , derfor var Tydsterne saa
lystige. D e n samme D a t o forrige A a r blev ben holdt ved
S u ndeved. D e t Rygte, der fortiden taler saameget om H jælp
fra R u s la n d , er aldeles ikke nyt hos o s ; men jeg antager da
ogsaa, at det m aa have noget at betyde, stjondt vi synes det
gaaer temmelig langsomt med H jæ lp e n ; m en formodentlig er
det de ftørre M a g t e r s Hensigt hellere at udvikle F red paa en
lempeligere M a a d e , hvis det kunde stee, og det var naturligviis
det Bedste for os alle. Forresten er det ikke godt at domme
noget i den T i n g , thi dertil ere vi for kortsynede, vi gjor der
for bedst i at haabe paa G u d s H jæ lp , thi Menneskene kan nok
raadslaae, men H erren er den som ra ad e r; jeg har rigtignok
bestandig H a ab om at der flulle snart blive F red, men m an er
jo i Almindelighed tilboielig til at haabe det m an ouster, men
kunde jeg opleve den D a g , endnu engang at samles med Eder
i Fred og R o , som jeg har saa kjær, da vilde det virkelig blive
os en dyrebar S t u n d , m en er det G u d s Villie, at vi ikke
mere flal dele S o r g eller Glæde med hverandre i denne synde
fulde Verden, saa hjælp os G u d ! at vi maae samles i et bedre
H jem paa hun S i d e G ra v en hos G u d ! vor F a d e r! N u beder
jeg D ig at hilse dine Forældre og Soflend e og alle gode V e n 
ner, og D u og vores tjære B o r n vær evig kjærlig hilset af
mig din hengivne og til D o den tro Wgtefælle
Frederik Knudsen.
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Johannes Larsen til sin Kone.
1ste Reserve-Bataillon.
Sundsmark 13 Juni 1849.

Kjcere Kone!
D it Brev fra den 6te i denne Maaned haver jeg rigtig
modtaget og det glceder mig meget at hore fra D ig og Eder,
at I er ved en god Helsen og ligeledes at den lille Hanne hun
haver begyndt at gaae ene.M en det flulde gloede mig meget
mere, hvis jeg kunde opleve den T id, at jeg kunde komme hjem
at see og tale med Eder; men Gud som Alting veed, Han veed
det bedst, hvornaar det fleer.
Jeg med min Forstand kan et
udgrandfle, hvad dette flal blive til. For med vores egen M agt
at flaues med dem, det kan jeg aldrig forestille mig, at det kan
nytte os noget.
For naar vi er et Compagni, saa troer jeg
efter hvad jeg kunde fljonne den Dag, da vi floges med dem,
at de var over en Bataljon imod os, og det er værdt at takke
Gud for, at der ei blev fludt eller saaret Flere den Dag end
der blev . . . Den 9de var vi ovre paa Feltvagt hos de Tyske
igjen; men den Dag var der flet ingen af dem, som vilde
melde sig t il os.
D er har været fyret i Kjæden siden 5 a 6
Skud, men der var kun een af vores Forstærknings-Jægere,
som blev baaret hjem til Sonderborg. Ellers i den senere T id
haver jeg ei hort noget fra dem, hvorledes de haver det deroyre
med de tyfle Hunde, endfljondt man flulde dog ikke kalde dem
saaledes, for den menige M and er ligesaa undflyldt som vi i
vort Fag. — Jeg har senere hort, at de Tyfle har været sam
lede med vores ovre i Kjæden og talt med dem; det var nem
lig nogle af vores Brigade, som staaer ved tiende Batallion,
og derimellem er mange af disse Slesvigere; og saa havde de
Tyfle spurgt vores om, hvad det var for nogle Karle, de havde
med at bestille den 6 Juni. D a svarede de af 10de Batallion,
10*
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at det var 4de C om pagni af 1ste Krigsreserve og nogle M a n d
af de andre C om pagnier, som var ude at forstæ de Kjæden.
D a svarede de tyfle S o ld a te r og sagde, at de knude aldrig
begribe det, for de Tyste v ar 3 B a tallio n er og de kunde dog
ikke jage os nogen S ted e r. D a sagde de, at det maatte være
nogle flemme M enn efler ved 1ste R e s e rv e -B a ta llio n , da de
D a n fle var kun 3 0 0 og de Tyfle var 3 B atallio n er. — Lige
ledes seer jeg i dit B re v , at I horer ogsaa, at R u s m a n d han
flal komme at hjælpe os, og han er allerede kommen her paa
A ls, for jeg har feet 2 R ussere her ovre; men jeg veed ei, om
der kommer flere eller ei, og jeg veed ikke heller, hvor de to er
bleven af, men troer dog nok, de er reist deres B e i igjen. . . .
H i l s alle gode V enner og Bekjendte fra mig, at jeg flal nok
see at komme hjem til G ild e ; men at komme hjem og hoste,
det kan jeg ei, for jeg har noget at bestille med Lysterne endnu,
og det kan jeg ei blive færdig med saa snart. N u I n t e t videre
denne G a n g end at D u og E der alle være der hjemme hilset
paa det Kjærligste fra din hengivne og troe M a n d
J o h a n n e s Larsen.

75.

Peter Thielsen M oller til en Ven.
3die D ra g o n -R e g im e n t.

Uge i Nordflesvig.
Vindum 20 Juni 1849.

Hoitelskede V en!
. . . . D u vil vel maastee spørge, om jeg var med ved A arhuus den 31te M a i eller om jeg haver været i nogen F are,
siden jeg strev sidste G a n g til D i g , og derpaa vil jeg besvare
D ig , m in kjære V en, saa godt jeg kan. Ved A arh u u s var jeg
ikke med, thi vores E stadron stulde just paa Feltvagt denne
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A ften, m en vores anden E skadron v a r med og viste sig ret
tapper, thi vores v a r kun faae im od de F jendtlige, og dog fik
de m an g e flere D o d e og S a a r e d e som vi, og tillige toge vores
1 7 H u s a r e r noget I n f a n t e r i , en P r i n s og to O ffice rer til
F an g e. D e n Aften efter S l a g e t kom vi siden ind til A a r h u n s
paa F eltv ag t, og da kan D u troe at det v a r godt at komme
til A a r h u n s , da blev vi hilset p a a det Venligste af alle, saa vel
H e r r e r som D a m e r , og I n g e n holdt sig for god, ja alle bleve
trakterede paa det Bedste. O g siden den T i d h ar de proissiske
H u s a r e r flet ikke havt Lyst til a t komme i F crgtning med de
danfle D r a g o n e r . E n K o r p o ra l ved vores E skadron v a r den
næste D a g med en P a r le m e n tc rr hos den tydske Bedetkjcrde, og
da tatebe han med nogle H u s a re r , som havde været med. D e
klagede meget over, at de D a n f l e vare a ltfo r ivrige og stærke,
ja de sagde selv, at een D a n f l kunde let flane 3 af deres, og
især beklagede de sig meget, at de danske K lin g er vare saa spidse.
M e n den 9de J u n i v a r jeg m ed at tage 6 0 H u s a re r, en R i t 
mester, 2 L oitenanter, 1 D o c t o r og 6 7 Heste til F a n g e . V i
laae i den T i d p aa G a a r d e n F ry s e n b o rg , tre M i i l Vesten for
A a r h u n s , her rykkede vi ud fra den 8de om M o r g e n e n Klokken
2 { og reiste S y d v e st p aa efter S ilk e b o rg til N o r r e S n e d e ,
som ligger 4 M i l e Vesten fo r H o rse n s . H e r rykkede vi ind,
vo res E skadron og 5 0 J æ g e re om N a tte n Klokken 1 2 £ , og vi
fan d t de F jendtlige i den tryggeste S ovn og de havde et e n 
gang en eeneste P o s t u d s a t, saa det v a r en let S a g at tage
dem. N u borttoge vi forst deres V a a b e n , forinden vi vaagnede
dem, fo r at der ingen S k u d skulde falde, thi da kunde vi let
have bleven afflaa ren , thi vi v are næsten 4 M i l e in d en fo r deres
Vedetkjæde. S i d e n vækkede vi dem, o g 'd e bleve ikke lidet f o r 
u n d re t ved at see fig her saaledes afflaaren . V i havde ogsaa
en stor Lykke, thi der un d lo b ikke en eeneste. N u reiste vi N o r d
p aa m ed vo rt B y t t e og ankom om Aftenen den 9de til U lstru p
G a a r d , to M i l e Vesten for R a n d e r s , og F a n g e rn e bleve strax
bragte til R a n d e r s , h v o rfra de siden kom til K jobenhavn.
H er
fik vi m an g e smukke Heste, V a a b e n og S a d e l t o i , hvoraf de 2 0
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bleve ved vores Eskadron.
Jeg har forglemt at fortcelle D ig,
at det var curhessifle Husarer, som vi toge til Fange.
Eders
oprigtige Ven
P. T . Moller.

76.

Rasmus Hansen Veilebye til sin Moster.
1ste Reserve-Jægercorps.

Laaland.

Aaby paa Fyen 24 Juni 1849.

Kjcere Moster!
. . . . Jeg v il nu fortælle lidt om Fredericia. Hvad Byen
angaaer, da er det dog ikke saa galt som Rygtet er gaaet; det
er nok sandt, at der er afbrcendt endeel ved Bombardementet,
men den største Deel staaer heel ubeskadiget, og en Deel har
Bygningerne lidt meer eller mindre; men det er jo et sørgeligt
S yn, alle Indbyggerne er jo flygtet, Husene tomme, Bohave
ligger hist og her ituflaaet. Naar vi om Aftenen flat oversættes
og naaer Skibsbroen, bliver vi modtaget af Dysterne med et
Par Bomber, som endnu hidindtil ingen Skade har gjort. Naar
vi endelig saa naaer Byen, har hver M and etter 2, 3, ligesom
vi enes t i l , sit H u l i Volden at krybe ind i den første Nat,
saa I kan nok tænke, at det er et smukt Qvarteer, det ligner
rigtig en Svinestie. De andre Dage og Nætter er vi altid paa
Vagt uden for Byen tæt hos Dysterne, og mange Gange staaer
vi og taler med hverandre paa en Afstand af 50 Skridt. Naar
vi er fredelig, er Dysterne ogsaa, men for det meste styder vi
jo paa dem som er vor P ligt, og saa har vi og en Kamp med
dem strap, som vedbliver undertiden hele Dagen, saa længe vi
kan see. Jeg laae saaledes forleden Dag ved det salige Blok-
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huses Ruiner og havde Batallie med dem uafladelig. Og naar
vi om Aftenen træffer vore Poster nærmere Fæstningen, saa
fommer Tysferne, saa staaer de hvor vi stod. Om Morgenen,
naar vi saa fommer og vil have vor gamle Stilling, saa gaaer
Tyflerne tilbage til deres Forflandsninger, som paa sine Steder
er fun 1000 Alen fra Volden. V i stoffets Jægere maae altid
paa Forpost, for de blaae Ridser stoler Commandanten iffe paa,
de fommer aldrig længere end paa Volden. Naar vi er paa
Fyen, har vi det rigtignof godt enfelte Dage, for hver Dag fan
jeg iffe sige, da vi tillige maae gjore Vagt i Middelfart og paa
Feno, hvortil vi saa har en M ars af 5 M iil; men ellers er
Fynboerne jo flinfe Folf, de giver os for det meste endeel Mad.
Men naar vi fommer tilbage fra Fredericia, er dog Madposen
saavelsom Pengepungen reent tyflsindet, for der er iffe meget
at fa ae i der ovre, og der er F olf, som tager der over, som
benytter sig af Lejligheden. Jeg ender nu disse Ord med en
flittig Hilsen fra mig og onsfer Eder en god Helbred og levvel
til vi sees igjen. Hils alle gode Venner. Jeg vilde rigtignof
onfle, at den Tid var nær at vi funde synge
Nu er ben T id jo fommen,
V i ©toben nybe fan,
V i Seiren haver vunben
For Drot og Fsbelanb.
Da fait Enhver sig gtobe,
Som haver stribt berfor,
Og er enbnu tilbage
Og et fif Banesaar.

Lev vel, det ouster Eders hengivne
Rasmus Hansen Veilebye.
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77.

Anders Larsen til sine Foralldre.
4de Forstærknings-Bataillon.

Soro-Egnen.

Eiby 27 Juni 1849, mellem Odense og Middelfart.

Kjære Forældre!
Eders Brev fra den 17de Ju ni fik jeg Dagen efter jeg
havde sendt m it bort. I flriver at det gaaer galt for os, men
det kan jeg ikke melde noget om, da der ikke bliver nogen S aarede her i Fredericia. I kan maaskee nok hore at de fyrer, men
stulde alle Kugler træffe, saa gik det nok galt t il, men vi har
gode Forfiandsninger at dække os ved.
Om Aftenen den 24de kom Andreas til Fyen og jeg den
25de, her er vi nu i 6 Dage, og faa maaskee der kan blive en
Forandring paa Fjendens S tillin g ; men hvis ikke, faa frygter
jeg ikke, thi vi kommer ikke ud af Byen, da vi er ansat til
Besætning i Byen, og desuden fordi Kugler og Bomber broler
over Hovedet paa os, det er vi nu saa ligegyldig ved, saa vi
passer derfor lige godt vort Arbeide eller vor M ad, hvadsomhelst
vi har at bestille, da det er nu saa almindelig for os. Blandt
Fremmede er jeg; der er Ingen fra Soro Amt ved vor Batallion
andre end Niels Pedersens Ole paa Navnsberg ved Lindeberg,
og han er ved samme Compagni som jeg, ellers er jeg iblandt
Holbæks A m t, men det er mig kjærere end at være blandt de
store Braabyer, thi her er Bonder-Sonner og simple Karle for
mig som Et. Men jeg forstaaer nok, hvorfor I sporger, om jeg
er iblandt Fremmede; men det stal J ikke forge for, thi det gaaer
aldrig saa galt til som Folk fortæller der hjemme.
Forresten er jeg ved en god Helsen og finder mig meget
godt fornoiet efter disse Tider man lever i , derfor beder jeg
Eder at kaste al Eders Bekymring bort og lade Gud ene raade,
saa gaaer Alting godt. Saalænge jeg er i denne S tand, da
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sorger jeghverken for Hjem eller Fodelcmd *),
jeg stoler paa at
Gud har styret min Vei ind til denne D ag, og han v il det
fremdeles.
Derfor siger jeg Eder, naar I har en fast T ro paa
Gud, da fan I gaae Alting imode med Glæde, thi I kan sige:
hvad Herren gjor er vel.
Anders Larsen.
F r e d være med Eder . Saaledes begyndtes og ender
Prædiken for os 3die Soudag efter T rin itatis.

78.

Rasmus Hansen Veilebye til en Ven.
1ste Reserve-Jægercorps.

Laaland.

Aaby paa Fyen 27 Juni 1849.

Kjære Ven!
Jeg er nu ved en god Helbred igjen, som er det nodvendigste, hvor man faa i Verden er. Jeg laae paa Odense
Lasareth, hvor jeg blev forpleiet med al mulig Omsorg, og naar
jeg paa mine Spasereture modte en eller anden Borger, lyttede
de med stor Opmærksomhed til min Tale, og opmuntrede mig
til uforsagt atter at træde i Kampen. Provsten i Byen besøgte
daglig alle Lasarether, trostede enhver med Skriftens trostefulde
Ord og endte med Bon for os, Kongen og vort dyrebare Fædrene
land. Og hvor kan man andet end takke den algode Gud, som
saa faderlig har holdt sin beskjærmende Haand over os endnu
hidindtil, og anraabe ham med Bon om Kraft og M od til vor
sidste S tu n d , og er det hans V illie , at jeg skulde blive paa
Valpladsen, at han da vil forunde min Sjæ l en Plads i sine

*) D . v. s. Fede-Egn, altfaa Sjalland.
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evige Boliger. Hvad Fredericks Bombardement angaaer, da
er det D ig vel nok bekjendt, stjondt det er dog ei saa galt som Ryg
tet har gaaet, men Tysterne ncrrmer dem næsten daglig nær
mere Volden med deres Batterier. Engang imellem naar at de
synes fra Volden, at de er alt for dristige, floifer vores jo de
nærmeste for at give dem lidt at arbeide paa igjen. V i venter med
Længsel, at de vilde prove en rigtig S torm , for vi haaber med Guds
Hjælp at de flulde blive moret saaledes, at de ikke stulde komme
igjen næste Dag. Saavidt vi veed har de nu kun en Morterer
tilbage, men den staaer de med omtrent 1000 Alen fra Volden,
og kan derfor bestryge hele Byen og Skibsbroen. Vores Capitain bad Commandanten om Tilladelse til med vort Compagnie
at gaae ud en Nat og fornagle den, men han maatte ikke faae
mere end 100 Mand med sig, hvilket han syntes var for liden
en Styrke til fligt et Vovestykke, hvorfor at det blev opgivet.
. . . . D u formoder, kjære Ven, at jeg stulde være i Trang for Et
eller Andet, hvorfor jeg takker D ig paa det Kjærligste for dit
T ilbud; men endnu har jeg hvad min egen Person angaaer
flaaet mig nogenlunde igjennem.Vel kan det
stee, at min
Pung er tysksindet et Par Dage imellem; men hvordan det
egentlig gaaer hjemme, veed jeg et, da Trine aldrig for mig rigtig vil
ud med Sproget; men det er vel for et at m it M ob derved
flulde synke. Hun striver rigtignok, at hun har endnu ingen
Nod, og det er ogsaa en stor Trost baade for mig og hende,
at hendesModer er saa nær ved
Lev vel, m it Ønste er,
vi snart kunde samles igjen.
Rasmus Hansen Veilebye.
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79.

Christen Hansen Ballerup til sin Moder.
3bie Jægercorps.

Nordsjælland.

Roulund pr. Middelfart 30 J u n i 1849.

Kjære M oder!
O m bet ogsaa sommetider varer længe, for I faaer B rev
fra enten mig eller P eder, saa maae I derfor ikke tabe M odet
eller troe, at der just er tilstodt os E t eller Andet som er A ar sag deri, da det jo kan flee ved at Brevene gaae feil, eller
undertiden, at m an ikke altid har Leilighed til at flrive. O m
ogsaa Skjæbnen vilde, at E n af os faldt for Fjendens Kugler,
saa maae I derfor ikke fortvivle, der er jo saa mange af vores
K am m erater, som har udgydt sit B lod for Fædrelandet, hvor
for da ikke een af os? N a a r det er G u d s Villie, da maae vi
M ennefler ikke klage, og uden hans Villie falder ikke een S p u r v
til Jorden. F o r den, som doer paa Krigsfluepladsen for sit
Fodeland og en retfærdig S a g , m aa ingen M oder beklage sig,
men være stolt af ham, og at hun ogsaa har lagt et Offer paa
Fædrenelandets Alter. D e t Værste af Alt var jo, om en af os
flulde komme hjem som K røbling, men ogsaa derfor m aa man
være taalmodig, og m an seer jo saa m ange, der aldrig har
været i Krigen, alligevel er blevet en Krøbling, de faae dog og
saa deres Udkomme, og D a n m a rk s S ø n n e r , som ved Krigen
ere bragte ud af S ta n d til at ernære sig selv, ville vist aldrig
komme til at lide M angel. M e n hvorfor flal m an immer see
Krigen fra den mørkeste S id e , den fører ogsaa meget G odt med
sig, som m an ikke troer; Menneflene kan ikke taale Freden for
bestandig, de blive for stolte og hovmodige, de anerkjende ikke
det høiere Væsen, fra hvem alt G odt kommer, de troer, de have
det Altsammen af dem selv, men Krigen, det store Tugtens R iis,
er den bedste Hjælper for Alt saadant, den ydmyger Menneflene,
at n a a r Freden igjen vender tilbage til vort tjære Fædreland,
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de da bedre paasijonne det Gode, og en langt storre Eendrægtighed kommer til at herske blandt Folk som for. Krigsskuepladsen
angaaende, da er her ikke noget Nyt siden sidst I fik Brev fra
mig; vi ligger her paa Fyen 6 Dage og i Fredericia 6 Dage,
Fjenden har ingen Angreb gjort siden, Kanonerne hores næsten
daglig meer eller mindre, den 25de havde vi en stærk Kanonade,
men saa vidt jeg veed ikke en Mand saaret. Fra Peder fik jeg
Brev igaar, han er kommen her til Fyen, og de sial formodent
lig videre efter Jylland t il, han er som jeg rasi og ved et frit
M od
Nu bedes I at hilse alle gode Venner og Bekjendtere
der hjemme, I paa det Bedste hilses af Eders tro Son
Christen Larsen Ballerup.

80.
Jorgen Jensen Kyndby til en Ben.
1ste Espingol-Batteri.

Nordsjælland.
Fredericia 7 Juli 1849.

M in eneste tro Ven!
D it Brev modtog jeg netop efter en Kampdag, hvis Lige
vi tilforn aldrig har kjendt, og jeg modtog det med fornyet
Vished om dit Vensiab. Jeg har altid tænkt iaar, hvad kan
mine simple Breve intressere min Ven, da jeg aldrig kan fo r
tælle noget S to rt, og aldrig Andet end han har hort fo r; nu
har jeg noget S to rt at kunne sirive om, men vil kun omtale
det paa det Simpleste og henvise D ig til Avisen for at faae
fuldstændig Efterretning om den Affære, vi havde igaar, som
Udfaldet flete fra Fredericia den 6te J u li 1848. M in Ven,
alt i 3 Dage havde vi anet hvad der forestod os, og vi tænkte
derpaa med Glæde, fordi Faren i Fæstningen blev jo længere
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jo ftørre, men vi tankte ogsaa paa den vældige O verm agt.
I m id le rtid kom det afgjørende Oieblik, og Kl. 1 igaar N a t gik
vi ud igjennem Fæstningens P o rte , og vi m aae sige: G u d var
med os. Kl. 5 var Fjenden fuldkommen flaaet tilbage fra de
S k a n d fe r i høire Flanke eller N o rd for B y e n , hvor jeg var
m ed , derimod var det sildigere paa andre S te d e r. V i vedblev
Forfølgelsen henved
M i i l , og da det var m ørkt, trak vi
os ind i Fcrstningen igjen. V i har endnu ikke nogen T id havt det
saa heebt, men G n d flee Lov! vi har ogsaa vunden en herlig
S e te r . G id D a n m a r k kun kunde faae den fortjente L øn, som
dets tappre S ø n n e r igaar tilkæmpede sig! G id det ret maatte
kjendes a t: vi enten vil døe eller feire. V e n , jeg klagede sidst
jeg flrev, at M o d e t var tabt hos de dattfle S o ld a te r , men enten
har jeg feilet, eller det G u d flee T ak er vækket igjen. S j æ l 
lænderne ere de, som jeg har den allerstørste T iltr o t i l , dog,
de kan I n t e t udrette uden G u d s Villie. S o ld a te rn e fortjener
sig nok 8Ere for deres M o d ; men hvad fortjener da H a n , som
giver os det? Je g sorsikkrer D ig ved alt hvad der er helligt,
at der findes ikke den ringeste F ryg t eller Angst hos mig i den
farligste K ugleregn, kun ængstes og frygter jeg, ttaar vi skal
slaaes tilbage.
J ø r g e n Jensen Kyndby.

81.
Frederik Knudsen til sin Kone.
Iste R eserve-Jægercorps.

S o rø - E g n e n .
Borum 8 Juli 1849.

Kjære Kone!
D u rnaa have mig undflyldt, fordi jeg har tøvet noget
længere end sædvanlig med at skrive. D i t B r e v af 29de f. M .
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fik jeg den 3die dennes. M e n jeg havde allerede dengang hørt
tale om , at vi stulde prøve paa at flaae Tydfterne fra deres
F o rfla n d sn in g er; jeg havde derfor ikke Lyst at strive, førend jeg
fik at see, hvad Skjcrbnen der vilde bringe mig, thi vi forestillede
os rigtignok snarere D ø d e n end Livet, thi D u kan nok troe, da
de har ligget der i 2 M a a n e d e r , at der var gode B a tte rie r og
Forfland sn in ger. O m Eftermiddagen T o rsd a g en den 5te blev
det sagt o s , at i N a t stulde det gaae for sig, og vores O f f i 
cerer formanede os paa det Alvorligste til at gaae frem saa
hurtig som m ulig, thi jo mere langsom t, jo flere tab e s, og det
blev sagt o s , at vi stulde enten seire eller døe. D a Klokken
var 1 om M o rg e n e n , marserede vi ud af B y e n til S t r a n d e n
ved den nordre S i d e ; thi vi havde hoire Flanke. D a vi kom
paa S k u d n æ r , saae det u d , som vi stulde igjennem et B a a l ,
og m a n m aa næsten forundre sig, at vi ikke faldt endnu flere,
end der faldt. Jeg kan ikke beflrive, hvorledes det gik til, thi
det vilde blive for vidtløftigt, men vil G u d unde mig den Lykke
at komme hjem til D ig , saa stal jeg fortælle D i g det jeg veed.
D o g m aa jeg ikke glemme at fortælle D ig en T in g : Je g
fulgte den D a g m in C aptain , og da vi havde stormet de 2 eller
3 F o rflan dsninger, saa blev C aptainen saaret i den høire S k u l 
der, hvorover han ikke kunde følge Com pagniet mere. V i drog
os n u noget til venstre i en Løbegrav, og jeg tilbød Captainen
at hjælpe ham med hvad jeg form aaede, (han hedder C aptain
H ein, og er en V en af hele sit Com pagni). S o m vi nu gaaer,
støder vi imod en M a n d af de Fjendtlige, jeg greb med den
venstre H a a n d i hans. G e v æ r, og rev det fra h a m ; han var
ogsaa strax villig til at være m in F a n g e ; men da vi kom om 
trent 10 S k r i d t længere frem , stod vi imellem en heel T ro p
Fjender, som endnu forsvarede deres Løbegrav med den stærkeste
G eværild. N u tog han igjen sit G evæ r, og nu kom T u r e n til
m ig ; nu var altsaa Captainen og jeg deres Fanger. V i satte
os ned paa B u n d e n af G r a v e n , ved S i d e n af hinanden; jeg
veed ikke hvorlænge det varede, jeg synes det varede en T im e ,
saa blev de haardere angreben af vores Folk, og der var nogle,
som var kommet paa den anden S i d e af deres Løbegrave, som
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be da meente at tage til Fange, og da be troebe, vores ikke fo r
slob beres tybske O r b , saa tvang be mig til at gaae henimob
bem og anmode bent om at lægge deres V a ab e n , og denne
Leilighed benyttede jeg til F lu g t; thi der havde jeg ikke Lyst til
at blive. S a a s n a r t jeg kom 1 0 S k r id t fra bem, lob jeg saa
hurtig jeg kunde et Stykke hen ad G r a v e n , og endfljondt F o rflandsningen var vel 3 Alen høi, saa sprang jeg meget let der
over, thi Kuglerne flog ved alle S i d e r af mig. N u var jeg
tøjett f r i , og det varede ikke længe, førend vores tog alle dem
til F a n g e , som v ar i denne G ra v . S a v le d e s flap da bande
Captainen og jeg ttteb et meget kort Fangenflab. Hvorledes det
ellers gik, det vil bedre spørges end jeg kan forklare det; men
jeg veed saameget, at det var det blodigste S l a g som nogensinde
har stavet i D a n m a r k ; vi tog al deres store S k y t s , hvormed
de havde beleiret B y e n , og om trent 2 0 0 0 F a n g e r, og en D eel
Heste og Vogne. Je g vilde ønske, det m aa blive det sidste B lo d ,
der skulde udgydes i denne K rig , thi
der blev paa den D a g
i Tusindeviis af D ø d e og S v a r e d e ; men vi som endnu ere friste
og sunde, vi kan ikke fuldtakke G u d for H a n s Befljærmelse,
og lad os derfor kun ganfle overlade Alting i H a n s H a a n d , til
H a m vil jeg befale D ig og vores kjære B ø r n ! og E der alle, og
jeg beder D ig , m in kjære V en, at have en god T aalm odighed og
haabe det bedste af H erren. N u beder jeg D ig at hilse dine
Foræ ldre og T ø fle n d e , samt alle godeV enner, og vær D u og
vores kjære S m a a e
evig kjærlig hilset af mig din oprigtige
ZEgtefælle
Frederik Knudsen.
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82 .

Rasmus Hansen Veilebye til en Ven.
1ste Reserve-Jægercorps.

Laaland.

Asperup Paa Fyen 9 J u li 1819.

Kjære Ven!
Da Tiden tillader mig det, vil jeg herved meddele Dig
nogle faae Ord, som vil gloede Dig. Den 30te Juni gjorde vi et
Udfald fra Frederits for at tilintetgjore et fjendtligt Batteri,
som var anlagt i den Hensigt at forbyde os Overfarten. Du
kan troe, kjoere Ven, at det var en rast lille Tur. V i lob med
fældet Bajonet og uden at løsne et eeneste Skud, forend at vi
havde drevet dem omtrent i Skuddistance fra Batteriet, og da
Alt var floifet, trak vi os tilbage. V i mistede ved vort Comp.
14 Mand med Dode og Saarede foruden vor tappre og saa
hoit elflede Capitain. Den 6te dennes havde vi et Slag, som i
Aarhnndreder vil læses i Dannemarks Historie til vor Roes.
V i rykkede ud om Morgenen Klokken 2 med en Styrke af om
trent 20,000 Mand; men det var haardt at drive dem bort
fra deres mange Forstandsninger. Vores brave Tropper kæm
pede alle med et rasende Mod, man saae ikke en eeneste Kujon,
alle vilde frem for enten at seire eller doe; vel faldt mangen en
brav Soldat saavelsom Officeer, men det strækkede ingen. Vort
Tab var stort, vort Corps mistede omtrent 200 Mand og der
iblandt 7 Officerer, ellers veed jeg ei, hvormange Saarede vi
har i det Hele, men det veed jeg, at igaar blev der begravet 300
Danske og 211 Tyskere i Frederits. V i tog 1800 Mand til
Fange og deriblandt 34 Officerer, 34 Kanoner, flere hundrede
Geværer og en betydelig Mængde Krigsforraad, som ialt anflaaes til en Værdi af 4 Millioner. V i haaber at SlesvigHolstenerne vil tage dem lidt iagt ved Frederits i Fremtiden, og
de vover vist heller ikke paa at komme saa nær meer. Ja
kjære Ven, Du kan troe, at det var en varm Dag for os alle,
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som deeltog i Kampen. Jeg veed ikke, hvorledes et Menneske kan
blive tilmode, In te t strækker, man gaaer som ved sin vante Gjerning
igjennem den sværeste Ild . M an maa prise Skaberen, som holdt
sin bestjærmende Haand over os i Farens S tun d, ellers havde
vi alle været forbi. Vores tappre General v. Rye sagde, at
dersom han havde vidst, at de havde havt saa mange store F or
standsninger, stulde vi aldrig have prøvet paa Udfaldet, da han
senere antog deres S tillin g for uindtagelig. V i seirede, men
han faldt, det var et stort Tab for vort elstede Fædreneland,
da han stod tillige i en venstabelig Forbindelse med alle sine under
lagte Tropper, som nu begræder hans Tab. Jeg kan hilse D ig
fra min Broder; jeg fik Brev fra ham igaar, han er rast og
har det som sædvanlig. D et Samme kan jeg jo ogsaa sige om
mig selv, jeg er stuppen godt fra Faren endnu, fljøndt det var
mig nær, da jeg fik en Kugle i Buxerne tæt ved m it ene Knæ
uden at berøre Skindet. Jeg ender nu disse Linier med en
venlig Hilsen til D ig , din tjære Familie og alle gode Venner,
og jeg ønfler at I alle maae leve vel; hils din tjære Moder.
Lev vel, det ønster din forbundne
Rasmus Hansen Veilebye.

83.

P. E. Lorentzen til en Ven.
3die Jægercorps.
Svendstrup 9 J u li 1849.

Kjære Ven Thom as!
Denne Gang vil jeg holde m it Løfte og strive D ig udforlig
til om den store uforglemmelige Dag ved Frederiks. Det er
da egentlig den forste Affaire, som jeg har været med i , der
nogenledes kunde kaldes et S lag, thi alle foregaaende har dog
li
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kun inbflrænfet sig til Tirailleurfægtninger. Allerede i m it sidste
B r e v , som jeg skrev D ig til fra samme S t e d , hvor jeg nu lig
ger, talte jeg jo om , at der skulde flee N oget, men dengang
vidste I n g e n i Armeen hvad eller hvorledes, og m an tabte sig i
G isn in g e r og Form odn in ger af mange S l a g s . D e n 4de J u l i
om Aftenen Klok. 1 0 blev 3die Jcegercorps overfort til Freder i t s , og samme N a t lige indtil M orgenstunden bleve T rop per
overforte, og Fjenden forholdt sig rolig ved denne Leilighed,
imod Forventning. Næste D a g blev Fæstningen temmelig levende
beskudt, og I l d e n igjen besvaret fra samme. O m Aftenen den
5te blev hver Troppeafdeling anviist Q v a r te re r omtrent i den
O r d e n , som de vare bestemte til at rykke ud efter, altsaa hver
B rig ad e for sig nogenlunde samlet i forfljellige Nabogader.
D e t heed sig nu henad Aftenen, at et Udfald skulde flee med
hele vor S ty rk e henved 2 0 ,0 0 0 M a n d og tage sin Begyndelse
Klokken 1 om N atten. T im erne gaae langsomme ved at vente
og den S p æ n d i n g , som m an er i forend en Affaire, der efter
hvad Enhver kunde indsee vilde være af stor B e ty d n in g , da
Resultatet paa G r u n d af Fjendens stærke F orfla n d sn in g er vilde
være tvivlsomt, og E nhver m aatte opbyde al sin K raft og sit
M o d for at kaste Fjenden i forste Oieblik. D e n n e S p æ n d in g
er af en ganfle ejendommelig N a tu r. Klokken om trent 1 2 stod
Corpset opstillet og Chefen tiltalede sit M a n d fla b saalunde:
„Jæ g ere! O m en T im e fores I i K a m p en , hvis Udfald vil
være af stor Vigtighed for Fædrelandet saavelsom for dets F je n 
der. D ersom I ville opføre E der som B r a v e , m aa Udfaldet
blive heldigt. D e r f o r rafl ind paa Livet af F je n d en , kast ham
ud af hans F o rfla n d sn in g er, og først d e ru d af, have vi ingen
M ø ie med at flaae ham aldeles, thi vi ere ham denne G a n g
overlegen i M andsstyrke. D e t er lutter Schlesvigholsteinere,
som vi flal have med at bestille, viis E der brave, n a a r det
gjælder, idag m aa ikke tænkes paa at retirere." Veiret, som
lige indtil dette Oieblik havde været stormende og koldt og fug
tigt, forandrede sig pludselig og det var m ildt og ro ligt, og
H im len smilede over hele Ansigtet, M a a n e n skinnede med sin
fulde S k iv e , som gjorde det tilbørligt lyst. Klokken 1£ horte

163

vi allerede Gevcrrilden ved den nordlige Side, hvorfra Udfaldet
tog sin Begyndelse. V i horte at Tydfterne vare vaagne, thi
strax begyndte de med at kaste deres Bomber ind i Staden.
3die Jcrgercorps blev nu beordret at rykke frem, og nu var
Geværilden forst ret levende. Det var en ganste uhyre Knal
den i den ellers taufe Nat. Af og til faldt nu enkelte Ka
nonskud fra Feltbatterierne, som ved den frembrydende Dag ogsaa
kunde see at styde. Endelig gik det los med stort og smaat
Skyts. Det var en Tummel uden Lige. M an horte ingen
Lcerker den Morgen. Strap ved vor Udrykning var et noget
kritist Punkt i Affairen. Et Jcrgercorps, som ved at storme en
Skandse var bleven afflaaet, var ved Retraite, og de Fjendtlige
rykkede nu frem med megen Rasthed. Det bragte vort Jcrger
corps et Dieblik til at standse, men det var kun ogsaa et D ie 
blik, men vel under den heftigste I l d fra baade Kanoner og
In fa nte ri, thi de stulde jo have paa Hovedet, og derfor fremad
Jægere, og fremad gik det ogsaa, med H urra og Knalden med
M ord- und Todtflag. Ved Skandsen saae vi laae mange af
vore Egne, men flere af Fjendens Liig. Tæt ved denne Skandse
havde Fjenden opkjort et Feltbatteri, som havde brugt M und
i en Satans T id ; da vi nærmede os faa hurtigt, fandt han
det raadeligt at protse paa og kjore; imidlertid maa der have
været noget iveien ved den ene Kanon, thi kun de 3 kunde
bevæges; dette fik jeg i Kikkerten og kaldte faa mange Folk sam
men som var muligt. Selv havde jeg taget et tydfl Gevær,
som jeg ladede med vore egne Patroner og stjod det bedste jeg
havde lært, holdende bestandig paa Hestene for at forbyde at
fore Kanonenbort. Det gik i muntert Lob fremad, men med
al vor Anstrengelse kunde vi ikke naae Hoiden faa hurtigt, som
vi stulde; thi efter
at
være kommen Stedet paa et Par hund
Alen nær, sik man
et
frist Forspand for ogbort fjerte Kanon
for vor Næse, til min store Wrgrelse. Det gik imidlertid be
standigt fremad, og det var en sand Lyst at see paa, hvorledes
Folkene, vore Jægere, den Dag gik paa med en Iv e r og
Lyst, som om det var til Gilde. T il Slutning toges hele
deres A rtille ri og Ammunitionspark, som omtrent vurderes til
li*

164

2 0 0 ,0 0 0 R b d l r . , og for dette Coup nyder fornemlig kun det
C om pagn i, som jeg er ved, ZEren — pent! — S a a le d e s m in
kjære T h o m a s ! kan D u vel indsee, hvor lykkelig jeg var efter
endt Dagvcrrk at knnne tænke m ig , hvad der var passeret og
siden passiare derom.
En
saa fuldstændig S e i e r
havde m
ikke ventet sig, et saa brilliant R esultat! kun m aa enhver Krigers
Glæde endeel forbittres ved
Tanken paa de m ange
faldne
dre, og saaledes hørte jeg med inderlig S o r g , at den brave
G en. R ye var gaaet tabt blandt vore Kæmpende. A dieu, m in
gode T h o m . Fæ tter H ein kunde ikke faae Fin gre i
din tro hengivne Peter.

84.

Hans Pedersen Haarlov til sin Kone.
2det Jæ gercorps.

Næstved-Egnen.
Fredericia 10 J u l i 1849.

Kjære Kone!
Je g vil lade D ig vide, jeg er ved en god Helsen og efter
Omstændigheden har jeg det meget godt i dette krigerske Liv. Jeg
skrev et B re v til m in M o r b ro d e r , m ens jeg laae paa Fyen,
strax efter at jeg var kommet til 2 tiet J æ g e r c o rp s , som jeg
baaber han har fattet. D e t har jo rigtignok været streng S t r a badse for m ig , efter at jeg i saa lang en T id havde været paa
Lazarettet, nit er omtrent mine B e en blevet vant til M a rse n og
Ryggen til Tornysteren, n u er det ved det G a m le igjen som for.
D e n forste M a rse reto u r havde nærved været den haardeste, det
regnede og Veien var skiben, den 4de J u l i marserte vi fra
B y e n Dreflette til Udbye, den 5te til Færgestedet, hvor vi ankom
om Aftenen og blev sat over V andet til Fredericia. P a a S ø e n
sendte Tydskerne jo rigtignok nogle Kugler efter o s, men skabte
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os ikke,da vi kom i Land
og ind paa Fcrstningen. H er van
kede strax en B om be, den sprang paa Kanten af V olden, og
In g e n blev befladet. S tr a x lod O rdre, og vi marserte ud mod
den nordre V old, her satte vi Gevcrrerne sammen og lagde
Tornysterne ned, hvor vi opholdt os til Kl. 1 , (faa blev vores
Tornyster paa Pladsen, ingen af 6te B rigade bar Tornyster,)
derpaa marserte vi ud af norre Longangs P o r t , og strax uden
for i Kjcrde, Iste Forstcerknings-Jcegercorps i hoire Floi, dernæst
2den lette og 1ste lette B a t t ., 2det Jægercorps og 3die F o rstcerkningsbatallion, det var hele 6te B rig ad e, som gik foran.
Kjæden af 1ste lette B atallion og 2det Jægercorps stedte sammen
med den tydste Kjcede, vi lob strax rast frem, Tydskerne maatte
vige for os. D et var ikke engang rigtig lyst, vi maatte hjælpe
os ved M aanestin til D agen kom, jeg vil og antage, at det
hjalp til Dumdristighed, at vi ikke rigtig kunde see, og ved den
Lejlighed kunde Tydsterne heller ikke bruge deres Kanoner. D e t
forste B lokhuus kom vi rafl forbi, saa stjod de Gavtyve os i
R yggen; der maatte strax nogen M a n d tilbage og kurere dem.
Ved det 2den gik det ligedan; vi kom til det 3die, det var Haardt
at gaae paa; vi kom saa langt ud og vores Kjæde blev saa
ty n d ; Tydsterne flog os lidt tilbage, det tydste Kavalleri hug ind
paa Kjæden, vi maatte retirere lidt fra Blokhuset, (der blev
vores brave Captain v. Wolle Haardt saaret i venstre A rm og
amputeert, nu er mit Compagni spoleret, var hans O rd til os.)
N u kommer de 3 andre B rigader og til Hjælp, Artilleri, Cavalleri
og Espingolerne. V i gik rast frem igjen, og Tydflerne de
maatte give dem; til hen paa Eftermiddagen jog vi dem saa
langt bort, saa de glemmer det ikke et P a r Dage. I B o n d e 
byen Bredstrup fik vi os lidt P laster, der var en smuk B ondegaard, som Hertugen boede i og Prindseu holdt G ebursdag; der
var flettet saa mange deilige grønne Bladekrandse, saa det var
en Lyst, til Hoitiden, men det kan nok være, at vi hjalp Exhertugen med at gratulere hans S o n og feirede Fødselsdagen
saa det aldrig glemmes i D anm ark. Bønderfolkene fortalte os,
at de tydfle Gavtyve græd, da de lob d e rfra , over det at vi
havde taget deres B atterier, de kunde ikke begribe hvad det var
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for mange forte Folk, de havde met) at bestille; de troede, at
det var baade Russer og Svensker, men de tog meget feil. F o r
nogle faae Dage siden havde Tydsterne fugt til Bonderne, at
de vidste godt, at de Danske vilde tage deres Batterier, men det
var os umuligt, omend saa baade Russer og Svensker kom os
til Hjælp, men de maatte troe om igjen. O m Aftenen da Alt
var forbi blev det opgivet, hvor mange vi havde mistet, vores
Oberstlieutenant, af vort Compagni Captain v. Wolle, Lieutenant
Sehested, Lieutenant v. Falbe, S erg eant A lvis, 7 Jægere og en
6 5 Underjcegere saarede og dode.
Hvem vi savnede haardest,
var Captain W olle, men til Lykke og W re har vi faaet os en
tapper Compagnicommandor Lieutenant Schonning, som var med
os forrige S o m m e r i F aren s D a g e . . . D a vi kom ind i Frede
ricia opholdt vi os paa Paradepladsen til henimod Kl. 3 om
M orgenen, saa marserte vi ind paa B roen, der stod vi, laae, gik,
og det var kjedelig, nu havde vi næsten vaaget i 3 Ncetter og
streng M a r s om D a g e n , henad Kl. 7. kom vi endelig ombord
og blev sat over til S t r i i b , saa marserte vi et P a r M iil til
Udbye og hver sogte deres gamle Q varterer, som vi havde før;
om Aftenen da vi stillede til Apel, stod til vor store Glæde
vores forhenværende Lieutenant Schonning for at tage Comandoen over o s . . . S im o n Larsen vediste lette B atallion er m in 
dre let saaret i høire Arm, jeg talte med ham om Aftenen i
Fredericia, men D u stal ikke bedrøve hans Kone, for det er vist
ubetydelig . . . D en gode G ud har holdt sin H aand over mig endnu
denne G a n g , for det er sandelig ikke min S k y ld , at jeg ganer
opret paa B enene, for der var lavet godt til os; vel var det
haard M a d , men det var og Glæde, at vores P la n lykkedes.
D en 8de J u l i om Aftenen sildig fik vi M a rs o rd re til at stille om
M orgenen Kl. 4, det var igaar M orges, og vi kom hertil Frede
ricia, hvor vi nu er parat til enhver T id at tage imod T y d '
sterne. — T il S lu tn in g vil jeg ønste D ig, Kjære, Levvel, hils min
M orbroder og hans Fam ilie, vores Forældre og Sostende,
alle gode Venner og Bekjendtere, G ud give D ig en god H e l
sen og vær taalmodig, kjære Kone, D a tte r og min gode M oder,
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jeg sender Eder min venskabeligste Hilsen, G u d s Fred vcere
med os alle fra nu og til hiin T id , fra din hengivne
H a n s Pedersen Haarlov.

85.

Christopher Olsen Hosterkjsb til sine Foroeldre.
1ste Reserve-Jcrgercorps. Nordsjcelland.
Asperup 10 J u li 1849.

Kjcere gode Forceldre!
Efterat have takket Eder for Eders kjærlige B rev af 24de
J u n i med de deri indlagte Penge, iler jeg nu med at fortælle
Eder, at jeg endnu er rafl og har hele Lemmer efter den varme
D a g den 6te J u li. O m Natten Kl. 1 rykkede vi ud af F re 
deriks imod Tydflerne og leverede dem et S la g , som var det
meest haardnakkede, som endnu har fundet S te d siden Krigens
Udbrud. V i stormede deres B atterier og Lobegrave (eller R æ ve
kuler), som var saa godt anlagte, at det synes et G u d s M i rakkel, at Tydflerne maatte vige for os . . . . Tydflerne eller
Slesvigholstenerne vare meget haarde i S jæ len , thi der var
mange, som for lod sig flyde end tage til Fange; og nogle
have endog bekjendt, at de var eedsvorne til ikke at vige fra
B atterierne eller at overgive sig. D e r var mange som laae og
sprællede i Græsset og bad os om Hjælp og kaldte os B r o d r e
og K a m m e r a t e r ; men saa var det for sildig at blive dansksindet. M ange Tydfle havde sagt: om der aldrig kom saa
mange Daufle, saa kunde de ikke tage deres B atterier; men nu
fik de at see — at sige dem, som le v e r— , at vi ikke allene tog
deres Batterier, men endog jagede dem over Kongeaaen, thi
om Aftenen var en Afdeling af vore D ragoner i Kolding, og
paa den hele Vei dertil var ikke en tydfl S j æ l at see. Efterat
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have afbrænbt Tydflernes Batterier og Leirhytter og gjort reent
Bord, kom vi over til Fyen for at hvile os efter den Tur.
Eders hengivne Son
Christopher Olsen.

86.

Johan Mortensen til en Ben.
2bet Jcrgercorps.

Ringsted-Egnen.
Fredericia 12 Juli 1849.

Kjære gamle Ven!

. . . . Da D u rimeligviis har hort om det store Spektakkel vi
har holdt med de flesvigholsteenske Meenedere herovre ved Fæstningen, faa in aa jeg jo ogsaa lade D ig vide, at det dog ikke
har kostet mig Livet, men at det er mig forundt at leve og
glæde mig over vores fuldstændige Seier over Skurkene, tillige
følger her en eenfoldig Fortælling om Slaget. — 2det Jægercorps, 1ste og 2den lette Batallion aabnede Ballet, da vi vare
tildeelt den 8Ere at være Avantgarden.
Klokken 1 om Natten
mellem den 5te og 6te J u li rykkede vi ud, og næppe kommen
udenfor, begyndte strap en meget hidsig Geværild imellem vores
og Tydsternes Kjæde, hvilken sidste dog blev trængt tilbage med
Rasthed. V i kom nu nærmere til deres faste Blokhuse, hvorfra
de stode dækkede for vores Kugler og kuude styde os ned for
Fode; den ene brave Cammerat styrtede ogsaa dod om ved vores
Side efter
den anden, thi D u
kan troe,at Kuglerne san
slemme Morgensalmer, nten jo værre det blev jo mere opbragte
bleve vi ved at fee vore stakkels Landsmænd bløde, og med
dundrende H urra gik vi los paa det forste Blokhuus, klattrede
op ad Voldene og med Bajonetten truede vi Besætningen til
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at overgive sig. H er gjorde vi nogle og halvfemsindstyve F a n 
ger og en 168pnndig M o rte e r, men kom ogsaa nu imellem en
Zdobbelt I l d fra deres Kjæde, deres andet B lo k h u u s og G r a n a t I l d fra deres B a tte rie r lamgere ude. D e r var altsaa ikke lang
T i d til B etæ nkning, men frem m aatte og frem
vilde vi, altsaa
gik vi bogstavelig i en Kugleregn, (som m a n jo let kan komme
til S k a d e ved,) lige imod Fjenden, og det varede heller ikke
ret længe, inden vi naaede deres andet B lo k h u u s, men nu
trængte der flere K olonner tydfle T ro p p er imod os og vi
m aatte, hvor ugjerne det fleete, retirere et godt Stykke tilbage;
men n u fik vi ogsaa Forstærkning, og faa var Tydskernes Glæde
forbi. D e t gik n u med H u r r a mod Blokhuse, F orflan dsn ing er,
B a tte rie r og Geværkugler, lige til de gode Tydflere flk en saadan Forskrækkelse i Livet, at de, ikke retirerede, men formelig
skammelig flygtede fra Alt hvad de havde. V i bleve nu blæst
sam men, det vil sige vores C o rps, og gik tilbage til Fæstningen
for at udhvile os en T im e s tid ; derpaa trak vi ud igjen og
kom en M i i l s B ei ud i Landet, men faae ingen Fjende, og
har heller ikke feet ham siden. V i gjorde ganfle godt B ytte,
nemlig henved et P a r T usinde F a n g e r, imellem 3 0 og 4 0 K a 
noner og M o rte re r, flere Tusinde G evæ rer, henved et halvt
Hundrede B ag ag e- og A m m u n itio n s-V o g n e , alt deres K ru d t og
Kugler til Skytset, 6 0 Heste, foruden en stor M æ ng de B ræ n d e ,
F urag e og S k a n d se-A p p ara te r, hvilket vi endnu ikke ere færdige
med at bringe herind i Fæstningen. Fjenden er n u fordrevet
fra Fæstningen, deres S k y t s er for en stor D eel vendt mod
dem selv, og de rnaae i lang T id selv lægge K ru dt og Kugler
til; deres B a tte rie r ere floifede, og jeg haaber saaledes, at vi
have viist de oprorfle ogstorsnudede Slesvigholstenere, at danfle
D ren ge ikke alletider ere gode at plukke Kirsebær med, da de
ellers let faae S te n e n e i V in ene. — D u kan ellers troe, kjære
V en, at m a n efter en saadan D a g som den 6te J u l i først veed
at skatte Livet og ogsaa at sætte P r i i s paa sine egne K ræ fter;
det er som m a n lever op paany, n a a r m a n har feet en saadan
D ø d og ødelæggelse i V in ene, thi dette er vistnok det blodigste
S l a g , der endnu er holdt i denne Krig. — V o res T a b er
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meget stort, vel om trent 8 0 0 til 1 0 0 0 D ode og S a a r e d e ; der
iblandt har jeg adstillige gode V enner, E n , der gjorde Prove
som Skarpflytte tilligemed m ig , faldt ved m in S i d e ; vi stode
og talede sammen, medens vi ladte vores Rifler, han havde
udseet sig en Tydfler bag et G je rd e, som flnlde sendes til den
anden Verden, da der kom en Kugle og knuste hans Hoved.
F arvel og lev vel vare h ans sidste O r d til
m ig , hvorpaa han
strap dode. Je g saae nu efter den S kurk, der havde skudt ham,
og sendte ham en saadan T ak for sidst, at han ikke flvder flere
danfle G u tte r ; om forresten jeg fljod ham eller han er truffen
af en anden Kugle fra vores Kjæde, veed jeg ikke, men G ___
blev hævnet. — Kjender D u en M d m . K ........... i N _ hun
har en S o n , der ogsaa er S k a rpfly tte; han blev saaret i H o 
vedet, men lever dog endnu, og jeg haaber ikke S a a r e t er meget
farligt, da det er en ra fl G u t ................... O g nu til S l u t n in g
lev vel, og er det G n d s Villie at jeg ikke mere flal see alle
mine V enner, da tænk engang imellem paa din hengivne Ven
Jo h . M ortensen.

87.

Christen Mikkelsen til sine Venner.
Kjoge-Egnen.
Foms 12 Ju li 1849.

Hjertekjære V enner!
Je g onfler E der G u d vor F a d e rs N aade, S ø n n e n s Jesu
Christi Kjærlighed, og den gode hellig A a n ds S a m f u n d , Amen.
M in e kjære V e n n e r, jeg kan atter meddele E d er at jeg er paa
F yens G r u n d og er endnu ved en god Helsen; vi er 100 M a n d
her paa O e n og gjor Vagter ved S o e n , der er ikke stort uden
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et Gevcrrflud over til Slesvig; vi venter at blive her i 3 a 4
Dage, fiiii er det Bestemmelsen, at vi igjen flal til Frederits.
Hvad for en Forandring der foregik i Frederits i de sidste
Dage vi var der, er næppe til at forestille sig. 4de og 5te
J u li opvartede Tydflerne os med en stor Mcrngde Bomber og
Kugler, af hvilke dog kuns faae gjorde Skade, en Karl fik
bortflaget begge Armene og en sagdes der at have mistet begge
Benene. Det rygtedes iblandt os, at vi Natten mellem ote og
6te skulde storme de tydfle Batterier, hvilket forekom os svcrrt.
Jeg bad om at komme til Herrens Bord og nod Herrens
Legeme og Blod den 4de, det var en mcerkelig Dag i flere
Henseender. En meget hjertegribende Tale og Skriftemaal holdt
den hoitbegavede Herr Rordam og Gudstjenesten blev sluttet af
den hjertelige Boisen med en inderlig Bon. Under det Hele
synes det som Bomberne i deres mægtige Fart vilde sonder flaae Kirken og begrave os alle, det var en mcrrkelig Dag.
Den 5te blev vi lost af Vagt Klokken 8^ og hele Batallionen
samlet paa en af Byens Gader, hvor vi skulde forblive til vi
skulde i Slag. V i som soger efter Hvilen heroventil, var snart
samlet og søgte at opbygge, opmuntre og oplive hverandre;
Tiden gik og Timen kom, at vi skulde afsted. V i rakte hver
andre Haanden og tilonflede hinanden et Levvel og et Farvel i
Herrens Fred. Kampen begyndte, inden vi rigtig kom ud af
Byen, og 3 tydfle Fanger modte vi allerede i Porten. Da vi
kom lidt ud fra Byen, hilstes vi dygtig af de tydfle Kugler;
der laae allerede Tornystre, Gevcrr og Pikkelhuer i Mamgde,
og vor Kjcede avancerede mægtig frem. V i kom under Skud
af et stort tydfl Batteri med Pallisader om, vi blev beordret at
falde ned; vort 3die Feltbatteri kom frem og befljod det tydfle
med saadan en Vcrlde, faa det ikke lader sig sige, og efter haard
Kamp tvang vi de Tydfle til at vige; der fik vi mange Saarede og endeel laae dode paa Pladsen. En Tydfler tildrog sig
især min Opmærksomhed; han laae ved lidt Stubbekrat og var
saaret i det ene Been, og forbandt sig med sit Lommetorklcrde.
Idet vi kom til ham, kastede han et veemodigt B lik paa os
og faae til fit Been, ligesom han vilde sige, hav Medlidenhed
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om ikke for andet faa for mine Saars Skyld. Jeg sagde, lig
kuns rolig min Ven, vi gjor D ig intet O ndt, han smilede og
lagde sig ned og ligesom frydede sigderved. V i kom da til en
B y , som hedder Stoustrup. Folket kom ud paa Gaden til os,
saa glade som de Mennesker var over Tydskernes Flugt, er det
mig umuligt at fortælle. V i marserede videre t il en Kro, som
hedder Snorom ; der var Tydflerne flygtet fra 38 Krudtvogne
og mange Kanonvogne og Kugler og Krudt, Kjod og Flefl og
mange flere Dele, ja det vilde blive for seent at strive A lt det
jeg faae der tildrog sig. D a vi kom tilbage i det nu rolige
Frederits, gik jeg om at see de Dode. I 2 Huse og en Kirke
var de smidt i flere Lag.
D et var et rædsomt S y n , saalænge Felten varede og jeg faae dem ligge udstrakt paa Jorden,
synes jeg ikke det var saa ynkeligt. Dagen efter kom vi ud at
jævne de tydske Batterier. Aldrig havde jegtroet, at Oprorerne
havde ligget faa fast, de havde foruden deres stærke Batterier,
Løbegrave fra det ene B atteri til det andet, da maatte jeg
ansee det for et Guds Mirakkel, at de Danske havde vunden
S la g ; hist og her laae endnu Levninger fra Tydflerne, og
mange Steder stod det da stivnede og sorte B lod i Hullerne.
Herom var meget at skrive; men jeg frygter jeg kjeder Eder, og
jeg trættes og det forekommer mig, at jeg i Frederits flrev i et
Brev til Eder at vi fik 3000 Fanger, men vi fik nok kuns
lidt over 1800 og deriblandt nogle og 30 Officerer, nogle og
20 Stykker stort Skyts og flere hundrede Geværer.
Christen Mikkelsen.
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I . C. Madsen til sin Familie.
Röile 17 Juli 1849.

Kjære og dyrebare Broder, Svigerinde og Softer!
. . . . Kjccreste Søskende og Venner, jeg kan troe, at I nu
lcrnges efter Brev fra mig, da I veed, at der har været
Slag ved Fredericia, og I vel veed, at den flyvende Brigade
var med der. Ja kjcrre Soflende, det gjor mig ondt for Eder,
at I ei har havt dette Brev for, da jeg kjender Eders Længsel,
men kjæreste Venner, jeg takker den Almægtige tusinde Gange, at
jeg dog kan strive Eder til nu, for for har jeg havt Forfald,
og Gud hjælpe os, der er saa mange, som det har havt og
evindelig faaer. — Ja Kjære, tak den store Gud, Han har endnu
sparet Eders Broders Liv og Lemmer; hvorvel jeg er saaret,
saa kan jeg ei fuldtakke Ham som jeg det bor, thi der var ei
Udsigt til at Nogen stulde kommet levende derfra. Ja, kjære
Venner, Fred med deres S tov, saa er jeg dog bedre faren end som
de Stakler, der bliver Kroblinger deres Levetid. — Kjære S o 
stende og Venner, I veed, at vi har havt mange flemme T o r
ner i Jylland, men her fik vi den endnu værre. V i marserede
over M o ls og til Helgenæs, og derfra blev vi seilet til Bogense
paa Fyen, og det var da vores Mening, at vi stulde dertil for
at have det lidt bedre og hvile os lidt ud, men vi maatte strax
marsere igjennem Fyen og til S trib . D a vi dertil var kommet,
blev vi opstillet og vores brave General Rye talte da disse O rd:
„Kjære Venner, I vide, at Tydsterne have hærget og plyndret i
Jylland i saa lang en T id , men dog er Fredericia til at be
klage, og det er allene Oprorerne selv, som har beleiret Staden.
V i er nu kommet hertil for at tugte disse; ja, kjære Venner,
jeg kan ei takke Eder nok for den Udholdenhed og det M od I
haver viist i den T id, den algode Gud har betroet mig at være
Eders Anfører, og nu beder jeg Eder, at I her vil vise, at I
har M od i Eders Bryst og Kraft i Eders danste Arme. Jnat
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K l. 12 vil vi bryde ud mod deres Forstandsninger.
Nu be
der jeg Eder, at 3 er faa stille og taufe som eu M uus, og Ingen
losner et Skud, for det hjælper et, da de have forstandset sig
med Blokhuse og Løbegraver, faa at vore Skud vil vcere uvirkfomme; men vi marsere frem mod deres Forpostkjæde i fluttede
Kolonner, og naar disse da ei kan holde sig, faa styrter vi med
fældet Gevær mod deres Skandser, de stal og maae ud, dertil
give Gud os Styrke og M od i Jesu Navn."
Kjære Venner I kan troe, at disse O rd fik Haaret til at
reife sig paa hver Mands Hoved. N u bleve vi da fatte over fra
S trib til Fredericia, og der fik vi da en Forsmag, thi da de
Tydste faae at vi kom i Land, kastede de Bomber ind efter os,
og der faldt een i vores Kolonne, som sprang i det Samme og
Stykker og Stumper rog os om Orene, en M and mistede begge
fine Hænder og en mistede sit ene Been. I kan troe, kjære
Soflende, at det var en flem Forsmag, det standsede næsten
Blodet i Aarerne paa hver Mand.
Nu kom vi da ind i Byen, hvor jeg traf flere Bekjendte;
jeg traf der Niels Andersen og flere Skolekammerater. D a nu
K l. var 12 om Natten, blev vi famlet og marserede da ud af
Portene paa flere Steder. Et Jægercorps og 6te og 7de B a tallion vare paa hoire F loi og var bestemt til at storme det
første Blokhuus. Det var og er let at sige, men ei at gjøre;
thi Fjenden ventede os i god Orden der, og da vi kom ud af
Fæstningen, stød deres Forposter alle paa en Gang og løb da
til Blokhuset og Løbegravene. D a løb hver M and frem med et
frygtelig Hurra i Mørke; thi vi vidste ei, hvad et Blokhuus
var. De lode os komme sig godt paa Skud nær, men da fik
vi at fee, hvad vi før havde drømt om, thi deres Blokhuus var
som et Pindsviin af Geværpiber paa alle S id e r, den ene Rad
høiere end den anden, og dem som var indeni bestilte ei andet
end at lade Geværerne til dem, som stod ved Pallisaderne. Ja
kjære Venner, det varede ei ti M inutter, førend vi for ethvert
T rin vadede i vores Kammeraters B lod, thi de faldt som Fluer.
Der traf mig en Kugle paa det høire Bryst, men den gik blot
igjennem min Kappe og blev standset i Lædertøiet, men den flog
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bog fan Haardt at jeg stort derved, og den havde da ogfaa slaaet
faa, at det var kjendt paa min Ryg udfor hvor den havde
ramt. Jeg kom da strap op igjen; men det var umuligt at
trænge Folket frem, for den Levende faldt over den Dode og den
frygtelige Jammer, font der blev, fovaarfagebe meget til at vi maatte
trække vs ud af den stærke I ld et Vieblik. Nogle raabte frem
og andre tilbage; men da blev der commanderet, at alle T rom 
mer og Horn skulde rores, for at vi ei skulde hore den frygtelige
Jammer, og da blæstes
der og sloges der S to rm , faa at det
overdovede Jammeren, og da foer General Rye heel frem i
Spidsen, hvor vel at hans Hest var saaret og blodte stærkt, og
man vil sige, at han selv havde den Gang faaet en Kugle i det
ene Been, men det veed jeg ei. Nu foer da hver Mand frem
med H u rra , der traf en Haandgranat m it Gevær paa Laafen,
faa at jeg kun beholdt Lobet i Haanden, men der var jo Ge
værer nok at faae, da der laae Saarede og Dode som Sand.
Det Blokhuus tog vi da uden at der kom mange af de Tydste
derfra; hvad der ei blev studt blev fanget, men Officererne vilde
jo lobe i Lobegravene og en Loitenant, som lob, sprang jeg da
efter; men han vilde ei overgive sig, men hug med sin Sabel
det bedste han kunde; det æstimeerte jeg for lid t, da jeg var
vant til at bruge min Bajonet; men i det Samme traf der en
Kugle min Bajonet og slog den over, men det var ei det værste,
for i det Samme traf der mig en Kugle i min hoire Skulder,
jeg veed da ei, om han flap væk eller ei.
Kjæreste S østende og Venner, jeg har nu ei mere at fo r
tælle Eder, for som fagt jeg fik Forfald, og kunde ei blive ved
at folge mine Kammerater længere. D er var en god Ven af
mig, som da han faae, at jeg faldt, kom og hjalp mig af med
min Tornyster og m it Lædertoi, og da kunde jeg selv trække mig
ud af Ild e n , og da jeg nu var Under off iceer, blev jeg strap
forbundet og de vilde da, at jeg stnlde tage til Odense Laseret,
men jeg gik, istedetfor at gaae t il Skibs, ud for at fee, hvor
ledes at det gik mine Venner, og da ethvert Laseret maa være
heelt forpestet, faa har jeg udbedt mig fri for at komme derpaa,
og det er da blevet mig tilladt. Jeg ligger her paa Fyen i en
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@ on treble, og vil G u d , da haver Doktoren lovet m ig , at jeg
om 14 D a g e stal kunne bruge m it V aaben igjen. Je g har faa
at sige ingen S m e r te i det mere, for det vcrrste var, at S k a a len i Skulderen var flaget af L ed, men den er for 2 D age
siden truffet sig i Led igjen, og nu kan jeg alt begynde at
rore den; men det er dog et som f o r, det kan I nok see paa
m in S k r ift, for jeg m aa flytte P a p ir e t efter H a an d e n , istedetfor
at flytte H aan den efter P a p i r e t ; men jeg takker dog den algode
G u d , at jeg er faa rafl og af det S a a r dog et bliver en Krobling. Kjære B r o d e r , tut beder jeg D i g , at D u lader m in og
vores kjoere S o f te r modtage dette B r e v , saasnart D u k a n ," da
hun vel alt har hort, at der har vcrret S l a g og længes efter
at vide om hendes B r o d e r lever endnu. Lev evig vel, kjcrreste
S oflende og V e n n e r, det onfles tusinde G an ge af mig E ders
oprigtige og hengivne B r o d e r og V en til D oden. Je g flat hilse
Eder mange G ange fra N ie ls A ndersen, han har det rigtig
godt, han gik og rog sig en C ig a r, medens vi floges. Kjære,
jeg havde mere at sige E d e r , men jeg vil et bebyrde E der med
flere af disse K ragetæer, for jeg kan ei selv læse dem , og saa
kan jeg vel troe, at det m aa gaae E d er ligesaa. Je g begyndte
at strive D a g e n efter S l a g e t med den venstre H a a n d , men det
var endnu værre end som dette. Je g kunde let faaet E n til at
skrive for m ig , men det vilde jeg ei, for da havde I troet, at
det var meget værre end som det er.
M o d ta g endnu en Hilsen og tusind kjærlige Levvel fra
E ders B ro d e r. M e d G u d s H jælp n a a r jeg flriver E der til
igjen, haaber jeg, at det stal blive bedre.
Lev evig vel, det onfles af mig
I . C. M adsen.
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Hans Pedersen Haarlsv til sin Kone.
2bet Jcegercorps.

Næstved-Egnen.

Balslov 21 Juli 1849 — paa Fyen.

Kjære Kone!
Jeg takker D ig for dit Brev af 7de J u li, det modtog jeg
iaftes. Det glcrder mig meget, at jeg seer D u er ved Helsen
og efter Omstændighederne har det godt, hvilket jeg og med Gloede
kan tilmelde D ig min Kjcrre. Gud vcrre lovet, jeg har en god
Helsen og hele Lemmer, jeg kan med Sandhed sige, jeg har
hverken Sorg eller Nod for min egen Person, Gud vcrre mig
naadig, saa mangler jeg ingen Ting i dette urolige Liv man
lever i ; naturligviis, det er jo Enhvers Onfle, at vi snart kunde
faae en god og crrefuld Fred, thi Enhver onsker sig jo til sit
Hjem herneden, som har sand Folelse til Hjemmet; mange ere
allerede gaaet over til hiin Verden i Evigheden. Om man end
har det jordiske Hjem nok saa fjæ rt, saa kan det dog ikke
hjælpe, naar Pligten og Wren os kalder, vi maae jo afsted, ja
og i den blodigste Kamp, naar Broders Blod væder Jorden.
R afl fremad vi gik; naar vores brave Normand, General Nve,
havde været skudfri og levet endnu, saa havde maaftee Jnsurgenterne faaet et bedre Knæk. Han vidste nok, naar han fik
sine raae Kulsviere forud, saa skulde Tydskerne nok give efter,
som og flog heldig an. Planen var god, den var kostbar, men
ærefuld for Danmark. Den 6te J u li glemmes aldrig, den 23de
A p ril 1848 var en blodig Dag for det danfle Infanterie, men
dog ikke saa morderifl som ved Fredericia den 6te J u li. Der
var nogen af 3die Jægercorps, som fortalte os for Slaget:
ifald I vidste, hvorledes der var lavet med Løbegrave, Batterier
og Blokhuse, saa faldt det Eder vist vanskelig at gaae foran.
General Nye kjendte Mandskabet, som horte til 6te Brigade.
Han vidste det var Folk, som gik frem, derfor satte han os
12
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forud til Avantgarde, 1ste lette Batallion, 2det Jægercorps og
2den lette Batallion aabnede Ballet Kl. 1 om Morgenen den
6te J u li ved Fredericia. Alligevel vi gik foran og knækkede
Skallen; Forstærkningen, Jyderne, gik bag efter og tog Kjcernen,
saa er det nu lige meget, Enhver som kom frem gjorde vel sit
Bedste. I Fredericia var der færdig at være Splid om os,
Commandanten vilde knapt troe, at der var saa mange af os
falden, som lige godt var sandt. Den 18de J u li reiste vi fra
Fredericia til Fyen, hvor vi nu fluide gotte os lidt, men jeg
troer vi er kommet paa en tydfl Egn, men det faaer vel snart
Ende, thi naar vi undtager Feltvagterne, saa havde vi det
bedre i Frederits, især de sidste Dage vi var der, for da nit
Alt var roligt og Tydflerne forjaget, saa kom der Folk til
Byen.
De vare overmaade glade for det at de kunde komme
til deres Hjemstavn, alligevel der var mange Steder som var i
daarlig Forfatning, mange Steder laae til Grunde. Med Glæde
gik sivile Folk hver Dag og betragtede det store Bytte, som vi
havde taget fra Jnsnrgenterne, det var og herligt at see, at vi
saa havde fatiet Tydflens svære Skyts inden i for Fæstningens
Volde . . .
Jeg har stadig det Haab at komme hjem til mine
Kjære endnu engang, men hvornaar, vides ikke, det kan flee
snart og det kan vare længe, er det Guds Villie at vi skal
have en Kugleregn til, saa kan man dog maaskee vende glade
til Hjemmet . . . .
Herren velsigne og bevare os Alle, Gud!
Danmark aldrig D u forlader, naar Danmark ei forlader Dig.
Kjære Kone, Datter og Moder, I være hilset mange Gange
fra mig Eders hengivne
Hans Pedersen Haarlov.
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Jorgen Jensen Kyndby til en Bekjendt.
1ste E spin g o l-B a tte ri.

Nordsjælland.
Fredericia 24 J u li 1849.

G ode O le O l s e n !
E n sørgelig Tildragelse bringer mig til at strive T i g et
P a r O r d til. D i n S o n O le har den 6te J u l i i Kampen for
Fædrelandet i det store, hæderlige S l a g her ved Fredericia faaet
et meget farligt S a a r ; saa farlig t, at kun den alvidende G u d
kjender, om det vil føre til Liv eller D ø d .
O le har strap efter bedet N ie ls Arvesen i et B r e v til fine F o r 
ældre at underrette sine Foræ ldre om hans sørgelige S t j æ b u e ;
men som det syntes af et B r e v , O le for et P a r T a g e siden
har modtaget fra D i g , har hans Foræ ldre kun erfaret, at han
er fnoret. J e g talte med ham, den rafle G u t, om N atten kort
før vi drog ud af Fæstningens P o r t , og i den T id vi drog ud,
var ni endnu hverandre saa n æ r , at han tilraabte mig et kjærligt Lev vel. Kuglerne begyndte faae Oieblikke derefter, og E n 
hver følte hos sig selv, hvad h ans P lig t mod Konge og Fø d e 
land bod ham. S a a le d e s befandt vi os nu Alle i den blodigste
K am p, vort Hjerte brændte rigtigt af I v e r for vor retfærdige
S a g , og vi hørte intet O r d hellere end avanceer, og løb. B i
drog ud af Fæstningen Kl. 1 , og han var med, den tappre
K a rl, at drive Fjenden paa den første og farligste Flugt. H a n
siger selv, og har sagt det ofte til m ig , jeg var saa glad hele
T iden, og da Fjenden begyndte at retirere, v ar m in G læde
uden Lige. Forst i den T id S o l e n gik op over den blodige
S le tte , først da, men desværre tidsnok, m aatte han blegne for
F jend en s Kugler. K ort efter traf jeg m in B ro d e r, og han be
klagede meget T abet af hans rafle K a m m e ra t; han sagde mig
hvor farligt O le s S a a r var, og jeg frygtede, at jcg aldrig
fluide see ham levende mere. H a n var gjennembøret af en
12 *
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Kugle, som gik ind under den venstre Skulder og ud under det
Venstre af Brystet; det kunde ikke andet end synes meget far
ligt.
Dog hvor forundret blevjeg, da jeg Dagen efter fandt
ham saa rast paa Lazaretet her, at han onstede at faae Lov at
gaae oppe. I 10 a 12 Dage blev han i denne lykkelige og
med Hensyn til Saaret saa tilfredsstillende Tilstand; dog den
stulde desvcrrre ikke vedvare, men i de sidste Dage har han
næret meget syg. Jeg gaaer næsten hen til ham hver D ag, og
det gjør mig snare ondt, at han stal lide fanmeget. Han er nu
ikke alene syg af Saaret, men ogsaa hjertesyg; han kan In te t
spise
eller drikke, ikke sove, og
er derfor ham Tiden lang og
kjedelig. Hart taler meget om sine Forældre, hvoraf jeg seer,
De ligger ham haardt paa Hjertet.
J i l derfor med at strive,
mine Kjcrre! Han trænger ikke til andet end Trost, og sog at
give ham et ret tröstende og opmuntrende Brev.
For Deres
kjære Sons Skyld sog at faae en kyndig M and til at strive et
Brev, som kan glæde ham, jeg veed det er det Meste og Bedste,
De kan gjore ham * ) ........................De selv med Familie være
hilset fra Deres ulykkelige S o n , dog haab t il Gud, at han v il
snart hjælpe, og glæd Dem ved, at han har gjort sin P ligt
mod Konge og Fodeland.
Jorgen Jensen Kyndby.

91.
Tonne Pedersen til sin Morbroder og Kone.
1ste Forstærkningsbataillon.

Vordingborg-Egnen.
gentø 26 J u li 1849

Kjære Morbroder og Kone!
D a Tiden tillader det, vil jeg idag fortælle Eder, hvordan
jeg lever.
Det Allervigtigste er, at jeg er sund og frist, og
*) Han døde som Følge af Saaret.
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jeg kan ikke takke Gud saameget som jeg burde, for det han
har bevaret mig i saa mange store Farer; thi uden hans bestjermende Haand havde det været en Umulighed at gaae imel
lem Fjendens Kugler; thi det har ofte truffet, naar vi har
stormet, at Fjenden har fyret paa os paa 10 Skridts Afstand;
saa har vi vel mistet Kammerater, men ikke altid mange, thi
Fjenden har været saa forvildet, at de undertiden har fyret
lige i Luften, og denne deres Forvildelse har forvoldt mangen
stolt Fjendes Fald. Jeg vil ikke sige Andet end hvad Sandhed
er: paa lang Afstand ere vore Fjender, lige i Tallet med os,
stærkere end vi; thi deres Musketter ere bedre og de forståaer
ogsåa temmelig godt at bruge dem. Derfor gaaer vi dem saa
nær som muligt, og naar vi horer Stormsignalen, da ere vi
forst glade; thi det giver et forunderligt M od og tillige Kræfter
og Lethed, saa vi kan med hele vor Oppakning springe som en
Fugl over den største Vold eller Vand, og naar vi forst kom
mer Fjenden ind paa Livet, saa ere to ikke nok til at standse
os, thi saa har Fjenden tabt Samlingen og vi al Hjertets
Følelse, og saa vanker der blodige Pander. Men jeg vil langt
fra ikke prale af, at vi ere bedre Folk end de, men det er den
Herre, som fjender Forskjel paa Godt og Ondt, det er ham
som giver os Kraft og gjor Fjenden forvildet.
Gode Venner,
paa lige T id ligger jeg paa en lille Oe ved Navn Fænoe, som
ligger imellem Fyen og Slesvig, og gjor Tjeneste; men Alting
er saa dyrt her saa det er flammeligt, og uagtet jeg sparer
saa meget som muligt, saa er jeg næsten forlegen for Penge, og
naar det ikke var for Skams Skyld, saa kunde jeg havt Behov
at bede Eder at sende mig L i d t . . . . Hvad Vaabenhvilen angaaer,
den veed I lige saa godt som jeg, og om den bringer vort
Fødeland Lykke og Velsignelse, vide vi ikke; med vi vil imidler
tid haabe det Bedste.
V i ville nedbede Himlens Velsignelse
over vort elskede gamle Dannemarks Rige og over det Folk,
som strider for dets Ret, ja over dem som er ægte Danfle i
S in d og Hu, Nu bedes I at hilse alle Slægtninger og Ven
ner og især min tjære Kone; selv hilses I alle mange Gange
as mig.
Nu vil jeg afbryde min ringe Skrivelse til Eder,
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kjcere Morbroder, Kone, B orn og Soskende med det Onfle,
at I maatte leve vel t il vi igjen kunde sees.
Tonne Pedersen.

92.

Pastor M. Melbye til Pastor Fenger.
Asperup 27 Juli 1849.

Kjoere Pastor Fenger!
Endnu leve vi her under Omgivelse af en stor m ilita ir
Styrke, men den er dog nu saaledes fordeelt, at vi kun har
en Officeer og 10 M and her paa Gaarden; i en 3 Uger, deels
for, deels efter den 6te J u li, havde vi paa hver Gaard circa
45 Mand, eller 4 Officerer og 35 Menige; det giver Huusm oberen noget at tænke paa.
Allerede de forste Dage af J u li
mærkede vi jo nok her, at der var noget igjcrre, faa De kan
tænke, vi gik i Spænding og Bon til Gud.
Medens Slaget
stod, blev jeg hjemme hos mine Kjære; men hen paa Formid
dagen reed jeg t il S triib og modte over hundrede Vogne med
Saarede paa den Vei, det var meest de let Saarede, som jub
lede af Glæde over Seiren; jeg talte med mange af dem, ogsaa flere Troende, som jeg havde lært at fjende under deres
kantonnement her paa Egnen; mange underlige Scener viste
sig, f. Ex. en Gaardmand her paa Egnen var sagt i M gt for
at kjore Saarede, og faa træffer det sig, at han maa kjore sin
egen Son, dodelig saaret i Underlivet; ham modte jeg, faa cn
Deel trodsige og forstokkede Jnsurgenter, faa andre af samme
Slags, der bandte den provisorifle Regjering (det var dog de fær
reste). Ved Lazaretet paa Billeshauge var der et grueligt S yn
af de mange Saarede, som forst lidt efter lidt kunde faae den
fanløbne Hjælp.
Jeg tog til Fredericia, var ude paa V a l-
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pladsen, fane de erobrede Standser og Fjendens Søbegrave, og
døde Kroppe kjørte, 4 a 5 Stykker paa en Vogn, bestandig
forbi. Jeg drog med 3die Jagercorps (efter min Mening det
yndigste i hele Armeen) ind i Fredericia; ©laden straalede af
Alles D ine, Alle følte sig som Brødre, man var strap bekjendt
med Enhver, baade af Høie og Save, og midt under Seiersjnblen dog ikke den vilde, stoiende Glade. Den Dag larte jeg
endnu mere at elfte m it Folk.
Jeg faae alt det gjorte Bytte.
Jeg faae Ry es Siig, majeftatift og herlig i Død, med Seierssmilet om Saberne; jeg kunde ei begrade en fttaban Død. Jeg
faae 400 Stig ligge opstablede i den catholfle Kirke og de narmeste Huse, og heller ikke det gjorde det uhyggelige Indtryk,
man stulde troe; ved et saadant frist Siig, hvor Døden ei har
udviklet sin langsomt fortarende Kraft, forekommer mig Dødens
naturlige G ru halvt overvundet.
Jeg faae de fangne Jnsurgenter bringes til Forhør, talte vgsaa med dem, men, som jeg
tidligere efter Slaget ved Colding havde bemarket ved de der
Fangne, de staae paa deres Uret, som om de havde Ret. Den
hele Dag har naturligviis gjort et stärkt, og jeg tør nok sige
godt Indtryk paa mig, men idag i det mindste har jeg ikke Tid
t il omstandeligere at skildre dette. — Jgaar talte jeg med
mange fra Colding, som kom at hente deres Familier her; de
fortalle, at Jnsurgenterne have varet meget høflige, siden de fif
R iis ved Fredericia, og i det Hele taget har Jylland, paa enkelte
Undtagelser nar, lidt mindre end man kunde tanke. Hvor B e 
boerne, som en Deel ved Coldings Brand, flygtede og vare
borte i nogle Dage fra Hjemmet, er der taget Sinned, Sagener
og Sølvtoi, men hvor Beboerne blev, er der intet S lig t bleven
borte i det Hele taget, som en M and sagde ved at see det, som
er taget: vi har dog meest Grund t il
at takke for
det, vih
beholdt.
Kjarligst Hilsen til alle vore salles kjare Ven
ner ved
Deres broderlig hengivne
M . Melbye.
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93.

Hans Peder Msller til sine Foraldre.
M atros.

Fange fra Gefion.

Tonder-Egnen.
Glykstadt 1 August 1849.

Kjcrre Forældrr!
Jeg kan ikke fuldtakke Eder for Eders Brev, som jeg
modtog den 31te J n li.
Med stor Glæde lcrste jeg det og
Taarerne randt mig ned ad Kinderne, da jeg horte, at min
Broder var i Live *) og var sund og rask, som jeg jo næppe
havde ventet, for I kan jo troe, tjære Forældre, da det er min
eneste Broder, vilde jeg nodig miste ham.
Det vilde have
gmiet mig nær til Hjertet, og nu tænker jeg med Guds Hjælp
at Tiden forandrer sig med det Forste, og det vilde være en
stor Glæde, dersom vi kunde samles Allesammen friste og
sunde.
Og tjære Forældre, hvor maae vi da ikke takke den
tjære Gud, som frelste os i Farens S tun d; ja det maae vi
ikke forglemme, det er allette ham, vi har at takke derfor, og
tjære Forældre, dette lille bekjendte Vers: „Kast kuns Anker
her er G rund, Det er godt paa Gud at bygge" o. s. v., det
har jeg aldeles ikke forglemt.
Nu ikke mere om dette.
I skrev mig til, at Stine har
havt B ry llu p ; der vilde jeg nok have været med, men O m 
stændighederne er ikke saaledes i denne Tid, vi sidde som Fugle
i Buret med Porten tillukket for os; det er en forgjængelig
Kure, vi haaber dog Alle dertil.
Nu In te t videre den Gang
uden at jeg er frist og sund, og jeg beder Eder at hilse Jens
Nielsens Familie fra ham, at han er sund og rast og vi haa
ber snarlig at gjensees. N u være I hilset fra mig, tjære For
aldre og Softer, hilser min Familie og alle gode Venner.
Eders oprigtige Son
Hans Peder M oller.
*) Efter Slaget ved Fredericia.
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94.

Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ven.
Constabel ved Batteriet Marcussen.

Aarhuus-Egnen.

Assens 1 August 1849.

Kjære Jens!
Det er godt efter den lange farefulde Tid, at Veien igjen
er aaben, og at jeg nu igjen kan faae Brev til og fra mine
kjcrre Forcrldre og Venner. Ogsaa D ig har jeg længtes inder
lig efter at hore fra . . . . Gode Ven! D u veed, at vort B a t
terie if jo t havde den Skjcrbne at marschere Landet rundt, uden
at vi nogensteder fandt Leilighed til at maale os med Fjenden.
At dette ikke var efter vort Onfle, saaes tydelig, thi hver Gang
vi avanserede, gik det med Sang, hvorimod A lt var stille, naar
vi retirerede. Dette gjorde ogsaa, at vi Gamle ved Permissio
nen næsten flammede os ved at komme hjem og fortælle, at
vi ikke havde losnet et Skud paa Tydflerne. Dog vi vidste, at
dette ikke kunde lægges os t il nogen Last, men Omstændig
hederne vilde det saaledes. Jaar begyndte det ligeledes.
Efter
en meget streng Seiltour fra Assens mmitte vi holde Soen i
Storm , ledsaget af Regn og Snee i 48 Timer, inden vi naaede
Als, hvor vi begyndte at gjennemmarsere Landet frem og t i l 
bage.
Derefter lom vi over i det Snndevedfle.
Langfredag
havde vi en S tillin g ved Nybbel M olle, hvor vi vare Tilfluere
ved Slaget imellem Ulderup og S attrup; det brændte i vort
Indre af Længsel efter det Oieblik, da vi flulde komme til at
borste paa. Men Danflen fik Magten og Tydflen flygtede, saa
vi endnu ikke kom til Skud.
Siden kom vi i Jlmarsch over
Fyn til Kolding d. 23de A p ril, Batteriet fljod i Forening paa
en Standse, som ogsaa snart rommedes.
Kuns Iste Deling
under Kapitain v. Raaslof var noget længere fremme meget
udsat for Fjendens Geværkugler. Derimod kom vi 2dct Halvbatterie under Leutenant v. S alto ind paa Slotsbanken, hvor-

186
fra vi met) vores raffe I l d vist tilføiebe Fjenden betydeligt
Nederlag i hans retirerende Kolonner, medens vi ikke cendfede
de mange Kugler og Granater, som Fjenden sendte os fra fit
længere borte stauende Artillerie.
Her kunde ikke være Tanker
om nogen Forfagthed, da vores Anførere vare faa tappre.
Selv General Schleppegrell holdt lige bag vores Kanon, da en
Kugle flog i Jorden lige under Munden af hans Hest. Ge
neralen loe beråb, og flere af konstablerne havde hørt ham
synge. Med Artilleriet indlod vi os ikke videre, da det var os
langt overlegen baade i T a l og Caliber og tilmed havde en
langt bedre Standplads.
Men desuagtet forlod vi dog ikke
Staldgaarden, førend vi truedes med at blive indebrændte. Da
vi vilde ud af den sondre Slotsport, blev denne nedstudt for os,
men ved nogle broderlige Krafttag lykkedes det os at vælte den
tilside, medens Kugler og Granater flog om os og Tagstenene
raslede os i Hovedet.
V i kjorte nu i strygende Galop igjennent den brændende B y ad Nørreport.
Kuglerne brølte over
os og Tagstene, Træstnmper og Vinduesglas raslede i Gaderne.
Dette var Batteriets Prøve.
Den 3die M a i rykkede vi igjen
frem under General Moltkes Brigade, vort Halvbatterie i høtre
og 1ste Halvbatterie i venstre Flanke, hvor dette ved Krybily
kom ind under en heftig Gevær- og Kanonild, men omsider
maatte Fjenden retirere over Gndsøe, hvor vi med hele Batteriet
stod den 7de M a t, da de angrede os, ved vores fmaae Forstandsninger, 1ste Halvbatterie Sønden og 2det Halvbatterie
Norden for Landevejen.
Her blødte mine brave Kammerater
første Gang for Alvor for Fædrelandet, det var if ær vort H alv
batterie, det gjaldt, da vi stod mere lige for Fronten af Fjen
dens Kanoner, 3 konstabler havde vi døde paa Pladsen, famt
2 og 1 Traineonstabel meget haardt faarede, faa de 2 døde
fort efter.
Dette synes vel ikke meget, men et Halvbatterie er
heller ikke meget; vi vare paa vores Standplads kuns 51 Mand,
nemlig 2 Leutenanter, 2 Bombarderer, 7 Overeonstabler, 28
konstabler og 12 Traineonstabler.
k it fjendtlig Granat traf i
vores Forstillingskasse, der ftøi i Luften, hvorved jeg, fom D it
nok veed, mistede min Mantelfæk med fuld Bepakning.
Aller-
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galtst faae bet ud, ba vi, be 2 fibste Kanoner, som Leutenant
v. S alto selv fommanberebc, stulbe retirere.
Fjenben havbe 8
Kanoner plabfercbe ligefor, og vi havbe et langt Stykke at
flæbe hen til Forstillingerne; unber benne Bevægelse gjorbe han
os bog ingen anben Skabe enb spolerebe et H jnl.
Den 13be
M a i vare vi meb veb Ubfalbet fra Frebericia. Fjenben tilføiebe os benne Dag ingen Skabe, hvorimob vi meb Helb traf
i hans Artilleriebespænbing.
Nu gik en Tiblang hen og ber
forcfalbt In te t for os. Fjenben havbe overftrommet Jyblanb og
navnlig min tjære Fæbrcneegn. Jeg tænkte ofte, gib vort B a t
terie knnbe komme neb og hjælpe til at fure bem tilbage, men
bct gik ikke saalebes til.
Tværtirnob Helten fra Jyblanb, ben
tappre General Rye, korn i bette Steb meb Hjælpetropper til
os. Det var Natten til ben 6te J u li, benne Seirens og for
be banste Krigere faa hæberlige Dag.
V ort Batterie holbt
inbenfor Kongens Port og ber var fomntanberet S ib op, efterat
vi iforveien vare in struere be omtrent saalebes: Jbag er Gnb
meb os, vi ere Fjenben overlegne i Styrke, og Hjælp kan han
ikke faae, ba ben ftaaer langt nebe i Jyblanb.
De Hoistcornmanberenbe vare forvissebe, at Foretagenbet vilbe faae et gobt
Ubfalb.
Veiret var ganste stille og klart.
Kl. H hor tes bet
første Geværstnb, og nu var ber Jlb i hele Kjæbeu. Et Knalb
hørtes fra beu forte Gry be Norbvest for Fæstuiugeu, vi kjeubte
Lyben og Alles Oine veubte sig mob Himlen, fnart hørte vi
Bomben fuse og bens Branbrør ligesom et Stjerueflub balebe
lige irnob os, men ben traf i Volben. Flere korn i famine
Retning, men enten havbe be fpilbt noget Krubt eller ikke bibt
Mærke i Stillestrnen, eller ogsaa kjeubte be ikke rigtig Distanfen
til Kongensport, ba bc alle gik forkort. Nu fik vi Orbre at
inarsere ub, hvilket stete i en styvenbe Fart. Saafnart vi korn
ubenfor, stoitebe Kuglerne om os.
Kapitainens Heft blev strap
faaret. Her holbt vi nu en T ib. Luften, ber for en Deel blev
bnnkel af Røg, opfylbtes meb en forunberlig Lyb, mange tufinbe
Geværer fnalbebe.
Fæstningens brønenbe Kanoner besvarebes
af Fjenben s, Hornenes Ananfecr og Trommernes Hvirvlen lebfagebes af Infanteristernes Hurraraab. Enbelig korn ber Orbre
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til Batteriet Marcussen, som vi længe havde ventet, da det er
meget ubehageligt at staae stille og lade sig skyde.
V i skulde
sjargere paa en stor Skandse. D a vi fjerte op, kom smaae
Kommandoer tilbage med Fanger.
Dette oplivede vort M od ;
vi kom snart t il Sknd og vi faae med Fornoielse, hvorledes
Jorden floi i Luften for vore Kugler. Vores tappre Chef Kapitain v. Marcussen blev saaret i Begyndelsen af Kampen.
Reverne, som de isandhed ligne (denne Batallion er nok ogsaa
meest Fristaremænd), vilde pille Artilleristerne, da det var kuns
i Geværstuds Distanse, men vi pillede dem, og ferend de vidste
af, stod de omringet af Infanteristerne (hvor mine Bekjendtere
af 7de Batallion ogsaa var med), og saasnart der blev com
manderet til os: Hold inde med Ladning, hertes disses H u rra raab.
Kort efter kom vores Næstcommanderende, Kapitain v.
Raasles, til os med den glædelige Efterretning, at vi havde
studt bravt, Batteriet og et Blokhuus var nu taget med om
trent 150 Fanger foruden Dede og Saarede, tilligemed endeel
svært Skyts med andet Krigsforraad. Men et Smertens B u d 
stab herte vi, General v. Rye var falden. V i stod nu en Tid
indhyllet i Reg fra venstre Flanke, hvor Kampen endnu var
heftig, men snart havde man ogsaa der deels taget og deels
faaet Fjenden paa Gled.
V i fik Ordre at folge efter. V i
kom derved et langt Stykke hen over den blodige Valplads,
hvor Ven og Fjende laae imellem hinanden.
Omsider stulde
vort Halvbatterie guae til Veilbye for at holde Vadestedet besat
over Randsfjorden.
V i tænkte ikke paa noget Fjendtligt her,
men de Ræve havde luret efter os bag et Gjerde hinsides
Fjorden, og fer vi vidste af, flog en Granat ved Siden af os,
men sprang ikke; strax efter kom en til, men denne var rettet
daarligt, da den sprang i en Heide over os som fra Jorden
til Fleiet paa Domkirken.
Im idlertid var dens Indhold tysk«
sindet nok, da den steg en Stump lige ned efter os.
Uden at
ændse dette, bleve vi under vor kjække og koldblodige Leutenant
v. S alto ved at fortsætte Marsen i Skridt. V i stiae han p il
lede sig lidt i Skjægget og vist tænkte paa at faae en Plads,
men nu faae vi og Tydflerne retirerede med 2 Kanoner; dette
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nar vist Levninger af Feltbatteriet, som blev taget, der her opvartede os med det glatte Lag. S a a s n a rt vi kom til at holde
stille og havde saaet lidt at spise, lagde de fleste af os sig til
at sove, og i denne S tillin g ventede vi nærmere O rdre. Hen
ad Eftermiddagen marserede vi ind i Fæstningen, hvor vi strax
til den ene S id e faae Fjendens mange Vogne og Kanoner og
til den anden S id e Geværerne i store S ta b ler, ligesom n aar
N ordm anden har udskibet sin Ladning Lægter. Dette er det
Væsentligste af vort Felttog. Uagtet vi isjor ingen S la g deeltog i, havde vi det dog meget værre end som iaar, de mange
besværlige Marscher og især den store Retirade fra Flensborg.
D n husker nok, hvorledes vi faae ud, da vi kom til Aarhuus.
D e rtil kom, at vi isjor næsten uafbrudt niaatte ligge i H alm ,
iaar har vi derimod sordetmeste været i S en g . P a a alle vore
F rem - og Tilbagemarser ere vi 12 Gange kommen over V a n 
det, hvoraf de 8 Gange har været ved de to Færgesteder imel
lem F yn og Jydland. V i haver derved opnaaet en fjelden
Færdighed i at ind- og udskibe vort B atterie, selv Hestene
fjender det faa noie, at de gaaer ligesaa frit ud paa en lang
Fjællebro og ned i Færgen som ind i en Bondegaard. — D et
smertede os alle meget, at vores elskede Batterie-Ches blev faaret i sidste S la g , og vi venter med Længsel den D a g , da han
kunde være iblandt os igjen, men da vi nu veed, at hans frem
tidige Helbred ikke er udsat for nogen F a re , faa anseer vi det
for B atteriets W re, at ikke allene dets M andflab, men ogsaa
selv dets Chef har været truffet as en fjendtlig Kugle, og føler
vi os overbeviste om , at vi saaledes haner hævdet vor P la d s i
Artilleriebrigaden, som det anstaaer brave Soldater. — M odtag
herved m in ljærligste Hilsen. D u bedes godhedsfuld at hilse
dine B rødre og andre Venner. V il D u og hilse D octor J e s persens Piger og bede dem faa mange Gange at hilse deres
gode Herflab.
D i n forbundne Ven
R a s m u s Jensen Hvalgaard.
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95.
Peter Thielsen M sller til sin Familie.

3die D ra g o n -R e g im e n t.

Uge i Nordflesvig.
Hveisel 8 August 1849.

Kjære B r o d e r og F am ilie!
. . . . Jeg er endnu G u d være lovet frisk og sund og har det
saa g od t, som jeg efter K rigens Besvcerlighed kan forlange det,
og G u d give, at jeg snart maatte sporge det S a m m e fra E der
igjen. V i ligger nu her i H veisle 2 M ile Nordvest for Veile,
og vi holder Feltvagt hver ottende D a g Vesten for Veile, og vi
haaber snart at de skulle blive aldeles indtrukken, stjondt de
dog ikkuns haver en ringe T r o til S le sv ig -H o lste n e rn e , at de
saa hastig vilde give efter, og saasnart vi haver ophvrt med
Feltvagterne, venter vi Kongen hertil for at holde Revye, og
saa vil det gamle M an d stab vistnok strap blive hjempermitteret;
men for mig er der ikke at tænke paa dette for det Forste, thi
vi stal jo vist til at begynde forfra til F o ra a re t med Krigen.
V i beklager os meget, at vi ikke maae faae Lov til at besætte
det S lesv ig fle under V aabenstilstanden; thi det stal jo, som I
vel veed, besættes af svenske og proissifle T rop per. Jeg er
endnu meget dansksindet og kan ikke, fjern B ro d e r , andet end
være det, thi eftersom Tysterne haver huseret her, saa m aa det
være et underligt Menneske, der vilde holde med dem, thi de
haver kuns liden 8Ere as deres B esog ; B a rb a r ie , R oven, P l y n 
dren og S tjæ le n horte til D a g e n s O rd e n , ja de vil endog sige,
at de haver ihjel hugget ustyldige B o r n og banket værgelose
Folk. I b la n d t dem, som klinger værst i de D an stes O r e n , ere
B a ire rn e , Slesvigholstenerne og de saksiske G a r d e r ; Proisserne
haver paa flere S te d e r opfort dem meget godt. Jeg haaber
ogsaa, at E d e rs B y e og O m eg n er ligesaa danstsindet som
hidindtil, gid jeg snart m aatte sporge dette fra Eder. Jeg
mistede ogsaa gjerne at vide, hvor Lorents P e te r har været
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iaar, da jeg har Hort at han er fluppen for danfl Tjeneste,
men jeg haaber dog ikke, at han er ganet med Tyskerne. —
Siden vil jeg slutte Brevet med det Ønfle, at Danmarks retflrrdige Sag maa fetre, at vi snart kunde komme tilsammen
igjen i Fred og Rolighed, thi da vilde vi have meget at fo r
tælle hverandre, som Pennen ikke formaner at strive. Jeg vilde
kuns nn onfle, at vi maatte faae os lige fanmeget feet omkring
i Holstein, som jeg nu har feet mig om i Slesvig, Jydland
og Fyen, faa var jeg godt tilfreds.
Siden ttære I og lille
Jes og hele Husets Folk hilset paa det Venligste af mig, jeg er
Eders
oprigtige Ven og Broder
P. Thielfen M oller.

96.
Brev fra en Dame til sin Softer.
Colding 9 August 1849.

M in kjcrre T rin e !
Det er længe siden, at vi to har correfponderet.
D a jeg
sidste Gang flrev til D ig, frygtede vi vel for Tyflernes Jndmarfch i Jylland, men at det flulde blive af en faa alvorlig
Natur,
havde vi dog ikketænkt, og flulde den Ulykke hændes,
som Slesvigholstenerne ved deres Afreise forsikkrede os om, at
de nok flulde komme igjen, faa troer jeg Ingen af os vil svare
for, atvi jo ogsåa lober vores Vei. T h i naar jeg tænker mig
de 4 forste Uger tilbage efter Slesvigholstenernes forste A n 
greb ved Colding, faa vilde jeg, naar jeg havde Valget, enten
at gjennemleve disse 4 Uger i alle deres Enkeltheder eller ogsaa at faae en Kugle, ikke betænke mig paa at vælge det Sidste.
Allerede deres forste. Indrykning i Byen, hvor de med fældet
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Bajonet lob brolende gjennem Gaderne og flraalte deres Meer«
umschlungen paa Torvet, var en meget uhyggelig Scene, som
gjorde et slemt og bittert Indtryk paa alle Gemytter, og endnu
mindre behagelig blev det, da kort derpaa alle Husene bleve op
fyldte af Soldater, som uden videre Omstændigheder bemæg
tigede sig alle Værelserne og truede oieblikkelig at flaae Dorene
ind, dersom de ikke oieblikkelig bleve aabnede, lob i Kjælderen
og Spisekammeret, fremtog hvad de vilde have, og befalede i en
bydende Tone strax at tilberede varm Spise til dem, og bleve
grove, naar de ikke kunde faae det hurtig nok.
En som især
var afskyelig, blev jeg inderlig ærgerlig paa, da han kom med
den dumme Ittr in g , at det flulde have været de Danske, saa
var In te t for godt, hvorpaa det under disse Omstændigheder
ligesaa dumme S var flap mig ud af Munden: ja, det troer
jeg nok! Oieblikkelig antog han en truende S tillin g , flog A r 
mene over Kors og udbrod: vil man bare hore! og saae paa
mig med et Par Oine, som hvis han kunde have dræbt mig
med dem, troer jeg han havde gjort det; men i samme Oieblik
erindrede jeg, at vilde D y r flulde man see stivt i Oinene, saa
gjorde de ingen Skade. Dette gjorde jeg da ogsaa, men foiede
til, at vi heller aldrig havde havt en saa overvældende Masse
Indqvartering as de Danske, og derfor heller ikke kunde komme
i den Forlegenhed at skaffe saa megen M ad tilveie paa engang;
saa betænkte han sig dog og gik bort.
Dette var af 9de B a t
talion, som er bekjendt nok, og Officererne ikke et Haar bedre
end de Menige.
Endfljondt de kun havde bestilt M ad til 20,
maatte vi dog levere til 30 og altsaa blive ved at koge Suppe,
bage Wggekage og fljære Smorrebrod til langt ud paa Aftenen.
Disse forlod os om Sondagen og andre kom istedet; iblandt
disse var en holsteensk Lieutenant v. Kratzenstein, en lille crakilfl
Herre, men fiin og smidig, og som kunde ikke forstaae et eeneste
danfl Ord.
D a han havde afleveret sin Jndqvarteringsseddel,
yttrede han, at de ikke vare gjerne seete Gjæster, hvortil jeg i
al Oprigtighed svarede ham, at det rigtignok ikke var med
Glæde, vi tog imod dem, imidlertid maatte vi jo finde os i
Omstændighederne.
Da D ahl ikke var hjemme, maatte jeg
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anvise ham hans Vcrrelse. H a n havde megen dyst til at in d 
lade sig i S a m t a l e og yttrede, at dette kun v ar et fordigaaende
O n d e , som han haabede snart vilde gaae over, hvortil jeg sva
rede, at dette v ar ogsaa vores faste H aab. H a n saae et O ie blik provende paa mig og tilfoiede, at vores H aa b vistnok var
meget forskjelligt. Je g gjensvarede, at vores H aa b i den H e n 
seende v ar vistnok faa forskjelligt som noget H aa b kunde være.
H a n sagde ogsaa, at Colding var bekjendt for at være en meget
dansksindet B y , saa dansk, tilfoiede h a n , at han havde hort i
H ad erslev , at de danste Officerer havde yttret der, at det de
frygtede meest for paa deres R etirade fra H aderslev v a r , at de
stulde komme igjennem C o ld in g , for der vilde m an ikke tage
godt imod dem, fordi de m aatte retirere. Jeg svarede ham
meget alvorlig, at det behøvede vore Officerer flet ikke at frygte
for, da de ikke retirerede fra H ad erslev , men trak dem tilbage
efter G en eralen s B efalin g. H a n løftede spottende Paa S k u l 
drene og sagde, at. det vidste de bedre; men jeg blev ved m in
M e n in g , at det var Noget, vi v ar noie underrettet om her i C o l
ding. H a n bukkede n u med en M in e , som om -han vilde sige,
at han ikke vilde være saa uhoflig at vedblive at sige en D a m e
imod, men troede hvad han vilde. I de 14 D a g e , han laae
her, havde vi ingen Ubehageligheder med h am ; kun v ar vores
P ige idelig ærgerlig paa ham, fordi han bestandig drillede hende
med, at de D an fle krob i S k ju l, og spottede deres Tapperhed,
og alle Officererne loe u m aad elig , n a a r hun sagde, at de ikke
kunde tage Fredericia, det vilde være et halvt Q v a rte e rs S a g ,
n a a r de forst kom derned. D e t havde været Penge v æ rd t, at
have talt med ham efter S l a g e t ved Fredericia, da han i fly
vende F a r t, alt hvad Hesten kunde styrte afsted, retirerede her
igjennem B y e n .
O m M a n d a g e n , efter at Tyskerne vare
komne herind, blev jo B y e n bombarderet, vores Kjælder blev
strax fyldt med G a d e n s Folk, som der vare sikkre for Kuglerne.
D a Huset laae temmelig bestyttet for Kugler, var vi kun sjelden
i Kjælderen. D a m an fra T ag vind uet kunde næsten oversee
T ysternes B a tte rie r, overvandt m in Nysgjerrighed m in F ry g t
for Kuglerne. D e t var vel baade forste og sidste G a n g , at jeg
13
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kom til at fee et B o m bardem ent, og vilde derfor see, hvorledes
det gik til, selv J e tte v a r flere G an g e deroppe for at fee, n a a r
K anonerne brændte los, men da hun ikke faa hurtig kunde lobe
ned, n a a r K anonerne rystede Huset alt for stærkt, faa m aatte
hun sn art gaae ned; men da endelig N ab o e n s Skorsteen blev
studt ned og jeg horte det stralde hen ad T aget, gik jeg ned
for ikke at friste Vorherre. H eetorines M a n d K jobm and H a n 
sen stod i vores K jæ lder, imedens h an s G a a r d brændte, han
v ar stroekkelig forknyt. V i havde besluttet at blive ved Huset
til det Dderste, men m idt u nder B om bardem entet kom der I l d
i Husene for begge E nderne af G a d e n ; vi tog faa T o iet paa
for at kunne gaae bort i T id e , hvis I ld e n stulde tage O v e r 
bo and, da Jette jo kun med Besværlighed kunde gaae, stjondt
det kunde have været sarligt nok, da Kuglerne vedbleve uaflade
lig at spille op ad S teen b ro en paa G ad en og fla ae ned i
H aven. D a vi kort derpaa horte, at Ild e n v ar flukket til den
ene S i d e , tog vi T o iet af igjen, da ingen as os havde Lyst til
at forlade Huset og give det til P r i i s , og godt v ar det, at vi
blev; thi esterhaauden sagtnedes K anonaden og Kl. 4 om E fter
middagen ophorte ben, efter at have vedvaret fra Kl. 8 om
M o rg en e n . D u kan ikke gjore D ig noget B egreb om den
M a s s e as Kugler og G ra n a te r, som er kommen herind til
B y e n ; men V orherre har dog holdt sin H a a n d over den, thi
en stor D ee l as G ra n a te rn e sprang flet ikke. H avde alle de
sprungen, som vare kommen herind, havde formodentlig hele
B y e n ryget a f, men Husene vare gjenstridige, de vilde ikke
brænde. H e r for E nden af G ad en ligger en gammel, daarlig
B y g n in g , den havde de mærket dem for at skyde den ned, da
de derved sik aaben Udsigt til hele G ad en og kunde altsaa flyde
paa de D a n fle , n a a r de kom i G a d e n ; men det kunde ikke
lykkes dem, i hvor mange Kugler der end gik igjennem den.
D a B om bardem entet var ophort, gik jeg op til Schvensens for
at fee, hvorledes de havde det, men jeg kan ikke sige D i g , hvor
underlig jeg blev, da hele G aa rd en v ar ligesom uddod. D a
jeg kom ind i D agligstuen, laae der et tykt Lag G ib s og Kalk
over hele S t u e n og alle M eub ler, og 1 12 Z 'd i g s midt paa
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G u lv et, ikke en levende S j æ l v ar der nogensteds at finde, og
A lt vidnede om, at de v ar gaaet i Hast. N u blev jeg forst
alvorlig bange, jeg lob hjem igjen for at sige dem det, og n u
blev vi enige om, jeg skulde blive deroppe, da vi horte, at de
allerede begyndte at rove og plyndre, hvor der ingen var. Jeg
havde ingen Id e e om, hvad det vilde sige at staae ene uden
nogen m andlig Beskyttelse i en stor G a a r d , der blev besat af en
talrig fjendtlig J n d q v a rte rin g , thi saa havde jeg vel næppe havt
M o d dertil. D u kan ikke gjore D ig noget B eg reb om det
A dmygende og Nedtrykkende i denne S t i l l i n g ; det var ogsaa
kun allene T a n k e n , at det var for vores saa inderlig kjcrre
S læ g tn in g e s og F od elan ds S k y ld , der bragte Jette og mig til
at udholde denne T id , bestandig at gaae imellem disse raae
S o l d a t e r , der haanede og spottede alt det, der v ar os fjært, og
m d e , at de med knyttede N æ ver soer hen mod mig for at true
dem til hvad de vilde have; H jæ lp var ikke til at opdrive, da
E nh ver havde nok i sit eget, og Pigerne, især den ene, v ar alt
for angst til tale sig tilrette med dem. D e r fo r m aatte jeg alle
tider selv være ved H a a n d en , n a a r de kom og fordrede; men
jeg havde engang foresat mig, ikke at lade mig Noget aftrue,
uden hvad billigt v ar og de kunde have R e t til at fordre, og
m indst kunde jeg lide at give efter af F r y g t, som den ene P ige
meente, at de vilde finae A rm e og B e e n itu paa os, som de
havde gjort flere S te d e r, og den anden meente, at det var bedst
vi lob vores B ei, da vi dog nm ulig kunde udholde det, n a a r
S chvensens ikke kom hjem. Je g forsikkrede dem alvorlig om,
at jeg ikke gik saalænge jeg kunde staae paa mine B e e n , de
kunde n u gjore hvad de vilde. M e n n a a r jeg n u kunde flippe
et D ieblik ind i S t u e n fra al den S v æ r m og C o m m ers, saa
blev jeg ganfte syg af alle disse heftige S c e n e r og at have med
alle disse grove M ennesker at bestille, der jo nok kunde mærke,
at jeg v ar ene og derfor troede, at de kunde faae hvad de vilde.
D a h l kom vel op til mig saa ofte han kunde være hjemme fra,
foruden andre Bekjendtere, men de kunde dog ikke alletider være
ved H a a n d e n . Je g har aldrig talt til L aura o m , hvor ulykke
lig jeg selv følte mig tilm ode; men jeg troer, at n a a r jeg
13 *
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ikke af og til, n a a r jeg v ar ene, kunde have faaet Luft ved en
voldsom G r a a d , troer jeg at m it B ry s t havde sprunget. B r y n 
dom sagde flere G an g e til m ig , at jeg ikke skulde betænke mig
paa at lade mere gaae ti l , n a a r derved m it Helbred ikke flnlde
lide saa meget; men for det Forste kunde jeg ikke lide at tage
Hensyn til mig selv, og n a a r jeg tænkte paa, hvormeget at vore
egne stakkels S o ld a te r leed ved at faae det Allernodtorftigste,
da vi horte at de vesterude mange G an g e havde ikke Andet end
tort B r o d og V a n d at stille deres H u n g er paa, og see her de
fremmede S o l d a t e r svælge i O verflod, og dertil flnlde jeg foie
endnu mere, nei, det kunde jeg ikke beqvemme mig til, saalænge
det stod til mig at forhindre det. D e s u d e n vilde jeg ikke have,
at de flnlde prale a f , at de ved T ru fle r kunde tiltvinge sig A lt
af de D a n f le ; jeg vilde, at de skulde have personlig Agtelse for
os, at Alt hvad billigt var, de paa en ordentlig og hoflig
M a a d e forlangte, blev dem ogsaa indrøm m et, det var det jeg
stred for og som jeg vilde gjore m it Id e rste for at faae sat
igjennem, fordi det syntes mig, at det forholdt sig her med det
M in d r e som hele Landet stred for i det S t o r r e . D u h ar vel
af L a u ra s B r e v erfaret, at jeg tilsidst m aatte henvende mig til
C o m m an danten , da Officererne, jeg havde i Huset, endfljondt
de horte til S t a b e n , ikke turde blande dem derimellem, da F o l 
kene ikke horte til deres C om pagnier og især da de horte til
9de B a tta lio n , som jo vare meget berygtede. M e n da deres
H a u p tm a n n havde været henne og talt dem alvorlig tilrette,
blev disse ganfle anderledes ordentlige og hoflige, da de n u
vidste, de I n t e t havde at fordre uden deres R a t i o n , A lt hvad
de fik foruden, v ar Godhed af Beboerne. D a jeg den næste
M o r g e n gav dem S m o r og M æ lk og alt andet hvad de be
høvede, uden at de kom og forlangte det, yttrede E n af dem til
P ig en , at det var sært, at jeg n u vilde give dem det frivillig,
eftersom jeg v ar saa vred Lastes, hvortil hun sagde, at de godt
kunde komme tilrette med mig, n a a r de selv vare rimelige. F r a
den D a g af havde jeg ikke et ondt O r d at flifte med dem; de
kom paa en hoflig M a a d e og bad om hvad de brugte, og hvad
der v ar rim eligt, fik de ogsaa, og da de tog Sengklæ derne med
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dem i A llarm huset, kom de og forsikkrede m ig , at jeg kunde
være uden F ry g t, de skulde bringe Alting tilbage igjen, de vidste
nok, at det ikke v ar m it eget, men at jeg vilde svare Andre til,
hvad der var i Huset, og ganste noiagtig bragte de ogsaa Alt
igjen. Je g havde n u opnaaet hvad jeg stred fo r, og D u vil
maaskee sy n es, at det v ar barnagtigt af m ig , men uvilkaarlig
soer en indre G læ de og Tilfredshed igjennem m ig , det forekom
mig som et godt V arsel, at saaledes vilde Landets retfærdige
S a g ogsaa engang fe tre, n a a r Folk ikke tabte M od et, og det
H a a b havde ogsaa Alle, om det endogsaa saae meget sørgeligt
ud, saa havde dog Alle T aalm odighed, n a a r m a n blot ikke for
A lt hvad m a n leed stulde have den S o r g , at der v ar sluttet en
daarlig Fred. E fter Slesvigholst. fik jeg B a i r e r , en O berstlentenant, C o m m an danten og en Overlæge med alt T ilb eh ør;
de 2 sidstnævnte v ar stemme til at fordre ind, Oberstl. der
im od meget venlig og forekommende og sagde til mig, at jeg
stulde henvende mig til ham, n a a r der v ar noget iveien, han
stulde saa nok hjælpe mig tilrette; og det kunde ogsaa gjøres
fornødent, da flere as de M enig e vare nogle nederdrægtige og
ondstabsfulde Folk. D a de vare borte, kom den sachsenveimarste
C o m m a n d a n t; det v ar en flikkelig gammel M a n d , som gjorde
meget faae F ordringer, men destomere havde m a n at bestille med
alle de øvrige Leutenanter, S k riv ere og churhessiste H u sarer,
som bestandig m aatte opholde dem hos C o m m an dantu ren som
O rd o n an tse r. M e n strax efter at disse v ar kommen der i
Huset, m aatte jeg hjem, da Jette v ar meget daarlig, hendes
B e e n vare som S t o l p e r og fulde af H uller, da hun v ar bleven
anstrengt langt over Evne. D e havde i de 3 Uger, jeg var
oppe hos Schvensens, havt en meget stærk O fficee rs-Jn d g v artering hjemme, Geheim eraad B o ss og hele den preussiste I n t e n 
d a n t u r , og som en Følge deraf 5 a 6 A nretninger hver D a g ,
og tilmed havde hun aldrig været af sine Klæder i de 3 Uger
eller været i S e n g , da Tysterne ogsaa havde bemægtiget sig
denne . . . . H v ad M a n g e l paa N atteroe kan ødelægge H elb re
det, erfarede jeg selv medens jeg v ar hos S c h v ., da m a n
næsten aldrig fik T id til at sove, fordi vi først sildig kunde
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komme i Seng og Kl. 3^ kom de og bankede paa Doren for at
faae Kaffe.
Og var man endelig kommen til lidt Ro, saa
kunde man, tf ær i den forste Tid, være overbeviist omat vaagne
op ved den stærke Tummel af gjennemdragendeTropper og
Kanoner og andet svært Skyts, eller ogsaa af Sablernes strækkelige Klirren paa Rudernemed Soldaternes barste Tilraab:
mach auf, mach auf und daß gleich!
Lev nu vel, jeg
maa flynde mig at flutte, da mit Brev snart stal bort, og vær
kjærligt hilset fra Alle ved din hengivne Softer
Gine.

97 .
Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger*).
4de Bataillon.

Soro-Egnen.
Kjcrr 10 August 1849.

Hoit elskede Fenger!
Deres kjærlige Skrivelse as 26de f. M . har jeg med
Glæde modtaget, hvorfor De være hjertelig takket, da det var
mig meget fjært at hore et Par Ord fra Dem, og Deres Brev
indeholdt og en Formaning til mig om at holde fast ved Herren.
Ja kunde vi kun ret holde fast vedham, hvor vi end er, og
ganste overgive os i hans faderlige Baretægt, saa vil han sikkert
befljærme og bevare os, hvor vi end er; vi vecd jo, at ikke en
Spurv falder til Jorden, uden det er hans Billie. Det kan
jo ikke nægtes, at Feltlivet forer mange Besværligheder med sig,
men ogsaa heraf veed Herren at udlede noget Godt og alle
Ting maae tjene dem til Gode, som elste Gud; og jeg kan hel
ler ikke sige, at Feltlivet falder mig saa besværligt, som jeg

*) I . F. Fenger i Liunge ved Sors.
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forestillede mig, mens jeg var hjemme, men gaaer langt bedre
end jeg havde ventet det. Jeg har i den senere Tid havt mange
glade Timer, da jeg er blevet bekjendt med mange tjære Brvdre
i Christo og vi ofte, naar Tiden tillader det, samler os og
taler med hinanden om de Ting, som horer til Guds Rige, og
der er endog flere Gange givet Leilighed til at vi har vceret i
Kirke og der hort det livsalige Evangelium forkynde til Sjælenes Frelse; og sidste Sondag havde vi Kirkegang under aaben
Himmel, hvor vores Feltpræst Hr. Mag. Hammerik prædikede
for os over Evangeliet om den ntro Huusfoged. Hans Præ
diken lod meget alvorlig over de Ord: gjor Regnflab for din
Huusholdning, thi du kan ikke længer forestaae Huset, og op
muntrede os til at føge Herren, medens det endnu er Tid, at
naar Christus og vil kalde os til Regnflab, vi da kunde være
beredt. Ja vi har meget at takke Gud for, thi medens vi vare
smaae og ikke kjendte Forfljel paa Høtre eller Venstre, optog
han os i den hellige Daab i sin Kirke og Menighed, og indtil
denne Dag har hans Naade været meget rund over os, saa
lad os sige med Psalmen:
D u , som os af Naade stor
Har gjenfodt med Vand og O rd,
Hjcrlp vi bcer vort Christennavn
D ig til 8Ere og os t il Gavn,
Holde tro vor Taabespagt,
Staae mod Fjenden ret paa Bagt,
Faae med Synd og Doden Magt.

Ogsaa i det Timelige har Herren jo naadig hjulpet os, og vi
har meget at takke ham for; thi naar vi fluer udover M a r
kerne og seer Sæden modnes til Hosten, det er jo ham, som har
frembragt Alt, og naar vi med Glæde erindrer den mærkelige
6te Juli, saa var det og ham, der gav osKræfter og Mod til
at stride, og gav Seiren i vor Haand, som vist ikke vil blive
uden Velsignelse. Nu har vi Vaabenstilstand og maaflee Her
ren i den Tid vil hjælpe os, at vi kan faae Fred; men er det
hans Villie, at vi atter flal kaldes til S trid for vort elflede
Fædreland, saa vil vi bede ham at give os Kræfter til at stride
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og selv stride med og for os, faa ved hans naadige Hjcrlp ftal
vi dog engang seire baade over Sjælens og Legemets Fjender
og komme hjem t il det himmelske Fcrdreland, hvor ingen Fjende
mere stal forurolige os, men hvor vi evig flal gloede os og
fryde os med hverandre; dertil give Herren os sin Naade for
Jesu Skyld.
Jeg ftal nu hilse Dem mange Gange fra den kjcrre Hr.
Mag. Hammerik, som jeg har havt den Glæde at tale med i
Sonderborg. Han var meget kjærlig at tale med, han forærede
mig en liden Bog, som har til Overskrift: Seile-Negler for
Reisen til Evigheden, og bad mig oftere at komme til ham,
naar der gaves Lejlighed, og det var ham meget fjært at hore,
at Alt stod vel til hos Dem, og han bad mig at hilse, naar
jeg ftrev igjen til Dem. — Jeg ftal hilse fra flere kjære B rodre, som godt kjender Dem. Jeg har havt den Glæde at læse
et Brev, som Hr. Past. Willemoes havde skrevet til en Soldat,
som heder Ole Nielsen Hyllede, som og godt kjender Dem, og
det var meget kjærligt, og saaledes opbygger vi os imellem hin
anden. Tor jeg
bede Dem at hilse mineForældre og Hans
Ostersen og flere gode Venner.
Tor jeg sende en Hilsen til
Deres ristede Moder og Broder i Kjobenhavn. Sluttelig er
De kjærligst hilset og Deres hele Huns fra mig, Deres Ven
Jens Hansen Braaby.
Jeg haaber at De ikke forglemmer mig, men atter sender
mig et Par Ord, naar Deres Leilighedkan tillade det.
Wrbodigst
I . Hansen Braaby.
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Brev fra en Dame til sin Soster.
Colding 11 August 1849.

M in kjære T rin e !
. . . . Naar jeg tænker paa den Dag (6te J n li), kan det endnu
gyse i mig, hvilken skrækkelig Mængde ilde tilredte Mennesker
her kom til Byen. Hvorvel vi alle i vore Hjerter vare glade
over Udfaldet af Sagen, saa forsikkrer jeg D ig dog, at man
gjerne kunde blive syg af at see den Masse af Saarede, som
kom kjorende her til Byen hele Dagen igjennem, og mange
maatte blive holdende paa Gaden og ikke kunde blive forbunden,
fordi Lazaretterne vare saa overfyldte.
Foruden 3 store Laza
retter maatte de ogsaa tage Latinskolen og Raadhuset tilhjælp,
nagtet alle ældre Patienter, som kunde taale at fores, i muligste
Hast blev fort bort til Christiansfeldt. Her kom flere Hundrede
Saarede til paa den D ag, mange havde mistet Arme og Been
og mange vare frygtelig forhugne i Ansigtet, og gjorde Synet
af disse mange ulykkelige Mennefler et stærkt Indtryk paa Jndvaanerne her, kan D u troe, at det gjorde ikke mindre paa R igs
tropperne her i Byen.
De fik en saadan Angst og Skræk i
Blodet, a t' de vist gjerne alle vare lobet deres Bei, naar de
bare havde turdet.
Sachsen-Veimarerne, sompaa den T id laae
her i Byen, vare i sig selv nogle usle Folk, saavel de Menige
som Officererne, der foregik deres Undergivne med et godt
Exempel ved at sidde hver Aften i et Viinhuus og drikke dem
fulde; selv midt paa Dagen kunde man finde dem i en saadan
Tilstand, og flere af dem har derved givet Anledning til skan
daløse Scener; imidlertid vare de storpralende som alle Tyflere
og kunde med Munden hugge de Daufle baade sonder og sam
men; men fra det Oieblik de havde feet, hvorledes at Slesvigholstenerne vare tilredte, blev de meget taufe og forsagte, og da
de et Par Dage derefter blev commanderet til at besætte Po
sterne der gik imod Fredericia, bleve de meget ilde tilmode, og
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mange af be yngre stobe formelig og grceb fom B o rn ben sibste
Morgen ubenfor Cornrnandant-Boligen; og inben be font til
Hvibs-M inbe havde be allerebe 3 Gange gjort Mobftanb, og
bet var ikke muligt at bringe bem neb ab intob Freberits, hvor
for Comrnanbenrerne maatte labe bem marschere til Veile. D u
kan troe, at dette Slag paa mange Maaber har gjort sin behorige Virkning; bet var godt, at Rigstropperne laae her og
fuitbe fee Resultatet beraf, og ba mange af bent ere nogle feige,
baatlige Mennefler, er ber vistnok ikke mange af bem, ber skal
laenges efter at komme i Affaire meb be Danske, fom be nit
har faaet ett orbeutlig Respect f o r ................. Jeg fan ikke huske,
om jeg i m it forrige Brev fortalte D ig ,
at vi Haube en meget
stærk slesvigholsteensk Jnbqvartering i 14 Dage efter Slaget
ben 6te; men nu kun be man gobt komme tilrette meb bent;
matt skulde ikke troe, at bet var be famine Mennesker, ber havde
været her i Byen efter Bombardementet.
Im idlertid fortalte
bog mange af bem meb stor Suffisance ben bekjenbte Historie
om, at be Danske var bleven ophidset af Peber og Brænbeviin, forenb be gik i Slaget.
D a be havde lagt her i nogle
Dage og var kommen lidt til Kræfter igjen, begyndte be atter
at tale om at gaae igjen im ob Fredericia, men Folk var ba
heller ikke fene til at raabe bem at tage Peber og Brænbeviin,
thi bet havde be jo nu feet af be Danske, at bet gjorde god
Virkning, fljonbt be rigtignok bleve flaue, ba vi svarede bem
paa deres Historier, at bet jo var faameget større Skam for
bent, at be havde tabet bent flaue af drukne Folk. — Preus
serne vare be sibste, fom vi havde i Qvarteer. De vare meget
forbittrebe paa Slesvigholstenerne og sagde, at be havde gobt
af bet, be havde faaet.
Aftenen forenb Slaget ben 6te kom
jeg gaaenbe op ab en Gabe, hvor paa engang Tysternes Flag
paa Kirketaarnet og Stalbgaarben faldt mig i Vie. Begge
Stangene stod i en straa S tillin g , font om be vilde falde neb,
og paa bem begge havde Vinden pistet be 2 Farver bort og
kun et fort P ja lt var tilbage; bet gjorde et forunderligt I n d 
tryk paa mig.
D a jeg kom hjem, fortalte jeg Jette bet og
troede, at bet ikke var noget gobt Omen for Tysterne, og næste
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Dag gik det i Opfyldelse. D u kan troe, at det var en ©leede
for os alle, da vi atter saae det smukke Dannebroge vaie fra
alle Huse og saae vore egne M ilitaire igjen i Byen efter at
have verret plaget med Tyskerne paa 4de Maaned. Flere M ili 
taire er kommen herind fra Frederits for at see Byen, og vi
har savledes havt Besog af flere Bekjendtere; men igaar kom
under Klokkernes Kimen og deres egen Musik 2 Compagnier af
forste Jcrgercorps og en Eskadron fynske Dragoner herind i
Byen; Gaderne vare bestroede med Blomster og Husene pyn
tede med Flag, og i Ridehuset paa Staldgaarden var der arran
geret en Velkomstflaal for dem og mange forfljellige Taler
holdte, og Soldaternes M rin g er, at de aldrig skal glemme
den Maade, at Coldingenserne har taget imod dem paa. Man
siger at de stal blive liggende her i Vinter, vi har da atter
saaet Jndqvartering, men Gud flee Lov at den dog er danfl.
V il D n bede Commandeuren at modtage mange ven
lige Hilsener fra os, som D u ogsaa især være kjærligst hilset
fra os alle ved din hengivne Softer
Gine.

99.
Christen Jensen til sin Broder.
3die Jægercorps.

Varde-Egnen.

Hygind ved Assens 24 August 1849.

Kjære Broder!
. . . . . Jeg vil bede D ig , at D u opforer Dig som en Karl
paa forestaaende Session. Jeg vil nemlig advare Dig for det
Blanke, det fordærver mangen brav K arl; jeg veed, at D u har
været en Elfler af dette, men for en Soldat er det en saare
siadelig Ting; det fordærver Sundheden, naar man kommer
beruset paa Vagt, og maa ligge hele 24 Timer under aaben
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Himmel og udsove Rusen. Men det tænker jeg heller ikke der
flal vcrre nogen Fare for D ig , derimod troer jeg, at der bliver
en rafl Jæger af D ig , og saasandt D u opforer Dig godt, kan
D u vente at blive forfremmet, thi de Rafleste har altid For
trinet i denne Henseende, og D u er ogsaa vant til at komme
iblandt Fremmede, derfor behover jeg ikke at troste Dig i denne
Henseende med kjcellingagtige Talemaader; men D u veed jo at
der er en Gud til, som er med og over os, hvor vi reiser,
naar vi blot holder os til ham; uden ham er Soldaten Ingen
ting, thi vi maae gaae Doden under Dine hvert Dieblik, men
naar vi saa hæver vort Die op til ham i en ængstelig Stund,
saa nedsender han sin milde Trost i vore Hjerter og vi gaaer
med frifl Mod den uvisse Fremtid imode; vi veed, at uden
hans Villie ikke en Spurv falder til Jorden, hvormeget mere
flal han ikke sorge for sine fornuftige Skabninger. Nu beder
jeg Dig hilse mine Forældre og hvem D u ellers taler med af
mine gode Venner og Bekjendtere.
Jeg onfler Dig et glæde
ligt Efteraar med Helsen og Sundhed, Lykke og Velsignelse.
Lev vel.
D in Broder
Christen Jensen.

100.
Christen Jensen til sin Broder.
3die Jægercorps.

Varde-Egnen.
Kekkencrs 22 December 1849.

Kjære Broder!
. . . . Jeg seer af din Skrivelse at Du er blevet kasseret paa
Sessionen indtil videre, som paa en Maade er ret godt, da
det er saa ulykkelige Tider, vi lever i for Soldaten, men paa
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den anden Side gjor det mig ondt, at D u saaledes har lidt
Tab af din Sundhed, men D u skriver, at D u ingen Hindring
har deraf, saa er det ret godt, men dog oil jeg raade Dig at
D u soger Doctoren og faaer det kureret itide, thi ellers kan
D n maaskee komme til at boere det saaloenge D u lever. For
Soldaterstanden stal D u flet ikke frygte; er det maastee engang
imellem farefuldt og besvcrrligt at udfore vore Pligter som S o l
dat og Kriger, saa nyder vi igjen ti Gange Lon derfor, naar
man bliver modtaget som Son og Broder overalt, hvor man
reiser, naar man oprejser ZEresporte og jubler os imode som
en Konge, en Fyrste. Nei jeg takker den Gud, der har givet
mig sunde Lemmer, at jeg tor regne mig blandt mit Fædrene
lands Forsvarere og kæmpe for dets Frihed og ZEre; ja jeg
har endnu ikke et Dieblik beklaget mig over at vcrre bleven S o l
dat, den Aarstid er det Fornoieligste i mit Liv. — Nu vil jeg
afbryde min Skrivelse med mange kjcerlige Hilsener til alle
mine Slægtninge og gode Venner, og til mine Forældre og
Brodre, men forst og sidst til D ig , jeg onster at Du snart
igjen maa vorde karst og sund. Jeg onster Dig og mine For
ældre og Brodre og alle ovrige Slægtninge og gode Venner et
glædeligt Nytaar med Helbred og Sundhed, Lykke og Herrens
Velsignelse! — Lev vel.
D in hengivne Broder
Christen Jensen.
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101.
Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjoerefte.
Gammelgaard 31 Mai 1850.

Kjcrre uforglemmelige Ven!
Jeg takker Dig for din Skrivelse af 24de dennes, den
modtog jeg med stor Gloede den 30te; og hvor glad blev jeg
ikke ved at modtage den, da jeg deraf seer,kjcrre Ven, at din
Reise er ganen lykkelig og D u er lykkelig kommen til dine
Kammerater, faa gaaer jo Tiden bedre end i de sidste Dieblikke,
Du var her; men hvor de staaer tydelig for mit B lik endnu,
og aldrig i mit Liv kan jeg glemme dem, D u evig kjcrre Ven,
D u er allene den, dette Hjerte flaaer for. Og hvor glad er jeg
ikke ved den Tanke, at jeg har en trofast Ven i D ig , alligevel
Du er langt borte, hvor mit B lik ei kan naae D ig , men med
et længselsfuldt Hjerte falder jeg i S ovn om Aftenen og med
den samme Tanke vaagner jeg. D u kan troe, det er kjedelig
paa Gaarden nu, men jeg gaaer op til din Softer og faa gaaer
vi ud i Morkningen, men naarhun gaaer fra mig, faa er jeg
faa allene. Men hvad kan det hjælpe, kjære, sode Ven, det er
jo ZEren og Pligten,
der byder det, og jeg vil være tilfreds
med den Tanke, .bare D u kunde komme godt hjem igjen, at jeg
kunde see og omfavne D ig, min Kjære. D u har jo været hel
dig i mangen farlig Kamp, og jeg vil altid bede til den godeste
Gud, at han vil beskjærme og bevare Dig, at Du kan komme
frisk og rast hjem til os, som holder faa meget af Dig. Jeg
14
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vil lade Dig vide, kjcrre Peder, vi har faaet en ny Kudst; jeg
kan ei beskrive Dig mine Tanker, naar jeg seer ham paa din
Plads enten i Gaarden eller paa Vognen, men jeg har ei talt
et Ord med ham endnu; han kom endda Dagen efter D u var
reist, hans Opholdssted er meest i Kudflkammeret. Jeg flal
hilse Dig faa mange Gange fnr Jens Peter, han har baaren
din Kiste hen til sig i sit Kammer og han har sat noget under
den, fordi Musene ei skulde komme til den. Jeg flal og hilse
Dig fra alle Pigerne, men iscer være D u tusinde Gange hilset
fra mig din til Doden hengivne Veninde. Lev stedse vel, Du
Evigkjcere. Adjo, adjo, lev vel.
D in hengivne
Marie Siverine.
Hilsen til Dig fra Softer og Born.
V i flal hilse Dig
fra vor Softer Grete; hun kom hjem den 26de dennes, de var
allesammen her den 28de og 29de og da lod jeg Maren gaae
ned og hente din kjccre Marie.
Hvor jeg er glad ved Marie
og hvor vor Softer var glad; vi savnede blot D ig , men Du
kan jo ogsaa komme hjem. Gud hvor vi Soflende dog maae
ud i Verden.
C. S .

102.
Brev fra en Gardehusar til sin Broder.
Nordsjælland.
Branderup 12 Juli 1850.

Kjcrre Broder!
. . . . Jeg haver Gud være lovet en god Helsen, som er det
Vigtigste, og det er mig kjært at hore, at D u haver helligholdt
den 6te Juli. D u kan troe, at den Dag blev ogsaa helligholdt
her oppe; der var i Fredericia en stor Fest og ligesaaledes var
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der megen Stads i Kolding, hvor Gaderne var bestroet med
Sand og Gront og hele Byen vaiede med de deilige Dannebrogs
faner og Krandse til Minde om den hæderlige Dag og Tabet
af vores tappre General v. Rye, hvis Minde aldrig udflettes,
saalcrnge at de lever, som nu er til. V i var den Dag i fuld
Oppakning til Hest alle Mand under vor Oberstlieutenants
Commando, hvor at der blev udbragt et Hurraraab for vores
alleruaadigste Konge og Fædreland, og dertil blev den glædelige
Tidende bekjendtgjort, at Freden var afsluttet med Preussen og
Tyskland, som vi jo er meget glade over; nu er der jo kuns de
oprorifle Slesvigholstenere tilbage, som flal tugtes, som vel nok
lader sig gjore. V i venter hver Dag, at vi flal rykke ind i
Slesvig, saa nu kan man med Guds Hjælp snart vente, at det
kan faae en Ende, at hver kan komme til sit og komme i deres
Ro og S tilling igjen.
. . . . Jeg haver nyligen faaet Brev fra Stine min S o 
fter og det er mig kjært, at hun haver det godt; jeg haver ogsaa faaet Brev fra Hendrik; men fra Ane haver jeg ikke faaet
Brev endnu, men det er formodenlig min Skyld; men jeg er
lige glad enten at hun vil flrive mig til meer eller ikke, for
jeg haver Kjærester nok og kan faae flere, hvis at jeg maa
leve og have min Helsen. Jeg fik mig en, da vi reiste hjem
fra Felten og var nede ved Ringsted, og D u kan troe, det er en
fmuk Pige, og jeg haver hende endnu, for det er en Pige, jeg
kan være bekjendt, og hun staaer sig ogsaa godt, saa den gamle
faa er formodenlig snart sin Affled, for det kan ikke hjælpe, at
jeg tænker paa at beholde hende, for den Familie er altfor stolt
og jeg er ligesaa stolt, og det er derfor jeg er bleven kjed af
den gamle Sludder.
Jeg haver forresten ikke bestemt mig til
Nogen endnu, saa der kan ikke Nogen stole paa mig til Sikker
hed. Saa ikke videre for denne Gang end Du maa hilses og
min tjære Moder, I hilses alle paa det Kjærligste fra mig, og
lev vel, det onfles af mig
N ie ls ...............

14*
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103.

Christen Mortensen Folehauge til sin Softer.
2det Jægercorps.

Nordsjælland.
Bsgballe 12 Juli 1850.

Kjære Softer!
Da at der idag gives mig Tid og Leilighed iler jeg med
at besvare dit gode Brev, som jeg modtog ben 6te Juli, Aarsdagen for vores Seiersdag ved Fredericia, hvor saa mangen af
Landets Sønner fandt deres Dod for de Forræderes Kugler.
Da troede vi dog, at nu skulde vi have været færdig med de
Oprørere, nu lyder jo uok Aviserne paa, at der flulde være af
sluttet en Fred imellem Danmark, Prøisen og Tydskland, saa
har vi da ikke uden Slesvigholstenerne igjen, dem kan man vel
nok overvinde; men derfor er der maaflee mange endnu, som
stat bode for de Forræderes Kugler. Men skee Guds Billie,
nu har man ligget her og tumlet om i over to Aar ligesom et
Brag tumles af Bølgerne, og passeret mange farefulde og blo
dige Beie, og feet mangen god Kammerat at falde ved fin
Side, og den almægtige Gud haver dog endnu sparet mig Liv
og Helbred, saa troer jeg og, at Gud vil, hvis Timen slaaer
at jeg stal drage i Kampen, holde sin bestjermende Haand over
os og lade sin Stjerne følge os, naar Nødvendighederne kræver
det at gribe Baabenet til vores Fædrenelands Forsvar. Skal
Ens sidste Time endogsaa flaae, da maa man trøste sig ved
det Haab, at der er et Liv efter dette, at Herren vil nok være
os arme Syndere naadig. Aarsdagen efter Fredericiaflaget blev
hoitideligholdt herovre af alle Tropper, idet man blev frigivet
for at Ovelse, og det blev os tilladt at drikke os en liden
Glædesruus. B i havde i den Anledning B al, hvori jeg morede
mig godt. B i haver nu stiftet Qvarteer, siden jeg streu sidst,
og er sluppet fra min skinhellige Mutter.
Af Glæde over at
hun flap os raae Mennester, som hun kaldte os, drak hun sig
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en saadan Glædesruus, saa at hendes salig Mand maatte bære
hende ind og lægge hende i Sengen til stor M oro for os. D a
at Bæstet var saa kanonfuld som en Allike, vilde him dog slaaes
med sin M an d, som nær havde kommet til at binde hende i
Sengen, dersom den hellige Aands Kraft, som randt af Flaflen,
ikke havde virket for stærkt paa hende, saa at hun ikke kunde
reife sig, naar hun kom til at ligge. Om Morgenen, da Bæstet
vaagnede, da fik hun travlt med at synge Salmer og bede
Bonner for sin begangne Synd. Jeg siger Tak for saadan en
Hellighed.
N u er vi rigtignok kommet til at ligge hos andre
Hellige, men de troer jeg rigtignok ere sande Christne og ikke
ere Farisæere; vi ferner vores Bordbonner og Salmer, hver
Gang vi spiser, som er en herlig Skik, naar den bliver brugt
i den rette M ening; her hersker ikke heller S vin e ri, her er A l
ling reent og ordentlig, Alting tyder paa en bedre Dannelse; og
nu for Tiden har vi det meget godt, saalænge det kan vare,
saa at vi ikke kan ønske os det bedre, naar man blot havde sin
F rih e d .............
Jeg
syntesnu haver D u været saalænge i
Kjobenhavn, at det er Under, D u ikke kan faae fat paa en
Smule Kjæreste.
N it har Bentes Hanne ikke været længer i
Kjobenhavn, og hun havde allerede fimet fat paa en Leutenant
— men det var Skade, da han kom hjem, blev det kuns til en
Undere or porat, men det var dog allerede bedre end flet ingen;
saa var de dog to, da de kom hjem.
Men jeg veed hvad der
er iveien, thi D u giver dem Kurven strax, naar de haver været
og friet; Skrædderen og Høkeren gav D u jo strax Affled ifjor,
saa at de bliver bange for at komme og frie, for de frygter for
Nei.
Nu maa jeg afbryde m it B ro vl for denne Gang, thi
ellers er jeg bange for, jeg flal gjore D ig vred; men jeg veed
jo ikke Andet at fylde m it Brev op med, saa at D u maa undflylde mig for denne Gang.
H ils Softer Sophie, itu boer I
jo ikke saa langt fra hverandre, naar I ere paa Landet, og
forst og sidst hilses D u paa det Benligste fra din stedse hen
givne Broder
Christen Mortensen.

214

104.

Morten Jensen Vognserup til sin Moder.
Fodgarden.

Nordsjælland.
Flensborg 26 Juli 1850.

Kjære Moder!
Jeg erindrer mig, at jeg ved Slutningen af mit sidste
Brev skrev, at vi Klokken 2 skulde rykke ud af Byen, hvilket
ogsaa skete; vi kom tilbage til samme Plads, vi forrige Dag
havde forladt. Vore Forposter stode den Gang omtrent en
M iil paa den anden Side af Flensborg; den folgende Morgen
rykkede vi frem med Hovedstyrken. Avantgarden (d. e. den
Deel af Armeen, som er forud) kom den Dag allerede i en
hidsig Træfning med Fjenden; vi dannede Reserven og kom om
Eftermiddagen i Kjæden og stod til Kl. 11 om Aftenen, uden
at komme i nogen Beroring med Fjenden. — Den folgende
Dag, nemlig den 25de, brod frem, Morgenen var kold og fuld
af mørke Skyer.
Allerede Klokken 3 begyndte Geværilden,
Batterierne rykkede frem, og vi ligeledes. Fjenden dreves til
bage af 2 Skove, hvor de stod temmelig faste og godt dækkede,
det regnede heftig og vi bleve næsten gjennemblodte. Henved
Klokken 8 kom vi atter længere frem, omtrent \ M iil nær
Slesvig; her stod vi endnu en Timestid eller maastee næsten
to til Dækning for Batterierne; Fjenden havde endeel Forstandsninger foran en Skov og stod forresten godt dækket i
Udkanten af Skoven. — Men nu frembrod en Scene, som jeg
ikke formaaer at bestrive; vort Artillerie aabnede en saa morde
rist Ild , som jeg endnu aldrig havde stet, og vedblev en Times tid dermed, Geværilden rasede uafbrudt. Trods dette holdt
Fjenden fast ved sin Stilling og besvarede Kanonilden fra de
Forstandsninger, den havde foran Skoven. Men — nu blev
et Stormangreb befluttet og strax sat i Værk; vi stormede frem
mod Batteriernes aabne Ildsvælg og en Geværild som den
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tætteste H agl. M i n H erre, Kammerjunkeren, var den førfte,
som stormede frem mod S k a n d se rn e, og jeg, jeg v ar den førfte
som fulgte ham. Je g havde lovet at følge ham og jeg holdt
m it O r d , indtil jeg ikke kunde mere. Je g fulgte ham ind i
S k o v e n , en Kugle ram te m it høire K n æ , m en , tjære M o d e r,
væ r glad og lad os forenede takke G u d , jeg fik ingen videre
S k a d e , Kuglen var enten m at eller den først havde flaaet imod
et T r æ og ved Tilbagefaldet flog hen paa mig. S k jo n d t jeg
strap efter mærkede, at m in S k a d e var ubetydelig, kunde jeg
dog ikke længere folge. Aldrig, aldrig glemmer jeg denne S t u n d ,
Kam m erjunkeren greb m in H a an d , T a o r e r perlede i hans stolte Ø ie ,
som smertede mig langt dybere end m it ubetydelige S a a r . . . .
Je g kom lykkelig til Flensborg og fik Q v a rtee r i B y e n hos
gode M enneflcr. Je g kan næsten undvære Lægens H jæ lp og
inden 8 D age haaber jeg igjen at tage G eværet paa Nakken og
indtage m in P l a d s ved Compagniet.

105.

P . Peberfen Græbbc til en Ven.
3die Depotcom pagni.
Putgaarden paa Femern 30 J u li 1850.

M i n tjære J e n s !
V i ankom her d. 17de om M orgenen Kl. 3 og gik i
Land uden M odstand. E n D e e l af Landbevæbningen v ar dog
famlet i B u r g , men efterhaands som vi rykkede næ rm ere, fo r
svandt noget af det Vigtigste, Krigeren eier, nemlig V æbningens
hele M o d , og med M o d e t hele S k a r e n , faa A lt var ro lig t, da
vi kom til B y e n . V i hvilede en halv T im e stid der, og drog
derpaa til Fem ernfund og kom strap paa V agt, og vi havde
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ingen R o havt de sidste 4 8 T im er og var marscheret omtrent
en 3 M iil paa Ø en, og havde næsten ingen S pise og flet
In te t at drikke, saa D u kan troe, det var intet m indre end
behageligt. O g dog var vi saa glade som m an sjelden seer
Folk at være; thi vi var kommen i Besiddelse af Ø en uben
Blodsudgydelse og var alle ufladt samlede, som reiste fra A ls.
Jndvaanerne er meget tydflsindede og kan hverken tale eller forstaae D an fl. D e r er hverken B ræ nde eller T o rv her paa Ø en,
og de maae derfor benytte torrede Kokasser, som de vender,
n aar de er halvtorre, og behandler omtrent paa samme M aade
som T o rv hos os. Jordbunden er af ret god Beflaffenhed, dog
ikke saa god som paa A ls; her bruges 6 til 8 Heste for en
P loug og 4 til 6 for H arven. D eres Huse staaer alle i R ad
ved S id en ad hinanden med Enden til G aden eller Veien, som
gaaer igjennem B y en ; thi D u m aa vide, her er ikke udfliftet
og A lt er derfor sammenpakket i store B yer. Husene er her
ualm indelig brede eller vide, nemlig fra 2 0 til 24 Alen, og
Loen er langs ad Huset i M id ten ; er det et S tu e h u u s , er der
Værelser og Kjokken til begge S id e r; er det et U dhuus, er der
K ornlader og S ta ld e i M idten o. s. v. Skorstenene er paa
mange S ted er ikke høiere end netop over Loftet, og Rogen
spadserer saa over hele Huset og m aa see at finde nd, hvor den
kan. N u har D u her, m in V en, en kort Beflrivelse af Ø ens
Beflaffenhed, til næste G ang flal D u faae mere. Jeg flutter
med at sende D ig Tusind hjertelige og venlige Hilsener fra
din altid forbundne og sande Ven
P . Pedersen Grædde.

217

106.

Svend Nielsen til sin Kone.
1ste Depotcompagni.

Nordsjælland.
Sonderborg Ju li 1850.

Kjcrre K o n e!
Jeg kan ei andet end lade D ig vide, at jeg er ved Helsen
og har det godt; men jeg har det paa en M aade ikke godt,
n aar D u rinder mig i Tanker, og jeg har saa mange under
lige D rø m m e hver N a t; det er m it Ønske baade N a t og D a g ,
at jeg m aatte nyde den ©læbe at samles med D ig igjen i mit
kjære Hjem, men desværre nu steer det ikke, at jeg kommer
hjem i S o m m e r. M e n D u m aa være taalmodig, for min
Skyld m aa D n ikke sørge, da D u veed, at jeg dog elster D ig
saa høit, m in bedste Ven, og dersom D u skulde doe fra mig,
saa vilde jeg ønste, at jeg ikke stulde komme til at sætte mine
Been paa S jæ llan d s G rn n d mere, for det vilde blive tungt
for mig at komme hjem til mine B ø r n og ingen M od er have
til dem; men Vorherre hjælper os nok og D u m aa ikke trøste
mig saa ilde, men D u maa endelig tænke paa hvad jeg beder
D ig om, at D u ikke skal selv forkorte dine Dage, for D u kan
troe, min allerbedste Ven, at min S o r g er ogsaa stor, men jeg
maa finde mig i det. Dette har jeg skrevet med mine grædende
T a a re r, men nu haaber jeg at D u opfylder hvad jeg har bedet
D ig saa meget om , min kjære, elskelige Kone, saa gaaer det
med G u d s Hjælp nok godt. D u stal snart faae et B rev igjen,
min bedste Ven, vær kuns bare taalmodig.
D in høit elskelige M a n d
S vend Nielsen.
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107.

Christen Mortensen Folehauge til sin Softer.
2det Jægercorps.

Nordsjælland.

Store Dannevirke 2 August 1850.

Kjcrre Softer!
D it Brev af 26de haver jeg modtaget igaar og derfor
iler jeg strap med at strive Dig disse Par Ord for at lade
Dig vide, hvorledes det er gmiet mig i den sidste Kamp. Den
gang jeg strev Dig det sidste Brev, da troede jeg ikke at vores
Reise stod saa nær for Haanden, men Dagen efter fik vi alle
rede Ordre til at bryde op, og vi havde da to Dages Marsch
til Kolding. D ertil ankom vi, men under en streng Strabatse
i den voldsomme Hede, det blev i de Dage at vi kom til at
marsere i, da at der var flere som styrtede og dode paa Stedet
af Heden og den Byrde, som en Infanterist er belæsset med
paa Marsen; thi foruden det Toi, som er Soldaten uundvær
lig, er vi belæsset med den Kogekjedel, som er en forstrækkelig
Byrde i saadan en Solhede og igjennem de Sandørkener, som
der findes igjennem Jylland.
Men omsider da at vi naaede
Christiansfeldt, da fik vores Overstbefalende først Vinene op og
faae, at hvis de blev saa ved, da beholdt de ikke mange tilbage,
naar de naaede Kamppladsen, og saa blev vi da befriede for
vores Byrde derfra og indtil vi naaede den S tillin g , vi stulde
indtage lige overfor vores Modstandere, hvortil vi ankom den
19de i f. M .
Fra den Dag og indtil nu haver vi ikke været
under Tag, saa kan D u nok selv begribe, hvorledes man kan
have det. Natten imellem den 23de og 24de stod vi paa For
post, og om Morgenen før Dagen gryede, rykkede vor Armee
frem i Slagorden, og da at Klokken var 7, havde Ilden be
gyndt, og saa vedvarede den uafbrudt indtil Solens Nedgang.
Jeg kan ikke sige andet, end vi havde det godt under den Fægt
ning; vi kom først i Ilden midt paa Eftermiddagen, og saa
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holdt vi ogsaa Tornen til Aften, da at vi fik Fjenden til at
tie og træffe sig tilbage; men Ilden blev dog ved imellem vore
og de fjendtlige Forposter hele Natten.
Vores Tab var dog
ikke faa betydeligt, thi vi mistede dog kun nogle og tyve af
vores Compagni; dog beklager vi meest Tabet af vores Overcommandeersergeant Godtschalk, fom ogsaa faldt i den Fægtning,
og to Leutenanter mistede vi foruden ved vores Co. Den
25de var Slaget haardere og det stod og vaklede imellem hvem
der stulde vinde Seier, men endelig opstod Seiersstjernen for
os, og Fjenden blev kastet tilbage i en vild Flugt, endstjondt
General Willesen havde sendt Seiersbudstab til Slesvig Kl. 10
om Formiddagen. Vores Tab gik meget heldig af den anden
Dag, da at vi gjorde knns et Angreb og stormede Fjenden ved
en Gaard, i hvilken Træfning vi fik kuns to Saarede. Men
forresten troer jeg, det var det haardeste Slag, at de Danske
haver leveret endnu i denne Krig, thi det var et ynkeligt Syn
at see Jorden bedækket med døtie og saarede Kroppe. Da det
blev hen paa Eftermiddagen, faa var Ilden aldeles ophørt, og
vi gik ind i Slesvig foruden Modstand.
Nu staae vi udenfor
gamle Dannevirke og har staaet siden den Dag, og Gud veed,
hvad Enden vil blive. Jeg takker Gud mange Gange i mit
Hjerte, som haver befriet mig med hele Lemmer af denne Fare.
D u skriver, gode Søster, at D u vilde tage hjem som i M an
dags.
Jeg strev et Brev strax efter Slaget hjem; jeg vilde
ønfte, at det var indtruffet til Hjemmet den Dag, da jeg veed,
at mine gode Forældre gaaer i en skrækkelig Spænding om at
faae at vide, om jeg er til endnu. Gode Søster, uaar Du
faaer dette Brev, da send et Par Ord hjem, for jeg frygter
for at ikke det Brev haver naaet sit Bestemmelsessted. Nu
maa du undskylde min daarlige S k rift, da at jeg ingen anden
Skriverpult har end den bare Jord.
Nu til Slutning vil jeg
bede Dig at hilse din Herre og Frue, at jeg er deu samme
endnu, og hils Søster Sophie og Du være hilset paa det
Kjærligste fra mig din Broder
Christen Mortensen Folehange.
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108.
Morten Larsen Benneboe til sin Familie.
Nordsjælland.
Hollingsted 3 August 1850.

Kjære Forældre og Søskende!
D a Tiden tillader mig at strive, saa vil jeg lade Eder
vide, hvorledes jeg haver det og hvorledes det gik mig i den
sidste Kamp for Fcedrelandet. Det gik mig jo, Gud vcere lovet,
meget heldig, at jeg et i mindste Maade blev berørt af nogen
somhelst fjendtlig ødelæggende Kugle, endfljøndt det var en haard
Kamp.
V i kom i Ilden Klokken 4 og var saa i stærk blodig
Kamp til Klokken 11, da havde vi dem drevet af en stor Torvelyng og tillige en lille Skov og de stod godt paa den. D a befluttede vores Kommanderende, at vi flulde have en lille H v il;
næppe vare vi blevet samlet, førend Fjenden begynder at trænge
stærkt paa igjen med en svær Kanonild, især fra deres faste
Batterier i den store Skov; men de blev strax svaret fra den
danste Side af, og man hørte de tappre lydende Ord fra en
hver Osficeer: Rask frem Folk, vi vil hævne os paa den op
rørske Hær!
D er blev da opvakt en svær I ld og vi gik saa
rafl frem imellem gloende Jern og B ly til Klokken var henved
5 om Eftermiddagen; da rendte Fjenden saa stærk, at man
næppe kunde see ham, igjennem Slesvig og uden om Byen,
hvilket som helst. M en, kjære Forældre og Søskende, lader os
opsende vores Hjertens Tak til Gud, at han bevarte os to
Brødre, og hvilken Glæde det var for mig at jeg kom til at
tale til min kjære Broder efter saadan et blodudgydende Slag.
M en, kjære Forældre, jeg kan ikke sige, eftersom det var første
Gang, at jeg var rørt, for det anede mig ikke, at det var Livet
det gjaldt om, for det var for mig, som det var kuns Øvelser
paa Nørre Fælled. Men desværre, naar jeg nu tænker paa,
hvor mange brave Kammerater der segnede til Jorden for m it
Øjesyn, da kan det give et Indtryk paa m it Hjerte, at jeg
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derved takker G ud hjertelig for m in R edning, og jeg vil ogsaa
forlade mig paa hans R edning, for deraf seer m an, at hvem
G ud vil bevare er uden F are, i hvor han end gaaer. Kjcrre
Forcrldre og <3øffende, jeg vil ogsaa lade Eder vide, hvorledes
m in nuværende S tillin g er. D et er i en Bondeby som hedder
Hollingsted, hvor jeg ligger en tre Fjerdedeel M iil fra Fjenden,
og jeg haver det godt, en god Helsen, god Levemaade, for de
B ø n der er gode ved o s; men det er vel meest af Frygt. M en
vi er ikke fri nogen T ider, hver anden D ag er vi paa F eltvagt udenfor B yen, og hver anden D ag paa Piketvagt i B yen.
Jeg glæder mig dog derved, at G ud haver givet mig m in H el
fen, at jeg kan gjøre min Skyldighed tillige med mine K am 
m erater til m it Fødelands G avn. O g dermed ender jeg min
Skrivelse med venskabeligste Hilsen fra mig Eders hengivne
S ø n og B rod er
M o rten Larsen Benneboe.
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Jsrgen Jensen Kyndby til sine Foraldre.
1ste E spingol-B atteri.

Nordsjælland.

Horup paa Als 3 August 1850.

Kjære F oræ ldre!
V i venter hver D ag paa O rd re til at afgaae herfra;
og da alt Skytset ligger paa S ø e n i smaae F artøjer, saa kom
mer her rim eligviis Dampskibe hertil, som kan føre det Hele
til Ekernførde paa en meget kort T id . J a vil Lykken være
med os, da kan vi, D agen efter vi reiser herfra, sende T ydfkerne nogle af dem fra ifjor ind i Rensborg. S kjø n dt jeg
meget godt veed, at vi hverken faaer det saa roligt eller saa
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godt i Nærheden af den Roverrede, som vi har det her paa
Als, her i Danmarks yndige Paradis, saa har jeg dog en
brændende Længsel efter at komme derop, og Aarsagen kan I ,
kjære Forældre, vist let begribe. T h i for vi kommer til Rens
borg, for veed vi der bliver ingen Lindring for de mange
Tappre, som alt staae hinsides den gamle Dannevirke og ven
ter med Længsel paa vor Hjælp. Ja, kjære Forældre, ogsaa I
har Aarsag at ønske, vi snart mane see Rensborg; thi I skal
vide, at idet jeg stuer Rensborg Fæstning med alle de Farer og
Moisommeligheder, som der venter os, i det Samme oiner jeg
med Guds Hjælp ogsaa eu Ende, en god Ende paa denne
strækkelige Tid. Ja I kan nok tænke, mine Forældre og Ben
ner, at jeg onfler snart en Ende paa Krigen, for at jeg kan
faae det kjære Sjælland igjen at see, men I kan ogsaa nok
vide, at jeg endnu ligesaa lidt som nogentid onster anden Ende
derpaa, end hvad der er overeensstemmende med Danmarks
Wre, overeensstemmende med de Fordringer, som en Armee torvente, der saadan trodser Doden, som de danste Krigere ifjo r
ved Frederits, og endnu mere iaar den 25de J u li ved Jsted.
I har vist hort det for længe siden, har vist hort mange skrækkelige Rygter om denne blodige Kamp, hort at Danmark har
tabt sin modige og uforfærdede Schleppegrell med mange andre
Tappre, men I har maastee ikke hort, at denne Kamp paa Liv
og Dod i 18 Timer, at denne blodige Leeg endte med en fuld
stændig Seter, saa fuldstændig, at vore fortvivlede Fjender ikke
oftere tor vove en Kamp i aaben M ark, ikke oftere tor prove
paa at fordrive de Tommermænd, som arbejder saa ufortrøden
paa at sætte Ledet for vort deilige Vænge.
Har I ikke hort
vor Armees omtrentlige T a b , saa vil jeg fortælle det saa godt
som jeg efter flere sammenlignende Beretninger har kunnet er
fare det, nemlig: 12 dode og 73 saarede Sfficerer, 104 dode
og 2300 saarede Underofficerer og Menige, mellem 400 og 500
Fanger.
Altsaa den danske Armees Tab har den Dag været
omtrent 3000 M and, hvoraf det dog maa bemærkes, at over
1000 ere let saarede, og at Fangerne rimeligviis om kort T id
vil blive udvexlede. Kjære Forældre, jeg begyndte med at glæde
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Eder ved det
Budflab, at begge Eders Sonner var ved frit
M od, og det var allene den store Feil af mig at bruge saa
store Omsvob, for jeg ligefrem berettede, at jeg igaar fik Brev
fra Ole, dateret Slesvig den 30te J u li, hvori han fortætler
mig, at han lykkelig og vel har overstaaet Kampens Farer, og
at han endog efter Kampen endnu er ved godt Mob,kun ven
tende paa, at denne Kamp var den sidste eller at den vilde
folge snart efter.
See, tjære Foraldre, saadan tam ker alle
Danmarks Krigere, og ders>aa bygger jeg det Haab, at D a n 
mark om kort T id vil vinde en afgjorende Seier og derpaa en
haderlig F re d .............
Lev vel! kjare Foraldre og Soflende, kun Gud kjeuder,
hvad jeg naste Gang faaer at berette Eder og hvorfra det flal
flee, dog med T illid til Gud, for Danmarks retfærdige Sag,
genier jeg uforsagt Fremtiden imode. Mindes altid Eders
Jorgen Jensen Kvndby.

110.
L. P. Christensen Gjerlov til fin Softer.
2den lette Bataillon.

Frederiksborg-Egnen.

Dannevirke ved Slesvig 4 August 1850.

Kjare Softer!
Efter at jeg idag er kommet hjem fra Feltvagt, har jeg
Lejlighed til at skrive disse Linier. Jeg har havt nogle flemme
Ture, siden sidst jeg flrev D ig t il; vi havde sire haarde Dages
M ars til Flensborg, det var en svar Varme og mange styrtede
af Heden og dode samme Oieblik; siden har vi havt to Dages
Kamp med Tydflerne, den 24de og 25de J u li.
Vores B a 
taillon havde godt fat med dem begge Dagene; Gevarkuglerne
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fløi os om Ørene som Bisværme og Granaterne brolede i Luf
ten som de farligste Rovdyr og floge ned iblandt os, og mange
brave Kammerater maatte bide i Græsset; Gnd har hidindtil
holdt sin Haand over mig og jeg er ved en god Helsen. Vores
S tilling er ikke af de bedste, i nogle Dage og Nætter var vi
bestandig paa aaben Mark uden mindste Dækning; naar vi
lagde os til Ro, var det med Tornysteren under Hovedet og
Kappen over os, og det er endnu i samme S tillin g ,
dog har
vi bygget os Hytter af Skovens T.op; de beflytte os lidet mod
S olflin, men intet mod Regn, men saalænge jeg kun er ved
Helsen, er jeg ved godt M ob! Tydskerne have vi ikke feet
siden de Dage vi floges, de stod godt imod, men det hjalp
dem ikke; da vi fik dem rigtig paa Gled, fore de afsted som
vilde D yr over Dannevirke ad Rensborg t il, og med deres
egen Hjælp vover de knapt at komme tilbage; hvad der vil
komme ud af det, vil Tiden vise, vi hore Intet om det. Be
boerne ere dygtig tydflsindede, dog tor de ikke rigtig bryde frem
med det. Det seer besynderlig ud paa Markerne, man seerintet Kreatur og næsten ingen Folk heller, store Rugmarker
staaer faldende moden uden at blive hostet, og kuns i Byerne
seer man enkelte gamle Mandspersoner og Fruentimmer; men
det er forkeert, vi kan ikke forstaae et Ord af dem. — Jeg for
moder, at vores Forældre har modtaget det Brev, jeg flrev
Dagen efter Slaget, det var blot nogle Linier, men jeg havde
ingen Tid. Gode Softer, skriv mig snart til; nu beder jeg
Dig hilse Forældre og Soflende, D u være selv hilset paa det
Venligste fra din Broder
Lev vel!
L. P. Christensen Gjerlov.
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111.

Lars Jensen til sin Broder.
Iste lette Bataillon.

Frederikssund-Egnen.

Den 6te Brigades Leir ved Huusby Skov 9 August 1850.

Kjære Broder Christen!
................ D u kan troe Christen, det var ikke Spøg at marsere
22 M iil fra Glud, en M iil Østen for Horsens, til Flensborg
med Oppakning i den strenge Varme, mange gik til de styrtede
og døde, og andre blev farlig syge, mig faldt det ikke saa be
sværligt som mange af mine Kammerater. Terrainet den lange
Vei var smukt og behageligt, vi opholdt os kun ved Flensborg
i 4 Dage; selve Byen er meget smuk, udmærket Seilads, Folket
dansksindet, de modtog os alle med Gjæstfrihed og ©læbe.
Hvad der iscer bidrog til at give det Hele et behageligt Ud
seende var de mange Dannebrogsfaner, der vaiede. Den 23de
f. M . drog vi ud af Byen efter Slesvig for at støde paa
Forræderne, men naaede dem først den 24de
M iil fra
sidstnævnte B y Kl. 7 om Formiddagen. V i styrtede frem med
Lyst imod dem, der udviklede sig snart en heftig Kamp, som
varede til Klokken 8 om Aftenen.
1ste lette Batallion havde
sin S tilling i en stor Skov foran Jsted, der var en haard
Kamp i lang T id , mange af mine Kammerater blev skudt ihjel
og flere saarede, det var tungt og sørgeligt at see som det gik
til, endfljøndt vi har været Deeltager saa ofte i saadanne Sce
ner og er saa hærdet i samme, at det ikke gjør stort Indtryk
paa os. V i fik ikke Slesvigholstenerne til at reterere langt
tilbage den Dag; da det var Aften, drog vi noget tilbage'for
at erholde lidt Hvile og Forfriflning ovenpaa denne Dags Be
givenheder. Jeg talte imidlertid med Niels, min Broder, for
medelst han staaer ved samme Brigade som jeg, som til min
Glæde befandt sig vel og var fuldkommen rafl; vi talte om
hvad der forestod os næste Dag, vi vidste sikkert, at Tydflernes
15
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S tillin g skulde tages, hvad det faa skulde koste. Om M o r 
genen den 25de K l.
rykkede vi atter frem og naaede snart
Tydflerne i deres faste S tillin g ; der blev strap en morderisk
Kamp paa hele Linien, der blev skudt mange Steder i Brand af
os, for at faae Tydflerne til at reterere; det brændte rundtom
os, Kuglerne peeb og fløi som Snee iblandt os, Granaterne
brolede og splintredes om os, Jorden rystede af den rer bf omme
Kanonade, som vedvarede i mere end 4 Timer. Jeg kan ikke
med Pennen beskrive D ig den Elendighed, der var, D u maa
selv kunne gsore D ig et Begreb derom.
Jeg veed ikke sikkert,
om der blev nogen Døde eller Saarede, som D u kjender. V i
tabte 7 Officerer af vores Bataillon, 3 Kapteiner og 4 Leutenanter, vores hoitagtede Kaptein Mathisen ved vores Compagni
blev fludt igjennem Hovedet, faa han døde strap, vi føler alle
Tabet af ham.
Hvor stort Antal der er faldet, veed D u vist
bedre end jeg, vi veed ikke meer end vi selv erfarer. Slaget
ved Frederits f. A. var meget haardt, men Slaget ved Jsted
var meget besværligere, Tabet er vist og noget større. Kampen
sidste Dag vedvarede til Kl. 4 om Eftermiddagen, da Tydflerne
ikke kunde holde deres S tillin g længere, de maatte reterere i
Flugt et Par M ii l og kunde ikke gjøre mere Modstand; vores
Tropper besatte Slesvig og Dannevirket samme Dag.
V i har
nu samme S tillin g som vores Armee havde 1848, da de blev
flagen tilbage. V i har endnu Erindringer hos os fra den T id ;
i Skoven, hvorved vi ligger, maatte Vores reterere igjennem
den 23de A pril 1848, man seer endnn tydelig hver enkelt
Mands Gravhøi af Vores, Preusserne begrov dem paa Stedet,
overalt hvor de faldt; paa en Høi kort fra os er 6 Menige
og en Kaptein af 4de Dragon-Regiment bleven begravet, som
var med at tage de 2 Kanoner tilbage, som Prøisserne havbe
erobret fra os; Dragonerne har pyntet deres Gravhøi smukt, da
de kom dertil.
V i maae nu daglig gjøre Forposttjeneste og
gaae paa Arbeide paa Dannevirkes Vold; vi laver Kolonnerne,
Standser og bygger Batterier, Volden bliver svært befæstet.
Jgaar maatte vi ligge paa Volden næsten hele Dagen, fo r
medelst at endeel af Vores var Vesten paa mod Frederiksstad,
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fo m er en 3 M i i l fru os, for at rekognesere; de ftøbte og paa
T y d f le r n e , 2det Jæ g erco rps havde en temmelig haard Fcegtning
m ed dem, hvorved de tabte flere Officerer og mange M enige,
jeg veed endnu ei Antallet paa dem. B i venter paa at flulle
træ ffe nærm ere til R ensbo rg og beleire sam m e; men det lader
iffe til, at vi flal forlade vores S tillin g . V i fan paa gamle
D a n n ev irk e ts B o ld fee, n a a r D am ptog et gaaer frem og tilbage
f r a Kiel og R e n sb o rg ; vi har om trent 3 M i i l til sidstnævnte
B y . Je g har flere G ang e været i S le s v ig B y , det er en stor
uanseelig, stummel gamm el B y , m an feer iffun en eeneste danst
F a n e , som vater paa G o tto rp S l o t , hvilfen vores C om m a n d a n t
h a r ladet ophænge; Folfet fan m an iffe forstaae og en stor
D e e l er ro m t d e rfra , da de D anste fom. S lo tte t G otto rp
ligger Vesten for B y e n , omringet med V a n d og Volde, hvilket
bliver befæstet som om det var et Castel, der er ringe S e i la d s
til S le s v ig . 5te B rig ad e , fom Jö rg e n , m in B ro d e r, er ved,
ligger i Forstaden Frederiksberg, som ligger tæt op til S le sv ig .
J e g har flere G ang e talt til ham, han har det ligesom N iels
og jeg, vi fom til at tale alle tre med hinanden den 25de J u l i ,
da vi flog Tydflerne paa F lu g t, da vi avancerede faa hurtig
m od S l e s v ig og D annevirk et; vi glemte alle tre de Ræbfler og
Besværligheder, vi i de to D a g e havde været V idner til og
udstaaet, og var vel fornoiet med vor S f jæ b n e ; jeg havde iffe
T an k e r om at kunne undgaae F jendens Kugler den anden D a g ,
det var og et fjeldent Held for os alle tre, at vi stulde gaae
de to D a g e s Hede faa ustadte igjennem , det Hele forekom mig
font en D r o m , da Alting var tilende.
O m tr e n t igjennem M id te n af Hertugdøm m et S le s v ig fra
F le n sb o rg af og S y d paa forbi B y e n S le s v ig og til R ensborg
er en flad S træ k n in g eller Lypghede; den begynder ved B o m m e r lund tæt ved B y e n B a n ved F le n sb o rg , hvor det første S l a g
stod den 9de A pril 1 8 4 8 , den er en 2 til 3 M i i l bred, og
maastee 1 0 M i i l lang. D e t er daarlig J o r d , ingen S k o v eller
B u ste derpaa, næsten heelt ubeboet og baarligt opdyrket, det
feer ud font en høt E ngbund, en flor D e el er beklædt med svær
Lyng. T o rv stjæres næsten overalt; hvor der er B y e r, tælles
15 *
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der gjerne fra 16 til 3 0 G aarde, Udflyttere findes der kun
meget enkelte og B y er er og meget faae. D eres B yg nin g s
M etode er særdeles komisk; en grundm uret B ygning, som er en
2 0 Alen bred og dobbelt saa lan g , er tilstrcrkkelig baade til
K reatur- og Stuelejlighed; mange S te d e r er Ildstedet i Loen,
intet S k ilru m , ingen Skorsteen, men kun et P a r Trækhuller
paa Taget, hvor Rogen flal trcrkke sig igjennem.
D e t er A lt
sammen noget tydfl P ak, m an kan et tale med dem. I L an d s
byen S jobye, hvorved vi ligger, er en 3 0 Stykker S o ld a te r i
den tydfle A rm ee, som deels er gaaet
frivillig, deels udskrevet,
det
er saadan overalt deromkring. V i har ikke været stort
længer end ved D annevirkets B o ld ; V olden er en opkastet
H oid e, som er udfort i T h y ra D annebods T id , men nu meget
forfalden, der ploies og hostes paa den, den strækker sig mange
M ile, fra S lesv ig til H ollingstad næsten til Vesterhavet, den
er meget nyttig for os for D ieb lik k et............
V i ligger bestandig om N atten i H ytter, som vi selv har
lavet, n a a r vi ikke er paa V a g t, men V andet lober heelt igjen
nem dem i dette fugtige V e ir, vi have; det er besværligt at
være vaade bestandig; vi har ikke været af vores Klæder siden
vi reiste fra Jy llan d og maae allene leve af vores N a tu ra lforplejning. N u en Ende paa m in Skrivelse, jeg formoder
den vil ikke blive D ig kjedsommelig. Jeg lever glad og fri
modig blandt mine K am m erater, jeg ønsker D ig en god H el
bred og Frem gang i dine Foretagender; jeg haaber endnu en
gang at komme hjem med Helbreden. Lev vel! D u hilses
venflabeligst fra mig. Forglem ikke at hilse Henrik M ortensen
tilligemed enhver af mine Bekjendtere.
D in B ro d er
L ars Jensen.
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112.
Christen Mortensen Folehauge til sin Softer.
2det Jægercorps.

Nordsjælland.

Store Dannevirke 19 August 1850.

Kjcrre Softer!
Jeg takker Dig fox dit gode Brev, D u sendte mig. Jeg
modtog det iaftes, og da at jeg ikke haver andet at bestille
idag, da iler jeg strap med at strive, da at det er min bedste
Tidsfordriv her i denne kjedelige S tilling at vi ligger i.
Nu
har vi lagt i Bivoak siden den 25de f. M .; vi ligger lige tæt
udenfor den bekjendte Vold Dannevirke, hvor vi haver en deilig
Udsigt i det Fjærne. V i kan gaae og see Rendsborgs S p iir og
Taarne hver Dag, men det Værste er, at vi kan ikke komme
der. Jeg vil her i Korthed fortælle Dig, hvorledes at Livet
det glider hen for os. Der var vist Mange, der ved Svnet
af vores Leir vilde sige, at det er et behageligt Liv at vi fore,
og jeg kan just heller ikke sige, at vi haver det saa stemt. Da
tit vi kom til Pladsen, hvor vi stulde bivoakere, saa ilede strap
Nogle i Skoven for at hente Træ og Nogle strabede Straae
sammen, og paa en Timestid havde vi opflaaet vores Bopæl.
Det er just ikke af den bedste Slags Huse; thi Lovriis udgjor
den meste Deel af Bygningsmaterialerne; men siden eftersom
vores Tid haver været dertil, haver vi jo forfljonnet vores B o 
lig meget, saa at vi haver baade Borde og Sophaer i vores
Huse, men af Græstorv. Om Eftermiddagen da ligner det
næsten et heelt Dyrehavsliv: Oppe paa en Græsbakke kommer
et Musikcorps og spiller for os, rundt omkring paa Pladsen
haver Marketendere og Marketenderster opflaaet deres Telter og
langs med en Jordvold, som er bedækket med levende Hegn,
seer man alle deres rygende Kaffekjedler, og hist og her omkring
paa Pladsen danner sig Selskaber, som forstaaer Tiden med at
tomme nogle Flaster V iin og synge Viser, saa at Tiden lober
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rast og uformærfet bort, kuns det Eneste er, n aa r at det er
ustadigt Veir og n aar at vi kommer fra Feltvagt og ere igjennemvaade, saa er det just ikke det hyggeligste Hjem, der venter
os; men vi ere dog glade og fornoiede i vores S tillin g. S id e n
den 8de haver vi ikke havt noget Sam m enstod med noget Fjendt
ligt, men den D a g da havde vi ogsaa nogle varme Tim er, men
G u d nære lovet, jeg flap dog ogsaa den G ang ustadt, endstjondt
det saae sort nok ud en T u n r. — Jeg kan hilse D ig fra
Adolph; deres B atteri var paa Feltvagt d. 14be i en Skandse,
som vi haver opfort lige udenfor den B y , som vi ligger ved,
og da var jeg oppe hos ham den halve N a t; han var rast og
ved et godt H um or. N u vil jeg slutte m in S k rift for denne
G a n g ; thi jeg kan ikke styre P apiret længere, da at det er en
frygtelig S to r m idag, og jeg haver maattet traadt 2 Gange i
Gevær, medens jeg haver streuet, saa at jeg er snart kjed deraf,
og tillige regner det, saa at det drypper ned paa Papiret. H ils
Sophie og D u hilses saa mange Gange fra mig, din stedse
hengivne B roder
Christen M ortensen Folehauge.

113.

Brabreite H . Hansen og P . Hansen til deres Familie.
1ste Forstærknings-Bataillon.

M øen.

Huusby 8 September 1850.

Kjære Forældre og B ro d re !
V i flytter fra een B ye og til en anden, hvor vi saa
bliver et P a r Hundrede M a n d paa en G a a rd indqvarteret, saa
kan I nok tænke Eder, hvorledes vi kan have det med vores
Natteleje, saa vi kommer aldrig af vores Klæder, og G ud veed
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h v o rn a a r vi kommer til at ligge i god S e n g ; men nu falder
det os rigtignok ikke saa tungt som fra først a f; enten m an
ligger i en Lade eller paa Veien, saa sover m an lige godt, men
det har næret saa meget ustadigt V eir i lang T id , saa vi næsten
aldrig har været tø rre; men saalænge som vi kan holde Helsen,
saa har vi det meget godt, og alletider med M o rsta b og K o m 
m ers. J m o rg e s Kl. 2 blev vi appelleret ud og stulde til D a n n e 
virke og tage imod
Tydsterne, for vi ventede, at devilde a n 
gribe os, og det venter vi
n u paa hver D a g , at de stulde
komme, saa stulde de nok faae deres ordenlige Fuktel, for I
kan troe, at der er rigtig dannet til til dem, for vi bliver ved
a t arbeide hver D a g ligesom ved Frederits ifjor. Jm o rg e s, da
vi stulde frem til D annevirke, gik det med S a n g hele Veien,
og saadan gaaer det alletider, m a n er aldrig forknyttet, ja m an
har m angen en fornøjelig T im e , for den E ne opm untrer den
Anden. D e t Værste vi lider det er om N atten, for det begyn
der at blive saa koldt, men n u stal vi have uldne N attrøjer,
som der blive givet fra Krigsministeriet. — N u vil jeg til at
fortælle E der Noget, som I vist ikke have ventet at hore fra
mig. I haver vel nok hørt, at R usseren haver stjænket en heel
D e e l O rd e n er til Armeen for vores Tapperhed
den 24de og
25de J u l i ; der er kommet tre til vores B r ig a d e , det er 1ste
og anden lette B a ta illo n , 1ste Reserve-Jæ gercorps, 1ste og 4de
F o rstæ rk n in g s-B a taillo u og G a rd e rn e ; saa fik vores B a ta illo n
det ene, og 4de Forstærkning det andet, og anden lette B a 
taillon det 3die; men jeg blev indstillet og stal bære det til
LEre for hele B a ta illo n e n , det havde jeg rigtig ikke troet, da
der er saa mange duelige Underofficerer og S e rg eanter, ogsaa
C apitainen og Oberstløjtnanten vilde indstille mig og bevise mig
den 8Ere. — Ligesom jeg nu sidder og striver hjem til Eder,
kommer Capitainen ind i S t u e n , og saa spurgte han mig, om
jeg var ved at strive til mine F o ræ ld re ; saa sagde han til mig,
a t jeg stulde hilse Eder, at han var meget godt fornoiet med
begge E d e rs S ø n n e r , og hvis der ikke bliver Krig til S o m m e r ,
saa vil han gjore en T u r over paa Klinten, og saa ønstede
han gierne at besøge os. H ils n u alle Bekjendtere fra o s, og
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hils Christian, at han kan gjore en T ur op til os, det er jo
aldrig saa langt nu, og det er Irenge siden vi morede os sam
men, og hils Thomsen mange Gange fra os, at han kan holde
nogle Flasker B iin tilveie til vi kommer hjem. Lev vel Alle
sammen, Fader, Moder, Brodre og Niels, det ønskes af os
begge
H. Hansen. P. Hansen.
Naar I skriver til mig, saa flriv noget mereom alle
Slags, for ligesom man faaer begyndt at læst, saa er det forbi.

114.

Christen Larsen Ballerup til sin Familie.
3die Jægercorps.

Nordsjælland.

Cosel ved Ekernstrde 19 September 1850.

Kjære Moder og Soflende!
Eders Brev af 10de ds.
har jeg bekommet for et Par
Dage siden. Jeg seer deraf, at I ere Alle rafle der hjemme,
hvilket Gode jeg, Gud være lovet, og kan tilmelde Eder igjen.
Afvigte Torsdag den 12te have vi havt en flem Affaire med
Fjenden, som krævede mange Offre, jeg slap dog med Guds
Hjælp derfra ufladt som sædvanlig. — V i bleve afløste om
Morgenen Kl. 8 | fra Feltvagt af 10de lette Bataillon, da
var A lt ganfle roligt, endog mere end de andre Dage, da vi
den Dag ikke stødte paa de fjendtlige Patruiller paa vor
Morgenrecognoscering, som viellers daglig pleiede. V i
kom
her til denne By, hvor vi ligge, naar vi ikke ere paa Vagt,
og fik kogt vor Middagsmad, som den Dag bestod i Bygsuppe.
( I tænke vel, hvor faaer Soldaten, hvad der hører til Byg
suppe? vi faae nemlig store Skibsgryn leveret til Kjødsuppe,
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dem bruge vi imellem, nuar vi ere paa Steder, hvor man kan
faae S iru p og 8Edike; den er vel ikke faa god, som den man
faaer i Hjemmet, dog alligevel en Lækkerbidsten for os i denne
T id .) M en nu igjen til Sagen; vor M ad var færdig og fat
paa Bordet (en Vogn sjæl, der var lagt paa nogle Steen), da
en Ordonnants kom farende med udtrukken Sabel for at melde,
at Fjenden var i Fremrykning. S trax raabte Captainen: Toiet
paa gesvindt! V i kastede begjærlige Dine paa vor Bygfuppe,
fom vi ihast maatte forlade, uden at fane noget deraf; 5 M i 
nutter efter marscherede vi ud af Byen med en sulten Mave
for at see, hvad der var paafcerde.
V i tog en S tillin g en
Fjerdingvej bag Forposterne, enkelte Skud hortes kun, og vi
troede strax, det blot var en ftørre fjendtlig Patru ille, som kom
for at allarmere os, men kort efter udbredte der sig en stærk
Geværild over hele Linien, faa vi kunde mærke, det var Alvor.
V i faae vore Geværer efter, og forberedede os til Kamp. Næsten
havde vi troet, at Fjenden ikke kom faa langt, da 10de B a 
taillon opholdt ham i 2 Timer ved Forpostlinien, som er tem
melig stærk ved en Aae, der lober fra Slien til henimod Ekernforde. Endelig fee vi, at Vore retirere paa venstre Floi, og
Fjenden trænger i store Skarer paa os.
V i havde havt lang
T id tit at tænke paa vore indre Anliggender, det er det Værste,
naar man staaer faa længe, for man kommer i Ilden, naar
man dog veed, man ftal med; det er faa ubehageligt at staae
og hore paa Fjendens Kugler de tude, for man selv kan komme
til Skud.
V i maatte forlade vor S tillin g uden at løsne
Skud, da Fjenden trængte sig frem paa vor venstre Flanke,
for at omgaae os uden at gaae los paa Fronten. V i drog os
tilbage over Midsunde tilligemed 10de Bataillon, 3die Reserve
bataillon havde besat Skandferne, som dække Overgangen, A r
tilleriet tog fin Plads, og Fjenden kom snart indenfor Skud
vidde; et Par Gange begyndte de at storme, men toge snart
Næsen tilbage, da vort Skyts gjorde slemme Huller i deres
Rækker, derefter fjerte Fjenden sit A rtille ri op. En svær Ka
nonade begyndte paa begge Sider, som vedvarede i 2 Timer,
Kugler og Granater brolede i Luften bestandig og sang Bas til
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Geværkuglernes pibende S te m m e , Officerernes C o m m a n d o -R a a b ,
de S a a re d e s J a m r e n , de Kæmpendes H u r r a udfyldte M e lle m 
stemmerne til J ld in stru m e n te rn e , og frembragte en frygtelig
S t o r m af T o n er, der kunde vcrre vcrrd at hore for en stor
Componist. D e Fjendtlige sagtnede deres K a n o n - I l d imidlertid,
da en D eel Heste vare studte, og et P a r K anoner vare r a m 
ponerede, 3die Reserve gjorde et Udfald fra Skandserne og
gjorde en D e el Fanger, saa kom vi over og lagde vore T o r 
nyster for desbedre at kunne forfølge dem; i et rafl S to r m lo b
kastede vi Fjenden, tog en D e el F a n g e r og forfulgte ham her
forbi denne B y , som han havde næret H erre over en 3 T im er.
D a M ørket faldt paa, kunde vi ikke avancere længere. Ti)ti
sterne havde spiist det Meste af vor G rynsuppe, om Aftenen
spiste vi Resten, som de havde levnet. D e t Hele endtes med
et stort Fyrværkeri: Fjenden stak I l d paa vore Barakker, som
i kort T id brændte og farvede A ften-H im len rod til stor Glæde
for Tydsterne, men ikke til S k a d e for os, da vi de sidste 14
D a g e ikke have afbenyttet Leiren. O m M o rg enen tog vi vor
gamle S tillin g igjen, og der var flet ingen Fordeel vunden paa
nogen af S id e rn e , men en D eel M ennester var bleven spoleret.
— Je g seer af E d ers B re v , at der samles Penge der hjemme,
som stal afsendes til S o ld a te rn e der af B y e n ; de vil vist ogsaa komme paa en passende T id , da de Penge, som m an har
havt med sig, er gaaet for de Fleste; for mig er det Tilfældet,
jeg vil med Taknemmelighed modtage, hvad der bliver sendt
m ig, nu da jeg ikke selv har flere Penge at strive efter. Leve
af Lønningen kan m an rigtignok, men det er meget knapt. Jeg
har i flere Uger levet meget oconomist, jeg har selv vaflet mine
S k jo rte r og indflrænket m it Spisekam m er saa meget som m uligt;
men Fodtøjet er en flem Artikkel, S tr ø m p e r n e de raadne paa
Fødderne af S v e d , og S tø v le rn e har m an paa baade R a t og
D a g , saa at et P a r S a a l e r er snart istykker. D e r tales saa
meget om alt det Frivillige, der bliver givet til S o ld a te rn e,
G u d veed, hvor det bliver a f ? H e r kommer I n t e t , det Eneste
jeg har fanet er en Cigar, og der er heller ikke nogen Anden
her ved Compagniet, som har faaet mere til D a g s D a to . —
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V or Lonning og Brod samt Natnralforpleining faae vi i rette
T id, og gode Varer er det bestandig, saa vi have In te t at
klage over; desuden har hver Mand faaet en islandst Nattroie, som er meget god herefter, naar det bliver koldt. Veiret
har i den senere T id næret meget godt, som er et stort Gode
for os; men vi kan jo snart vente, at det forandrer sig, da det
for det Meste om Efteraaret er meget ustadigt, saa bliver det
slemt i den S tillin g , som vi ligger i. N n er det over 9 Uger
siden vi vare i Seng, desuagtet er det meget godt saa vel med
Sundheden som med Reenligheden; men stal dette vare meget
længe, saa er
jegbange, det bliver det Modsatte med begge
Dele. — Fra Brede har jeg faaet Brev idag, de ere Alle
raste, fra Peder er det derimod 14 Dage siden, jeg horte noget
fra, men saa vidt jeg veed, have de ikke været i nogen Fægt
ning, hvor han er i den senere T id, saa jeg haaber han er
som jeg rast og vedet godt Mod. Niels han flrev i sit sidste
Brev, om jeg trængte t il Penge, saa kunde jeg lade ham det
vide; stulde han have et Par Skilling tilovers, saa kunde jeg
nok bruge dem, og haaber med Guds Hjælp med Tiden at
kunne godtgjore det. — Nu vil jeg afbryde for denne Gang
med at bede Eder hilse hele Familien der hjemme samt alle
gode Venner og Bekjendtere.
I paa det Bedste være hilset af
Eders oprigtige Son og Broder
Christen Larsen Ballerup.

115.

Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragonregiment til
sin Softer.
kantonnement Lyrskov 24 September 1850.

M in kjære lille Softer!
Siden jeg sidst strev hjem har jeg egentlig ikke deeltaget i
nogen Affaire, hvor jeg har været i „Lebensgefahr", og det kan
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jo ogsaa komme tidsnok, endfljøndt G u d veed, om ikke sn art
hele den „kampfmuthige" Armee gaaer fra hverandre p aa G r u n d
af indbyrdes S p l i d og Uenighed, hvoraf der flal voere en god
P o r t i o n , som rigtignok ikke har forbedret sig siden de sidste
P r y g l , de fik ved M id su n d e, hvor allerede Officiererne m aatte
banke Folkene frem. H r . W illisen flal med H ert. af A ugusten
borg have holdt paa en H ø i bagved, med et tilfredst S m i i l
have flet, med hvilken Anstand hans T ro p p e r kastede vore F o r 
poster, og u d raab t: „ S e e , saaledes flal en Armee gaae fre m !"
men et P a r T im e r senere kunde han godt sige, men fo rm o d en t
lig med et høift utilfredst S m i i l : „ S e e , saaledes flal en Armee
ikke gaae tilbage!" thi det flete i saadan en F a r t, at B a tte rie t
D inesen flere G an ge kjørte frem i T r a v , protsede af og charge
rede med Kardcrtfler, uden hver G a n g at kunne faae T id til
at flyde mere end 3 a 4 S k u d . D e t glæder mig ret for I . ,
at han var med i denne brillante Affaire, og flap saa godt
derfra. M a n kan virkelig ikke sige A ndet, end at vi i a a r have
været meget heldige i E t om Alt, om V orherre ikke fluide have
sin F ing er med i S p ille t! jeg troer det ganfle vist, og M a n g e
mene det S a m m e ; det er jo baade en rimelig og en smuk
T a n k e , som m a a animere enhver tapper Landsoldat. S a a le d e s
v ar forleden D a g en D eel af vort R g ts . 1ste E scd r. nede
ved Kropp, hvor der rykkede en Afdeling flesvigholst. D r a g o n e r
imod dem, pludselig spredte de dem, og 3 — 4 Kanonkugler d u n 
drede løs paa os, uden at hverken Hest eller M a n d kom til
skade. E t smukt T ræ k af et P a r D ra g o n e r m a a jeg endnu
fortælle D i g ; ved Breckendorsf havde vi om N atten en P ost,
der bestod af 5 — 6 D ra g o n e r og nogle J æ g e re ; det var bæl
mørkt, og en overlegen fjendtlig S ty rk e var ad S m u tv e ie kom
men bagved os. Pludselig blev Posten angrebet fra alle S i d e r ,
Jæ g erne løb ud i en M o s e , men D rag o n ern e ad V eien ; der
spurgtes dem, om de vilde have P a r d o n , men med S a b le n i
H aa n d en svaredes „ N e t!" de huggede dem igjennem, een D r a 
gon blev flemt saarct og en Hest fludt, men Alle kom bort.
D e fjendtlige Forposter besørges i Reglen af en F riflare, som
har carte blanche paa at gjøre hvad de v il, og derfor kun
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lægger an paa at allarmere og genere os. Jforgaars blev en
af deres Anførere, en Hr. Frslich, fanget, en rigtig Gadedreng,
der havde sendt os Breve o. s. v. meb Spidskngler i og været
meget vittig i den fenere Tid. Ved Skydningen fra og paa
Ekernførde er den ene Side af salig Gefion bleven noget ristet,
og en prenssisk Generalstabsofficeer har taget den i Diesyn og
meget vred yttret: dennegang sknlde det ikke blive ved Noter!
det er vel sagtens en Historie. Forovrigt er Armeen stadig
beredt paa at modtage et Angreb; Kl. 3 | staaes op, Alting opsadles og holdes parat til Udrykning, Infanteriet staaer fra
Kl. 4— 8 paa deres Allarmpladse, og Artilleriet kjøres op bag
de Forstandsninger, hvorfra det stal gjore Gavn; der arbeides
stadig paa flere Værker, og Dannevirke er nu ben Vold, som
vil kunne modstaae ethvert Angreb af en meget overlegen Styrke,
men Slesvigholst. er vistnok ikke saa gale at rende Panden
imod ben. — Det Halve af min Eskadron ligger nu detascheret
fast i Ellingsted, og jeg kommer hver 4 de Dag paa Feltvagt i
Hollingstedt, to gode M iil herfra, fra denne B y og næsten
lige til Friederichstadt er en total Oversvømmelse af Treenen,
det seer ud fom et Hav meb srnaae Der og Huse i, men hjæl
per os jo ganste mnaadeligt og sparer mange Folk. — -------Jeg maa dog fortælle Dig, at jeg isøndags paa min egen Haand
var i Kirke i Hollingstedt, hvor jeg af en Pastor Augustini
hørte en tysk Prædiken, som flet ikke gesalbt m ig; stakkels
Mand havde kun 3 Tilhørere; fortjener forresten Agtelse,
fordi han, naar vi gaaer tilbage, meb Kone og 5 Børn føl
ger meb os.
D in trofaste Broder A.
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116.
C. C. Ssnderbye til en Ven.
lfte Reserve-Jagercorps.

Ringkjobing-Egnen.

Omtrent sidst i September 1850.

ZErede Jens!
D u vil maaflee synes, at jeg har glemt 2 af de vigtigste
Dage, nemlig den 24de og 25de J u li, og af den Grund sporge:
hvor jeg da var? og her er det, at jeg og Offentligheden kom
mer i S trid , idet jeg har bragt i Erfaring, at Garderne ftaaer
allene som de, der tog Batteriet ved Jsted Skov, hvilket synes
mig uforklarligt, da jeg med mine Compagnies Kammerater var
dem, der forst tog Kanonerne i Besiddelse og drev Fjenden paa
Flugt. Om jeg t il Foranforte kan forklare D ig Grunden, da
flal samme være: at den 21de J u li blev 2 — 3 Compagnie
af vores Corps udcommanderet t il Tonder, og som Folge heraf
var vi kun 1ste— 4de med, og af den Grund ansat til at dcrkke
et G ranat-Batteri, som et kom for den 24de; men den 25de
var det Modsatte T ilfaldet, og vi laae paa det Sted, hvorom
der stredes fortvivlet indtil M iddag: da samlede vores BrigadeCommandor, Oberst Irm inger, hele sin Brigade og forkyndte
os, at det sidste Angreb skulde foretages paa Fjenden, og han
haabede, at 6te Brigade ei var fremkaldt forgjaves. Derefter
commanderede han os andre foran i Kjade, og vi avancerede
over den næsten ufremkommelige Mose igjennem Kjceden af 4de
Forstark.-B., og Skjabnen forer alt for mange Beviser for,
at vi var med, hvor det gjaldt, da 33 af vore Kammerater
laae dode og saarede inden 10 M inutter, og der var det, at
vi fratog Fjenden 3 Kanoner m. m., og Garderne naaede os
der, og modig assisterede os, faa de fik mange Saarede og
Dode tillige, da Kampen var rasende, men som derefter ophorte.
— Lignende anføres her, idet de offentlige Blade forkynder, at
6te Bataljon har taget de 6 omtalte Fanger den 28de f. M .,
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som Grund hertil kan anfores, at vi i denne Tid var kun
1 Comp. Jægere og stod under 6te B.-Commandors Com
mando; men her er det, at det Nedflaaende viser sig ved, at
vi stal kjæmpe med Lovemod for Andres Fortjeneste; thi hvo
vil nægte Gardernes Tapperhed den 25de eller chicanere 6te
Bataljon for om de engang gaaer tilbage; men hvad Soldat
af ZEre vil med Ligegyldighed see sig stuffet i Sandheden paa
de meest ærerorende Veie? Jeg er i denne Anledning af flere
af mine Comp.-Kammerater anmodet om at foranstalte R igtig
heden indfort i Aviserne, og da Leiligheden er mig saa meget
afskaaren, var det m it særdeles Ønste, om D u i et dertil pas
sende Blad vilde foresporge: hvorledes Bladene kunne lyde t il
hines Roes, medens Andre udovede Gjerningen, som her paalidelig er anført. Jeg haaber D u selv finder Veie og det
Fornødne, og ellers tilskriver mig igjen, bn jeg strax stal svare
igjen; og dermed maa jeg alt fortidlig afbryde med de kjærligste Hilsener t il alle Bekjendtere, men især til D ig med Kone
og Born fra din med Agtelse hengivne
C. C. Sonderbye.

117.

Frederik Knudsen til sin Broder.
1ste Reserve-Jægercorps.

Soro-Egnen.
Flensborg 4 Oktober 1850.

Kjære Broder!
D it Brev af 26de f. M .
derved til min store Glæde, at
Gud være lovet, bringe Eder
fra mig. Jeg kan tillige lader

har jeg rigtig modtaget, og seer
I er alle ved Helsen; jeg kan,
den samme gode Tidende igjen
Eder vide, at jeg idag har den
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Fornøielse at besage vores B ro d e r; vel sandt, der er vel ikke
megen Gloede ved at see ham i saa sørgelige Omstændigheder,
men jeg m aa dog tilstaae, at det er mig en stor Gloede at tale
med ham, og efter Omstændighederne har det ogsaa ganfle gode
Udsigter med ham. H a n siger at det er blot et P a r D age
siden han tilsendte Eder et B rev, hvorved han bekendtgjorde
sin tunge Skjoebne for E der; dersom I har faaet det B rev,
saa veed I jo allerede det S a m m e som jeg kan lade Eder vide,
at han har desværre mistet sit Been. Jeg veed vel, at det er
en sørgelig Tidende for Eder, men hvad hjælper S o r g og Klage,
vi kan dermed In te t udrette, og vi maae heller ikke overdrive
det, men hufle paa, at Herren er den, der tildeler Enhver sin
Skjæbne, og han er ogsaa mægtig til at understøtte Enhver,
eftersom han har Behov. I Særdeleshed beder jeg D ig , min
kjære M oder! at have Taalmodighed. Jeg indseer meget vel,
at det er Haardt for en M o d e r; men jeg indseer ogsaa, at D n
kan dog ikke regnes blandt de meest Ulykkelige; thi tænk en
gang, der er jo dem, som har mistet begge Benene, eller begge
Armene; det er jo dog en meget haardere S kjæ bne; der er og
saa den M oder, som har havt to S ø n n e r i Krigen, og de er
begge døde paa Valpladsen; Peder har jo dog et friff B een, og
jeg er jo ganfle ubefladiget, det vil jo dog blive en stor Glæde
for Eder, om vi engang kommer hjem, og det haaber jeg dog
med G u d s Hjælp. I maae heller ikke frygte for, at han ikke
bliver opvartet godt, thi det vilde vist blive vanskeligt for Eder
at yde ham bedre O pvartning end han faaer her, og disse gode
Folk, nemlig G jørtler B a n g *) og hans Kone, dem er vi al
Tak flyldig; thi de besøger ham hver D a g og tager dem af
ham , som det kunde være deres egen S ø n ; ogsaa mig har de
modtaget paa det Venflabeligste. D e beder ubekjendt at hilse
*) M an d en fra Næstved, Konen en F lensborgerinde, begge Peder K nudsens ædelmodige Velgjorere under han s lange Leie paa Lazarethet i
F len sb o rg, hvor hans venstre B een blev afsat efter J sted -S la g et, og
hvor han dode den 21de Oktober 1 8 5 0 , som F olge af B e n ets A f
sættelse.
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Eder. Jeg kom her til Byen iaftes og reiser herfra imorgen
tidlig. Nyt veed jeg Intet af, men vi venter hver Dag, at
der flulde stee en Forandring. Hermed vil jeg siutte med kjærlig Hilsen til Eder alle. Lev vel! det onskes af mig, din
Broder
Frederik Knudsen.

118.
Ole Nielsen Kollerod til sine ForLldre.
1ste- Reserve-Bataillon.

Frederiksborg-Egnen.

Frkderiksstad [29 Septemb. —j 3 Oktober 1850.

. . . .

Kjoere Forældre!

Idag tegner det til, at Tiden tillader det, at jeg kan faae
fuldendt dette Brev, som jeg begyndte paa i Sondags. Gud
vcere Lov og Tak, at jeg kan det, thi siden jeg begyndte dette
Brev og til nu har jeg gaaet det igjennem, som visselig ikke i
de paa 3die Aar, Krigen har varet, Nogen har seet eller hort.
Nu vil jeg begynde fra i Sondags Aften og til denne Time.
Jeg ligger paa Torvet i Frederiksstad og siriver og Kanon
kuglerne suser over Hovedet paa os.
I Sondags Aften (29de Sept.) Kl. 7 kom der Ordre at
vi siulde stille paa Alarmpladsen, uden at vide hvor vi flulde
hen; Kl. 9 marserte vi igjennem Slesvig med en frygtelig
S toi og Sang, faa Folk de sagde, vi var ægte Kulsviere. Da
vi kom igjenuem Byen, kom der Vogne og kjorte os et Par
M iil, siden gik vi den ovrige Vei i Regn og Morads hele
Natten til om Morgenen Kl. 9, da kom vi til nogle Barakker
ved Svabsted, 1 M iil fra Frederiksstad, hvor vi blev til om
Mandag Morgen; da marserte vi til Staden omtrent Kl. 10.
Da vi kom faa nær, faa de kunde naae os, kom der strap en
16

242
3—4 Kugler efter os, men ramte Ingen. Siden kom ni ind
paa Tornet, hnor ni laae til Aften, men rcrbfomt nar det.
Bomber og Granater sprang oner Honedet paa os og Tagsteen
raslede ned, og Huse styrtede sammen, og Byen har brændt
siden i Sondags. I Tirsdags Aftes marferte ni ud til Skandserne, hnor ni nu har næret paa Vagt i 2 Nætter og 1 Dag.
Den første Nat fyrede Tydsterne meb gloende Kugler og Bom 
ber ind paa os og Byen, ikke \ Times Ophold, flere Steder
stod i lys Lue hele Natten. Jgaar Onsdag da regnede Kugler
og Bomber omkring os, faa det nar frygteligt; 1 Kugle tog
Benene bort af 7 Mand af 2bet Comp. af nor Batt., men
sidste Nat kom kun enkelte Skud fra dem. Nogle og 40 er
begranet af Vores, Størstedelen enten uden Honed, Arme eller
Been, endnu kommer flere Kanonstud; Genærerne gaae rast;
hnilken Rædsel at høre og fee!
I Lørdags begyndte de at flaaes; de har blenet ned siden
øg bituer ned endnu; Tydsterne har studt Ammunisjon bort for
flere 1000 Daler og ødelagt den lille smukke By, deres egne
Beboere; hnilke Rønere og Bødler det er; men det maa nære
paa deres sidste Ende, de tmnger Byerne til at bitue dansk
sindede. De hande 15 Kanoner paa Landet, 3 Kanonbaade og
1 Dampskib i Cideren, ni kun 6 Kanoner, deres 84i?, nore
6 a 12U Skyts. Idag, da ni kom ind i Byen, hande B o r
gerne forladt deres Eiendomme og A lt hvad de eiede; mange
as Soldaterne haner maastee faaet af Værdi for 100 Daler
hører jeg efter Sigende, men jeg takker Gud, at jeg ikke kom
ind paa faadanne Steder, det nar at bekomme, faa kunde Begjærligheden maastee næret stærk nok tit at forføre til Synd. —
Idag har nok Tydsterne faaet Andet at bestille; nor Styrke er
nok gaaet paa dem fra Slesnig, derfor holder de nogenlunde
inde idag. Tydsterne hande bestemt dem til, at de nilde hane
Byen, men endnu har de ikke faaet den. Det kan ikke hjælpe
at striøe mere om dette, Herren nære med mig, da har det
ingen Nod, jeg haaber Herren fører Alting til nores Gann. —
Penge har jeg ikke synderlig af, men jeg haaber, de er ikke
langt borte; forresten fattes jeg faameget, men det nil jeg
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tie med.
Nu begynder Tydsterne igjen. Farvel! sorg ikke,
kjcrre Forcrldre.
Eders hengivne Son
Ole Nielsen.
(Fortsættelse af foregaaende Brev.)
Koldenbyttel 4 Oktober 1850.
{ M iil fra Staden.

Kjcrre Forcrldre!
D a jeg endnu ikke har faaet afsendt dette Brev fra i
Sondags, vil jeg endnu strive et Par Ord.
Idag Kl. 8 marserte vi ud til den nævnte B y , hvor vi blev indqvarteret, men
ikke længere end til inat Kl. 2, saa stal vi atter ind under
Kugleregnen i 48 Tim er, som nu har vedvaret i 7 Dage.
Tydsterne har studt 8000 Kugler og Bomber ind i Byen i den
T id , Tirsdag og Onsdag 1500 Skud hver Dag.
De har
studt Ammunisjon bort for 100,000 Rdl., Størstedelen paa
deres egen Bye, dog vel rettet efter os, men os har de ikke
gjort saa stor Skade uden ødelagt nogle Mennesker; vore B a t
terier har de jo floifet om Dagen, om Natten har vi bygget
dem op igjen.
Med deres Infanterie har de ikke stormet syn
derlig frem, men Geværilden har gaaet uafbrudt baade Nat og
Dag. Gud veed hvor mange Dage det stal blive ved; det er
rædsomt at tænke paa saamange Dage at være under Fjendens
Kugler og at stulle til det Samme igjen.
Det er besværligt i
3 Nætter at ligge under aaben Himmel med Straae under sig,
og kan ikke see Andet for os; men saa maae vi sove et Par
Tim er ad Gangen og saa gaae op at varme os igjen, naar
Pladsen er til det; men i 2 Nætter har jeg ligget og staaet
paa en Plet, staaet en Time og ligget en, sove kunde man ikke
faae Ro til, naar Kuglerne fløi omkring os. V i laae Dag og
N at og morede os over at see de gloende Fugle, om Natten at
krydse paa tværs og langs over os, og om Dagen at see der
faldt en Skorsteen, der et Huns og undertiden lettedes Jorden
under os; men Mangel paa Flest og Brod kan jeg ikke sige
16*
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vi har lidt. M a n kan nasten have Aarsag til at beklage de
Jndvaanere, som saaledes er odelagte, men de har selv kostet
Kanonbaadene til Tydsterne og stjanket dem flere D e le , men
de har lavet R iis til deres egen Rum pe.
D et er en meget smuk E g n , det D itm arsken; Jo rd en er
ligefaa seed som S m o r, en M ængde S tu d e har Beboerne,
Bondergaardene er som H erregaarde, og dygtig rige.
M in e S kjo rter og S tro m p e r er simpelt; jeg har kun et
P a r gamle S k o at gaae med i dette M o ra d s; et P a r tynde
S to v te r har jeg, de var odelagt paa en D a g ; saasnart jeg faaer
Penge er jeg nodt til at kjobe mig et P a r S to v le r, hvis jeg
kan faae dem. I haver vel modtaget det B rev , som jeg fo r
langte 1 0 D a le r i, 5 til mig og 5 til m in S lo f. S lutteligen
er jeg ved Helsen og et frit M o d , H erren forge for alt Andet.
F arvel, kjare F o rald re, og sorg ikke. H ils Bekjendtere og
V enner. Levvel, kjcere F o rald re og Peder, det onskes af
E ders oprigtige S o n
O le Nielsen Kollerod.

119.

R. Jorgensen til sine Foraldre.
1ste R eserve-B ataillon. Frederikssund-Egnen.
Frederiksstad 7 Oktober 1850.

K jare F orald re!
Ju st som jeg i m it B rev af 4de dennes havde fluttet og
afsendt det, begyndte Bom bardem entet med en saadan Frygte
lighed, at Tydsterne synes baade at ville trodse G ud og M en neflene. D e heisede Blodflag paa deres D am pstib, som laa
i Cideren, og satte B yen i B ra n d , og Alt syntes at true til
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vores Undergang. Heuimod Aften begyndte de at drage frem i
store Stormkolonner imod vores Standser; det var endnu den
rædsomste Affære, der har været.
Nu begyndte de at løbe
S torm under en rædsom stummel M usik; I kan troe, det var
rædsomt sor os at hore paa; thi vi laae paa en Gaard F jer
dingvej udenfor Byen; men da de, ester at være flaaet tilbage
fra Skandserue, fortsatte Angrebet med sorøget Raseri, kom der
hurtig Ordre til os at rykke frem imod dem. V i befalede
os Gud i Vold og drog rast fremad, men vistnok de fleste as
os var as den M ening, at det var den sidste Dag, vi flulde
leve, thi Granaterne fløi os om Orene. D a vi kom til Byen,
og den flulde vi heelt igjennem, Gaderne var tillige næsten
ufremkommelige, thi Husene ved Siderne stode i lys Lue og
endeel faldt ned paa Gaden, og Granater, Bomber og Gevær
kugler gjorde det endnu dobbelt vanskeligt sor os at passere;
men Gud var med os, og der var kun nogle faae M and as
vores Compagnie, der blev saaret.
Ester at vi var kommen,
stormede de Tydste 3 Gange, og de var kommet faa vidt, at
de var paa vores Skandser og havde endog plantet Fanen derpaa, men de blev med Bajonetten og Kolbeflag drevne tilbage.
Kampen vedblev til Kl. 11 om Natten:
da var det et sørgeligt
S yn , Byen stod i lys Lue, og udenfor
Skandserue laae T yd
sterne i Hobetal ihjelflagne.
D et var den 6te Dag at B o m 
bardementet varede, og den 4de Dag at vi var i Kampen uden
mere Hvile Nat eller Dag end fra Kl. 10 om Fmd. den
4de til K l. 5 Estmd., da vi rykkede frem. Tydflernes Tab
af Døde, som faldt i vores Hænder, er større end vores Tab
i Slaget ved Jsted var as Døde, soruden de Saarede, som de
selv tog med. Vores Tab var i det Højeste vist ikke over 100
Mand Døde og Saarede.
V i fik tillige nogle Fanger, som
blev tagne ved det sidste Angreb.
Dagen ester nmatte vi ved
blive paa Forposten og da vexlede vi rigtignok nogle Gevær
kugler med dem, men ikke as nogen Betydenhed imod det Forbi
gangne.
Siden har Bombardementet ophørt, og idag er vi
først afløst as Forpost, ester i 6 Dage ikke at have havt mere
Hvile end 7 Timer.
Og i Morgen tidlig stal vi paa igjen.
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E en T in g vover jeg at bede E der om, kjære F ad er, om I ikke
kunde faae S kom ageren i storste H ast til at sye m ig et P a r
ganske korte randsyede Fidtlccders S to v te r, thi her kan m an
ikke engang faae S koto iet repareret, og af den A arsag m aa jeg
gaae vaad om Fodderne bestandig
N u asbryder jeg fo r
denne G a n g med de kjcerligste H ilsener til E d er, kjcrre F o rceldre og Soskende. Lev tusinde G ange lykkelig og vel, det
onfles as E d ers hengivne S o n og B ro d e r
R . Jorgensen.

120.

Ole Nielsen Kollernd til sine Foralldre.
1ste R eserv e-B ataillo n .

F rederik sbo rg-E gnen.
Frederiksstad 10 Oktober 1 8 5 0 .

Kjcrre Forcrldre!
D a Lejligheden idag tillader det, faa tager jeg m in P e n
for a t strive E der et P a r O rd til, ester at vi er bleven strrdig
med T ydsterne. Je g haaber, at I har m odtaget det B re v , jeg
begyndte paa M ikkelsdag og fuldendte d. 3die O ktober og strev
et d. 4de og lagde udenom . D e r vil I see, hvorledes det er
gaaet til her til om E fterm d. d. 4de, da jeg forseglede det.
N it vil jeg begynde der, hvor jeg stap. S tr a x ester jeg haver
forseglet B revet, begynder en usædvanlig stærk K anonade, og
K l. 5 begyndte en stærk G evæ rild. T ydsterne m eente at flosse
vore F orstan d sn in g er og faa siden med deres I n f a n te r i at tage
S ta d e n . H alve S n ese B o m b er og K ugler kunde m an tælle i
Luften, rettede efter os, K anonerne gik faa stærkt, m an kunde
ikke tælle dem, 1 5 0 0 0 stormede frem paa o s ; vi v a r kun 3
B a ta illo n e r, de stormede 9 G a n g e; m en H erren v ar med o s ,

247
ti an gjorde den danfle Arm stærk og styrkede vort Mod, faa vi
stod fast som danfle Helte og flog Fjenden tilbage; men frygte
ligt at tænke sig en brølende Fjende foran sig og en gloende
I l d bag sig as Staden, som Tydflerne havde fludt ^ i Brand af,
saa Natten var saa klar som Dagen.
Omtrent Kl. 1 1 | blev
det ester 6 Dages uafbrudt Kanonade med Et nu stille, T yd
flerne var slagne og flygtede, deres Dode og Saarede laae i
store Dynger udenfor vore Standser flere 100 i Tallet, som
Størstedelen faldt i vore Hænder; deres Tab overskrider vist
2000, nogle og 30 Fanger tog vi, de kom op paa Skandserne og
vilde over og tage os, men vi tog dem.
Det haardeste Slag,
Danmark har havt, men ogsaa den meest glimrende S eir.
Herren være Lov og Tak i al Evighed, som hjalp os, og som
haver bevaret mig for Fare.
Den største Deel as Byen er
nedskudt og nedbrændt; det seer meget værre ud end ved Frederisia isjor; men det er meget flinke Folk, de begynde at flytte
ind i Byen igjen, hvis Steder ikke er altfor ødelagt. V i haver
ikke kunnet faae det Mindste at kjøbe i denne Tid, men der
har været Frivillige nok; vi havde det savledes, at sendte vi en
Mand efter Band, saa kom han med V iin , da sagde vi: har
D u ikke Andet end V iin ? (det flal jeg erindre.) Nogle haver
saaet stor Værdie; da de holdt op at syre, fik vi Tilladelse at
tage fra Luerne, hvad vi kunde, jeg haver ubetydelig. N u er
vi fri for Kuglerne, men maae paa Vagt hver anden Dag.
Gud give det havde Ende, Herren give mig Helsen, da gaaer
det vel godt; selv maa jeg vafle mine Skjorter, m it Skotøi er
simpelt, ingen Penge har jeg, men jeg er lige glad. — Herren
være med Eder, kjære Forældre og Peder, farvel!
Ole Nielsen.
E fterflrift.
Om Fredagen gik Tydflernes Musik, og Soldaterne fik
saameget som de vilde drikke, saa de var ganske svirende, og
om Aftenen fik de Brændeviin med Krudt i , for at de fluide
gaae paa som vilde Mennefler; dem vi tog tilfange havde ingen
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Stovter eller S trom per paa, Nogle havde ingen Buxer pan;
de skulde i Spidsen for at lægge Broer over og være lette for
at forfølge os. Hvergang Tydskerne stormede, gik deres Musik,
men naar de gik tilbage, raabte vi H urra, „Dansken har Seier
vundet" og bad dem komme igjen.
De stormede 9 Gange,
men tilsidst kunde deres Officerer ikke jage dem frem, det vor
dem sagt, at hvilke kom tilbage uden at komme over, skulde
hugges ned.
Ole Nielsen Kollerod.

121.

H. Hansen til sin Familie.
1fte Forstærknings-Bataillon.

Møen.

Lille Dannevirke 1 November 1850.

Kjære Forældre og Brødre!
. . . . Jeg er ved Helsen og har det godt efter de Omstændig
heder, man lever i , og derfor tager jeg nu til Pennen for at
bringe Eder min
store Tak for al den Godhed, I har viist
imod mig, at I
har sendt mig baade Penge og Klæder; men
det træffer og i en heldig Tid, da jeg har det brugeligt for
Oieblikket.
Det
er ingen Sag for Karle, som er i Krigen,
naar de kuns har Forældre eller Venner, som dekan strive til
En eller Anden; derfor bringer jeg Eder min Tak endnu en
gang for al den Godhed, I har viist imod mig; I har M ed
lidenhed med os og tænker paa os; I har viist ForældreKjærlighed imod os, baade nu denne Gang og al den Tid,
siden den almægtige Gud bragte os til Verden.
Nu er jeg et
ungt Menneste og maa prøve Verden nu i disse Aaringer, og
vandre omkring blandt Fremmede, men kan dog godt komme
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ud uf det i Eenlighed, med hvem jeg kommer til.
Gud veed
om jeg ftal prove faa meget som I , mine kjcrre Foraldre, haver
pronet; siden den T id jeg kan pufte det, saa har der varet
megen Fattigdom imellem os, og vi alle har varet meget ringe
anseet, hvor vi er kommet frem ; der var I , Fader og Moder,
og ni alle var meget nedslaget i den T id ; men saa vendte B la 
det sig, og den som styrer det Hele, han faae med Kjarlighed
til os allesammen, saa at det blev bedre, saa at vi alle med
Strabsomhed arbeidede os en Smule frem og fik betalt A lt
hvad vi ftyldte ud, hvorfor vi alle maae takke Gud, at han
har lagt sin Velsignelse i vort Arbeide.
D er var ikke Mange
der kom bedre frem i de sidste Tider end vi der Østen fra,
naar ni skulde kjore nogle Steder hen, hvorfor jeg onfter af
Hjertet, at I maae blive ved det til jeg kommer hjem.
Peder
kan jeg ikke hilse Eder fra , formedelst jeg har ikke faaet det at
vide, hvor han er kommet hen; efter det jeg har hort, ftal han
vare reist fra Valdemars S lo t til Kjsbenhavn.
Lev vel Alle,
det onftes af mig
H. Hansen.

122.
Niels Nielsen Suserop til en Ven.
4de Reserve-Bataillon.

Soro-Egnen.

Frederiksstad 12 December 1850.

Gode V e n !
D it Brev af 8de December haver jeg bekommet den 12te
og seer deraf, at I er alle ved en god Helsen. Jeg kan t i l 
melde D ig , at jeg er Gud vare lovet ra ft, men desvarre jeg
har mistet min kjare Kone. D u kan troe det er droit for mig,
da vi tillige maae doie saa meget Ondt og ikke veed, hvilken
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Time at ui bliver overrasket af Fjenden. D u kan troe, kjcrre
Ven, at jeg har aldrig oplevet saadan et Aar som dette; itaar
vi er paa Forpost og bliver vaade til Skindet, faa kan vi lægge
os, naar vi kommer hjem, i vores gamle Halm, til vi bliver
tørre; vi har ikke været af Klæderne siden vi reifte fra Veile,
og Gud veed, om vi nogentid oplever den Tid at komme i en
Seng. Men Vorherre han har holdt sin Haand over mig og
givet mig Mod og Kræfter, derfor kan jeg aldrig fuldtakke
Vorherre, fordi han har været mig en tro Ledsager paa hvert
mit Vandringsfjed. D u kan troe, tjære Ven, at det gjør mig
hjertelig ondt, at jeg ikke kunde opfylde min tjære Kones Buste
at komme hjem tit hende; jeg gik til Oberftløitnanten *) og
han læste Brevet; men han sagde, om jeg var hans Broder,
faa kunde han ikke tillade det; men han gav mig en Spesie og
jeg maatte blive at spise og drikke hos hant hele Eftermiddagen;
han viste mig Veien til Gud i Himmelen og tillige takkede mig
for at jeg havde stridt faa tappert ved Frederiksstad. I disse
Dage har vi gode Paroler; de taler om, at til den 20de faa
fluide vi forlade vores S tilling , men desværre det bliver vist
ikke det første Aar . . . .
I disse Dage er vi i en B y , fom
hedder Svabsted, men paa Løverdag faa stal vi reife til H yt
terne, faa der kommer vi nok til at spise Juleaftens Nadver;
det bliver maastee et Stykke bart Brød, for Pengene de kan
ikke staae til, hvad vi stal kjøbe, det er fire Gange faa dyrt
som paa Sjælland.
Nu flutter jeg mit Brev med en kjærlig
Hilsen fra mig og til Dig og din Kone og dine Forældre og
alle gode Venner. Lev vel, gode Ven.
Niels Nielsen Suserop.
Gode Ven! i dette Brev lægger jeg en lille Sang, som
jeg har digtet; jeg synes den kan være passende efter min
Stilling.
H vor Bolgen hsit mob Kysten flaner,
E n ganfle lille Hytte flaner;

*) Helgesen?
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Der trindt omkring det hele Nas
Ei mindste Plet af Grcrs.
Kuns Himmel, Hav og nøgent Sand
Omgiver Hyttens Drømmeland.
Et Paradis er bog det Sted,
T hi der boer Kjcerlighed.
Ei Sølv ei Guld man finder der,
Men To, som har hinanden kjcrr;
Kuns Kys og S m iil fra Laben leer,
Mens Diet Diet seer.
V i talte ei det mindste Ord,
Glemt,er for os den hele Jord,
Dens Sorg, dens Smerte, Fryd og Fred,
T h i der boer Kjcerlighed.
Men Skjcebnen kalder og vi maae
E i langer Tid tilsammen gaae,
T h i Fadrelandets P ligt jeg kan
E i svigte font en Mand.
Jeg gi ør mig fardig til at gaae,
Endstjøndt jeg føler Hjertet flaae,
T h i maastee jeg dog aldrig meer
M it elflte Hjem gjenseer.
Endnu en Gang bog, før jeg gaaer,
Et Kys ud af din Mund jeg faaer.
Jeg siutted hende i min Favn
Og navnte hendes Navn;
Jeg drage stal nu bort i Krig,
Men aldrig jeg forglemmer D ig ,
D in inderlig Hengivenhed,
D in trofast Kjarlighed.
Jeg styndte mig i Kampens Larm
Og brugte mandelig min A rm ;
T rindt om mig saae jeg Venner faldt,
Men Fadreland det gjaldt.
Jeg derfor udholdt Kampen heed,
T il Fjenderne forlod det Sted,
T h i Gud han var min bedste Ven,
Hans Kjarlighed er stor.
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Nu Hytten ene ftnaer forladt,
Thi Toben fatmeb Qvinden brat.
Jeg kunde ei mobftaae det Stod,
A t hore hun var bod.
Paa Jorden stilles To saa kjcrr,
I Himlen vi jo samles der
I Kjcrrlighed, i Fryd og Fred,
T h i der boer Kjcrrlighed.

Anden Asdeling.
Forisat Bække af Breve fra enkelte -Soldater.

\

I
Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine Soflende,
Svoger og Venner.
2bet Jcegercorps, 2bet Compagni. Jcrgerspriis. Dodelig saaret
i Slaget ved Fredericia den 6te J u li 1849.

1.
Helsingsr 28 Marts 1848.

Gode Venner!
Jeg vil endnu tilskrive Eder mens jeg er her i Byen; jeg
veed endnu ikke, hvorlcrnge jeg bliver her, men vi venter hver
Dag Marschordre at reise til Holsteen, som vi ikke blive fri
for. Jeg beder Eder for Alting ikke at vcrre formeget utaalmodige for min Bortrejse, da det er meget usikkert, at vi nogen
Tid kommer i Slag; thi det kan jo blive afgjort i Mindelig
hed, naar vi kommer der. Jeg flal have kjobt mig et Par nye
Skoe, thi det er muligt, at vi kommer til at marschere den
meste Bei dertil; vel har Helsingors Borgere tilbudt 150 Vogne
til at kjore os til Roeskilde, og har tillige tilskrevet Roeskilderne
nt fortsætte vor Reise, og deraf kan man see, hvad Godhed de
har for os, og hvad Had enhver retsindig Danfl har til de
Tydske, som uden fljellig Aarsag har kastet sig op imod deres
retmæssige Herre og Konge. Tiden er kort, jeg kan ikke strive
saameget, som jeg havde Lyst til, men jeg hilser Eder paa det
Kjcrrligste, alle gode Venner, og jeg vil tillige sende en Sang,
som er uddeelt til enhver af os, hvilket er de indholdsrige Ord,
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som er nok til at opmuntre enhver ærlig S oldat, som er dansk
af Hjertet og som elsker sin Konge og Fædreneland.
Slesvig Tydsten ei maa have,
D a var A lt af Lave.
In te t Videre denne Gang, for Penge frygter jeg ikke, jeg har
endnu 2 blaae Sedler i min Tegnebog. Levvel! det onstes
af mig
Ole Andreasen.

2.
Geltoft 14 April 1848.

Kjære Venner!
Jeg kan nok vide, at I længes meget efter at hore fra
m ig, og det glæder mig at jeg har saa megen T id, at jeg kan
give Eder en liden Meddelelse, hvorledes det gaaer mig. Jeg
er ved Helsen og det takker jeg Gud for, da det ikke er godt i
et fremmed Land at være syg.
V i lever et uroligt Liv, thi
siden den 3die April, da vi kom til Sønderborg, har jeg ikke
været af Klæderne; man kan ikke i et fjendtligt Land lægge sig
til Ro, men maa være færdig t il at rykke ud, hvilket Oieblik
som helst. I har formodentlig hort om Slaget ved Flensborg,
hvor Tydsterne fik det forste Knæk. Deres Tab anflaaes til
henimod 1500 Mand Dode, Fangne og Saarede.
800 blev
strap fort til Kjobenhavn, men de Saaredes og Dodes Antal
veed jeg ikke bestemt.
Men jeg veed, at Tydsterne kastede ikke
allene Vaabnene fra sig, men de kastede eudogsaa Frakke og
Hue (som de havde været saa overmodige at sætte et D ød
ningehoved i Kokarden paa) og lob igjennem Byen som de
vare pidskede; nogle skjulte sig i Husene i Byen, men vi opsnusede og fangede mange af dem. Jeg var ikke ineb i B a 
taillen; thi 2det Jægereorps havde den venstre Flanke og kom
en halv Time forsildig; thi ellers skulde vi have taget de fleste
af Tydsterne tilfange eller nedstudt dem, thi det var meest 2den
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Liniebataillon, som gjorde Udslaget, kun en ubetydelig Deel af
ben danske Styrke. Kun faae Danske var dode og en 40 Styk
ker saarede, det var kun lidt imod det Tab, som Fjenden leed.
V i er nu paa Marschen til Slesvig og Rendsborg, og mane
ligesaa godt gaae om Natten som Dagen, da vi saa hurtig
som mulig ville forfølge dem; men vi standses undertiden, da
be borer Prammene i Sænk og kaster Broerne af, for at vi
ikke stal forfølge dem saa hastig. Jeg vil afbryde min S k ri
velse, da jeg ikke har megen Tid, og jeg har streuet 2 Breve
fer, men jeg har ikke saaet dem færdig, før Marsch ordren
lyder, og saa har jeg mattet bryde af. Hvis I havde noget af
Vigtighed at ville meddele mig, saa veed jeg ikke bedre end at
lade Fuldmægtigen strive Udenflriften og lade den adressere til
Hr. Capitain von Hveberg ved 2det Jægercorps, 2det Compagnie,
jeg kan ikke sige noget bestemt Sted, hvor vi bliver, thi idag er
vi her og imorgen 4 eller 5 M ile herfra. I har formodentlig
godt Veir til at arbeide i, men desværre, I kan vel ikke. Intet
Videre denne Gang, end at jeg beder Jer at hilse alle Bekjendtere fra mig, at jeg er vedHelsen, og jeg ouster at I alle
maae beholde Helsen til vi sees igjen. Lev vel! det onstes
af mig
Ole Andreasen.

3.
Slesvig 19 April 1848.

Gode Venner!
Jeg vil i denne min korte Skrivelse tilskrive Eder og lade
Eder vide, at jeg Gudskelov er ved Helsen, og det stulde glæde
mig at høre det Samme fra Eder igjen. Der er Adstillige,
som har faaet Brev hjemmefra, og det vilde glæde mig meget,
hvis jeg ogsaa snart kunde faae nogle Efterretninger fra Hjem
met, hvorledes det gaaer Eder med Arbeidet, og om I snart
har tilsaaet. V i har her et yndigt Foraarsveir, og jeg haaber
ogsaa I der hjemme har godt Veir til Jer Gjerning. Hvad
17
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Krigen angaaer, da kan jeg ikke sige noget Storre, end hvad I
ogsaa veed der hjemme. Siden Bataillen ved Flensborg har vi
ikke havt noget Sammenstod med Fjenden, undtagen sidste Nat,
da de Fjendtlige havde taget nogle af vore Dragoner, som
havde vovet sig indenfor den fjendtlige Forpostkjcede, men jeg
veed ikke, hvormange de har faaet. Nogle tale om en 10 eller
12, og det er jo sagtens nok; men det forflaaer kun lidt imod
den Skade, som vi har tilføret Fjenden; thi ikke at tale om de
Faldne og Fangne ved Flensborg, og mange Læs af Vaaben
og Armatur, som dengang blev dem frataget, men hver Dag
lever hele Armeen godt paa Hertugens Regning; det dejligste
Slagteqvæg, som man kunde ønske at see, bliver hver Dag
slagtet i Mcengde t il os.
I forrige Uge var 2det Jægercorps
i Cappeln, hvor vi tog 600 Geværer, som Tydskerne havde
skjult der, og ligeledes er der i disse Dage opbragt en heel
Deel Vaaben.
Her i Byen ligger en stor Deel af den danske
Styrke, og idag blæstes Generalmarschen og vi troede alle, at
LErens Time var nær, men det var kun en Manöver for at
vænne os til i en Hast at rykke imod Fjenden om det stulde gjores
fornødent. Jeg har nu været afklædt og i Seng i to Nætter, siden
at jeg kom paa den flesvigholsteenske Grændse, ellers har vi
maattet ligge i Klæderne.
V i er nu ikke nogen Time sikker
længer, da den tydfle Armee staaer kun et Par M ii l herfra, da
de er rykket ud af Rendsborg Fæstning, da det ikke maatte t i l 
lades dem af Preusserne at blive i Fæstningen, for et at den
stulde blive ødelagt, og vi ønfler ogsaa jo før jo heller at
komme i Kast med dem for at faae Ende paa det; thi det er
et kjedsommeligt Liv at gaae hver Dag og vente paa Udfaldet,
uden at vide, hvornaar man kan blive færdig med dem. Jeg
kan ikke forklare Jer, med hvilken Lyst enhver M and gaaer,
naar man faaer Marschordre til at rykke frem, og saavidt vi
nu er kommet, har de heiset det danste Flag, undtagen her i
Byen og i Cappeln, hvor vi ikke nød den gode Modtagelse
som de øvrige Steder, vi kom frem; men det er naturligt, at
jo høiere man kommer op i Holsteen, jo mere fjendtlige bliver
de, og det Gode de gjør os, det gjør de mere af Frygt end af
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Velgjorenhed. Jeg har saa meget at strive, faa jeg gjerne
kunde strive flere Ark op, men jeg kommer til at gjemme Noget
til en anden G a n g . Je g kan hilse J e r , og beder at hilse
igjen, n a a r I kommer til at tale med deres Fam ilie, som er
ved B a ta ljo n e rn e ; der er m an ge, og iaftes drak jeg og Thyge
og den store P e e r og m ange fleer Bekjendtere fra Jcrgerspriis
nogle Flasker V iin til Velkomst her i B y e n .
O gsaa maae I
hilse J e n s Christensen i N ygaardene fra A n d e rs, som ogsaa er
ved Helsen. Je g veed ikke Nogen her fra Jcrgerspriis, som
kom tilstade i S la g e t, endstjondt de Fleste var med. I n t e t
Videre for denne G a n g , P a p ire t er for lille, men jeg skriver
s n a rt igjen, thi jeg mener ikke det varer længe for vi faaer
meer at vide om Krigen, hvordan det vil gaae. Je g beder
J e r ikke at sorge for m ig ; thi jeg er ved et godt M o d , og
m a a være det, men jeg beder J e r saa godt som I kan at
sorge for T ingene der hjemme. H ils alle gode V e n ner fra
mig at jeg er ved Helsen. Lev vel! det onstes as mig
O le Andreasen Jcrgerspriis.

4

.
S lesvig 26 April 1848.

Kjære M o d e r og V enner!
Je g vil endnu strive Eder til og lade Eder vide, at jeg
G u d være lovet er ved Liv og Helsen, men desværre i preussifl Fangenstab, men Gudstelov det ikke er i tyrkisk Fangenstab;
det er dog christne M ennester, vi er iblandt, og vi bliver be
handlet ester Omstændighederne ganske godt. Je g formoder, at
I nok har hort, hvorledes det er gaaet os her ved S le sv ig i
disse hellige Paafledage. Forste Paastedag om M orgen en Kl.
begyndte S l a g e t lidt S o n d e n for S le s v ig , hvor vi blev trængt
tilbage as en stor O v erm agt as P reu ssere , og retirerede lidt
ester lidt ud Norden sor B y e n , og var N atten ikke faldet paa,
saa havde S l a g e t ikke holdt op endda. D e t var en varm D a g ,
17*
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eti Fjerdepart faldt af 2det Jcegercorps 1ste Compagnie den Dag,
og hvad der blev levnet den Dag, var nær gaaet i Flotten
Dagen efter, hvor næsten hele 2det Jægercorps blev odelagt.
V i blev tilbage paa en Feltvagt for at sikkre Armeen i Ryggen,
og for vi vidste af det, var vi omringet fra alle Sider. Kam
pen var hidsig paa begge Sider, men tilsidst blev vi overmandet
og taget til Fange. V i er nu paa Slottet Gottorp i Slesvig,
men vi venter at vi kommer til Rendsborg, hvor vi formoder
at blive til Krigen er forbi, og det var at onfle, at det snart
var forbi, thi jeg kan nok vide, at I der hjemme ogsaa foler
til Krigens Besværlighed. V i er en heel Deel Fanger, men
jeg troer ikke at have Skam af at lade os tage, thi vi flog
tappert, saalænge det var os muligt, men vi blev omringet
baade af Infanteri, Kavalleri og Artilleri, saa vi tilsidst indsaae det Umulige i at forsvare os længer. De fleste af vore
Officerer ere faldne, vor Capitain v. Hveberg faldt i den 1ste
Træfning ved Slesvig og vores Oberstleutnant v. Styerup
faldt 2den Paafledag, da vi blev taget til Fange. Jeg kan ikke
angive noget T al paa Dode og Saarede, men jeg veed det er
mange paa begge Sider. Jeg beder Eder ikke at være formeget
bedrovede eller sorge formeget for mig, thi nu er jeg dog sikker
for de fjendtlige Kugler, men jeg onflede dog heller at være fri
og flaaefor min Kongeog mit Fædreneland eller falde
med
ZEre end at være fangen; men man maa være fornoiet med
Skjæbnen, som Gud vil tilflikke os den. Jeg beder Eder at
hilse alle gode Bekjendtere og tillige hilse Peder Andersen ved
Fasanehaven fra hans Son Lars, som ogsaa er fangen tillige
med mig, men jeg veed ikke, om Honsekræmmerens Anders er
fludt i den sidste Træfning eller han er undfluppet, thi en Deel
kom jo vel derfra, hvordan det saa siden er gaaet dem............
Jeg vil
overlade alt Andet til Eder og gode Venner, og bede
Eder at være ved et godt Mod til jeg kommer hjem, og det
varer maaflee ikke saalænge. Lev vel! det onfles af mig
Ole Andreasen.
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5.
Stade 13 Juli 1848.

Kjære Venner!
Da Tiden her falder mig saa lang, saa vil jeg for at
dræbe Kjedsomheden strive et Par Ord til Eder, og lade Eder
vide, hvorledes jeg har det i mit Fangenflab. Jeg er ved Hel
sen og har det efter Omstændighederne ganste godt; man kan
jo naturligviis ikke have det som man onstede, men langt bedre
har vi det dog end Rygtet gaaer i Danmark. Man lever hel
ler ikke aldeles uden Fornoielser og Morstaber, om endogsaa de
kun interesserer lidt. M an har Musik, Skuespil og mangfol
dige Loier, som vi naturligviis selv maae gjore os, og som vel
ikke er ester den fineste Smag, men dog adspreder de Tankerne
saalænge det varer. Man har, som der staaer i Comedien, sin
fuldkomne Frihed — uden til at gaae ud; man har Tusinde
Morstaber: — Reveillen om Morgenen, Vagten, som loses af
om Middagen, og Tappenstregen om Aftenen. Man kan sove
om Natten og fladdre om Dagen. Man kan spadsere hele
Pladsen igjennem, ligefra den ene Skildvagt til den anden, som
rigtignok næppe er 80 Skridt. Er det ikke deiligt? Kan man
onste sig bedre, naar man stal være Fanger? Nei, tjære Ven
ner! som Fanger maa man være fornoiet dermed, men jeg
behover vel ikke at sige, hvad jeg foler, naar jeg sammenligner
disse Fornoielser med vem, jeg i min foregaaende lykkelige Tid
har nydt iblandt mine tjære Slægtninger og Venner. Jeg har
vel ikke fornødent at sige, hvorledes jeg er tilmode, naar jeg
sammenligner denne Sommer med de foregaaende lykkelige Aar,
da jeg var glad og munter i min elstede Families Kreds, og
hvor man ved denne Aarstid pleiede at være i den travleste
Beskjæftigelse. Naar dengang den travle Host var forbi, imodesaa man med Glæde den forestaaende rolige Vinter; nu veed
man derimod ikke, om man tor nære Frygt eller Haab til den
forestaaende Vintertid, som man maastee kommer til at tilbringe
paa samme Maade som Sommeren, eller, som rimelig vilde
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virre, endnu mere sørgelig, hvis m an stal blive her. M e n m an
m aa haabe det Bedste, og vente Alting af T id e n , som nok vil
bringe lysere D a g e i vort kjcrre N orden, og forjage de morke
S k y e r, som har le ir et sig over D a n m a rk . Je g har det H a ab
til G u d , at ligesom Uveiret drog op fra S y d og sirnkede sine
tunge S k y e r over vort kjcere F æ d re la n d , saa vil den skarpere
N ordenluft, som blæser fra S k a n d in a v ie n s Kyster, igjen drive
dem tilbage og adsprede dem som Avner, og F redens S o l vil
atter gjennembryde de sorte, tordensvangre S k y e r, og tilsmile
Lykke, Held og Fred over D a n m a rk s S le tte r. Je g har det
H aab , at G u d vil see i N aade til det uflyldige D a n m a r k , og
befrie det fra de tydste V oldsm æ n d, som kun bringer D ø d og
Ulykker, og som kun er kommet for at undertrykke det, hvorfor
vist ogsaa enhver S o l d a t , som bærer danst Hjerte i B a r m e n ,
med Fornøjelse vil offre den sidste B lo d sd ra a b e for Konge og
Fædreneland. D e r er vel maaflee dem, som vil sige, at der
som vi, som her er, havde fægtet som vi burde, eller i rette
T id havde trukket os tilbage, vi da kunde være fri for ut være
F a n g e r; men deri troer jeg, vi er fuldkommen undstyldte; thi
havde vi retireret tilligemed de Andre, da kunde baade vi og
hele den øvrige Armee været blevet udsat for O verfald, og
kunde have lidt et betydeligt N ederlag, hvorfor det v ar n ø d 
vendigt, at vi m aatte offres for det Heles V e l, og dette m i s 
lykkedes heller ikke; thi da Fjenden stødte paa o s , fik de andet
at bestille end at komme videre den D a g *). V i fægtede imod
en 1 0 G ange større O verm agt, som hurtig omringede os og
befljod os fra 3 S i d e r , og til den 4de S i d e var en stor u til
gængelig M ose, som paa den modsatte S i d e v ar stærkt besat af
Cavallerie. V i indsaae snart det Um ulige i at uudkomme, og
m aatte derfor beslutte at forsvare os til det Iderste. Eudeel
af V ore faldt, men mangfoldige Tydstere m aatte her bide i
G ræ sset for vore K u gler, indtil vi tilsidst blev stormet med
Bajonetterne. V i havde n u kun to T in g at vælge, D ø d eller
Fangenstab, og det sidste blev Resultatet, esterat vi i 2 £ T im e
*) D et er Træ fningen ved Oversg, der er T ale om.
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bavde udbredt I ld og Dod til alle Sider. Jeg har det Haab,
at naar enhver daufl Soldat fægter saa godt og sender saamange Tydflere t il Evigheden, saa flal de nok bevare Danmarks
8Ere og vise, at den nulevende Slægt ikke flal staae tilbage for
vore Forsædre, som alletider har frelst vort Fodeland i Træng
selens Stund. — Jeg beder Eder at hilse min Moder, S o 
skende, Svoger og Venner at jeg har det ganske godt, og ikke
som Folk i Danmark troer, at vi have det saa flet, som der er
skrevet i somme Breve, som er kommet hertil. H ils min M o 
der at jeg har bekommet de 5 Rbdl., som er sendt mig, og jeg
har tillige en Hilsen fra Morten til Frants og t il hans F or
ældre, at han er ved Helsen. Lev vel! det onskes af mig, Eders
oprigtige og kjærlige Ben
Ole Andreasen Jægerspriis.

6.
Faaborg 16 September 1848.

Kjære Moder!
Jeg kan nok tænke at I længes efter at hore fra mig,
da jeg ikke i saa lang T id har skrevet hjem, men Aarsagen har
været, at jeg bestandig troede at jeg mundtlig fluide melde
Eder min Befrielse fra det tydfle Fangenflab, som Gud være
lovet nu er fleet, men Tiden bliver ved at hales hen, og nu
tales der om, at vi ikke bliver permitteret for det Forste, hvor
for jeg v il underrette Jer om, at jeg er ved Helsen og har
det meget godt.
Den 4de dennes oprandt den for os saa
glædelige D ag, da vor Frihed blev os forkyndet, og samme
Dag blev vi paa et Dampskib fort til Attona, hvor vi over
nattede, og næste Morgen blev vi paa Jernbanen kjort t il
Rendsborg, hvor vi af den provisoriske Regjering fik Frokost,
og blev derefter paa Bondervogne kjort til Ekernsorde, hvor jeg
var i to Nætter og en D ag, da vi flulde paa to Dampflibe,
og det ene ikke kom sorend Dagen efter det andet, og jeg var
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i deres T a l, font maatte tilsidst. Den 7de om Aftenen ankom
vi t il Faaborg i Fyen, og om Morgenen den 8de maatte vi
igjen ombord og seile til Sonderborg paa Als, og marschere
t il Eorpset, som laa
M i i l derfra. V i blev nu indqvarteret
i en Landsby, hvor vi forblev til Kongen kom den 13de, hvor
vi var med til Revye og hvor Hs. Majestcrt uddeelte Ridderog Dannebrogskors til de tappre Krigere, som havde udmærket
sig i Slaget ved Slesvig eller Oversoe. Den 8be [?] kom hele
2det Jcegercorps til Faaborg igjen, for som der sagdes at be
give sig paa Hjemreisen, men paa Grud af Uroligheder i Hot«
steen tales der om at vi stal forblive i Fyen indtil videre. Da
jeg nu, Gud være lovet og takket, er kommet paa fri Fod igjen,
saa er der endeel Sm aating, jeg trænger t il, for at være
ordentlig paaklædt, da man som oftest faaer Losi hos honette
Folk, hvorfor jeg beder Eder at sende mig nogle S killin g , men
ikke andet T oi, da der nu ikke er at frygte for, at de stal
gaae feil, da jeg er kommet i vort eget Land, og i Tilfældet
at vi flulde komme herfra, da kan I blot adressere Brevet til
2det Jægercorps 1ste Compagnie ved den danste Armee, mit
Navn veed I , men m it gamle Nummer har jeg ikke meer.
Paa Revyedagen talede jeg med Peder, han bad mig at hilse,
han er ogsaa i Fyen, men jeg veed ikke h v o r
Lev vel!
det onstes af Jer hengivne Son
Ole Andreasen.

7.
Barnehoigaard pr. Faaborg 23 Oktober 1848.

Kjære Moder og Sostende!
Da jeg i den sidste T id har faaet adflillige Breve fra
gode Bekjendtere, baade fra Hjemmet og fra Jylland, saa for
undrer det mig dog meget, at jeg ikke i saa lang Tid har faaet
noget fra Jer Haand, uagtet jeg nu i over fjorten Dage har
ventet stærkt derpaa.
Jeg har, som I veed, faaet de 5 Rbdl.,
som blev mig sendt det forste jeg kom her til Fyeu, og siden
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har jeg ikke faaet Skrivelse hverken hjemme fra eller fra F ra n ts ,
men derimod har jeg faaet B rev fra Lars Hansen og fraHønsekræmmerens Anders, som jeg igjen har tilskrevet. Jeg tvivler ikke paa
at I jo nok har tilstrevet mig, men maaskee Brevet er gaaet feil eller
ogsaa det er paa Reisen til mig, i saa Fald bekommer jeg det nok. Jeg
har hort, at det idag flulde nære en Afgjorelses-Dag, om vi
skal have Krig eller Fred, og hvis det sidste bliver Tilfældet,
som vi alle onster, saa venter jeg dog at komme hjem i Vinter.
D og onste vi ikke, at Freden stulde blive til Skade for den
danste N a tio n s 8Ere, og vi kunne unægtelig ogsaa have M o r 
stab af at tugte de hovmodige og frække Oprørere, og komme
vore betrængte og troe danste B rød re til Hjælp i Slesvig, n aar
det kun ikke var paa en saa besværlig Aarstid, som der nu
forestaaer os. D a jeg skrev Eder til sidste G ang, var jeg glad
over at vi fik saa god Lønning, men der er nu foregaaet en
mærkelig F orandring i S o ld - Finantsvæsenet; thi istedetfor at
vi for fik 2 2 ß om Dagen, faaer vi kun nu 10 ß , da vort
Bespis.ningstillæg er os fradraget og bliver fra Compagniet be
talt til vedkommende Værter. D e t er altfim saameget mere
solende for dem, af hvem Værterne ikke tog nogen B etaling,
som var Tilfældet med o s , som ligger her i Q varteer hos H r.
Skovrider B e r g , men som nu naturlig vil blive f o r b i ...........
Jeg har faaet to P a r frivillige S trø m p er, hvoraf det ene P a r
er udmærkede lange hjemmebundne S trø m p er, men det andet
P a r har jeg opslidt; ogsaa har jeg faaet 2 gode frivillige S k jo r 
ter, som var aldeles nye, saa at jeg ikke trænger til Linned.
Uagtet at jeg veed, at I har det knapt med Penge iaar, saa
beder jeg J e r dog, hvis jeg stal blive borte i Vinter, at sende
mig en G r iis at holde J u u l med, da jeg hører, at I har 10
Grise, som I har anflaaet til 1 0 0 R d., og da vor Lønning
kun bliver ringe, og her er saa ofte Anledning til at bruge
Penge, om ikke i det S to re , saa gaaer der dog alletider et P a r
Skilling med, n aar m an kommer til Faaborg, som fleer somme
Tider to G ange om Dagen, da jeg er ved Bagasien, og som
Følge deraf gjør jeg nu ingen anden Tjeneste end hvad som
der fordres af mig som B a g a s i e m a n d
Lev vel!
O le Andreasen Jæ gerspriis.
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8.
Bjernegaard 1 November 1848.

Gode Venner!
Med Længsel har jeg ventet den Dag, da jeg kunde med
dele Jer den glædelige Efterretning, at jeg snart med Guds
Hjælp kunde hilse Jer i m it kjære Hjem.
Jeg er nu, Gud
være lovet, kommet paa Sjællands Grund igjen; den 29de Ok
tober forlod vi vort kantonnement i Fyen, og igaar den 31te
ankom vi til Korsor, og idag imellem Ringsted og Soroe, hvor
jeg er indqvarteret.
Den 6te flal vi permitteres efter Bestem
melsen, og jeg haaber at komme hjem og spise Mortensgaas,
men alligevel flal I ikke gjore Jer Uleilighed med at hente
mig, da det kunde hænde sig at vi ikke blev rejsefærdige i de
forste Dage. Jeg beder Jer at undflylde den daarlige S krift,
da det er flrevet i er. Helvedes Hast.
H ils alle gode Vennerat jeg kommer snart. Lev vel! det onfles af mig
Ole Andreasen.

9.
Mels pr. Nordborg 19 M arts 1849.

Gode Venner!
Jeg vil tillige lade Dem vide, at jeg er indqvarteret
hos en Fifler tæt ved Stranden, og at jeg imellem fordriver
Tiden med at gaae paa Jagt og Fiflerie, især gaaer jeg paa
Jagt efter Maager og Storkeunger, som her er nok af, men
desværre, jeg faaer kun lidt. Jeg vil ogsaa lade Dem vide, at
jeg har gjort et Spring, siden jeg blev indkaldt, men det er
kun et lille Spring, det var ikke saa stort som det, H r. Redak
tor Hansen gjorde, da han sprang fra Skomager og til Redak
tor, men det er dog et Spring opad, idet jeg sprang til og fik
4 ß meer om Dagen end forhen. Jeg fik en S n or og blev
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Jæger. 3eg stulde og fortætte, at jeg har feet Tydsterne paa
deres Strandposter, ocj nogle af vore Folk var roende i en
Baad over ved deres Vagt, men vel at mærke, udenfor Ge
værstudsvidde; men da de nærmede sig derover, kom de ud af
Vagten og ned til Stranden, hvor de gav hverandre af en be
skidt Kæve, if ær var en tydst Sergeant, fom vi har, dygtig til
at udftjælde dem.
Jeg vil nu afbryde min Skrivelse og bede
Dem at hilse alle gode Venner . . . .
Ole Andreasen Jægerspriis.

10.
Avenbyl paa Sundeved 4 April 1849.

Kjære Venner!
Ved min Afrejse lovede jeg at strive Eder til, faafnart
som der havde været noget Slag, og da saadant er forefaldet
igaar, faa vil jeg strive Eder til og lade Jer vide, at jeg er,
Gud være lovet, kommet derfra med Liv og hele Lemmer, endstjondt det imellemstunder gik varmt til. V i drog fra Augusten
borg om Morgenen Kl. 1, og Kl. 6 drog vi over Broen ved
Sonderborg og marfcherebe imod Tydsterne, fom vi stodte paa
lidt over en M ii l fra Sonderborg ved en lille Bye fom hed
Asbol, hvor de havde fat sig godt fast, men fom dog maatte
vige efter nogen Modstand.
Men nu begyndte deres A rtilleri
at beflyde os stærkt med Granater og Kugler, og vores A rtilleri
kunde ikke komme til at gjore nogen V irkn in g , da de holdt faa
lavt. Der var altfaa ikke andet for, end at gribe til B a jo 
netten, for med den at fordrive deres Kanoner. Deres In fa n 
teri stormede vi fra et Hegn t il et andet, og tilsidst gik vi los
med Bajonetten paa deres Batteri.
E t levende Hurra virkede
faadan paa Tydflerne, at de i vild Hast maatte retirere med
deres Kanoner, efter at de først provede vort M od med en
Kardætstregn, men nit først lod et danst Hurra faa Jorden
stjælvede derved, hvor paa de tog Flugten.
I
Timer varede
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fægtningen tillands, men fra Soen blev de dog ved at skyde
noget længere, nten da vi itaaebe Gravensteen, faa lod vi os
nøie.
V i fik 3 fanger, men hvormange Dode fjenden har,
veed jeg ikke, men vores Tab var ubetydeligt, kun en M and
ved vores Compagni, font mistede fit ene Been, og jeg troer,
det var den eneste ved hele Corpfet. Jeg talte med L. Caspersens Hans efter Bataillen, men det var ligesom forrige Gang,
kun et Goddag og fa rve l, men baade han og Anders nar kom
met godt fra det. Endnn i Eftermiddag bombarderes der stærkt
ved Gravensteen fra Kanonbaadene.
I maae ikke være bange,
hvis det stal vare noget, førend I hører fra mig igjen, thi det
er meget fjelden, at vi nu fan faae Leilighed til at strive; dette
har jeg ligget paa en Steen og skrevet. Lev vel! det ønfles
af mig, Eders tro Ven
Ole Andreasen Jægerspriis.

11.
Vesterm ark pr. Scmderborg 21 April 1849.

Kjære Svoger!
Det første, jeg har at underrette D ig om er, at jeg
er ved Helfen, og jeg ønster at spørge det Samme fra D ig og
fa m ilie igjen.
Jeg har, fom D n nok har feet af de Breve,
fom jeg har sendt hjem, allerede været i to fægtninger med
Tydflerne, men hvor jeg bog, Gnd være lovet, er kommet nstabt
fra. Der var en stent Træfning Langfredag, men der var jeg
ikke med, ligesom jeg heller ikke var med den 13de ds. paa
Dyppel Bakke, hvor Tydsterne ganske tidlig og for Dag angreb
vore forposter og drev dem tilbage til Brohovedet ved Sønder
borg; med hidtil stnlde de komme og ikke længer, thi nu blev
det D ag, og nu begyndte vore faste Batterier at hilse god
Morgen til dem. Dette fortrød Tydflerne, og for at kunne
hilse ordentlig igjen, sendte de 16 Kanoner ned mob vore faste
Batterier, og nu begyndte en heftig Artillerikamp, font var det
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frygteligste Uveir, m an kan tænke sig, som varede omtrent en
halv Tim e. D e t var som det heftigste Tordenveir, Knald fulgte
paa Knald, og de susende og brølende B o m ber og G ranater
gjennemkrydsede Luften i alle Retninger. V i var imidlertid ved
den tidlige V aabenlarm kommet paa B enene, og Nysgjerrighed
forte os op paa Bakkerne for at betragte dette frygtelige S k u e 
spil, men hvor det snart blev farligt at opholde sig, og vi
maatte rømme G aarden, hvor vi var indqvarteret, da vi ikke
var sikker for Kuglerne, da det var i S kudlinie efter vore
Batterier. V i morede os da med at samle de fjendtlige Kugler,
som kom udmattede ned til os, og mange blev dem sendt til
bage fra vore B atterier. Fægtningen varede en halv Tim e,
hvorpaa deres Kanoner var bragt til Taushed, og de maatte
flyndsomst trække sig tilbage, uden at m an siden erfarede mere
til deres Artilleri den D a g , og 10de B a tallio n rykkede nu rast
frem og bemægtigede sig to 12-pundige M alm kanoner; to var
der imidlertid til, men da H ju l og Lavetter var itustudt, saa
var de ikke til at bringe m ed, men der opstod nu en haard
Jnfanterifægtning om dem, da Tydsterne nødig vilde forlade
dem. D e vedblev da næsten den hele D a g uafbrudt med en
levende I l d paa hverandre; n aar Vore avancerede for høit op
paa Bakkerne, saa maatte de igjen trække dem tilbage, og det
S a m m e var Tilfældet med Tydflerne, naa r de kom forlangt
ned mod S tra n d e n . D e r faldt vel endeel af Vore, men det
var intet at regne imod det T ab, som Fjenden leed, især da de
ligesom de Danste vilde storme med B ajonetten, og Vore vilde
da ikke, som Tydsterne pleiede, løbe, men blev staaende og flog
dem kraftig tilbage igjen. Henimod Aften aftog S la g et vel en
deel, men dog vexledes enkelte S k u d lige til det blev mørkt.
D e r har i den senere T id ikke været noget af Vigtighed, med
Undtagelse af en kort Vaabenhvile, som var affluttet igaar paa
2 Tim er, og benyttedes til at opsamle de D øde, som laae i
Nærheden af de to tydste Kanoner, da der In g e n kunde komme
næ r til dem, da de laae imellem begge Kjæderne; thi Tydflerne
vilde ikke tillade Vore at komme der af Frygt for, at de flulde
fornagle Kanonerne; men bemeldte Vaabenhvile afbenyttedes da
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paa begge Sider til at tage hver S it tilbage, som endnu laae
paa Valpladsen.
Der var ogsaa for nogle Dage siden en stor
Mcrngde Tydskere forsamlede i en af de afbrcrndte Gaardes
Ruiner, men som de troede dem meest sikkre, kom 4 Bomber
paa eengang ind h l dem fra vore Batterier, og den mindste
Deel kom uskadt derfra, da baade de sprungne Bomber og de
utallige Steenstumper, som derved kom i Bevcrgelse, gjorde
frygtelig Virkning.
Jeg veed snart ikke mere N yt at fortcelle
D ig ; jeg vil nu fortælle en Smule om hvorledes vi lever her
i Felten. V i venter hver Aften, naar vi lægger os i vort
S traa, at vi inden Dag skal purres ud, da man formoder, at
Tydskerne en eller anden Nat v il prove at gaae over t il os,
men lad dem kun komme, her er til dem, og for at være be
redt til at tage imod dem, maa man lægge sig med alt sit
Lædertoi paa, med Undtagelse af Gevær og Tornyster; det er
da ikke faa behageligt at sove, men Vanen er jo det halve Liv,
siger man, og det er ogsaa Tilfældet, det mærker man i disse
Tider. Jeg vil nu afbryde min Skrivelse for denne Gang, og
bede D ig at hilse din Kone og alle gode Venner. Lev vel! det
er m it oprigtige Onske. Venskabeligst
Ole Andreasen Jægerspriis.

12.
Barakkerne ved Kjcrr paa Als 20 M ai 1849.

Kjære Svoger!
D in meget velkomne Skrivelse as 13de ds. har jeg med
Fornoielse modtaget idag, og det glæder mig meget at see deraf,
at I alle er ved Helsen, hvilket D u ogsaa kan spørge fra mig
igjen.
Det glæder mig tillige at hore, at Rugen tegner godt,
ligesom jeg ogsaa haaber, at Vaarsæden bliver god, da der
uden T vivl er kommet god Regn i den sidste Uge, da der er
kommet en velsignet Regn i nogle Dage i Træk, og jeg takker
D ig tillige, fordi jeg seer at D u Har lidt Omsorg for m it
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Hjem, og jeg beder Dig fremdeles at have lidt Opsyn dermed,
da det er en stor Trost, at jeg veed, at der er Nogen som bar
Omsorg derfor i min Fravcerelse. Hvad dit Tilbud angaaer,
om hvis min Pung skulde blive let, kan jeg ikke noksom takke,
men for Dieblikket er den dog saa vægtig, at den kan endnu i
nogen Tid holde sit Veir, men hvis det flal være, at den bli
ver tydstsindet, da er det mig meget fjært at jeg veed, hvor
jeg kan faae den danfl igjen. Hvad Krigen angaaer, da har
jeg en lille Smule at fortælle om en lille Kanonfægtning imel
lem vore faste Batterier og Fjendens Batterier paa Dyppelbakke. Fjenden angreb forst en af vore Kanonbaade ved Son
derborg, og efter at have studt et Par Skud paa den, begyndte
deres forreste Batterie at bestyde vore Batterier paa Als, og
efter at de havde fyret omtrent en halv Snees Skud, begyndte
vore Batterier næsten alle paa een Gang, saavidt de kunde naae,
og med en voldsom Kanontorden overdovede de snart Tydsterne,
endfljondt de fra forst af fyrede paa Kraft. Nogle Bomber
faldt ind i Sonderborg, men gjorde ingen Skade af Betydenhed, en Artillerist og et Par Mand af 4de Batallion, som var
paa Vagt i Brohovedet, blev saaret, men ikke farlig, og en
Ordonnantshest mistede omtrent et !il Kjod af det ene Baglaar. Fægtningen fleete i Torsdags, som var Christihimmelfartsdag, og vores Compagnie var just ogsaa den Dag paa Kyst
vagt, men jeg var fraværende, da jeg var Ordonnants hos Hr.
Brigadecommandoren Oberst v. Ræder ved 6te Brigade, som vi
staaer ved . . . . . D in hengivne Ven
Ole Andreasen Jægerspriis.

13.
Vollerup ved Augustenborg 30 M ai 1849.

Gode Venner!
. . . . Jeg lever vel her i et Land, som Naturen har velsignet
med alle de Indigheder, som den er istand til at frembringe i
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de nordlige Lande i denne behagelige Aarstid og paa eti Plet,
som er en af de meest indtagende i Danmark, hvor Fuglenes
muntre Sang gjenlyder i Skovens tætte Hvælvinger, som omkrandser den bugtende S tra n d ; et Sted som den, der var fodt
og opdraget her, forgjæves vilde soge Mage til. Det er det
faa bekjendte Augustenborg.
Men hvad er al den Herlighed
som omgiver mig, naar jeg sammenligner det med de jægersprisfle Skove og Strande, som vel staaer tilbage for hine i
Skjonhed og Beliggenhed, men som dog er mig faa fjern, da
jeg der er fodt og opdraget, og hvor jeg eier A lt hvad der bin
der mig t il Livet, m it Hjem, Familie og Venner! o In te t er
istand til at erstatte hvad jeg tabte, da jeg maatte forlade det
kjære Sted, for jeg igjen kan vende tilbage til Eder, men des
værre — den T id er maaflee endnu langt borte, da der kun
viser sig en mork Fremtid for os, men der siges som et gam
melt Ordsprog: naar Noden er haardest, faa er Guds Hjælp
nærmest, og i det Haab er vi alle tröstet.
Det er unægtelig
et for Danmark hoist ulykkeligt Tidspunkt, og man maa af
inderste Hjerte ønske, at Freden snart maatte komme istand,
naar det kunde flee paa en for Danmark ærefuld Maade, da
vi i modsat Fald maae soge at holde dem (nemlig Fjenden)
Stangen saalænge som mulig, og vente til vor Sag bliver veiet
i Retfærdighedens Vægtflaal, hvor vi alle haabe, at den flal
staae sin Prove, og med det Haab v il vi taalmodig oppebie det
Dieblik, da de mæglende Stormagter vil lægge alvorlig Haand
paa Værket, for med væbnet M agt at gjore Ende paa Striden,
saafremt ikke det Gode kan hjælpe.
Der gaaer her et lost
Rygte om, at russifle Hjælpetropper flulle være ivente, men da
man faa ofte er skuffet ved noget Lignende, saa er man ikke
tilboielig til at troe det.
Det var meget ønskelig at det var
sandt, da der ellers ikke er Udsigter t il Krigens Ende, og man
kunde maaflee ved den Leilighed dog faae den Fornoielse endnu
engang at prygle dem Skindet fuldt, som de saa godt fo r
tjener. — Jeg vil t il Slutning bede at hilse alle gode Venner
og Bekjendtere, at jeg er ved et godt M od, og har det ester
Omstændighederne saa taaleligt, da man ikke kan vente at have
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det meget godt, n aar m an flal ligge i Felten. Lev vel! det er
m it oprigtige Ønske, og striv mig til om hvorledes det gaaer
med A lting derhjemme. Venflabeligst
O le Andreasen Jæ g erspriis.
14.
Vollerup 16 Juni 1849.

D e t Gode vi har er jo rigtignok snart overseet, men
n aar m an under disse Omstændigheder har Helsen, saa kalder
jeg det godt. D e r tales nu om, at vi, som er paa A ls, stal
snart reise til Jy llan d til at understotte G eneral v. R yes B r i 
gade, hvilket især skulde angaae 1ste og 2den lette B atallio n og
2det Jæ gercorps, men for Sandheden kan jeg aldeles ikke indestaae, men vores O fficerer er næsten ogsaa af den M ening, at
vi nok kommer til at reise herfra, og vi vil da udentvivl faae
meer at tage ivare end her paa A ls, hvor vi har kunnet gaae
hver D ag og feet os gal paa T ydsterne, uden at vi har været
istand til at hævne os rigtig paa dem. D e r har i den senere
T id forefaldet adstillige Loier fra Tydskernes S id e ; saaledes
sendte de for nogle D age siden et P a r Skibe herover til Kysten,
det ene kuldseilede m idt i S u n d e t, og m an veed ikke hvad Lad
ning det forte, da B raget ikke er kommet i Land paa vore K y
ster. D e t andet derimod naaede lykkelig L and, og indeholdt en
Skrivelse fra S old atern e til os, og Indholdet var, at de vare
B run sv ig ere, og at de snart lystede at tage en D yst paa Liv
og D od med os, og S kibet var Erstatning for Christian d. 8de,
som ved Ekernforde blev skudt i B ran d . S kibet, som de sendte
os, var en Kasse, som de havde taget hos B onderne og sat
M ast og S e il paa, men det kunde næ r blevet dem en dyr
S p o g ; thi da de saae, at Skibet nærmede sig Land, forsam 
lede sig en D eel ved S trandbredden, og da en Artillerist fra
B atterierne hentede F artoiet, raabte de et lystigt H u rra. Bore
A rtillerister blev kaldt til K anonerne for at lade et P a r med
Kardætsker; men aldrig saasnart mærkede Tydsterne det, for de
i største H ast spredte sig til alle S id e r. H vad deres Ønske
18
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angik, at de ønskede at tage en Dyst med os, da kan de vist
ikke ønske det hellere end vi, da alle Mand har særdeles Lyst
t il at tage deres Batterier paa Dyppel Banke, som ligger saa
ubeleiligt for Als, og iscrr for Sønderborg, som maaflee tidlig
eller fcent v il komme til at troe paa det, hvis ikke deres S tand
ser bliver forstyrret.
V i er paa det Strengeste forbudet at
sende S va r tilbage til Tydflerne, og har strap til vore Officerer
at aflevere A lt hvad der maatte blive os sendt. Hvis vi kom
mer til at forlade A ls , saa troer man at Russerne stal besætte
Øen, og hele den danfle Armee i Forening drive Tydflerne
ud af Jylland, hvis vi kunne? men som jeg ikke tvivler paa,
naar ikke Tydflerne fik flere Tropper hertil end de for Tiden
har i Jylland, og det vilde blive en stor Gloede, hvis vi kunde
befrie de betrængte Jyder fra deres Plageaander, som næsten
udsuger Blodet af deres Aarer. De fla l være saa udpiint, at
de mange Steder maae tigge Brød af Fjenden, og naar man
hører fligt, maa enhver danfl Soldat brænde af Længsel efter
at komme i Kast med saadanne Banditter, naar Styrken kunde
være nogenledes lige paa begge Sider, eller saa de dog ikke
flulde være meer end 3 imod 2 af os, thi saa troer jeg, at vi
snart flulde vise dem Veien ud af Landet. Det er ellers glæde
ligt at høre, hvorledes General v. Rye med sin lille tappre
Flok saa heltemodigt kan forsvare sig imod en saa mange Gange
stærkere Fjende, og alt imellem at gjore en Deel Fanger af
dem, hvilket alt spaaer os et godt Udfald af Sagen, hvis vi
kommer der. Om den Fægtning, som fandt Sted paa Dyppelbakke den 6te ds., har I formodentlig nok hørt det Nærmere
af Aviserne, og da det nu er saa gammelt, vil jeg ikke videre
omtale det, og da jeg tillige ikke var nærværende eller kunde
see, hvorledes det gik til.
Saameget veed jeg, at vore F or
poster drev Tydflerne tæt op under deres Batterier, saa at
Fjenden beskjod vor Kjæde med Kardætfler, men Udfaldet blev
for vore Forposter godt, men derimod leed Sønderborg endeel
af deres Bomber og Kugler.
Siden den T id har A lt igjen
været roligt t il Natten imellem den 14de og 15de, da Tydflerne
prøvede paa at omringe og tage en lille Feltvagt af Bores, men
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det mislykkedes dem ganske, og de fik nok en lang Næse. V i
har det ellers roligt hvad Fjenden an g aa er, da vi ikke kommer
over V andet, men allene gjor Kystvagter her paa A ls, da vi er
i Flankecorpset og kommer ikke paa Forpost, og derfor kan I
vcrre ganfle rolig for m ig , n a a r Efterretning om et eller andet
S l a g ved A ls skulde indløbe, da vi ikke kommer i nogen B a 
taille uden Tydsterne fik isinde at komme over til os, og saa
stulde de finde Folk for sig, da vi er tre Troppeafdelinger, som
er ægte S jæ llæ n dere, og Størstedelen er Kulsviere, som Folk
her bærer megen Respekt for, især for forste B a t a i l l o n ............
D e t er ikke godt at leve af 1 4 S k illin g om D a g e n paa et
S t e d som her, hvor m a n ikke fimer det Allermindste uden B e 
taling, og de D ag e, vi ligger i B arakkerne, er det reent af Lave,
thi saa drikker jeg i Almindelighed al m in Lønning op i Kaffe,
og dog kan jeg ikke allene leve deraf, men vil m a n vente at
beholde Helsen her, saa m a a m a n i T id e rette paa R ad en , thi
kommer m a n først paa Lazarettet for en ubetydelig S y g d o m ,
saa kan m a n vente at ligge i længere T id af T y f u s , og den
er det bedst at undgaae. D e t er beklageligt at jeg erfarer, at
der ikke er kommet nogen R egn af Betydenhed hjemme hos
E der, og her er det et meget behageligt A ar, eller rettere sagt
S o m m e r , da R egn og V a rm e bestandig har afvexlet her, og
S æ d e n staaer her som jeg endnu ikke har seet M a g e til før
paa noget andet S t e d ; det har rigtignok i den sidste Uge været
lidt koldt, men forresten er V eiret godt. D e t sornøier mig at
I stiær T o rv , hvorved jeg kan .see at I tænker paa V interen. —
D a jeg nu seer at P a p ire t begynder at gaae med, saa vil jeg
tænke paa at holde op for denne G a n g , og bede E der at hilse
alle gode V en ner fra mig, at jeg er ved en god Helsen og et
godt M o d , og I hilses alle paa det Kjærligste fra m ig , og jeg
ønsker Eder Lykke og Held med Arbeidet og alle E d e rs F o re 
tagender. Lev vel.
O le Andreasen Jæ g ersp riis.
18*
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15.
Dreslette 24 Juni 1849.

Gode Venner!
Hvad jeg i mit sidste Brev skrev om, at jeg ventede at
komme til Jylland, stadfæstede sig for jeg faa at sige havde
ventet det. Den 21de Juni om Eftermiddagen fik vi pludselig
Ordre til at bryde op strap, og I kan troe, at der blev M ud
der i Barakkerne, og det varede ikke længe, før Alle var marschsærdige, og samme Aften gik vi til Mummarks Færgested, hvor
fra vi blev udskibet paa nogle Damp- og Transportflibe. Hele
2det Jægercorps og nogle af første Forstærkningsjægercorps,
ialt 1200 Mand, var ombord paa Dampskibet Slesvig, og
2den lette Bataillon havde vi paa Slæbetoug efter os. V i
var i det Hele 6 a 7000 Mand, som paa engang forlod Als,
for, som formodes, at reise til Aarhuus, og der forene os med
General Ryes Brigade, som nok trænger til lidt Hjælp. S e j
ladsen fra Mummark og til Faaborg var meget ubehagelig, da
vi havde en temmelig stærk Storm, og Følgen var heraf, at
det varede lovlig længe, da man næsten hverken kunde blive
udskibet eller komme i Land. Klokken 12 om Natten imellem
den 21de og 22de kom vi ombord, og lettede ikke Ankeret for
Kl. 10, og Klokken 12 kom vi allerede til Faaborg, hvor vi
alle glædede os med, at vi den Eftermiddag skulde more os i
Faaborg, men der er ikke noget som snarere flaaer feil end
Menneskets Tanker, og saaledes blev vi ogsaa denne Gang
fluffet i vore Forventninger.
Stormen vedblev at rase og vi
mnatte ligge hele Eftermiddagen og see paa Faaborg ligesom
Jsraeliterne paa det forjættede Land, da ingen Fartøier kunde
komme ud og faae os i Land. Endelig henimod Aften sagt
nedes Veiret og vi kom lidt efter lidt i Land, hvor jeg dog
kom saa betids, at jeg var oppe i Byen og fik noget at leve
af, før vi skulde stille til Afmarsch, som steete saasnart som vi
var kommet i Land allesammen, og det gjorde mig ondt at
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hore, a t vi strax flulde afreise fra den deilige B y , som v a r
fuld af bare venftabelige og godgjorende F o lk , der m odtog os
med G læ d e som længe savnede V e n n e r, m en end n u gjorde det
m ig m ere o n d t, a t jeg ikke kunde faae T i d at besoge S k o v rid e r
B e r g *), da jeg horte, at B o r n e n e og den gam le T a n t e havde
staaet i flere T i m e r p a a B r o e n ogventet p aa m i g ,
m en
det hjalp ikke, vi m a a tte afsted, m en til al Lykke kom vi kun
en halv M i i l u d en fo r F a a b o r g , for vi blev in d q v arteret i en
B y som hed S v a n n i n g e , hvor endeel af 1ste C o m p a g n i v a r
in d qv arteret ifjor, og der blev vi in d q v arteret om Aftenen Kl. 1 2 .
Næste D a g flulde vi ikke stille fo r Klokken v a r 11 om F o r 
m id dag en , og den korte T i d benyttede jeg til a t gjore en A f 
stikker af m i g , og gaae u d a t besoge S k o v rid e r B e r g . Vel
havde jeg en M i i l frem og en M i i l tilbage, og jeg havde ikke
uden T i m e i det Hoieste a t lobe p aa,
hvoraf I nok kan
flutte, at jeg m a a tte bruge m in e B e e n fo r ikke a t komme fo rfilde. D e n G læ d e og Henrykkelse, hvorm ed jeg blev m odtaget,
fo rm a n e r jeg ikke a t stildre med P e n n e n , thi forend jeg kom
til G a a r d e n , v a r jeg allerede o m rin g et af B o r n e n e , som med
J u b e l forte m ig ind i S t u e n , hvor jeg n æ r v a r blevet forgivet
m ed V i i n og g a m m e lt Ø l , og Alle beklagede kun, at jeg havde
faa kort T i d a t tale med d e m , m en m aatte derfor love dem
s a asn art jeg kom til J y l l a n d a t strive dem til, hvilket jeg ogsaa
i S a n d h e d flat holde, saasandt G u d unde m ig Helsen. V i er
idag in d q v arteret i en B y , som hedder D r e fle tte , 1 | M i i l fra
A s se n s , og idag holder vi R a s t d a g , og p im p es os med B a n 
d ern es det gam le Ø l ; M a rsch en im o rg e n gjælder nok ad B o 
gense til, h v o rfra vi stal oversættes til A a r h u u s . N a a r I skri
ver eller sender m ig N o g et, da er m in Adresse ligesom forhen,
da B r e v e t nok stal finde m ig. H i l s alle gode V e n n e r og væ r
ikke bedrovet for m ig for F r e m ti d e n , da vi med G u d s H jæ lp
og B is ta n d nok skal klare os med T y d f le r n e , og befrie endeel
af de betrængte J y d e r . J e g kan ikke fo rtæ lle, med hvilken Lyst
E n h v e r g aaer paa dette T o g , da vi alle haaber a t vi flal gjore
* ) H an havde her forrige Aar i längere T id havt et godt Q varteer.
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god Nytte i Jylland. I hilses alle paa det Venskabeligste fra
Eders hengivne Ven! Lev vel og ftriv snart.
Ole Andreasen Jccgerspriis.

16.
Dreflette 28 Juni 1849.

Kjære Svoger!
..................... Jeg veed ikke om D u har Hort om ben mærkelige
Spaadom, som Pigen Fanny i Apenrade har forudsagt, som
stal stee og tildeels er steet. Det er angaaende Krigen og K ri
gens Udfald, som stal blive meget godt. Hun har nemlig for
12 Aar siden havt et Drømmesyn 7 Nætter i Rad, hvor hun
tydeligt havde feet Alt, som baade er steet og stal stee med
Krigen. Hvad der er steet, vil jeg forbigaae, da Du allerede
veed endeel derom, men jeg vil nu fortælle hvad der stal stee.
Hun har nemlig feet, at hele den danfle Armee drog igjennem
Apenrade Syd fra, og efter dem en mægtig rusfist Hjælpehær,
og hun har feet Kavallerie paa smaae vilde Heste, med mørke,
vilde Ansigter og korte Næser og med krumme Sabler ved S i 
den, og nu kom det til et Slag imellem Apenrade og Haders
lev, hvor der i 3 Dage skal kjæmpes med den største Forbittrelse
paa begge Sider, men tilsidst stal Tydsterne blive slagne og
flygte ad Tydstland til, og Krigen stal være forbi. Alt det
Andet, som hun har forudsagt, er indtil idag gaaet i Opfyl
delse. Hun er af Tydsterne arresteret, fordi hun ikke stulde
spaae faa ilde, men ogsaa dette havde hun forudsagt. Hun vilde
endvidere vise den tydste General, hvor Slaget stulde staae, og
hvilke Landsbyer der ved denne Lejlighed vilde gaae op i Luer.
Hvor vidt alt det er sandt, vil vi lade Tiden vise, og D u kan
nok vide, hvad jeg troer derom, men ikke desmindre har den
lille Bog, som koster 6 ß, en stor Tiltroe iblandt Folk, og er
tillige understrevet af Folk i Apenrade, som vil indestaae for
Sandheden. — Da jeg horer at Finantserne staaer meget flet
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derhjemme, faa vil jeg benytte mig af dit Tilbud om at faae
min Pung opfpæbt, hvis ikke der allerede hjemmefra er afsendt
nogle Penge til mig, da min Pung er nærved at blive tydstfindet, og jeg tillige forestaaer en alvorlig Reise, hvor man vist
ikke faaer det for fedt, eftersom Alt snart er opædt i Jylland.
— Jeg vil flutte min Skrivelse med kjærligste Hilsener til Dig
og din Familie, og bede Dig at hilse Moder og alle gode
Venner. Lev vel! det onstes af din hengivne Ven
Ole Andreasen Jægerspriis.
17.
Fredericia 10 Juli 1819.

Kjære Moder og S øffende!
Jeg beder Eder ikke at blive forstrækkede ved at fee denne
simple Skrivelse, men Omstændighederne tillade ikke at gføre
det bedre. I har formodentlig allerede hørt Tale om det store
Slag ved Frederits den 6te Juli, og der var jeg faa uheldig
at blive faaret i det høire Laar, men Gud være lovet, at vet
ikke er faa farligt font man skulde troe, da det kun er gaaet
igjennem Kjødet, og Doctoren siger, at om 2 Maaneder stat
jeg være fuldkommen frist igjen. Det var et haardt Slag, men
ogsaa det bedste, vi har ført endnu, thi vi fratog Fjenden 34
Stykker Skyts og flere hundrede Geværer, og der siges hent tit od 3000 Fanger. Vær ved et godt Mod, thi jeg er efter
Omstændighederne meget vel. Hils alle gode Venner. Lev vel!
Ole Andreasen.
Brevet er strebet med Blyant.

18.
Fredericia 17 Juli 1849.

Kjære Svoger!
D in Skrivelse af 12te ds. har jeg idag modtaget, og det
glæder mig, at I faafnart fik mit simple Brev, samt at I er
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ved Helsen.
Jeg har det, Gud være lovet, efter Omstændig
hederne godt; jeg kan ikke sige, at jeg foler Smerter i m it
S aar eller har havt saadanne Sm erter, som jeg havde fore
stillet mig, men det Værste bliver med Leiet, da jeg maa ligge
uafbrudt paa Ryggen og ikke kan vende mig af Stedet. Doctor
Sommer, som D u formodentlig fjender, da han er i Svoger
flab med Kammerraaden paa Jægerspriis, er meget vel fo r
umet, fordi m it S aar tegner saa godt, da det flyder godt og er
udmærket reent at see; idag har jeg faaet Omflag paa, og saa
flal det nok gaae ra fl med Kuren.
D er er rigtignok meget
Kjod at læge, da Kuglen er gaaet igjennem min tykkeste Bag
fjerding, den er gaaet ind i den hoire Nore og ud igjennem
Arsballen, men paa saa særdeles godt Sted, at den hverken
traf Benet eller de store Pulsaarer, hvorfor jeg, som Doctoren
sagde, havde Aarsag til at prise mig lykkelig. Lars Hansen har
i al denne T id været ovre i Fyen, men Hans er her, og ham
har jeg talt med tilligemed Christian Bistrup og mange andre
Bekjendtere.
Jeg er flere Gange blevet overrumplet med en
Flafle V iiu , det flete igaar ved Morten og Tyge af 1ste B a 
taillon, og af andre Kammerater, saa at jeg lider ingen Nod.
I havde hørt, at 2det Jægercorps var gaaet til Grunde; det
er vel ikke Tilfældet, men det stk dog et flemt R ap, da vi var
i Avantgarden og maatte forst gaae paa Batterierne og Blok
husene, hvorved vi tabte omtrent 300 Mand af 2det Jægercorps,
af 1ste Compagni 83 M d. saarede og dode. — Naar D u skri
ver mig til igjen, saa flal D u flrive til Ole Andreasen Jægers
p riis , Jæger ved 2det Jægercorps 1ste Compagni N r. 181, paa
Felthospitalet i Fredericia.
Jeg v il nu flutte min Skrivelse
og bede D ig hilse Moder og Soflende, at jeg er Gud være
lovet meget vel efter Omstændighederne og jeg onfler snart at
hore hjemmefra igjen.
D u hilses paa det Venflabeligste fra
din hengivne Ven og Svoger
Ole Andreasen.
Brevet er flrevet med Blyant.
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19.
Felthospitalet i FrederitS 3 August 1849.

Kjære Moder, «Sofiende og Venner!
Jeg v il nu lade Eder vide, at jeg, Gnd vcere lovet,
befinder mig meget vel efter Omstændighederne; vel maa jeg
ligge i samme S tillin g somforhen, men alligevel er jeg godt i
Bedring, har god Madlyst og har det i alle Maader godt,
undtagen at Leiet bliver Haardt, men med Taalmodighed over
vinder man Alting, og jeg haaber med Gnds Hjcrlp til Mikkels
dag at vcere fuldkommen rafl.
Jeg er hjertefrifl og mangler
ikke Andet, end at jeg flulde kunne træde paa m it Been, men
det haaber jeg skal flee om en Maaned til. Lars Hansen og
Lars Jensen besøger mig daglig, og jeg mangler just heller ikke
Læsning, saa at Tiden gaaer saa taalelig for mig. Jeg har
ingen af de Penge faaet, som er sendt til mig, men de er jeg
sikker nok, naar jeg kommer mig, og saa er de ogsaa brugelige,
og saalænge jeg ligger her, behover jeg dem ikke, saa I flal
ikke sorge for at jeg lider nogen Nod her.
Jeg v il nu slutte
min Skrivelse og bede at undflylde den, fordi den er saa kort
og ringe, men da jeg ikke kan bruge Blæk og Pen, fordi jeg
maa ligge paa Ryggen, saa kan jeg ikke faae meget til at staae
paa Papiret.
I hilses paa det Kjærligste allesammen fra mig,
og jeg onfler snart at faae S var igjen. Lev vel!
Ole Andreasen.
Brevet er skrevet med Blyaut.

20.
Fredericia 14 August 1849.

Kjære elskelige Moder!
Det gjor mig meget ondt at hore, at I er saa bedrovet
for min Skjæbne, men jeg beder Jer at være ved et godt M od,
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da Gud nok v il vende A lt til det Bedste. Hvad mig angaaer,
da har jeg rigtignok i forrige Uge havt Koldfeber et Par Gange,
og det har svækket mine Kræfter endeel.
M en i flere Dage
har jeg nu ikke mærket t il den, og jeg haaber med Guds Hjælp
at den ogsaa stal blive borte. I maae ikke undres over, at jeg
lader Lars Hansen strive for mig, naar han er her, da det ikke
er saa behageligt for mig i min faste S tillin g .
Jeg seer af
Sostes omme Skrivelse,
at Niels havde betænkt at reise op til
mig, men det var joet taabeligt In d fa ld , da det hverken kan
hjælpe mig eller ham, og tillige er det jo i en saa travl T id,
at det v il koste meer end I kan Male. Niels havde skrevet, om
jeg ikke kunde flrevet et Par Ord til Kammerherren, at hvis
jeg stulde ende mine Dage her, om Niels da knude overtage
Teglværket og forsorge Je r; men derom er aldeles ingen T vivl,
strive ham til kan jeg ikke.
Hvad m it Saar angaaer, da kan
jeg ikke tale om at det begynder at læges, thi jeg bruger O m 
flag endnu og det flyder godt, og saalænge det bliver ved at
flyde, kan der ikke være Tale om at læge, men med Guds
Hjælp v il det komme med Tiden.
Jeg beder Jer for Alting,
kjære Moder, ikke at sorge formeget for mig, da mine Lidelser
ikke ere mange, og hvis det flnlde være Guds V illie , at jeg her
stal lægge mine Been,
da gaaer jeg glad fra denne Verden
med det sikkre Haab, at I nok bliver forsorget den T id, I har
tilbage; men jeg har bestandig det lyse Haab for Øiet, at jeg
med Guds Hjælp nok stal komme hjem og troste Jer med min
8!ærværelse, men det vil næppe skee saa snart, som jeg forst
havde gjort Regning paa. Jeg vil bede Jer bestandig være ved
et godt M od og ikke gaae og sorge formeget for m ig, og saa
beder jeg Jer hilse alle gode Venner, og hils Fogdens fra mig.
I hilses alle paa det Kjærligste fra mig, og forst og sidst min
omme Moder. Lev vel!
Ole Andreasen.
Brevet er flrevet med B lyant.
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21.
Fredericia 19 August 1849.

Kjære Forældre!
Jeg maa idag med et sorrigfuldt Hjerte nodes til at be
drøve Eder ved denne Efterretning.
Jeg har hidtil i mine
forrige Breve tröstet Eder i Henseende til Ole og har ogsaa
selv havt en god T ro, men da jeg for 8 Dage siden kom fru
Fyen, havde han havt Feberen, som jeg har fortalt i det sidste
B rev; men jeg troede dog, at der kunde være Redning, men
nu er der ikke mere Haab.
Han bliver hver Dag daarligere,
men han har ikke nogen Smerter, han ligger ganske rolig.
Jgaar var Lars Jensen og jeg derinde og talte med ham, han
mente, at det var bedst jeg blev et Par Dage endnu, inden jeg
strev; men idag var jeg derinde, ogda laa han og sov og lig 
nede mere Dod end Levende, og Sygevogterne sagde, at han
kunde ikke tale de sidste 4 Tim er oghar ligget ganske rolig, og
jeg maatte saa forlade ham uden at tale et Ord med ham, og
med Guds Hjælp varer det ikke længe, forend at Herren hjem
kalder ham; men jeg beder Eder at bringe hans Moder denne
sørgelige Efterretning og troste dem saa godt som mulig.
Ole
han trostede sig ved, at hans Søskende vare ved den Alder, at
de kunde forsørge sig selv, og hans Moder haabede han kom
ikke til at forlade sin S tillin g , og mente ikke at han behøvede
at bede Kammerherren om, at Niels kunde blive ved Tegl
værket, og han kunde heller ikke strive; han tænkte vist ikke
igaar, at han saa snart skulde tabe sig. Han har ikke faaet
Pengebrevene, og jeg tænker, at I kunne tilbagekalde dem der
hjemme fra ; han har faaet 2 Rbd. af mig og iforgaars fik han
1 Rbd. af Feltpræsten, og dem har han endnu, men naturligviis dem kan man ikke gjore nogen Fordring paa. Hans simle
Klæder har jeg ikke faaet nogen rigtig Bested om, men de lig 
ger indpakket paa Als og Tornysteret! er ved Corpset.
Hans
Begravelse kan jeg ikke hædre mere end den bliver hædret efter
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Reglementet; jeg vil lade satte et lille Kors paa hans Grav
til en liden Erindring for dem, som beseer det hæderlige Grav
sted, som senere vil blive beæret med en (Støtte. Nu vil jeg
ende min Skrivelse med en kjærlig Hilsen til hans Moder,
Søskende og alle Bekjendtere, som I saa snart som mulig vil
lade det vide, men vær kuns taalmodig og trøst Eder ved, at
han efter Omstændighederne ikke har lidt saa meget som man
troer, og nu snart vil forlade denne kummerfulde Verden. —
Eders Brev fra den Ilte har jeg bekommet idag. Lev vel!
det ønskes af mig
L. H. Larsen (Draaby).

22.
Fredericia 22 August 1849.

Gode Venner!
Jeg bringer Eder her den sørgelige Tidende, at i Søn
dags Aftes Klokken 9 den 19de behagede den algode Gud at
hjemkalde Eders elskelige og kjære Søn og Broder. O kjære
Moster, vær taalmodig og vær stolt af ham som Moder, og
vær trøstede med den store Trøst, at det var for Fædrelandets
hellige Sag, han maatte bløde, og i den store Seierskamp, han
fik sit Saar. Han svæver nu glad blandt de faldne Helte, af
hvem Livsofferet blev krævet, og som viste sig Fædrelandets Sag
troe indtil Døden.
Jeg har ikke havt Leilighed til at skrive før, men idag har
jeg bedet mig fri i den Anledning, at jeg idag vilde følge min
kjære og uforglemmelige Ven til sit sidste Hvilested. Der tales
om at vi skulle permitteres den 24de, men maaskee der gaaer
nogle Dage hen endnu, men ret længe varer det ikke, førend
jeg med Guds Hjælp sial besøge Eder, og jeg vil derfor af
bryde min korte Skrivelse med en kjærlig Hilsen til Eder alle
fra mig, Eders hengivne Ven
L. H. Larsen (Draaby).
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2.
Breve fra Ole Christian Ssrensen til sin Kone.
3die Reserve-Jægercorps, senere 1ste Reserve-Jcrgercorps.
Hjvrring-Egnen. Af Profession Skomager.

1.
Nyborg 7 M ai 1848.

Kjære, elskede Kone!
Jeg kan nu ikke lamgere undlade at strive Dig til, da jeg
nok kan tænke, at Du længes efter at høre Noget fra mig.
Jeg kan næsten Ingenting lade Dig vide, da jeg selv Intet
veed, undtagen at vi endnu ligger i Nyborg (thi de havde hver
ken Vaaben eller Klæder til os, men nu har vi faaet begge
Dele) og altsaa ikke veed, hvilken Dag vi stal reise. Jeg stal
ogsaa strive et Brev for Jørgen til hans Kone, men han vil
ikke, at jeg stal strive, at vi reiser fra Nyborg; men jeg synes
ikke det kan hjælpe at dølge det for Dig, thi jeg haaber at Du
sætter hele din Tillid til den gode Gud, og med Taalmodighed
underkaster Dig hans uransagelige Villie; thi vi veed jo, at Alt
hvad han tilstikker os stal være til vort Gavn baade her og
hisset, men jeg haaber ogsaa nok, at vi skal samles igjen med
Glæde og Fred, men skulde det nu blive Tilfældet, at den al
vise Gud ikke vil have det saaledes, da beder jeg Dig inderlig,
kjære Marie, at Du ikke forsager; vel vil Verden da falde
Dig meget besværlig, men betænk, at den Tid, vi her har at
leve i, er, naar den varer allerlængst, dog kun saare kort, hisset
stal vi bestemt samles, og der stal vi hoste Glæde og Fryd for
den Besværlighed, vi her med Taalmodighed lider, og der stal
hverken Tystere eller Prøjsere, der stal Intet adstille os. Med
dette Haab og i en fast Tillid til Gud vil jeg da dristig gaae
baade Kugler og Bajonetter imode; stal jeg da ikke komme til
bage, da haaber jeg at Du vil, saasandt det er Dig muligt,
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opdrage vore kjære B ø rn i G udsfrygt og Retskaffenhed, da
haaber jeg ogsaa at D u vil tilgive mig A lt, hvad jeg haver
forseet mig mod D ig , da kan jeg bøe rolig.
Jeg lamges nu saa inderlig efter at høre Noget fra Eder,
men det kan jo ikke hjælpe, at D u skriver, thi vi veed jo ikke
hvilken D a g vi reiser fra Nyborg, og saa kan jeg jo ikke faae
det. D e r er en saa stor M æ ngde Krigsfolk her i B yen, at det
er uden Lige; her strømmer de til fra alle K anter, baade M u fleterer og Jægere og D rago ner og Artillerister og Frivillige, og
det i mange Tusindetal. V i venter hver D a g , at der stal
komme svenste Tropper at hjælpe os, men de er endnu ikke
kommen, men de kommer nok. Fjenden er alt trukken op i
Jyllan d og er baade i Veile og Horsens, og mange siger, de er
ogsaa i A arhuus, men det troer jeg endnu ikke; men naar vi
n u bliver alle samlet, saa stal vi nok storme løs paa dem, og
da stal der ikke blive en levende Prøjser tilbage. Jeg beder
D ig at hilse dine kjære Forældre og Tøflende og alle gode
Venner fra mig, jeg lever godt endnu. Alle Ting er her for
medelst den store M ængde M ennester saa dyre; en Porsion
Spise, som vi før fik for 4 ß, koster itu 12 ß, og S m ø r og
O st er snart flet ikke at faae, men vores gode Konge har ogsaa
lagt 10 ß til vor Lønning, vi faaer nu 22 ß om Dagen, og
det kan vi da nok
leve af. Jeg vil nu af Hjertet
ønste, at
alle maae leve vel til vi sees igjen, og maastee det kan blive
før nogen af os tænker. Lev vel!
O le Christian Sørensen.

2.
Haderslev 1 J u n i 1848.

Inderlig elskede Kone!
Jeg takker D ig mange Gange for dit B re v , som jeg med
stor Glæde modtog i Leiten ved Christiansfeld den 31te M a i,
just da vi flulde bryde op til Afm ars. D et glæder mig meget

287

at hore, at I alle lever vel, og det S a m m e kan jeg ogsaa til
melde D i g , jeg er baade sund og frisk og m in T a n d p in e er
Gudskelov ogsaa forbi og jeg lider slet ingen N o d, undtagen
den Længsel, jeg bær efter E der. M e n jeg haaber ogsaa der
snart skal blive en F o ra n d rin g ; vi kom igaar her til B y e n , og
idag, det er Christihim m elfartsdag, ligger vi over her og m a aflee vi bliver her lamgere, det veed jeg ikke, thi vi faae I n g e n 
ting at vide forend det flat flee strax. Folk er her i B y en
meget tydflsindede, de onfler helst, at vi skulde tabe S la g e t,
men jeg beder den gode G u d ikke vil opfylde deres O n fle. Jeg
blev igaar tilligemed 7 andre Jcrgere, en D r a g o n og en D y r 
læge indqvarteret hos en rigtig tydflsindet S m e d ; han havde
forladt Kone og B o r n og reist med Tyflerne, men Konen var
flink nok, hun gav os baade S p ise og Drikke g ra tis, og vi
laae ogsaa i en S e n g , som v ar meget kjærkommet for os.
D e r var iaftcs en stor K o m m ers af S o ld a te r n e , som lob o m 
kring i B y e n og opsnappede alle de tyske F an er, de kunde opsporge, ligesom forhen B etjenterne tog B ram d ev iin sto i her i
J y lla n d ; især vare H usarerne faa meget graadige paa disse
F a n e r ; der kom en heel D eel H usarer og D ra g o n e r stormende
ind der hvor vi loserede, og paastod, at de vidste de havde tyfle
F an er. Konen sagde at de havde ingen, for M a n d e n havde
taget dem med, men det vilde H usarerne flet ikke troe, de gjorde
dem hele Huset mægtig og sogte overalt og forlangte, at vi
flulde hjælpe dem, men det vilde vi ikke, thi vi havde ingen
O r d re dertil og de Andre havde ikke heller, men de gjorde det
af Kaadhed; men vi syntes, det var bedst at have F red, saa
længe vi kunde, og især da Folkene vare saa gode m od os, om
ogsaa denne Godhed var mere af F ry g t end af Agtelse for os,
det var os jo lige kjært, n a a r vi havde det godt. H usarerne
fandt ingen F an e der og m aatte gaae med en lang Næse. I d a g
kom der en stor M æ ng de T ro p p er hertil, de fleste reiste igjenn em B y e n og videre fort, men en stor D eel blev ogsaa in d 
qvarteret her i B y e n , og derfor maatte vi andre flifte Q v a r teer. V i kom nu 2 4 M a n d til at ligge i Q v a rte e r hos en
B a g e r, og vi faa er idag alt det Hvedebrod, vi vil spise, og O l ,
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Brændeviin og Kaffe.
V il det saaledes blive ved, faa ønskede
jeg gjerne, jeg maatte blive her t il Freden var sluttet, men det
bliver der nok intet af med; men vi har dog havt en god Hellig
dag; de har ikke alle havt det saadan, thi vi har hort en stcerk
Kanontorden ikke langt borte, men vi har endnu ikke faaet
nogen Underretning om dette Slag. V i horer hver Dag Kanonflud, og jeg kan ikke nægte, at Blodet jo varmes i os, naar vi
horer det. Den forste Gang jeg horte det, blev jeg noget bange,
men nu længes jeg snarere efter, at vi kunde komme med og
det kunde faae Ende igjen. De siger, at der falder mange T y skere hver Dag og kun meget faae Danflere, det siger de D an flsindede, men de Tysksindede siger det Modsatte, hvem flal man
vel troe? men man flal jo haabe det Bedste, og jeg har ogsaa
virkelig det Haab, at vi kommer godt fra det, og den gode
Gud give, at jeg snart maatte komme sund og friff hjem til
D ig igjen, min inderlig elflede Kone, thi D u er min største
Længsel; jeg længes jo ogsaa meget efter vore kjære Born, og
beder D ig hilse dem fra mig; skriv mig snart til igjen og lad
mig vide, hvorledes Alting gaaer til og om Ræbild fik S to v 
terne, og hvordan det gaaer med Torvene, om de er gravet
alle. Det glæder mig meget, at dine Naboer ere faa tjenstagtige mod D ig, tak dem ;paa mine Vegne og hils dem og
alle gode Venner fra mig, at jeg har det godt, hils især vore
Forældre og Soflende fra mig, sorg ikke, kjære Kone, men vær
ved et frift M od og lev vel! det onfles af din t il Døden tro
Mand
Ole Christian Sorensen.

3.
Colding 8 Juni 1848.

Allerkæreste Kone!
Da jeg sidste Gang flrev D ig til, var jeg i Haderslev;
jeg vil nu lade D ig vide, hvorledes det siden er gaaet os. V i
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reifte fra Haderslev næfte Morgen et Par M iil Vester derfra,
der blev 120 Jcrgere og 40 Husarer indqvarteret i en Mølle,
kaldet Torning Mølle, øg uagtet det var meget flinke Folk, kan
Du nok tænke, at der ikke kunde falde S tort fra til faamange
Mennesker paa et Sted.
V i havde derfor kommet til at lide
stor Nød, dersom ikke Bønderne der i Omegnen havde været
desbedre mod os, men de kom til os hver Morgen med Kaffe
og Smørrebrød, og sommetider om Middagen ogfaa med Spise;
vi havde det derfor godt nok, det Meste vi manglede var Hvile
og Søvn, thi vi var bestandig paa Vagt, og den liden Tid vi
havde at hvile i, laae vi i Laden i noget gammel Halm, og
der flnlde vi ligge i alle Klæderne med baade Tornyster og
hele vort Tøt, og faa blev vi jaget op hvert Oieblik. Der
laae vi nu i 4 Dage, faa kom der et Compagni af 1ste Reserve-Jægercorps og løfte os af. V i reifte nu 2 M iil i Sydost
derfra til en Landsby, som heed Kirkeby; der var famtet en stor
Mængde Krigsfolk dertil; vi kom nu 120 Jægere ind i Kirken,
hvor vi sov meget godt paa Gulvet til langt op paa Dagen,
det var om Tirsdagen; vi gik nu der den hele Dag og hvilede
os ret godt ud; vi blev noget Kjød leveret og vi kogte Suppe
og levede herligt. Om Aftenen kom vi paa Vagt en Fjerding vei Sønden derfra; der stod vi nu til Klokken 2, faa hørte vi
nogle Geværskud ikke langt Vesten derfra, hvoraf vi fluttede os
til, at Fjenden var ivente. Der blev nu givet Melding derom
til Officererne, og vi blev ihaft samlet til Byen.
Men de
frygtede for, at Fjenderne vare altfor mange, vi fluide derfor
retirere til Haderslev. V i kom nu afsted foruden baade Søvn
og Spise. Det var om Onsdag Morgen Klokken 2£, vi reifte
fra Byen, og da vi var sikker paa, at Fjenden var bagefter os,
faa var Jægerne bageft, Artilleriet var foran, derefter kom 3
Husar-Efladroner, 3die Dragon-Regiment og derefter vi andre;
en Jægerkjæde blev fat bagud for at forhindre, at Fjenden ikke
fluide pludselig indhente os. I denne Stilling gik vi nu rafl
frem, men førend vi vidste et Ord af, styrtede en stor fjendtlig
Skare ind paa Veien foran os. (D u vil maaflee spørge, hvor
for vi ikke kunde fee dem før; men D u maa vide, at Veiene
19
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herude ere indhegnede paa begge Sider med hate og tætte G jerder, faa det er ikke muligt at see paa Veieu, hvad der passerer
udenfor).
De fljod nu deres Geværer af mod os, en tyk
Krudtrog indhyllede os,
faa vi ikkekunde see en Fjende; vi
stod nu der i den stærkeste Kugleregn, der kan tænkes, og vidste
ikke, hvad vi stulde gribe t il; faa fik vi Befaling, at vi skulde
kaste os ned; der laae vi nu i nogle Dieblikke, medens Kug
lerne rasende peb omkring os, men de fleste gik oven over os.
Vores Artillerie havde imidlertid trukket sig ud paa venstre Side
af Veien op paa en hoi Plads, og de begyndte nu dygtig at
tordne los paa Tysterne, men det gjorde ikke stor Virkning,
fordi Fjenderne laae faa lavt, at de fleste Kugler gik over dem.
V i fik nn Ordre til at formere Kjæde til Hoire og Venstre;
vi trængte nu ud til begge Sider af Veien og opstillede os i
en Kjæde bagved et lavt Gjerde, men vi var faa faae, at der
maatte være 6 til 8 Skridt imellem hver 2 Mand, medens
Tysterne stod ligeoverfor
os ved et høiere Gjerde i en lang
Kjæde Mand ved M and,
faa tæt som de kunde staae. Hvem
af os, som kunde see nogle Fjender, skjod efter dem, men de
fleste kunde ingen see. Kuglerne kom bestandig stærkere og
stærkere omkring os, thi de stjod paa os baade fra Kjæden og
fra Veien.
Nn blev der kommanderet Avanseer; vi gik nu
over Gjerdet, som vi stod ved, og vilde storme frem mod det
Gjerde, som Fjenden stod ved, men faa var det grueligt som
Kuglerne spillede om os, og det var ret et Guds Mirakel, at
ikke Flere faldt. Nu blev der kommanderet Retireer; vi lob nu
over Grøfter og Gjerder alt hvad vi kunde, medens Tyskerne
til vores store Mrgrelse forfulgte os med et hvinende H u rra !
Saasnart Tysterne faae, at vi retirerede, faa stormede de mod
vores Artillerie og tog to Kanoner fra os.
V i horte nu igjen
et stærkt Hurraraab, og vi troede at det var Fjenderne, men
vi erfarede siden, at det var vores Husarer, som havde stormet
ind mod Fjenden og frataget dem den ene Kanon igjen og
siden hugget dem igjennem en fjendtlig Kolonne og dræbt mange
Tystere.
V i maae nu hore mange Grovheder af Husarerne,
fordi vi lod dem i Stikken og flygtede; men det var ikke vores
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Skyld, thi vi flygtede ikke, før vi fik Ordre dertil.
V i blev
nu ved at retirere ind igjennem en Landsby og ud i en Skov;
vi havde ncrsten naaet Haderslev, da vi blev overfaldet, men nu
maatte vi træffe os en meget lang Vei tilbage og gjore et stort
Omsving, før vi kom til Haderslev.
D er ventede v i, at der
havde været Soldater nok og vi kunde have været i god Behold
og faaet en Smule Vederqvægelse, som vi trængte Haardt til,
men davi kom der, var der ikke en S oldat,
de var alle flyg
tet; vi maatte altsaa vedblive at marsere t il
vi kom til Christiansfelt; der var vi nu vis paa, at vi flulde hvile, men det
flog osogsaa fe il; vi maatte endnu reise et Stykke Vei, faa
kom vi til en stor Mængde Krigsfolk.
V i vare faa trætte og
faa tørstige, at vi næsten ikke kunde gaae af Stedet, og faa
vare vi faa tilredte af Sved og Støv, at vi
mere lignede
Skorstensfejere end Soldater. D er blev nu gjort Holdt, og en
veltænkende Bondemand kom kjørende med et stort Oxehoved
fuldt af godt O l, fom vi flulde have uden Betaling; men faa
stormede de ind paaVognen
saamange, at det
var kun de
Stærkeste, der kunde faae Noget. Jeg tænkte jeg vilde bie lidt
t il den største Trænge var forbi, men da den var forbi, var
ogsaa Ollet forbi.
Jeg maatte da kjøbe en Pægl V iin og
drikke og være glad at jeg kunde faae det. Nu laae vi der en
halv Timestid, faa maatte vi igjen affted til Colding.
D a vi
kom der, var vi faa sultne og udmattede,
atvi heller ikke
kunde have gaaet længere. Nu fik vi, omtrent 9 eller 10 hun
drede M and, et meget godt Qvarteer i en kongelig Hestestald,
hvor vi sov godt inat. Saaledes gaaer det til i Krigen. Hvormange der faldt i dette Slag veed jeg ikke; ved vores Com
pagnie savner vi 17 M and, ved første Compagnie favnes 12,
ved fjerde Compagnie har de ikke mange tilbage, ved tredie
Compagnie favnes kuns 5 M and, men deriblandt er t il min
store Sorg Jørgen Berken; men tal endelig aldrig derom til
Nogen, at hans Kone skulde spørge det, og jeg trøster mig med,
at de ikke Alle ere døde; Nogle kan være saarede, Nogle fangne
og Nogle være kommet en anden Vei ud; men det er nu snart
Aften, og endnu er Ingen kommen.
Jeg maa nu ende min
19 *
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Skrivelse; Gud har denne Gang holdt sin almægtige Haand
over mig, og jeg haaber, ot han ogsaa vil gjore det for Efter
tiden. Lev vel, inderlig elflede Kone, lev vel!
Ole Christian Sorensen.
Nu kom Jorgen Berken, til min store Glæde; han kom
tilsses fra Slaget af.

4.
Leirstov 6 Juli 1848.

Hsitelskede Kone!
D it venlige Brev fra 28de Juni har jeg med stor Glæde
modtaget den 5te Juli, og jeg takker Dig hjertelig, fordi Du
skriver saa snart, thi jeg er aldrig ret glad, uden naar jeg faaer
Brev fra Dig.
Det smerter mig meget, at min Nolen med
at strive har forvoldt Dig saa stor Bekymring, og jeg lover
Dig for Eftertiden ikke at tove saalænge. Dog hvis det flulde
blive Tilfælde, at det engang stulde vare længe, inden D u faaer
Brev, saa maa D u derfor ikke tabe Modet, thi det kunde jo
blive muligt, at jeg kunde blive syg eller fangen, saa det kunde
blive mig umuligt at strive, men jeg var jo derfor ikke for
loren. Det glæder mig inderlig at hore, at I alle har Hel
bred og lever vel, og at Folk ere saa gode mod Dig. Tak
Peder Aasholm, eller maastee rettere hans Kone, paa mine
Vegne, fordi hun har eftergivet Dig de halve Rentepenge; hils
ogsaa Madame Færk fra mig og tak hende mange Gange for
den Godhed, hun beviser D ig ; hun har altid været en god
Kone mod os. Ogsaa Gundersen og Madamen være hilset
fra mig; da deres Fodested ikke er langt fra Kirkeby, saa
kjender de maastee en derværende Præst Pastor Petersen, en
meget tydstsindet Mand. Da vi efter en temmelig lang Mars
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kom der t il Byen, vare vi som sædvanligt meget tørstige; der
lob derfor en stor Flok ind i Prcestegaarden for at drikke noget
Vand, men efter Præstens Befaling blev Pompen fastnaglet,
stiti det ikke var muligt at faae en Draabe.
De læste nu en
Deel Velsignelser over Præsten, og kom hen i en anden Gaard
og fik Vand; men næste Dag, da vi skulde til at koge Suppe,
da fik Præsten Gjeugjeld for sin Gjæstfrihed; vi stiae, at han
havde en stor Stabel Bøgebrænde i sin Gaard, og nu bleve
Alle enige om, at dette skulde bruges til at fyre med. V i løb
nn omtrent 30 Mand hen og hentede saameget som vi kunde
bære, og endskjøndt vi ikke behøvede saameget, saa blev det dog
alt opbrændt.
Men det var dermed ikke nok: vi fik ogsaa i
Sinde, at vi vilde have Grønt paa vor Suppe; vi gik derfor
ind i Præstens Hauge, og tog alt hvad der faae grønt ud,
enten det var saa brugeligt til Suppe eller ei. Præste-Familien
stod i Vinduerne og faae paa os, men de sagde Ingenting til
os, og de maatte ogsaa helst tie stille; thi naar vi ikke nyder
vor Net, saa tager vi os selv tilrette.
Saaledes kom vi og
saa engang til en stor Herregaard, der vilde vi kjobe noget
Melk, men Madamen vilde flet ikke sælge os noget, hun sagde
hun havde ikke noget, thi der havde nylig været en stor Deel
Krigsfolk der og havde fortært det; vi
søgte nu omkring og
fandt snart Melkestuen, som var fuld af Melk. Der gik nu et
P ar Stykker derind og aabnede et Vindue, og nu langede de
een Bøtte ud efter en anden, og da der var en stor Mængde
Folk samlet der udenfor, saa gik det alt med, tilsidst drak de
endogsaa Fløden.
Nn kunde Madamen siden lade sine Piger
gane omkring iblandt Soldaterne og opsamle de tomme Bøtter,
og saaledes gaaer det ofte til.
Jeg seer, at Gundersen trøster
D ig med at vi snart flulle komme hjem, men efter hvad jeg
kan forstaae, nyder vi nok ikke saasnart den Lykke.
Den 29de
J u n i stod der et Slag ved Haderslev, og endfljøndt de Danfle
beholdt Valpladsen, maatte de dog strax efter trække dem tilbage,
da Fjenderne vare altfor mauge.
Hele den danfle Armee ryk
kede tilbage over Kongeaaen, og vi ligger nu i Jylland omtrent
en M i i l Vesten fra Kolding, og det er den daarligfle B y vi
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har lagt i, men idag flal vi nok reise derfra, hvor vi stal hen,
veed jeg ikke. Svenflerne ere nok komne, men de ligger paa
Fyen og paa Als, de stal vcere 2 5 0 0 0 M a n d , men der siges,
at de ikke maae hjælpe os, uden Tysterne vil rykke ind i Jylland
igjen, og det gjor de vist ikke, thi de ere ikke tossede. D u
flriver, at Tyrkerne vil komme og hjælpe dem; men det har jeg
ikke hort noget om, men de siger, at Engellænderne vil hjælpe
dem, og at Russerne vil hjælpe os, men flal de alle rykke her
ind, saa frygter jeg meget for at vort kjære lille D anm ark bli
ver aldeles odelagt; men jeg takker G u d mange Gange at I
lever i en Egn, hvor Krigens Elendighed vist ikke saa snart vil
ramme Eder. Kornet staaer herude meget godt paa M arken,
men det er bedrøveligt at see, hvorledes det mange Gange bli
ver overkjort med Kanonerne, og overmarseret af store, tætfluttede Kolonner, saa det bliver som det var tro m le t..............
S o d e Kone, jeg sender D ig hermed igjen 5 R igsdaler, som er
alle de jeg eier, men imorgen er det Lønningsdag, saa faaer
jeg 3 P. 2 ß, saa har jeg Penge nok igjen. - Jeg ender nu
min Skrivelse med de kjærligste Hilsener til D i g , min elstede
Kone, og vores kjære B o rn og alle gode Venner. G ud være
med Eder!
Ole Sorensen.
5.
Haraldskjcrr 26 J u li 1848.

Inderlig elstede Kone!
................ Jeg kan ogsaa tilmelde D ig , at jeg har, G nd være
lovet, ogsaa Helbred, som er det eneste Gode, jeg kan rose mig
af; men det er jo ogsaa det Vigtigste af Alt; der er saa mange
af vores Kammerater, der lider saameget af Frost og Kulde i
denne Tid, at de ikke glemmer det saalænge de lever, thi det
regner her næsten bestandig, og vi er mange Gange reent gjennemvaade, og Klæderne maae jo altid torres paa Kroppen. Jeg
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har i de sidste Tider havt endeel Frihed, fordi jeg siulde sye
for Mandskabet, men det er nu forbi, thi vi har igjen faaet en
ftor Deel Rekrutter til os af Frispillerne, og deriblandt var 16
Skomagersvende, som for det Meste vare leiede af rigeBondersonner, og nu kunde Karlene jo nok faae syet, uden at have
Nogen fr i for Tjeneste for at sye; jeg maa altsaa igjen folge
min T nu r og tage hvad der falder paa. For nogen T id siden
taltes der saameget om Vaabenstilstand og Permission, og der
var ogsaa Stilstand i nogle Dage, men det er nu reent forbi,
A lt er igjen ved det Gamle.
V i ere nu reist fire M ile længere mod Nord og ligger paa en Herregaard en M ii l Vesten fra
Veile, som hedder Haraldskjær, der er vi omtrent 500 Mand.
Det er det bedste Qvarteer, vi har havt længe, thi der kan vi
saae baade Melk og S m or og Ost at kjobe, og det er en stor
Ting i disse Tider.
Det er en stor, smuk Gaard, som den
gamle danske Konge Harald Blaatand har ladet bygge. Den
bliver nu næsten reent ruineret, i Borggaarden bliver de fleste
Vinduer muret igjen og i det Sted anrettet Skydehuller, og
paa nordre Side bliver den tykke M u u r mange Steder flaget
ned, for at vi kan faae Plads til at retirere, naar vi ikke kan
holde Stand længere; Ladegaarden, som ogsaa er grundmuret,
har den samme Skjæbne, og Marken bliver overgravet med
Lebegrave og Forflandsninger, og hverken Korn eller Græs b li
ver sparet, og naar Fjenden kommer, som vi hver Dag venter,
saa bliver vistnok Gaarden stukket i Brand, naar vi forlader
den, og det er desværre ikke Haraldskjær allene, der har den
Skjæbne. Sode Kone, tak Gud, at I endnu ikke kjender S lig t.
— V i havde for nogle Dage siden Revy for General von Hedemann og der var næsten hele den danste Armee samlet, det var
rigtignok mange Folk at see paa, men det er dog maaskee ikke
nok. — N u begynder Folk her i Egnen rask at hoste, og her er
Gudflelov en god Avl, men Veiret er meget ustadigt, og det er
vist heller ikke godt for vores Torv, kan jeg nok tænke. Elflede
Kone, lad mig vide, hvorledes det staaer til med Torvene, med
Hoet og med Kornet, thi jeg nyder nok ikke den Glæde at
komme hjem og hjælpe D ig med nogen af Delene, thi endnu
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er der ingen Udsigt til Krigens Ende, men nmoffee at Gud vil
gsøre det bedre, end nogen af os venter. Jeg veed forresten
Ingenting, hverken om Tysterne etter Prøjserne, jeg horer nok
saa meget, men jeg troer knus Lidet deraf, thi man bliver saa
ofte fyldt med Loan, at man tilsidst bliver kjed af at hore det.
Jeg ender nu min Skrivelse med de allerkjarligste Hilsener til
Eder alle, men isar til D ig , min fjern Kone.
Gnd give at
vi snart maatte nyde den Gloede at see hverandre sunde og
friste igjen; hils dine Foraldre og Sostende og dernæst alle
gode Venner fra mig. Lev vel!
Ole Christian Sørensen.
S kriv endelig snart igjen.

6.
Vraae

7 August 1848.

Høitelflede Kone!
D it Brev af 2den August har jeg med Gloede modtaget,
og jeg takker D ig , at D u skriver saa snart; det glader mig
meget, at alle Ting staaer saavidt godt til hjemme. Kjare
Kone, lad det ikke angste D ig, at jeg har sendt D ig mine
Penge, thi jeg har endnu mere end nok tilbage, og jeg vilde
ogsaa gjerne sende D ig nogle idag, men jeg kan ikke forskaffe
mig nogle Sedler, og Sølvpenge ere ikke gode at lægge i
Breve, derfor faaer D u vist ingen denne Gang. Sode M arie,
D u vilde vide, hvorledes jeg har det med Linned, og dermed
har jeg det godt; jeg kjobte en Skjorte og saa blev mig siden
een stjanket; thi de veltankende danske Borgere og Bønder sen
der os tidt baade Skjorter og Strømper, og de falder ogsaa
mange Gange paa torre Steder.
V i kan endelig nok for det
Meste faae vastet hos Hunsmandskoner, og naar vi ikke kan
det, saa vaster vi jo selv, men det er bändigt.
Søde Kone,
jeg vil nu lade D ig vide, hvorledes vi har det til Almindelig
hed i vores Qvarteer.
Naar vi nu kommer til en Gaard,
hvor vi stal indqvarteres, saa marserer vi ned i Ladegaarden,
vores Offiserer gaaer da hen og aabner Ladedørene, S tald-
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doren og Kohuusdoren, faa raaber de: forste Platung herind,
anden Platung herind, tredie Platnng herind, og fjerde Platnng
derind, og saaledes bliver de ved, indtil der ikke er flere. O ffisererne gaaer faa op i Stuehuset og lader dem der anvise de
bedste og smukkeste Værelser, os bekymrer de dem nu ikke mere
om.
V i gaaer nu ind, og det Forste vi gjor er, at vi borer
vores Bajonetter i Væggene og hænger derpaa vores Gevær,
Tornyster og Lædertoi, faa stal vi til at see efter vores Seng;
over hele Laden ligger et Lag Halm, omtrent tre Qvarteer tyk;
denne Seng har Tyskerne forst redt op, og saasnart de forlod
den, blev den igjen afbenyttet af de Danfle, og har ikke siden
været ledig, faa D u kan let forestille D ig , hvordan den seer
ud. Halmen er fast sammentraadt, baade smaat og snavset, og
mange Gange faa fuld af Utoi, at vi siger til hverandre, at de
tyfle Luns ere her faa store, at de reiser dem op paa B ag
benene med et halvt Komisbrod i Munden, og endfljondt denne
Skjemt rigtignok er overdreven, faa er det dog vist, at det er
ingen Plaseer; thi at blive fr i for dette Kram er ikke muligt,
om vi end faa stiftede Skjorte hver Dag.
Naar vi beklager
os til Offisererne, faa siger de, at det gjor Ingenting, det horer
til Krigsvæsenet, og det er jo en daarlig Karl, der kan ikke
bære en Luns; det er al den Fortrostning vi fa aer hos dem.
D u vilde ogsaa vide, hvordan mine Neiseklæder har det, men
det fan jeg ikke sige D ig , thi baade Jorgen Berken og jeg
leverede vores Klæder til Sadelmager Madsen i Nyborg, og vi
bad ham at forvare dem til os til vi kom tilbage, og at give
dem til nogle fattige Folk, hvis vi ikke mere kom tilbage, jeg
veed derfor ikke, hvorledes de har det. Jeg vil nu denne Gang
ende min Skrivelse med de allerkjærligste Hilsener til D ig min
kjære, elskede Kone, vores kjære B orn og alle gode Venner.
Gud give at jeg snart maatte nyde den Lykke at see Eder igjen.
Lev vel, sode Kone, lev vel!
Ole Christian Sorensen.
S kriv endelig snart igjen,
alt det N yt D u veed.

gode M a rie ,

og lad mig vide
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7.
Kjcrrbölle 18 August 1848.

Hoitelflede Kone!
Jeg takker D ig mange Gange for dit Brev af 13de den
nes, som jeg med stor Glccde har modtaget, da jeg deraf seer,
at I alle lever vel, og at det staaer saavidt godt til hjemme,
og jeg kan ogsaa tilmelde D ig , at jeg endnu, Gud uære lovet,
har Helbred og lever saa godt, som man i disse Tider kan
gjore Regning paa.
Jeg vil nu lade D ig vide, hvorledes det
er gaaet os, siden jeg sidst skrev til D ig.
V i laae dengang i
Vraae og ventede paa Ordre til at reise tængere bort. Om
Natten mellem den 7de og 8de omtrent Klokken 1 blev der
blæst A lla rm ; vi kom nu med en Fart paa Benene og marserede en M iils Vei Sonder paa, saa gjorde vi Holdt, og hele
forste Brigade blev samlet, som bestod af 1ste, 2den og Ilte
Linie-Jnfanteri-Batallion, 5te Reserve-Batallion, 3die ReserveJægercorps, Holstebroes frivillige Jægere, 3die Dragon-Regi
ment, en Trop Husarer og de jyske Herregaards-Skytter, og en
Deel Artillerie.
D a vi nu alle blev samlet, rykkede vi over
Konge-Aaen og saa rafl Sonden paa. V i ventede, at vi havde
strap stodt mod Fjenden, thi vi havde hort, at de laae tæt
Sonden for Konge-Aaen, men de havde trukket sig tilbage, og
vi maatte reise en lang Vei, for vi kom til dem.
D a vi var
kommen et Par M ii l ind i de flesvigske Egne, saa gjorde vores
Brigade-Kommandor Holdt med alle Musketererne og Artilleriet,
og vi andre. Jægerne, Herregaards-Skytterne og Kavalleriet,
vi maatte blive ved at marsere videre fort, og en Husar-Offiseer
fik Kommandoen over os.
Nu fortalte vores O ffiserer os, at
vi fluide blive ved at reise til vi kom til Fjenden, og vi flulde
flaaes med dem enten det gik saa op eller ned.
Denne Efter
retning behagede os just ikke meget, især da de fleste nu vare
blevne tilbage, og vi var kuns saa faae til at gaae imod Fjen
den; vi knurrede noget over Brigade-Generalen, fordi han ikke
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vilde labe dem alle folge med, og nogle sagde, at det var m a astee h ans M e n in g , at han vilde have os alle af med Livet, og
det tegnede næsten ogsaa dertil; men det v ar en stor G læde for
os at see, hvor glade de flesvigste B o n d e r vare ved vores A n 
komst; overalt hvor vi kom frem, stod de baade Unge og G am le,
baade F ru e n tim m e r og M an d fo lk paa begge S i d e r af Veien,
og bad os velkommen, og hvor vi faae hen, faae vi ikke Andet
end glade Ansigter; mange B y e r kom vi igjennem, hvor vi for
havde været indqvarteret, og der var M a n g e der kjendte os,
og de nedbad Alle G u d s Velsignelse over os og onstede, at det
maatte gaae os alle vel. N a a r vi kom til en B y e, faa spurgte
vi- er der nogen Tyskere her? nei, sagde de, idag har vi ingen
feet, men igaar var der nok af dem, og de er vist ikke langt
borte; lad os see at 3 tugter dem dygtig, thi de ere faa slemme
mod os, de tager A lt hvad vi h a r ; havde vi blot E der igjen,
faa skulde vi være ret gode mod Eder. V i fortalte dem at vi
ikke kunde blive hos dem, hvor gjerne vi end vilde, men vi var
blot kommet for at gjore Tyskerne et B eso g , og vi lovede at
tugte dem det bedste vi kunde. V i vare nu meget kjede af
Reisen; thi det v ar n u hoit op paa D a g e n og vi havde m a r seret hele T iden og In g en tin g faaet hverken at spise eller drikke,
og endskjondt B an d e rn e stod baade med D l , B r o d og B ræ n d e viin og vilde give os, faa var dog vores Offiserer faa flinke,
at de forbod os at nyde det M indste, ikke engang en D rik
V an d m aatte vi faae, om vi end var færdig at doe af Torst.
Offisererne kunde nok holde det ud, thi de havde In g en tin g at
bære og havde deres Tjenere bag efter sig med deres V iin flaster; men vi havde hverken V a n d eller V i i n , men baade
G evær, T ornyster og fuld B epakning at bære paa, og der var
ogsaa mange, der ikke kunde udholde at gaae længere, og de
lagde dem ned i Veigrofterne, en efter en anden; vi andre,
som kunde gaae, blev ved at trække S o n d e r paa det bedste vi
kunde. O m sider kom vi til en H erregaard, som laae i en
S k o v ; der opdagede vi en proisifl P atro lie, som bestod af fire
H usarer, den ene blev stubt, de to taget tilfange, og den fjerde
smuttede bort fra os i Skoven. N u reiste vi videre, og faa
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fik vi at vide, at en B y en halv M i i l s Vei derfra ved N a v n
S te p p in g v ar fuld af Proisere. V i reiste nu derhen saa rask,
at vi ncrsten mere lob end gik, og paa dette Stykke V ei blev
der en stor D eel liggende i G ro fterne, fordi de ikke kunde gaae
længere. Proiserne v ar vist ikke betænkt paa at tage imod
Fremm ede den D a g ; thi vi fane ikke noget til dem for vi
næsten v ar ved B y e n , nu fik
de med en F a r t nogle Jæ g ere
jaget ud mod os, som begyndte bag nogle G jerd er at fyre dyg
tig paa os, ogsaa nogle K yrasserer kom nd tilfods og stillede
sig bag G jerderne og skjod paa o s ; vores K o m m a n d o r raabte
n u : Jæ g erne frem ! vi styrtede n u frem mod en stor G a a r d ,
som vi saae v ar fuld af proisiske K yrasserer. N u retirerede
vores H u sarer og D ra g o n e r tilbage saa stærk som Hestene kunde
lobe, men gjorde H o ldt igjen, da de v ar kommet saa langt
bort, at F jend en s Kugler ikke kunde ram m e dem. D a vi havde
omringet G a a r d e n , begyndte P roiserne dygtig at fyre ud af
V in d u er og D o r e , og de havde ogsaa ligesom vi i H ara ld sk jæ r
anrettet S kydehuller paa Væggene, som n u kom dem godt t i l 
pas. O g n u gik det meget lystigt til, hele B y e n vrimlede nu
af Proisere, som alle samledes paa en T ofte, og vi tænkte hvert
Oieblik, at de havde kommet at hjælpe deres L an dsm æ nd , men
de frygtede vist for, at vi havde havt et B ag h o ld , og det havde
vi ogsaa, men de v ar saa langt borte, at P roiserne gjerne kunde
have spiist os, sorend de kunde komme os til H jæ lp. N u sa m 
ledes de Fjendtlige til fra alle K anter. V i ansaae det ikke for
rundeligt at blive der længe. V i tog derfor i en H ast 21 p ro i
siske Kyrasserer tilfange og en Jæ g e r og 14 Heste, og med
Dette B y tte reiste vi den samme V ei vi var kommen, det s n a 
reste vi kunde, og havde vi biet en T im e længere, saa havde
der ikke kommet een af os tilbage. D a der ikke kan ru m m e s
mere paa P a p ire t, saa m a a jeg afbryde m in Skrivelse med de
kjærligste Hilsener til D ig , m in inderlig elskede Kone og vores
kjære B o r n ; G u d give at jeg sn art m aatte komme hjem til
E der igjen. Lev vel! H ils endelig M a r e n Ugilt fra mig og
tak hende mange G an ge paa mine Vegne for den Godhed, hun
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beviser E d e r; ogsaa M a r e n N o rg aa rd sender jeg m in skyldige
H ilsen og Tak.
O le Christian S o ren sen .

8.
Stoustrup 2 M ai 1849.

Hoitelskede Kone!
............... I disse T id e r har vi det forresten godt nok, thi vi
har ingen lange M a rse r, og faaer vores N atu ralforp leining ,
hvoraf vi med Tarvelighed nok kan leve, og n u bliver N e tte rn e
kortere og ikke saa kolde, som de har vceret; altsaa synes jeg
dog nok det kunde gaae an, n a a r det ikke v ar for E d e rs S k y ld
hjemme, men det gjor mig saa ondt, n a a r jeg ternfer paa, at
D u m a a vaere allene og doie saameget, .medeus vi andre mange
G an g e gaaer og driver D ag en e bort; men jeg beder D ig ogsaa,
kjære Kone, at D u ikke arbeider mere end D u kan udholde, og
ikke foretager D ig Noget, som er over dine K ræ fter; thi hvad
D u ikke uden altfor stor Besværing kan saae gjort, lad det
kuns være til en anden G an g . D e t glæder mig meget at I
alle har Helbred, G u d give, at jeg altid kunde sporge dette fra
Eder. Jeg er ogsaa Gudskelov friff, og vi har i de sidste T id er
ikke feet noget til Fjenden, men der er ikke langt mellem dem
og os og vi veed ikke, hvilket Oieblik vi stal stede sammen,
men jeg troer dog, at Tysterne ikke rykker længere frem, thi de
kan ikke godt komme længere frem, ferend de har indtaget F r e 
dericia, og der tænker jeg nok de vil holde deres Næse fra.
Havde Kolding været saaledes befæstet, saa havde de nok blevet
fri for at gaae ind i Jy lla n d . Je g troer nok, at vores kom
manderende G en eral von B y lo v han havde Lyst til endnu en 
gang at gjore et Forseg paa at drive dem tilbage, men da han
yttrede dette til G en eral von M o ltk e , som er K o m m a n d er over
4de B rig a d e, stal denne have svaret ham, at ikke en eeneste af
hans B rig a d e flulde gaae imod Fjenden, ferend han saae en
kongelig B efalin g dertil, thi Kongen har selv sagt, at han vilde
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ikke have fine Folk mere spoleret, be flulbe ikke mere kjæmpe
mob en firebobbelt overlegen Fjenbe. Og feg tænker ikke Heller,
at vi kommer i Slag mere, nu spaaer be igjcn meget paa Freb,
til ben 15be M a i, siger man nu, bet skal være forbi, og Gub
give, bet maatte blive sanbt.
D u vilbe vibe, om jeg syntes Du skulbe kjobe en G riis,
og bet fortrijber jeg flet ikke paa, naar D u kan have noget at
give ben at æbe, men D u har vel ingen Penge at betale ben
meb; men maaffee D u kan faae ben paa Krebit til jeg kommer
hjem, jeg skat vel ogfaa nok fee at fenbe Dig nogle Penge meb
bet Forste. Meb Skovlars og meb Torvene maa D u albeles
have bin egen Villie, men bet er vel ikke værb at nægte bent
bet. Jeg enber nu min Skrivelse meb mange kjærlige Hilsener
til Dig og vores Born og vores Forætbre og Sostenbe. Hils
mine Forælbre, at be ikke maae blive vrebe, forbi jeg bennegang
ikke kan faae Tib til at strive til bem; hils bine tjære For
ælbre og bin Brober fra mig og tak bem mange Gange, forbi
be ere Dig faa behjælpelige paa alle Maaber; hils vores Na
boer og alle gobe Venner, men frem for Alle være Du min
elstebe Kone hilset fra bin til Doben tro Manb
Ole Chr. Sorensen.
(Skriv snart igjen.)
Elstebe Kone!
Da jeg i be fibste Dage ikke har kunnet faae Leiligheb
til at aflevere mit Brev, faa vil jeg nu, førenb jeg affenber
bet, labe Dig vibe, at vi igaar ben 3bie M a i Haube en varm
Dag meb Tysterne; vi brev bem en M iils Vei tilbage, nogle
falbt, men jeg og min Ven Jørgen Berken har ingen Skabe
faaet. Lev vel, søbe Kone.
9.
Fredericia 9 M ai 1849.

Høitelstebe Kone!
Enbfljønbt Tuben er meget fnap for mig, vil jeg bog
strive et Par Linier til D ig, fjære Kone, og labe Dig vibe, at
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jeg endnu, Gud nære lovet, er suud og frist, og det har jeg
ikke Slubre at takke for end den gode Gud; thi iforgaars saae
det bedrøveligt ud for os.
V i kom i Søndags paa Forpost,
og Mandag Morgen Klokken 8 skulde vi igjen være afløst, men
Klokken 7 rykkede Fjenden frem, og vi begyndte at forsvare os
det bedste vi kunde.
Men da Tysterne vare altfor mange, faa
maatte vi trække os tilbage til en Landsby * ), fom laa et lille
Stykke Vei længere tilbage.
Der fik vi Forstærkning af nogle
Batallioner, og der havde vores Folk opkastet nogle Forstands
ninger, og da vi ogsaa der havde en Deel Artillerie, saa haabede vi, at vi der nok skulde holde Stand, og vi holdt os ogsaa længe, men da Fjenden fik mere og mere Forstærkning, og
deres Batterier var meget sværere end vores, og Byen, hvorved
vi havde Dækning, blev studt i Brand, faa maatte vi retirere,
især da vores høire Fløi trak sig tilbage, og vi blev befludt
fra tvende Sider.
Ja D u maa troe, føde Koue, at det saae
galt ud; hvor vi vendte vores Dine hen, saae vi ikke andet end
fjendtlige Skarer, brændende Gaarde, flygtende Fam ilier, Saarebe og Døde.
Dengang frygtede jeg rigtignok, at jeg ikke
stulde have skrevet mere til D ig, men den gode Gud, font altid
har bevaret m ig, holdt ogsaa denne Gang fin bestjermende
Haand over mig.
V i trak os nu tilbage lidt efter lidt, og
hver Gang vi kom forbi en Gjenstand, hvorved vi kunde have
en Smnle Dækning, faa forsvarede vi os der faalænge, til vi
blev nødt til atter at retirere, og saaledes maatte vi vedblive
omtrent to M iil, og først Klokken
rykkede vi ind i Frede
ricia.
Det var en streng Dag for os; jeg har nu været i 5
S la g , tuen de første fire havde flet Jutet at betyde imod dette,
og faa traf det tillige saa uheldigt, at vi havde In te t hverken
at spise eller at drikke, thi vi stulde have havt Naturalforpleittittg, naar vi kom af Vagt, men vi fik i det Sted tnstc Kugler.
Fredericia er nu beleiret af Tysterne, og Indbyggerne flygter i
Hobetal over t il Fyen; ogsaa af Krigsfolkene er der mange sat
over, men vi tilligemed flere stal nok blive her og forsvare
*) Her sigtes til Træfningen ved Gudso, 7de Mai 1849.
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Byen. Tiden tillader mig ikke at strive mere denne Gang, og
jeg ender nu min Skrivelse med de kjarligste Hilsener til Eder
alle, og med en inderlig Bon til Gnd, at han vil gjore en
Ende paa den Elendighed, som truer vort kjcrre Danmark.
Lev vel, sode Kone! o Gud! lad os samles igjen med S u nd 
hed og Glade.
Ole Chr. Sorensen.

10.
Fredericia 17 Juni 1849.

Hoitelstede Kone!
Jeg takker D ig for dit Brev af 2den J u n i, som jeg med
Glcrde modtog den
15de, da jeg deraf faae, at I alle levede
vel; jeg lever ogsaa godt. Idag er vi rigtignok kommet her
over igjen og stalvare her i sex Dage (paa Vand og Brod,
som vi kalde det), men vil Tysterne lade os beholde Livet i
disse Dage, faa kommer vi over til Fyen igjen i 6 Dage, og
der ovre har vi det jo meget godt, altsaa lever vi josom M ennester den halve Tid.
V i har det i disse Tider ikke nar faa
strengt, som vi havde det ifjor, men vi ere bestandig udsatte
for Fare; thi Tysterne ligger endnu her omkring Byen og
kaster hver Dag nogle Granater eller Kugler herind til os, og
det er sjelden nogen Dag gaaer forbi, uden der er jo Nogen
der kommer til Skade.
Jeg kan ikke vide, hvorlange de vil
ligge her, nu har de snart lagt her i 6 Uger, og vi ere kjede
af dem, men jeg tanker, at Banderne derude omkring ere lige*
saa kjede af dem. I Stoustrup, som er den narmeste Landsby
herved, der under vi dem det endelig godt nok, thi de vare rige
Folk med meget store Gaarde, men de vilde Ingenting unde os
hverken for Betaling eller uden Betaling, men nu maae de
vistnok lade til saalange de har Noget, og Tysterne ere nok
ikke af det Slags Folk, at de betaler hvad de faaer; men imod
os ere de meget redelige, thi saasnart vi fra Voldene sender
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dem en Kugle, faa sender de os strax to igjen, og sommetider
mange flere. Vores Forposter staaer faa ncrr ved Tyskernes
Forpostkjæde, at de mange Gange kan tale sammen, men det
er strengt forbuden; men de gaaer mange Gange og gjor adflillige
Narrestreger ad hverandre. Tysterne har gravet store Huller,
som deres Forposter staaer i , såa at vi ikke kan see mere end
Hovedet paa dem, og det er naturligviis for at V ores ikke stal
styde dem, og de kunde jo let styde hverandre, n aa r de staaer
faa toet sammen; men det er dog sjelden at Tysterne styder,
uden V ores begynder forst. E n D a g da vores Compagnie
nylig var kommet paa Post, faa sprang der en Tyster op af
sit H u l og stod frit oven paa og raabte til V ores: er I af
forste R eserve-Jæ gercorps? ja, svarede V o re s; ja faa ville vi
voere Venner, sagde Tysteren, vi ville ikke styde paa hverandre,
thi hvad kan det hjælpe, om vi ogsaa kunde flyde et P a r S ty k 
ker paa begge S id e r. H an gik derpaa ned i sit H u l igjen, og
der blev den hele D a g ikke vexlet et S k u d mellem Kjcrderne.
D e r er en Eng, som gaaer igjennem Fredericias M a r k , og der
er Vandet stemt op over, og der staaer Tysternes Poster paa
den ene S id e og vores paa den anden. E n D a g da det var
en stcrrk Blcrst og Vinden var fra Tysternes S id e , da flog de
et P a r S tu m p e r F jæ l sammen, satte derpaa en Tintallerken
med et Franstbrod, et lille Stykke røget Flest, en Flaske med
en Pergel R om i og et Fjerdingspund Røgtobak, og en S e d 
del havde de klistret derpaa, hvorpaa der stod strevet, at det
var en lille Foræring fra 7de B atallio n, og nu satte de dette
F arto i med denne Last i Vandet, og det varede ikke længe,
forend det kom over til vores S id e . D e t blev nu taget op og
bragt til Feltvagten, og siden ind til Kommandanten, og da han
havde faaet det undersøgt, sendte han det igjen nd til Vagten
med den Befaling, at de gjerne kunde fortære det, for det sti
lede intet, men at de ikke maatte modtage mere af dem. Jeg
ender nu min Skrivelse med de kjærligste Hilsener til Eder
allesammen. Jeg seer, sode Kone, at I har et godt H aab om
R ussernes Hjælp, og gid det kunde blive til Noget, men det
har vi ventet paa saalænge, og vi har endnu ingen stet. Hermed
20
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sender jeg D ig 5 R ig sd a le r, da jeg seer, at D u har bekommet
de a n d re; hils S i n e , at jeg ikke har feet noget til hendes
B ro d e r. Lev vel, elskede Kone! Lev v e l !
O le Christian S ore n se n .

IL
Fredericia 29 J u n i 1849.

Hoitelstede Kone!
Endstjondt T id en er knap for mig i disse T ider, vil jeg
dog n u anvende en T im e stid til at strive et P a r Linier til
D ig og lade D ig vide, at jeg endnu Gndstelov er sund og frist
og lever godt. J g a a r holdt jeg din G eburtsd ag paa Fyen, og
iaftes Klokken 11 kom vi herover igjen. V i laae paa G aden
til Klokken 4 imorges, det var en strækkelig Kulde in at, vi fros
som H unde, endstjondt det er m idt om S o m m e re n . O m K r i 
gen kan jeg ikke tilmelde D ig noget N y t, thi A lt er i den sæd
vanlige S t i l l i n g , undtagen at Tysterne stal være trukket læ n 
gere frem i J y l l a n d ; jeg har hort, at de stal være næ r ved
R a n d e rs , men jeg veed ikke, om det er sandt; m en jeg veed, at
de ligger her omkring ligesom sædvanligt, og har os godt indfluttet til L ands, men vores O v e rfa rt til Fyen har de endnu
ikke kunnet stoppe; men vi troer at de er isærd med at bygge
et stort B a tte rie i Trelle S k o v , som ligger ved S o e n nordost
her fra B y e n , og faaer de forst det færdig, saa frygter jeg for,
at vores S e i l a d s bliver stoppet, og kan de forst faae vores
Tilforsel fra Fyen standset, saa ere vi snart færdige. O g n u
siger de, at der snart stal komme en engelst Flaade og hjælpe
T y flerne; vi har n u saalænge ventet paa R u ssern e s H jæ lp,
men de kommer nok ikke, saa der siet ingen Udsigter er til
noget G o d t for D a n m a rk , men vi m aae jo gribe T r o e n s S k jo ld
og H aabets H arnist, som vores P ræ st sagde til os, da vi sidst
var til Kirkeparade. H a n trostede os med at det for havde
endnu feet daarligere ud med D a n m a r k , og dog havde G u d
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gjort det meget G odt igjen, og det haaber jeg, at han ogfaa
gjor denne G ang, n aa r hans T id kommer, og det er jo en stor
Trost for os, at ut ueet), at huad G ud tilftikker os, er os meest
gaunligt. Jeg flreu et B reu til D ig den 17de J u n i, det har
D u maastee ikke endnu bekommet; n aa r D u ferner det, saa skriu
mig endelig strax til igjen, og lad mig saa med det S a m m e
uide, om S o re n og Grethe gaaer noget i Skole. Jeg ueed
nok, sode Kone, at D u ikke godt kan unducrre dem , men S k o 
len maatte jo ikke heller forsommes. Jeg ender nu min S k riuelse med de kjcrrligste Hilsener til Eder alle. Leu uel! og G ud
lad os samles igjen med Helbred og Fred. Leu uel, sode Kone.
O le Christian Sorensen.
12.
Baaring 8 Ju li 1849.

M i n hoitelflede Kone!
Jeg takker D ig for dit B reu af 25de J u n i, som jeg har
med Glcede modtaget, da jeg deraf saae, at I haude Helbred og
leuede godt; o G u d lad os altid spørge dette fra huerandre.
D e r er saa mange stakkels S oldaterkoner, som i disse Tider
faaer de sørgelige Efterretninger fra deres Mcrnd eller fra deres
M a n d s K am m erater, at de enten har mistet Arme eller Been,
eller fundet deres D ød paa F rederick s M arker; thi den 6te
J u l i stod der et frygteligt S l a g ; jeg uar ikke med i dette S la g ,
jeg haude saa trault med at sye for Compagniet; jeg sad i disse
D ag e oppe i B yen og syede, da jeg i dette strenge V e ir, som
det i disse Tider har uaret, ikke kunde sidde ude ued C om pag
niet. D agen for S la g e t sendte øures Kapitain B u d ester mig
og spurgte m ig, om jeg haude meget at bestille; jeg sagde ja;
ja saa kan D u gaae hjem igjen; men D u ftal ucrre her strax
igjen, saasnart jeg sender D ig B u d , thi ut ftal inat ud mod
Fjenden, sagde Kapitainen. Jeg gik nu bort igjen, men Kapi20 *
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taitten glemte at sende Bnd efter m ig, og jeg forglemte da ogfaa at komme. Klokken 1 om Natten rykkede oore Tropper ud
fra Byen,
og da Klokken var
2, horte jeg de forste Geværstud;
jeg reifte mig nu af m it Leie
og gik oppaa Volden, hvor jeg
tydelig kunde fee A lt.
Ak, hvilket S y n ! aldrig glemmer jeg
denne Morgen, endfljondt jeg ingen Fare var i ; det vilde være
umuligt for mig at beskrive, hvorledes dette faae ud; men det
gik rafl tit.
Vores Corps var paa høire F lo i, de begyndte
først med at storme nogle Forflandsninger og et B atteri, men
det varede heller ikke længe, førend deogfaa begyndte paa ven
stre Fløi, og det faae nu ud, fom den hele Egn havde staaet i
lys Lue.
Tysterne stod i deres Løbegrave og forsvarede dem
t il det Iderste, men de Danste blev bestandig ved at storme
frem, uagtet deres Kammerater faldt omkring dem i Hundredeviis, og det var fom om de flet ikke kjendte til at retirere, og
Tysterne vilde ikke heller retirere, de bleve stavende urokkelige
bag deres Forstandsninger og fyrede paa de Danste, indtil
vores var tæt ved dem, faa kastede de deres Vaaben fra dem
og raabte:Pardon! Det var morsomt
at fee, hvorledes vores
Folk kom drivende med hele store Tropper Tyskere ind i Byen;
men det var ikke glædeligt at fee alle de Saarede og Døde,
fom de kom baade bærende og fjørenbe med ben hele Dag, det
var i Tufinbetal.
Der kom ligefaavel Tyskere fom Danskere,
men flest Danskere. Rygtet stal maastee nok gaae faaledes, at
der faldt flest af de Tyste, men det er ikke fandt, og det kan
Enhver, fom har en Smule Begreb om Krigen, nok forftaae, at
da Tysterne kunde ftaae dækkede bag deres Forflandsninger og
bave fr it Skud paa Vores, fom bestandig maatte storme paa
den aabne M a rk, Enhver kan nok begribe, at der maatte falde
flest af dem.
Hvormange der faldt i det Hele, det veed jeg
ikke, og jeg veed ikke heller, hvormange der faldt af vores
Corps, men jeg veed, at der faldt 54 M and allene af vores
Compagni.
Jeg glædede mig meget over Dansternes Se ir, og
det gjorde jo enhver ærlig Dansker, men jeg var dog aldrig ret
glad, thi jeg mærkede strap, at der var mange af mine gode
Bekjendtere, fom maatte farve Græsset med deres Blod, og
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if ær frygtede jeg meget for min gode Ven Jorgen Berken, men
om Aftenen havde jeg dog den Glæde at see ham sund og frist
at komme ind i Byen. Om Middagen var Slaget forbi, men
Tropperne kom ikke ind i Byen før Aften, thi de havde saameget at gjøre med at rekognosere i Egnen, om der stulde ligge
nogle Tystere skjult enten i Kornet eller i Skovene eller i
andre Smuthuller. Jeg gik om Eftermiddagen ned til Kastellet,
som vi kalder det, for der saae jeg at en stor Mængde af de
Saarede blev bragt ned; jeg vilde see, om der var nogen af
mine Bekjendtere derimellem, og jeg traf desværre mange af
dem. Ja elstede Kone, dersom jeg vilde opstrive alle de Rædfler, jeg var Oienvidne til, da kunde jeg strive mange Ark
Papir fulde, men jeg vil flet ikke strive Noget derom, for det
kan ikkeglæde Nogen at hore. — Forresten gjorde de Danfle
denDag en god Fangst, da de drev alle Tysterne langt bort
fra Fredericia, og tog hele deres Beleiringsstyts og nogle Felt
kanoner og endeel Heste og 70 Magasinvogne, Krudtvogne,
Bagasevogne, Marketentervogne, Kanonvogne og alle Slags Baaben. I Førstningen spolerede vores Folk endeel af Kanonerne,
thi de troede ikke at de havde faaet T id til at kjore dem ind i
Byen, og de vilde jo ikke, at Fjenden stulde have nogen Nytte
af dem mere; derfor fornaglede de dem eller sprængte dem itu.
Alle deres Hytter, Tommer, Skandsekurve, og A lt hvad vores
Folk ikke i en Hast kunde staffe bort, det brændte de paa S te 
det,
ogalle Forstandsninger,
Løbegrave og Smuthuller bliver
nu floifet og jævnet, saa det v il koste Tysterne uhyre meget
Arbeide, hvis de igjen stulde faae Lyst til at beleire Byen,
men det troer jeg ikke de gjor, thi de har nu faaet et slemt
Knæk. . . . Lev vel, kjære Kone, det ouster din til Døden tro
M and
Ole Christian Sorensen.
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13.
Hollingstedt 1 September 1850.

Højtelskede Kone!
D it Brev af 25de August har jeg meb ubeskrivelig Gloede
modtaget, og jeg takker Dig hjertelig, fordi D u skriver saa
snart, og jeg ønsker Dig til Lykke med vores lille nye Datter.
Jeg fik igaar Brev fra min Broder Jörgen, hvori han tilflrev
mig denne Nyhed, og jeg troer noeppe, at Tiden nogensinde
har været mig saa lang som igaar og idag, indtil jeg nu taften
fik Brev fra Dig, og det Forste jeg vil foretage mig flal nære,
at strive Dig dette Par Linier til og lade Dig vide, at jeg
endnu Gudstelov er sund og frist, og lever saa godt, som man
i disse Tider kan gjore Fordring paa.Det er
jo rigtignok
intet Herreliv, naar man stal
ligge
63 Mand i etHuus, hvor
lidt stident Ho er vores Senge-Straae og Under-Dyne, vores
Tornyster vores Hoved-Pude og vores Felt-Kappe vor OverDyne, og vores Spise bestaaer sædvanligt af Suppe og Wrter,
som for det meste ikke er værd at spise; men vi faaer jo ogsaa
Kjod og Flest, og det er for det meste godt, især faaer vi
meget Flest, og dog bliver jeg ikke seed deraf, men det var
Synd at klage, thi jeg har det forresten meget godt, og naar
den gode Gud nu snart vil unde mig den Lykke, at jeg kan
spørge fra Dig, elstede Kone! at D u igjen er fuldkommen frist,
saa er jeg meget glad og tilfreds med min S tilling, endfljondt
jeg længes meget efter at komme hjem til Eder. Men Gud
veed, naar den Tid kommer; vi ligger endnu i den samme
S tilling og veed Ingenting, og der kom idag En af vores
Compagnie fra Lasarettet i Kjobenhavn, og der vare de ligesaa
kloge som vi.
Altsaa kan jeg intet Nyt tilmelde D ig, kjære
Kone, men Gud kan snart vende Alting om og gjore Alt godt
igjen, og det faaer vi jo at haabe. Madame Færk troer vel
ikke at jeg kommer hjem mere, eftersom hun vil have mig op
kaldt, dog dette haaber jeg med Guds Hjælp. Dog hvad Barnets

311
Navn angaaer, da er jeg meget godt fornøiet, naar det bliver
efter din Villie.
Naar D u striver til mig igjen, saa lad mig vide, hvor
ledes det stod til med Sessionen hos Eder, om der blev mange
taget, og hvad Tid de stal reise; og lad mig tillige vide, hvor
ledes det staaer til med vores Avl, thi jeg har hørt, at Kornet
derhenne har taget megen Skade af Uveir, og det er vist ogsaa
et elendigt Høst-Veir hos Eder, thi her regner det hver eneste
Dag, og blcrser tillige. Jeg maa nu ende min Skrivelse denne
Gang, thi jeg kan ikke see at strive mere, for mine Dine ere
ikke rigtig gode, og det voldervist disse tyste Røghytter, som vi
ligger i; for de bruger ikke Skorsteen her, saaledes som andre
stikkelige Folk, men Røgen maa gaae ud af Vinduer og Døre,
hvor den finder for g o d t
Lev stedse vel! det ønfles af
din oprigtige Mand
Ole Christian Sørensen.

3.

Breve fra Niels Peter Rasmussen Viemose til sine
Foraldre og Sostende.
Først Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved 1ste Forstccrknings-Bataillon. Laaland. Af Profession Snedker.

1.
Qvarteer: Storebro, Igen Sogn, paa Øctt Als 27 April 1848.

Kjcrre Pige, mine gode Forcrldre og Sostende!
Atter finder jeg saa rigelig Anledning til at bruge Pennen
for at bringe Eder Efterretning om de Begivenheder, der i de
sidste Dage har berørt mig.
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I vort Qvarteer ved Lyrstov fik vi forst Efterretning om,
at Preussen vilde mode os som Fjender. De tydsksindede S le s
viger vidste godt at fortcclle om deres store Antal. 1ste Jcrgercorps og 9de B att. havde Langfredag en heldig Fccgtning med
Fjenden, hvorved de fangede 40 M and, og endeel Bagage blev
tagen; dette gav mig let at forstaae, at de smaae Angreb vilde
fore til Hovedstag.
V i arbeidede ufortroden Fredag, Loverdag
og Paastedag paa Forstandsninger, Forhug i Difileerne ved
Lyrflov og Langeso.
Paastemorgen stod vi i Hoitidsdragt for
at soge Kirken; men med Spaden og Hakken modte vi ved
Solens Opgang, villige t il at danne Forhindringer for Fjenden
af yderste Evne.
K l. 8 horte vi fra Fronten de forste Skud,
men vedblev rolig vort Arbeide, der blev accompagneret af den
stedse tiltagende Kanonade.
K l. 1 kom der Ordre til at rykke
mod Fjenden, det var kun en Haandevending, inden vi alle
vare fcrrdige og marcherede til en Skov ved Gottorp. V i modte
mange af vore Tropper, der bleve dragne ud af Ilden, som
havde lidt meest; det gjorde os ilde stemt, at see vore Kam
merater dode og saarede, men dog tilraabte man os af og til:
flaae de tydste Hunde, de Danste ere tappre! V i vare næppe
ankommen til Skoven, for Batallionen erholdt Ordre, at den
stulde drage gjennem Skoven for at angribe Fjenden, om den
fandtes der.
I vor Tiraleurkjcrde var jeg med at drage den
igjennem; den forste Halvdeel var besat af vore Jægere, en
lang Mose, 600 A l. bred, gjorde et Skjel igjennem Skoven;
paa den modsatte Side af denne uheldige Mose saae vi forste
Gang de preussiste Pikkelhuer; de holdt sig godt i Læ derovre
og drillede os med deres Kugler, der vare uden Virkning; vi
sparede paa vore Skud og stod ingen til Unytte.
Vores Anforer drog os Skytter længer frem mod en G roft, der gjennemstar Mosen; herfra kunde vi lange Fjenden; vor Oberst fulgte
kort efter med hele Batallionen under Hurraraab og Kongen
leve. Fjenden aabnede nu et dækket Batteries Kanoner paa os.
Jeg og nogle saae vilde springe over Groften, men sprang midt
i den, i Dynd til Buxelinien.
D a Obersten saae det, trak
han Batallionen tilbage.
D er sad jeg som kjon Fyr, men
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kravlede dog op igjen under cn liflig Kuglemusik; jeg lagde
mig ued langs Jorden og flod paa en Preusser, Officeer, men
da jeg ladte igjen, glemte jeg Krudt; det var en smuk Redelig
hed, Kuglen kunde jeg ikke tage ud, alt Mandflabet var reti
reret, og min Riffel ubrugbar, en daarlig S tilling midt i
Fjendens I ld ; dog følte jeg Intet i Vieblikket, men glcrdede
mig over Fjendens Feighed, der kun turde flyde fra sin Dækning. Jeg afflruede Pistolen, kom lidt Krudt i Kanalen, paa
denne Maade lykkedes det mig at faae Kuglen ud, nu ladte
jeg rigtig og lob tilbage til mine Kammerater. 7de Gatallion
forlod vor hoire Flanke, som vi troede dcekket af dem. Det
benyttede Preusserne og rykkede i Masser imod os med den
Speculation at fange os; itide drog vi tilbage under vedvarende
Skytteild til Udkanten af Skoven, hvor Armeerne stod opstillet
i Slagorden, nu skulde de ikke længer. Mørket faldt paa, en
heel Dags Kamp havde ikke givet dem nogen Fordeel over os.
I Mørket trak hele Armeen sig tilbage bag Skandserne ved
Lyrfløv, hvor vi tilbragte Natten under Gevær. Kl. 4 om 2den
Paafledag marcherede vi til Flensborg, og efterhaanden fulgte
hele Armeen, af hvad Grund, veed jeg ikke, for vi havde Intet
tabt. I Flensborg bleve vi indqvarterede, men 2 Timer efter
blev der gjort Alarm, at Preusserne var i Byen; i den største
* flammeligste Uorden lob Alting ud af Byen. Jeg havde vaflet
Buxer og Strømper, saa inden jeg fik indpakket, var alle mine
Kammerater borte. Jeg havde hængt mit Uhr op over Sen
gen, det glemte jeg, det er ogsaa den eneste Skade og Tab, jeg
endnu har lidt.
Jeg gik rolig ud af Byen og ærgrede mig
inderlig over den skjændige Uorden; der laae Geværer, Tornystere, Trommer, Munderingsstykker spredt i hele Forstaden; Alt
dette var 5te Dragonregiment Skyld i; de havde feet Fjenden
et Par M ile fra Byen, og saa reed de alt hvad Remmer og
Tøi kunde holde gjennem Flensborg og sagde, at Fjenden var i
Byen; det var en af de tossede Jyder og Skam for deres
Officerer. Cavalleriet har endnu ingen Nytte gjort os. Uden
for Flensborg, paa Valpladsen fra 9de April, fandt jeg min
Fane, men kun den halve Battalion.
M in Pr.-Leutnant var
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med sit Peleton dragen mod den Port, hvorfra Fjenden var at
vente, og Kapitainen ligeledes med det 3die Comp., med Resten
drog Obersten over Gravensteen til Als, hvor vi ankom i Qvarteer Onsdag Nat Kl. 2.
Fra Sondag Morgen Kl. 5 havde
vi vaaget, næret i Kamp, marcheret, arbeidet og sultet. Enhver
Fornuftig tænke sig vor S tilling i 3 Dogn. I dette gode
Qvarteer samler vi nu atter Kræfter. Jeg har ingen Klager
Hort af Soldaterne, uden over de Officerer, der feigt forte os
tilbage og viste en ussel Conduite. Jeg haaber det Bedste af
Fremtiden for gamle Dannemark og Kong Frederik.
Gud
være med os alle.
Niels Peter Rasmussen.

2.
Huusby i M iil Nord for Assens 4 M ai 1818.

Kjære Morten!
. . . . V i ere nu snart krigsvante Soldater, der lee ad Kampen;
jeg havde næppe troet det, at den Koldblodighed kunde være
tilstede hos os, som der virkelig er tilstede. Kanonernes T o r
den og Kuglernes Piben rokker ikke Modet, men derimod Nattevangen, Mangel paa Fode og Hvile, det rokker Modet og gjor
os utilfredse. Da vi Natten efter Slaget ved Slesvig trak os
tilbage fra den ypperlige S tilling ved Lyrskov, horte man Knur
ren gjennem Rækkerne, thi vi havde alle ventet, at her skulde
vi rigtig more Tydskerne, og da vi nu skulde tilbage, vidste der
strax Nogle, at Generalen var en Forræder og havde Broder i
Fjendens Leir; men, efter hvad jeg senere veed, fortjener Ge
neralen al Berommelse derfor.
Nu er Fjenden mere spredt,
lad ham kun lobe op i Jylland, de blive nok kurerede, de ere
flet ikke faa farlige.
De Danske ere herlige Krigere, naar de
har Officerer, som de har T illid til, dem følger de gjerne i
Byger af Kugler, men desværre, deres Tal er faae; vel kan der

315

ikke nied G ru n d klages over nogen, men ret mange fortjener
heller ingen R o e s .................. Hovedqvarteret bliver M iddelfart.
Lev vel og uær sparsom og lykkelig i din gunstige S tillin g .
Jeg klarer mig godt, og glæder mig baade over O fficerers og
K am m eraters Agtelse.
D in B rod er N . R asm ussen.
3.
Balslev 9 Mai 1848.

Kjære B rod re!
.................. D et kjeder n aturligviis, det eensomme Liv i Q v a rtererne, hvor m an In te t horer uden H ornets T o n er, n aar det
kalder til O pbrud, i samme Oieblik stal vi saa være færdige
og gaae efter Commandoen videre, uden at vide hvorhen. V i
har været 2de G ange i Kast med vore Fjender. Resultatet
fjender I bedre end jeg; vores B attallio n har ikke været saa
uheldig som andre C orps, stjondt vi ved S lesv ig holdt P re u s 
serne S tan g en fra Kl. 4 Eftermiddag til Kl. 8 A ften; af flere
1 0 0 0 Kugler, de spenderede paa os, ram te vist ikke 7 Vore.
V i sparede dem ikke, hvor vi kunde virke med K raft, men F o r
sigtighed bod, at drage Armeecorpset tilbage.
N u m aa G ud vide, hvad vi kan vente af Frem tiden, Fjendens
O verm agt er overlegen, men S old atern e ere vist ikke besjælede
af det M o d , som vi for vort Fodelands retfærdige S a g . M a n
lover sig H jælp af Fremmede, men G ud veed, om den nogen
sinde kommer, m an hjælper bedst sig s e l v
Jeg for m in
P a r t er i god Couleur og er S o ld a t med Liv og S jæ l; jeg"
h ar hele Tiden glædet mig med den bedste S undhed og T i l 
fredshed. Lad stee hvad der v il, i G u d s H aand ligger vor
Skjæ bne, vor 8Ere stal vi vide at hævde; den danske S o ld a t
følger rolig og kjæk sin Fane paa K am pens D ag og priser sig
lykkelig, n aar han har gode O fficerer, der ikke svigte. Jeg er
itu udstyret med 84 skarpe S ku d , min Riffel styder fortræffelig,
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det kunde være r a r t , snart igjen at sees med de stive Preussere
hinsides Beltet, og om muligt vise dem Veien igjen over Cideren.
Preusserne ere strunke udvortes, men jeg troer bløde i H jer
terne ; de vare med deres store Overm agt saa spagfccrdige ved
S lesvig. G u d vcrre med os alle og det gamle Dannem ark.
Niels Peter R asm ussen.

L
B alslev i Fyen 19 M ai 1848.

Kjcrre Forcrldre og Søskende!
. . . . E n heldig Skjoebne har ført mig sammen med gode Venner og
Bekjendtere i dette Q v arteer; M uurm ester N. og C. V. ere indqvarterede her i Nabobyen. V i besøger hinanden imellem og tager os en
fornuftig Bolle Punch; V. er rigtignok en S m u le Rekrut endnu,
med lidt Feber, men det vil ikke vare længe, inden han saaer
den rigtige Couleur. H r. N. beder at hilse sin Kone, om hun
vil behage at strive, og fortælle, hvormange Gange at hun har
flreven, for han venter, og fortæller, at han selv er i bedste
Velgaaende . . . . Jeg veed meget godt, at I m aler Rædflerne
med langt farligere Farver end vi, der er vant til at staae for
Knald og see Døden under O in e , men det er ogsaa et H aan d værk. D e r træffer idetmindste af Tydskernes Kugler af 6 0 0
kun een. D e r gives Folk, som har seet spøgelseagtige S y n e r,
at deres Kugler gaae sikkert og langt, men jeg har af E rfaring
fanet Troen, at danste S o ld a ter i F are n s og Alvorens Oieblik
•staae langt over Tydsterne, og deres Vaaben kan fortræffelig
gjøre lyst i Fjendens Rækker. Vel ere de Tydfle talrige, men
en uretfærdig S a g med den stjændigste G rundvold vil de sætte
igjennem mod os, den svagere M a g t ; men der er en høiere
M a g t, der er en retfærdig G ud, til ham sætter de brave Danste
deres Haab, n aa r H an er med o s, hvo kan saa være mod os?
og han lader oS seire over de troløse Skurke, der har udspændt
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deres rænkefulde G a rn , selv lige til T h ro n en , og som har op
hidset det tydste Folk imod os og bragt K rigens Rædsler over
vort dyrebare Fodeland. M en hvem vil vel gaae trette med
Forsynet, der saa ofte leder det O nde til det Gode.
Noden
lærer Folkene at kjende deres gode og svage S id e , og knytter
alle K lasser nærm ere til hinanden, til det de stulle være B ro dre og S ostre, uden Hensyn til S ta n d og S tillin g ..................
F o r mig beder jeg at I er ganste rolige, jeg foler mig lykkelig
ved det Kald, jeg har at udrette i Forening med saa brave
K am m erater, med saa god en Helbred og saa retfærdig en S a g ,
som det er bleven vor Lod at forsvare. Lad komme hvad der
vil, i G u d s H aand hviler m in Skjæbne. Lev Alle vel, og strit)
mig snart til om E gnens Nyheder o. s. v ., hvorledes S kim lerne
har det, hvorledes K ornet staaer, om m in Sekreteer ikke sprin
ger, og holder godt H u n s med m it Værktoi. H ils Alle, lykke
ligt G jensyn! E ders
N iels P eter R asm ussen Viemose.

5.
Ulkebolle S o g n paa Den Als 30 M ai 1848.

Kjære Foræ ldre, Soflende og Bekjendte!
A tter ere vi her paa A ls med næsten hele den danste A r
mee. Ved vor Afmarch fra B alsle v heed det, at vi stulde ind
skibes i Nyborg og til Jy lla n d ; men 1 M iils Vei fra Odense
kom en hemmelig O rd re, at vi stulde gaae til Faaborg og der
fra tilsoes til A ls. V i bleve oversat tilligemed G arden, H erreg aardsjægerne og G eneral H edem ann med sin S ta b . D et var
den herligste og behageligste O verreise, som der kan tænkes; det
behagelige V eir, Fyens stjonne, bakkefulde Kyst, der i sin V a a rdragt blev belyst af Aftensolen. G ard en s M usikcorps spillede
paa D am pstibet, og mangfoldige S a n g e tonede fra vor B a tta llio n s M andstab, der var pakket sammen paa 3 Jag ter, der
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bugseredes af Dampskibet.
Alsingerne vare glade over vort
Komme, men kunde dog ikke huse os alle, endeel maatte noies
med Qvarteer i den store S a l med det lyseblaa Loft. Den
28de om Morgenen kom vi til Sonderborg, hvor vi leirede os
udenfor Byen K l. 1.
V i flulde denne Eftermiddag atter have
cti Smule Sondagsarbeide med at vise Tydsierne tilbage til
Gravensteen. De Tropper, font kom over forend v i, siod lidt
paa dem, faa lob de, og vi af al Kraft bagefter, til Dyppel
M olle, hvor de havde et fortræffeligt Batterie, men vort B a t
terie flod paa det en halv Time og bragte det t il Tavshed,
faa lob Tydsierne igjen ad Gravensteen til. Jeg var den Dag
med en Leutnant Knauer paa Eventyr og morede mig fo r
træffelig. V i vare 4 M and og Leutnanten, vi tog en M a r 
ketenderbod og gjorde Marketenderen og endeel Flasker V iin til
Fange, hvoraf strap endeel maatte miste deres H als; siden afsogte vi endeel Gaarde, hvis Beboere modtog os med den storste
Glcede og gav os alle de Oplysninger de kunde; de klagede
just ikke faameget over Tydsierne, men vare dog glade over, at
kunne flippe dem; der havde været 130 Mand indstaldede i
hver Gaard.
V i gjorde os Haab om at kunne fiste nogle af
deres Bagagevogne og lob desaarfag alt hvad vi kunde efter
dem; vi vare, da vi faae os om, midt imellem Fjenden, fom
vi forsi blev vaer, da de sendte en Kugle efter os, men vor
kjække Forer forstod herlig at fore os tilbage til vore egne.
V i faae her fra en Bakke, hvorledes Fjenden maatte retirere
fra deres Batterier, og hvorledes vore velrettede Granater kunde
more deres Kolonner . . . .
Eders N. P. Rasmussen.

6.
Feltvagten i Satrup i Sundeved 3 Juni 1848.

Kjcere Forcrldre og Soflende!
Jeg modtog igaar i Sonderborg Eders Brev af 27de M a i,
hvorfor jeg takker Eder meget.
Det glæder mig at I ere ved
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Helbreden og besinder Eder vel. Men med storste Forundring
man jeg deraf see, at der herfler den Tro hjemme, at vi skulde
lide Mangel og Nod, og at det er den unge Hare, der er Fa
brikant af disse fljcrndige og lognagtige Angivelser. Man skulde
virkelig ikke troe, at et Menneske, der hvert L-ieblik maa vente
at komme til at see Doden under THtte, kan nedlade sig til
saadant Skumleri.
Jeg vil her efter Evne, men overeensstemmende med Sandheden, soge at skildre Eder vort Forpleiningsvæsen, som det hidtil har været. Ved Ankomsten til deres
Corpser sidste M arts blev alle Tropper forsynede med nye
Munderingsstykker, om de ogsaa nit skulde have lidt noget, kan
der dog ikke være Tale om, at der skulde nye istedet de forste
3 a 4 Maaneder endnu. Hvad Skjorter, Stromper og Sko
cmgaaer, da er der af frivillige Gaver uddeelt saameget, at
hver Mand har 2 Skjorter og idetmindste 2 Par Stromper
og 2 Par Sko eller Stovler. Hvem der ikke holder sig rene,
ntaae være nogle Svinebæster, for vi har i vore CantonnemenLer havt den bedste Lejlighed til at fa ae vores Toi vadsket og
istandsat, som vi ingensinde har havt i Garnisonstjenesten. Paa
Marchen har vi i vores Brodposer selv havt Brod og Smor
rn. s. v., og varm Mad har der været bestilt til os i vore
Qvarterer, naar vi kom der. Har vi ligget længe paa et Sted
wg der har været Flere, end Værterne har kunnet vedblive at
bespise ordentlig, er der leveret 1 | M Stndekjod eller f M
røget Flesk med Gryn og Mrter til, \ Pægel Brændeviin
kvaglig pr. Mand, af Brod er der leveret faa rundelig, at jeg
s or min Part ikke har fortæret \ Delen af mit. — Paa Als
hiar de bedste Qvarterer været, vi har havt. Beboerne har bewiist os Soldater en Velvillie og Forekommenhed, der vist forgsiæves vilde soges paa Lolland.
V i har hidindtil havt 10 ß
dmglig foruden Kosten, som vi har kunnet bruge til Fornoielser
eiller efter eget ghisie.
Der har ogsaa været Dage, hvor vi
h>ar havt Beftjæftigelse, som har forhindret os i at faae varm
M ad, men da er der uddeelt Bestoiter af sigtet Rugmeel, røget
Flest og overflødig Brændeviin. Ved det andet Jægercorps
hierster ogsaa en ganste anden Aand, end den unge Hares. Jeg
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gab dog vidst, hvad hans Kammerater vilde sige, hvis de fik at
vide, hvilke Rygter han understaaer sig i at udsprede; var det
hos os, blev han idetmindste Gjenstanden for Alles Foragt
Fjenden har lidt mange blodige Tab her i Sundeved, siger
Beboerne, iscrr af vor Flaades Kanoner, som de paa ingen
Maade kunde taale at see, knapt at hore paa. Brunsvigerne
fik næsten aldrig Lonning, for der var ingen Penge i Kassen.
De vare de raaeste Folk, længtes dog saameget efter deres
Hjem og bandte Hertugen og Preussens Konge ind i det hede
Helvede; Beboerne kan ikke noksom stildre os deres Forbittrelse,
naar de omtalte dem.
Jeg er som sædvanlig sund og frist.
Lev vel, Alle vel! Eders stedse hengivne
Niels Peter Rasmussen.

7.
Maibsl paa Als 8 Juni 1848.

Kjære Forældre og Sostende!
Jeg har atter oplevet en af hine Dage, som aldrig glem
mes, en D ag, som vil blive omtalt med Hæder i Dannemark,
naar vi alle forlængst ere hensmuldrede i Graven. Den 5te
Ju ni havde vi et Compagnie paa Feltvagt, og de andre Compagnier laae som Piketvagt i Byen Rakkebol.
Vore Forposter
stode næsten nede ved Gravensteen, hvortil vi havde drevet Fjen
den ved Klapjagten den 28de M a i.
M it Eomp. laae som
Piket. Henimod Kl. 12 begyndte en stærk Skydning ved F or
posterne.
Alle M and nmatte gesvindt i Toiet og forlade den
dampende Suppe (vore gode Venner Preusserne fandt jo for
godt den Dag ikke at unde os M adro) og drog saa hurtig som
- mulig mod Fjenden, som avancerede meget hurtig.
Oberst
leutnant B lom formerede Compagnie-Kolonner og Skytterne
frem, for at forstærke Kjæden i stone Udstrækning. Det var
den hoie T id vi kom, for 1ste Jægercorps og 8de Batt.
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lob for Fjenden som feige Uslinger. Jeg spurgte Nogle, om
de vare færdige derude; o der er faa mange, hor, hvor de
siyder derude og raaber Hurra. V i stjccldte paa dem, og vores
Officerer holdt et forfærdeligt Huus, men det hjalp ikke. En
af dem spændte en Pistol og truede med at siyde den ned, der
gik tilbage, men forgjæves. Hindenburgs Jægere fik Kapitain
Dan til at holde Stand med os; vi tog en S tillin g bag en
Groft, hvorfra vi rettede en sindig Ild paa Fjenden, men strap
standsede de. Der faae vi atter Beviis paa, naar der holdes
Stand, faa er Preusserne Ingenting; her paa dette Sted var
godt 2000 P. mod 200 Danske. Flankerne retirerede stærkt,
og vi maatte i Centrum med imellem, til stor 8Ergrelse for os;
men Blom sagde: ja, ja, Born, hver brav Mand gjor sin
Pligt, Liv og Seir ligger i Guds Haand. Ved Nybbol Kirke
stod vore Kolonner, og paa dem aabnede Preusserne en Kanon
ild ; de retirerede da tilbage til Dyppel; vi fik Ordre i
Kjæden til det Samme. O ! det haster ikke, sagde Kapitain
Dan, vi gjor Fjenden Veien faa stridig som mulig. Men
Flankerne retirerede, og vi blev i vor S tilling vist | Time
efter. I den Tid faae vi Fjendens talrige Kolonner marfere
faa gravitetisk frem paa Flankerne og ligefor os i Centrum,
paa 600 Al. Distance, sorte af en General paa en hvid Hest
(man mente, det var Vrangel selv), en stor Styrke paa Linien
imod os. Han reed selv langt forud, og Tropperne bleve
staaende. V i rettede alle vore Skud efter ham, men han blev
den han var alligevel. V i trak os nu successive tilbage og
siod, hvor vi faae Noget at skyde paa, hvor det kunde nytte.
Jeg og 2 Underofficerer vilde see, om Fjenden ikke vilde omgaae vor venstre Flanke, der stodte til Byen Nybbel, hvor de'
dækkede kunde omgaae os. Jeg er faa mat nu, sagde Under*
officeer Jorgensen, jeg har allerede studt 16 Skud paa Fjenden
idag; dette fik han næppe udtalt, fsrend han faldt imellem os,
truffen af en Kugle i Panden. V i faae da fjendtlige Kolonner,
næppe 30 Skridt fra os. V i tog Næsen til os og advarede
vore Kammerater og trak os ved Hjælp af det gjennemsiaarne
Terrain tilbage til vor famlede Styrke ved Dyppel.
21
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Nu begyndte en Akt af denne Dags store Drama, som
jeg ikke formaaer at finde Ord til at skildre i sin frygtelige
Virkelighed, uagtet Billederne deraf endnu staae lyslevende for
min Phantasie. Foran os en Masse Fjender, paa 18000 Mand,
med 16 Kanoner, saa pyntede og stive, deres Pikkelhuer glim
tede i Aftensolen; men hvad nyttede deres glimrende Ådre, det
er dog Hjertet, der giver Menneflet sin sande Rang og Vcrrd.
V i var 9000 Mand, vort Udseende var simpelt imod Fjen
dens, men var fast og sindig, som er den danfle Carakteer saa
egen. D a vi havde gjort Plads, begyndte vore Batteriers vel
rettede I ld paa de store Masser, Espingolerne paa Flankerne,
med Herregaardsjægerne og Skyttekjcrderne. Fjendens Kanoner
blev brugt nok, men er bleven usselt betjent eller, vel rettere
sagt, en retfcerdig Gud har forhindret deres ødelæggende V irk
ning , thi efter en Times Kanonade af Granater og Kugler, er
jeg kun kommen til Kundstab om, at 2 Artillerister der faldt.
Paa Flankerne vare sommetider Fjenderne blandede med Vore,
og en frygtelig Geværild, Skrigen og Skraalen, dannede et
Virvar, der, oplyst af den stærke I ld og Røgmasser fra 2 af
Granater antændte Gaarde, var af en frygtelig majestætisk S to r
hed. Fjendens Kanonild begyndte at tage af, men vor var
lige vedholdende; Preusserne begyndte 2 Gange at retirere,
men deres Officerer drev dem atter frem. Men nu kom Re
serven, Garden tilfods, 6te, 5te, 10de Batt., og det var Folk,
som stod for Skrald; med fældet Bajonet og tordnende Hurra raab styrtede de ind paa Fjenden.
O ! hvilken Forvirring
imellem Fjenderne, deres Officerer brølte og vilde drive dem
tilbage, flog om dem med Sablerne som rasende, men de løb
alligevel. Den Afdeling af vor Batt., hvortil jeg hørte, fulgte
Linien med fældet Bajonet ad en Vei, men her leed vi meget;
vor lille kjække Leutnant Muus, som den hele Dag havde viist
et ualmindeligt Mod, faldt med en Kugle i Brystet, da han
foran med hævet Klinge gik løs paa Fjenden. Oberstleutnant
Blom blev saaret i Skulderen, Leutnant Rauch i Hovedet. Og
min fordums Skolekammerat, nu min Rodekammerat og tro
faste Ven, Søren Peter Clausen Skovhuse, der er gift paa
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Feiø, fik en Kugle i S k u ld e re n ; han har hele T iden fulgt mig,
ogsaa denne D a g ; det smertede mig meget at efterlade ham her
i denne S t i l l i n g , men P ligten kaldte; vi stulde endnu hjælpe
til at forfolge vor Fjende. I den tætte Landsby Nybbel blev
jeg adfiilt fra mine Kam m erater. Je g fulgte da med 13de
B a tt. endnu lidt. D e t var nu bleven morkt, m in A m m unition
var bortstudt, og jeg v ar saa udmattet, at jeg næppe kunde
holde mig opreist, saa listede jeg til D yppel, hvor B a tt . var
kommen. V i gik da til So nderb org, hvor vi fik Nattely i en
Skole.
Næste M o rg e n saae jeg i S o nde rb o rg Kirke nogle af de
opsankede D ø b e , hvoriblandt Oberl. M u n th e Morgenstjerne,
L. Lovenstjold, norst Officeer, hans F ader er S ta th o ld e r i
Norge, han har som Frivillig kjæmpet for D a n m a rk s retfæ r
dige S a g ; og vor lille 1 8-aarig e M u u s laa der ogsaa med det
samme uforandrede Pigeansigt, som levende. E n preussist O f f i
ceer med et B u lb ider-A nsig t laae ved hans S id e . D e r var
kommen 3 5 L iig, da jeg var der, deriblandt var, saavidt jeg
kunde see, 2 5 Preussere og 1 0 D anste. V i har flere D ode
ved vor B a t t . og mange S a a re d e . D e t var os en streng, a l 
vorlig D a g , men vi hæver vor T ak til G u d , der stjænkede os
S e ire n . I T illid til h ans B istand rykker vi atter rolig, vor
retfærdige S a g bevidst, mod V oldsm ændene og Forræderne, der
forhaaner og undertrykker vort dyrebare Fødeland. Je g vilde
ønste at hele det dunste Folk følte saa levende som jeg, hvad
det ulykkelige S un d e v e d m aa lide. Hvilken Angst og Rædsel
stod ikke tegnet i B eboernes M i n e r ; der løb F ru e n tim m er og
B ø r n med lidt Gangklæder i Tørklædet, uden at vide hvorhen;
K reaturerne havde de ladet løbe, og Kister stod fyldte med T ø i
i H av er og M a rk er, for at redde det, hvis deres B o lig e r a n 
tændtes. D o g da de saae os avancere igjen, luede der dog
atter Glæde i deres Ansigter. E n gammel B on d e sagde til
m ig: G u d være lovet, de kommer dog igjen, det havde vi næsten
ikke kunnet haabe; vel er det galt for os, men n a a r vi endda
m aatte blive Danste. Jeg veed ikke hvad jeg svarede, men han
trykkede m in H a an d . N u ftaaer Kornet smukt paa Lollands
21 *
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frugtbare Agre, men det er nebtraabt og obelagt i Sundeved.
I lever rolig og fredelig i Eders Boliger, og ingen fremmed
Voldsmand lommer for at tømme Eders Spisekammere og
siger I skal kjore hele 2— 3 Dage for dem, og faa giver fom
oftest Bank til Lon derfor, og det er en Naade, naar de faae
deres egen Befordring meb hjem tgjen. Lev Alle vel, I Kjære,
Gud være meb os alle. Lykkeligt Gjensyn. Eders
N. P. Rasmussen.

8.
Skodborghuus 8 December 1848.

Kjcere Fader og Moder!
Jeg har nu en Tidlang ikke hørt Noget fra Eder, det
skulde derfor glæde mig meget, om det snart maatte behage
Eder at strive mig til, hvorledes I har det, og om der er
passeret nogle Nyheder paa Eders Egn.
Fra mig vil I ikke
kunne vente noget af Vigtighed; de Nyheder, et personligt Bekjendtflad giver til Stof, er jeg her blottet for; en simpel Hede
egn meb sine sandede Marker, fom den trcrbste Lyng endnu
gjør Menneskene Brugen deraf stridig, giver ikke S tof til at
fylde store Breve meb. Opholdet her er langt fra ubehageligt,
de gjæftfrie og velvillige Beboere behandle os honnet, men Tje
nesten er streng for de Menige, der hver 3die Dag gjør Felt
vagter.
Det er ingen Narrestreger i et faabant Veirligt, hvor
Regn og Taage meb barste Vinde fra Vesterhavet daglig gjæfter os. Jeg gjør Tjeneste fom inspektionshavende Offieeer i
et Vagtdistrikt, der indskrænker sig til en Spadseretour daglig.
Det er jo igrunden Ingenting; men jeg har nogle Dage ikke
været ganste vel, der vel meeft har sin Grund i de climatiste
Forhold.
Nordslesvigerne, kommer hver Dag og spørger: kom
mer de Danste ikke snart, det er bog underligt, selv kan vi
bog ikke jage Tydskerne væk; Gud veed, hvis Skylden er, Kon
gens er det ikke, for han opgiver os ikke, det har vi hørt, der-

325
for lob han Ministrene gaae, det har vi spurgt. I Flensborg
veeb be ogsaa, at Freberik ben 7be vil neblægge sin Krone til
Forbeel for Sverrigs Konge, hvis
han af Overmagten bliver
tvungen til at afstaae Slesvig.
Saalebes kommerbe Danne
mark hengivne Slesvigere bagligen for at føge trostenbe Efter
retninger paa benne Sibe Kongeaaen, men ingen faae jeg enbnn
moblos, eller ber i fjerneste Maabe egentlig mistvivlebe om, at
vor retfcerbige Sag stulbe ikke seire; be opregner meb Stoltheb
Talstorrelsen paa ben banfle Armee, som ben vistnok ikke er;
be yttrer beres Misbilligelse over vore blaae Vaabenfrakker; nu
ligner I jo be tybfke Kjæltringer,
for kjenbte vi Eber langt
borte, vore Karle meb be kjære
robe Troier, be ffar ogsaa
Tybflerne stemt i Oinene. Skriv snart.
Niels Peter Rasmussen.

9.
Roerslev ved Strib 17 M ai 1849.

Kjcere Forcelbre og Sostenbe!
Rolig og veltilfrebs venbte jeg tilbage til mit Qvarteer
hos min reformerte Vcert, ber altib havbe meget travlt meb at
skjcenke Cichorievanb og Kartoffelbrcenbeviin til sin Jnbqvartering,
ber bestaaer af 56 Manb, ber, for at faae Plabs unber Tag,
næsten maae ligge ovenpaa hinanben. Jeg lagbe mig veltilfrebs
paa mit Straaleie, mebens jeg enbnn horte Manbflabet for
tælle i Munben paa hinanben, hvorlebes be havbe feet vore
Kugler træffe. Jeg flumrebe snart inb og bromte, hvab man
falber behageligt, om fraværen be Slægt og Venner. Kl. henimob 4 syntes jeg at fornemme en Susen ubenfor, men jeg
kunbe bog ikke ret vaagne berveb, men berpaa kommer et Skralb,
som ryster hele Huset fra overst til neberst. Forstrækket farer
Alle op og iler til Vinbuet for at erfare Aarsagen; ba var bet
en Bombe af 168itfs Kaliber, ber var sprungen i en Have i
en 30 Skribts Afstanb; ber kom flere ber falbt i forstjellige
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Qvarterer, af og til brønebe Skytset fra Volbene. Jeg gik op
i ben nærmcfte Bastion for at see libt over paa, hvorlebes
Sagerne stobe, men ber var intet at see af Fjenben; han stob
bækket for vore Kanoner meb sine M orterer i nogle Forbybninger; vore Kosakposter stob uben om Fæstningen, som om
Ingenting var paafærbe.
Men snart oinebe jeg ert Krubtbamp
i bet Fjerne; ber er en! skreg m an; jeg saae efter ben og hørte
en Susen høit over Hovebet, og saae ben falbe en 600 Alen
fra mig nebe i Byen meb et stort S kralb; berefter fulgte en
Hvislen og faae S kribl fra mig salbt Noget; nysgjerrige ilebe
vi hen for at see, hvab bet var. Meb Hirsfængeren opgrave be
vi ba et Stykke af Bombens Skal af en 2 t il 3 itfs Vægt.
Dette kunbe overtybe os om, hvilken Kraft bisse Djævle kan
have. Jeg gik neb i Byen for at see Slebet, hvor ben salbt;
ber havbe ben flaaet hele Forsiben ub af et Huns, der beboes
af en Skomager. Hvilket S y n ! ber var ikke et Stykke Bostab
i Stuen, uben at bet var sønberflaaet; ber laae Støvler, Læster,
Syle, Theekopper, Tallerkener o. s. v. imellem Tagstene, be
sønberflaaebe Vinbuer og ubflaaebe Vægge. Det var et tragistcomist S y n ; thi ovenpaa benne Forvirring stob Skomageren
meb en høitibelig Gestus og fortalte os, at uagtet A lt i hans
Stue var sonberflaget og hans Naboers Vinbuer alle vare
gaaebe i Stykker af Skralbet, var han og hans lille B a rn bog
ustabte; stjønbt be befanbt bem i Stuen, var be bleven bet
eneste Hele; thi selv Plaberne paa Kakkelovnene vare knuste.
Jeg tænkte, ben Gub bevarer, er uben Farer. K l. 9 holbt
Fjenben enbelig op meb Bombarbementet.
Nu bleve vi afløste
og overførte til Fyen.
En stor Mængbe Fruentimmer, Børn
og Syge fulgte meb os paa Commanbantens Opforbring. Det
var et smerteligt S yn at see bisse Stakler meb Sengeklæber,
Klæbningsstykker og Føbevarer samle sig i Smaagrupper veb
Stranbbrebben og langs Lanbeveien.
Her græb en Lille veb
Moberens Bryst, en 2 —3 anbre Smaastakler klyngebe sig om
kring henbe, mebens hun bekymret saae over paa bet forlabte
Hjem, hvor ben efterlabte ZEgtefælle maatte blive tilbage for at
opfylbe sin Borgerpligt; maastee seer hun ham ikke mere, maastee
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vil hun finde sit Huns og Bohave odelagt, naar hun igjen
vender tilbage.
Men hvor stal hun nu føge Ly med sine
Smaae? alle de nærmeste Byer ere allerede opfyldte med tid
ligere Flygtninge og Jndqvartering; Soldaten gnuer vel kold og
stiv forbi, men foler meget derved. V i marcherede 1 M iils Bei
til denne venlige Landsby, hvor vi hos de rige og gode Be
boere lever godt og fryde os ved den venlige Natur. Men
Kanontordenen ved Fredericia kalder vore Tanker med Alvor
til Kampens Tumleplads. En stærk I ld faae vi der imorges;
en Flygtning derfra fortæller, at en 5 til 6 Huse ere brændte,
det vil ikke blive de sidste. Men Fæstningen faner Tydsten
derfor ikke, den vil, som jeg haaber, blive forsvaret med Kjækhed og kun falde med ZEre, efter at Tusinder af Voldsstarerne
ere faldne i dens Grave. Commandanten sparer paa Ammuni
tionen, men han stal nok vide-at bruge den i rette Tid. Den
Tro har jeg for min Part, om jeg end ærgrer mig lidt over
den maastee for store Sparsomhed. Jeg har det godt. Lev
Alle vel! Gud bevare Dannemark og Kongen!
N. P. Rasmussen.

10.
Fans i Lille Belt 27 Juni 1849.

Kjære Forældre!
Da jeg faa ofte skriver, maa det blive en Selvfølge, at
jeg ikke kan have Noget hver Gang at strive om, der kan kal
des Nyt og have Interesse. I Fredericia er der ikke noget
steet af Betydenhed de sidste Gange vi har været der. Fjenden
kaster af og til Bomber fra Davregrydeu, der staaer bag Over
svømmelsen, efter Kastellet og Landgangsbroen, men endnu uden
mindste Virkning.
Paa Fæstningens nordlige Side ved Trelle
Skov seer man en nogen Skorsteen af en nedbrudt Gaard,
bag hvilken der stal være et Batterie, der kan blive meget far
lig for Overfarten til Strib, men endnu har ingen Kanoner
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derfra forkyndt dets Nærværelse. Oldenburgs Bastion gjorde
lyst en Dag med et af deres Batterier eller Standser paa Erritso Mark, da det med sine 6 84f i biger og en 2 4 ^ s Kugle kanon bragte det til fuldkommen Tavshed. Disse nye Ka
noner, der ere stobte i Sverrig efter danst Tegning, ere ud
mærkede til at træffe, men vore Brandror til Bomberne ere
ikke gode, da en meget stor Deel springer for tidlig. Dog
Tydsternes har noget af samme Egenflab og gaaer længere end
vore; det kommer af en stærkere Krudtladning, der vist for en
stor Deel flader Skudsikkerheden.
Livet i Fæstningen er ret interessant; jeg saae sidste
Gang en af vore Kunstnere tage Skizze til flere Prospekter
omad ved Volden, hvor vi har vore Jordhytter inde i Vol
den, der ere af forfljellig Storrelse, til en 4 til 10 Mand.
Saadanne Boliger ere snart meublerede, for de kræver ikke
mange Luxusartikler; Gulvet er paa gammel nordifl Viis be
lagt med Halm, der tillige tjener til Seng; det Bedste ere de
uldne Tæpper vi har, der tjener til Overdyne, naar vi sover,
og sammenlagte til Stole, naar vi spiser; Vinduerne flaaer vi
aldrig istykker og under Glarmesteren aldrig den ringeste For
tjeneste, thi Doren er et Tæppe, og naar det drages tilside,
er det et Vindue; kun enkelte Huse har Borde; Majoren har
en Stalddor paa 2 Pæle i sit, omgivet med et Par Bænke
af samme Slags, forresten er den som vore. Om Morgenen
Kl. 2, naar der purres ud, seer det noget romantist ud i
Morgendæmringen; denne Masse Mennefler kryber ud og pus
ler omkring, endnu som man siger sovende indvortes; paa
Commandoordet Træd an! forfører man sig til Pyramiderne,
hvor paa krydsende Bajonetter hænger Lædertoiet og Tornysterne; nu paatages det og derefter morscherer man til sin
Stillingsplads paa Volden. Jmorgen stal vi derover igjen;
som jeg forventer vil det vistnok blive den sidste Gang, vi
gjore denne Manöver, thi Hævnens Time er vist ikke fjern
for Studetyvene i Jylland. Dersom alle Mærker ikke be
drage, kommer vi maaflee en af Dagene uventet i Ryggen
paa dem. Da de nu har spredet deres store Masser, var
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det vel igrunden den hoie Tid, at de erindredes om, at der er
en danfl Armee til, som er til mere end at ligge i Fyen og
spise Boghvedegrod og see taalmodig til, at Fjenden viser sin
Raahed og Heltemod mod Vcrrgelose. Den 6te Brigade er
ganske uventet kommen her til Fyen; der arbeides med Iver
paa Landgangsbroer i Skrillinge og Middelfart.
De Commanderende flal nu være fuldkommen underrettet om Fjen
dens Stilling. Hvad der nu flal foretages, vil Erfaringen fra
Kolding have lært dem at holde hemmeligt............
Eders
Niels Peter Rasmussen.

Efterskrift fra Udgiveren.
O m tre n t paa samme T id , da P rofessor Allen paa Corfu for sidste
G ang syslede med dette Udvalg af B reve fra danste Krigsmccnd, nedstrev han nogle Bestemmelser om, hvorledes der stulde forholdes med
flere af hans literære A rbejder, hvis han ikke stulde vende til
bage til sit F æ dreland, og han udtalte da O nstet om , at jeg
vilde besorge Brevene udgivne, et ghtste, som jeg med Glæde
har bragt til Udførelse. Udvalget af Brevene er næsten ganske
det samme, som han havde ordnet; kun nogle faae, af ham felv
betegnede som tvivlsom m e, ere udeladte. Flere af B revene ere
blevne trykte efter selve O riginalerne, men de fleste efter meget
noiagtige Afskrifter, som ere skrevne af P rofessor Allens m angeaarige, paalidelige M edhjæ lper, C an d . p h ilo l. P . S eidelin.
S o m allerede antydet i F o rta le n , er Retskrivningen
lem pet; der er brugt en R etskrivning, som næ rm er sig
den, som var den almindelige paa den T id , B revene bleve
flrevne; dog ere fremmede O rd , n a a r de ikke vare bogstaverede
paa en altfor m angelfuld M aade, bevarede i den F o rm , i
hvilken B revflriverne have skrevet dem. Ligeledes er I n t e r 
punktionen for en stor D eel forbedret, men ellers er der faagodtsom aldeles ingen F orandringer foretagne ved den hele
stiliftiste F o rm , i hvilken Brevene foreligge (et og andet S te d
kan et P a r O rd være stillede i en bedre O rden).
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Samtlige Breve ere afleverede til
Bibliothek.

det store kongelige

De ere ikke alle forærede Professor Allen, mange

af dem ere kun laante til ham, og fluide altsaa nu tilbagesendes.
Men det vil være forbundet med megen Vanflelighed, at fore
tage en saadan almindelig Tilbagesendelse, og jeg vil derfor tillade
mig at foreflaae, at Samlingen fremdeles maa blive bevaret
i det store kongelige Bibliothek.

Saafremt Nogen onfler atter

at komme i Besiddelse af de originale Breve, som han i sin
Tid

har indsendt, beder jeg Vedkommende at henvende sig til

mig med Opgivelse af, hvilke disse Breve ere, jeg flal da gjore
mit Bedste for at føge dem ud og sende dem tilbage.
Kjobenhavn ben 2 April 1873.

Chr. Gruun.
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3. Jo h . T . Lundby til sin Moder. Kbh. 25 M a r t s ........................
4. Brev fra Jo h . T . Lundby. Kbh. 25 M a r ts ...................................
5. Brev fra Jo h . T . Lundby. Kbh. 26 M a r t s ................................
6. N. P . R. Schjorringe til sine Foraldre.
Laaland.
Kbh.
27 M a r t s ....................................."...................................................
7. Christian Sobolle til sin Kone. Laaland. Slagelse 30 M a rts
8. H ans Jessen til sin Familie. Kliplev S o g n ved Aabenraa.
Slesvig 13 A p ril..........................................................................
9. Lars Svensen til Jernbanedirekteur G . Skram .
S lesvig
14 A p r il..........................................................................................
10. Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i H erfolge. 4de B a 
taillon. Kjoge-Egnen. Bercht ved Slesvig 21 A p r il. . .
11. I . F. Jensen Kundby til sine Foraldre. 2det Jagercorps.
Holbak-Egnen. Horup paa Als 26 A p ril...........................
12. Lars Sorensen Eilstrup til sine Foraldre. Kbh. sidst i A pril..
13. Ane Catrine Mikkelsdatter til sin M and Je n s Enslev, Overconstabel ved 4de Batteri.
G renaa - Egnen.
S elkjar
2 M a i ..............................................................................................
14. D ragon Niels Knudsen Sondertang til sine Foraldre. LemvigEgnen. Randers 4 M a i ..........................................................
15. Pigen Ellen Nielsen paa Als for Je n s Andresen Dam gaard til
hans Moder. Ribe-Egnen. M jang 6 M a i .......................

5
7
8
11
13
16
17
18
20
21
23
25

27
28
29
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16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23

24.

25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.

33.
34.
35.

Lars Sorensen Eilstrnp til sine Forcrldre. Kbh. 14 M a i
P o u l Hansen Anno til sin Softer.
4de Bataillon. B alslov
(i Fyn) 15 M a i ...........................................................................
Lieutenant W . Schonning til sin Moder. Iste Bataillon. S l e s 
vig 20 M a i....................................................................................
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin M and Je n s E nslev, Overconstabel ved 4de B atteri. Grenaa-Egnen. Selkjcrr Mark
30 M a i ...........................................................................................
Lars Hansen Ammindrup til sin Familie.
1ste Bataillon.
Nordsjcrlland. Als 8 J u n i ........................................................
S orm Nielsen Hemmed til sin Huusbonde. 1ste Jcegercorps.
G renaa-Egnen. Stenderup 4 J u n i ......................................
En F rivillig, Overjager ved 3die Reserve-Jagercorps, til en
Ben. Kolding 9 J u n i ...............................................................
Ane C atrine Mikkelsdatter til sin M and Je n s Enslev, Overconstabel ved 4de B atteri. Grenaa-Egnen. S elkjar Mark
10 J u n i ...........................................................................................
Jo d an Levring til sin Svoger og Softer. 1ste Reserve-Joegercorps. Biborg-Egnen.
T orning Mølle ved Haderslev
22 J u n i ...........................................................................................
M ads Andersen Jestrup til sine Foraldre. 1ste Jagercorps.
Thisted-Egnen. Sommersted 24 J u n i ..................................
Christen Hansen Herfolge til sine Venner. 3die B ataillon.
Kjoge-Egnen. Sonderborg 28 J u n i ......................................
Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfolge. 4de B a 
taillon. Kjoge-Egnen. Bøgeskov ved Haderslev 29 J u n i
Lieutenant I . P . Behrens til sin Broder. Steenvad Molle
ved Colding 3 J u l i .....................................................................
Peder Jensen Fasterlund til sine Foraldre. Barde-Egnen. Kbh.
16 J u l i ...........................................................................................
Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og sine Foraldre. Nordsjalland. Sønderjylland 18 J u l i ..........................................
H ans Hansen Nøddebo til sin Moder og Softer. 2det J a g e r
corps. Nordsjalland. Als 19 J u l i ......................................
Underofficeer R asm us Nielsen Aaderup til Godsforvalter Houg
Paa Gavno. 2det Jagercorps. Nastvedkanten. K jar paa
A ls 11 A ugust..............................................................................
R asm us Jensen til sin Farbroder.
Constabel ved Batteriet
Marcussen. Aarhuus-Egnen. Ulkjar pr. Veile 13 August
R asm us Hansen Fannerup til sine Venner. Constabel. G renaaEgnen. Als 16 A u g u s t............................................................
Lars Hansen Ammindrup til sin Kone og D atter. 15de B a 
taillon. Nordsjalland. Hjennem 18 A ugust......................

31
33
34

35
37
40
41

47

48
49
50
52
53
56
57
58

59
67
68
70
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36.
37.
38.
39.

Morten Jensen Vognserup til sine Benner. Nordsjcrlland. Veile
18 August.........................................................................
Jorgen Christensen til en Ben. Iste Jcrgercorps. ©renew
Egnen, ©reis 18 August.................................................
Peter Thielsen Moller til sin Broder. 3die Dragon-Regiment.
Uge i Nordflesvig. Aarhuus 19 November.....................
Samme til sin Svoger. Aarhuus 28 November.....................

71
72
74
75

1849.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.

53.
54.
55.
56.

Tonne Petersen til sin Kone. Iste Forstcrrknings-Bataillon.
Bordingborg-Egnen. Bilslev 14 Januar........................
Jakob Nielsen til en Ben. 8de Bataillon. Lemvig-Egnen . . .
Peter Thielsen Moller til sin Svoger. 3die Dragon-Regiment.
Uge i Nordflesvig. Norte Bjerre 28 M arts...................
Johan Levring til sin Softer. 3die Reserve-Jcrgercorps. B iborg-Egnen. Falsled ved Bogense 29 M a rts.................
Rasmus Jorgensen til sin Kone. Iste Reserve-Bataillon. Frederikssund-Egnen. Viby paa Als 9 August.....................
Rasmus Jorgensen til sine Foroeldre. 3die Reserve-Jcrgercorps.
Laaland. Skovby paa Als 10 A p ril................................
Premierlieutenant S . Lundby til sin Moder. Tandslet Prcrstegaard paa Als 12 A p ril...................................................
Brevskriveren ubekjendt. Sonderborg 12—13 A p r il...............
Mads Jensen til en Ben. Iste lette Bataillon. Rødovre
Kjobenhavn. Bollerup paa Als 12 A p r il.......................
Lieutenant Carl Ussing til sin Forlovede. 6te Linie-Bataillon.
Bredballe pr. Veile 24 A p ril...........................................
Hans Jensen Tindbech til sin Morbroder.
9de Bataillon.
Randers-Egnen. Fredericia 25 April ............................
Premierlieutenant S . Lundby til sin Moder. Frederits 26 April
Hans Rasmussen Kaalsbcrk til Pigen Anne Petersen, i Con
dition ved Frederiksborg. Iste Jcrgercorps. Vester Mark
28 A p ril...........................................................................
Peder Andersen til sine Forcrldre. Iste Husar-Esiadron. Nord
sjcrlland. Skadstrop 27 A pril...........................................
Niels Peter Christensen til sin Kone. 6te Reserve-Bataillon.
Hjorring-Egnen. Middelfart 1 M a i................................
Peder A. til sine ©øffende. (M a i).........................................
P. E. Lorentzen til en Ven. 3die Jcrgercorps. Fredericia
2 M a i...................................

79
80
83
84
85
87
89
92
ved
98
101
107
108

111
112
113
114
115
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57. Je n s Rasmussen Balle til sin Kone. Iste Reserve-Jcrgercorps.
Grenaa-Egnen. 6 M a i ............................................................
58. Frederik Knudsen til sin Kone. Iste Reserve-Jcrgercorps. S o ro Egnen. T aarup 18 M a t ..........................................................
59. Lauritz Hansen Kousted til sine Foraldre. 5te Dragon-Regim ent.
Randers-Egnen. Jllerup 21 M a i..........................................
60. R asm us Jorgensen til sine Foraldre. 3die Reserve-Jcrgercorps.
Laaland. Sonderborg 25 M a t ...............................................
61. Anders Larsen Kullerup til sine Foraldre. 4de ForstcrrkningsB ataillon. S oro-E gnen. Fredericia 27 M a i....................
62. Peder Cs. M . til sin Veninde M aren. Laaland. Sonderborg
30 M a i ...........................................................................................
63. Ellen Johanne Pedersdatter as Am m itsbol til R asm us Ander
sen Skjcrrbcrk. 3die D ragon-Regim ent. (Ester 31 M ai)
64. H ans Petersen Haarlov til sin Familie.
2det Jcrgercorps.
Ncrstved. Augustenborg 5 J u n i ...............................................
65. Je n s Christiansen til sin Kone. 2det Jcrgercorps. StorehedingeEgnen. Als 5 J u n i ...................................................................
66. Johannes Larsen til sin Kone. Sonderborg 7 J u n i .................
67. Lars Hansen til Provst M onrad i Marvede. Undercorporal ved
3die B ataillon. Ncrstved-Egnen. Byllerup 7 J u n i
68. R asm us Jorgensen til sine Foraldre. 1ste Reserve-Bataillon.
Frederikssund-Egnen. Klinting paa Als 11 J u n i
69. H ans Hansen Noddebo til sine Foraldre. 1ste ForstcrrkningsJcrgercorps. Frederiksborg-Egnen. Sonderborg 11 J u n i
70. Johan Petersen Johansen til sin Fam ilie. 1ste Reserve-Jcrgercorps. A ls. Rerslev 11 J u u i .................................................
71. R asm us Hansen Fannerup til sine Venner. Constabel. G renaaEgnen. Ronhave-Batteri 12 J u n i ........................................
72. P . E. Lorentzen til en Ben. 3die Jcrgercorps. Brenderup
12 J u n i
..............................................................................
73. Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jcrgercorps. S o rg Egnen. Roerslev 13 J u n i ........................................................
74. Johannes Larsen til sin Kone. 1ste Reserve-Bataillon. S u n d s 
mark 13 J u n i ................................................................................
75. Peter Thielsen Moller til en Ben. 3die Dragon-Regim ent.
Uge i Nordslesvig. Vindum 20 J u n i ..................................
76. R asm us Hansen Veilebye til sin Moster. 1ste Reserve-Jcrger
corps. Laaland, Aaby paa Fyen 24 J u n i .........................
77. Anders Larsen til sine Foraldre. 4de Forstcrrknings-Bataillon.
Soro-E gnen. Eiby 27 Ju n i, mellem Odense og M iddelfart
78. R asm us Hansen Veilebye til en Ven. 1ste Reserve-Jcrger
corps. Laaland. Aaby paa Fycn 27 J u n i .........................

118
120
121
123
125
126
128
130
132
133
135
136
137
138
140
141
145
147
148
150
152
153

33b
Side

Christen Hansen Ballerup til sin Moder. 3die Jcrgercorps.
Nordsjcrlland. Roulund pr. Middelfart 30 J u n i...........
Jorgen Jensen Kyndby til en Ben. Iste Espingol-Batteri.
Nordsjcrlland. Fredericia 7 J u li.....................................
Frederik Knudsen til sin Kone. 1ste Reserve-Jcrgercorps. SoroEgnen. Borum 8 J u li ..................................................
Rasmus Hansen Beilebye til en Ben. 1ste Reserve-Jcrgercorps.
Laaland. Asperup paa Fyen 9 J u l i ..............................
P. E. Lorentzen til en Ben. 3die Jcrgercorps. Svendstrup
9 J u li..............................................................................
Hans Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jcrgercorps. NæstvedEgnen. Fredericia 10 J u l i .............................................
Christopher Olsen Hosterkjob til sine Forcrldre. 1ste ReserveJcrgercorps. Nordsjcrlland. Asperup 10 J u l i ...............
Johan Mortensen til en Ben. 2det Jcrgercorps. RingstedEgnen. Fredericia 12 J u l i .............................................
Christen Mikkelsen til sine Venner. Kjoge-Egnen. Fano 12 J u li
I . C. Madsen til sin Familie. Roile 17 J u l i .....................
Hans Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jcrgercorps. NcrstvedEgnen. Balslov 21 J u li, paa Fyen..............................
Jorgen Jensen Kyndby til en Bekjendt. 1ste Espingol-Batteri.
Nordsjælland. Fredericia 24 J u li....................................
Tonne Pedersen til sin Morbroder og Kone. 1ste ForstcrrkningsBataillon. Vordingborg-Egnen. Fcrno 26 J u li...........
Pastor M. Melbye til Pastor Fenger. Asperup 27 J u li---Hans Pedersen Moller til sine Forcrldre. Matros. Fange fra
Gefion. Tsnder-Egnen. Glykstadt 1 August.................
Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ben. Constabel ved Bat
teriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Assens 1 August ..
Peter Thielsen Moller til sin Familie. 3die Dragon-Regi
ment. Uge i Nordflesvig. Hveisel 8 August.................
Brev fra en Dame til sin Softer. Colding 9 August.........
Jens Hansen Braaby til Pastor Fenger.
4de Bataillon.
Soro-Egnen. Kjcrr 10 August.......................................
Brev fra en Dame til sin Softer. Colding 11 August.......
Christen Jensen til sin Broder. 3die Jcrgercorps. BardeEgnen. Hygind ved Assens 24 August..........................
Samme til Samme. Kekkencrs 22 December........................

155
156
157
160
161
164
167
168
170
173
177
179
180
182
184
185
190
191
198
201
203
204

1850.
Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjcereste. Gammelgaard 31 M a i...................................................................

209
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1 0 2 . B rev fra en G ardehusar til sin B roder. Nordsjcrlland. B ran d eru p 12 J u l i ......................................................................................
103» Christen M ortensen Folehauge til sin S o fte r.
2det J a g e r corps. Nordsjcelland. Bogballe 12 J u l i ...............................
1 04. M o rten Jensen Vognserup til sin M oder. Fodgarden. N o rd 
sjcrlland. F lensborg 26 J u l i ......................................................
1 05. P . Pedersen Grcrdde til en Ven. 3die Depotcom pagni. P u t gaarden paa Fem ern 30 J u l i ......................................................
106. S v e n d Nielsen til sin Kone.
1ste Depotcom pagni. N o rd 
sjcrlland. S o n d erborg J u l i ........................................................
107. Christen M ortensen Folehauge til sin S o fte r. 2det Jcrgercorps.
Nordsjcelland. S to r e Dannevirke 2 A u g u s t..........................
108» M o rte n Larsen Benneboe til sin F am ilie. Hollingsted 3 August
109. J o rg e n Jensen Kyndby til sine F o ra ld re. 1ste E sp in g o l-B atteri. N ordsjalland. H orup paa A ls 3 A u g u s t .................
110. L. P . Christensen G jerlov til sin S o fte r. 2den lette B a ta illo n .
Frederiksborg-E gnen.
Dannevirke ved S le sv ig 4 August
111» L ars Jen sen til sin B roder.
1ste lette B a ta illo n . F rederikssund-E qnen. D en 6te B rig ad es Leir ved H uusby S kov
9 A u g u s t..............................................................................................
112. Christen M ortensen Folehauge til sin S o fte r. 2det Ja g e rc o rp s.
N o rd sjallan d . S to re Dannevirke 19 A u g u s t.......................
113. B rodrene H . Hansen og P . Hansen til deres F am ilie. 1ste
F o rstark n in g s-B ataillo n .
M oen.
H u usby 8 S eptem ber
114. Christen Larsen B allerup til sin F am ilie.
3die Ja g e rc o rp s.
N ord sjallan d . Cosel ved Ekernforde 19 S ep tem b er
115. B rev fra en P rem ierlieutenant ved 6te D ragon-R egim ent til
sin S o fte r. Cantonnem ent Lyrflov 24 S ep tem b er
116. C . C. S onderbye til en Ven. 1ste R eserve-Jagercorps. R in g ............
kjobing-E guen. O m tren t sidst i S e p te m b e r
117. Frederik Knudsen til sin B roder.
1ste R eserve-Jagercorps.
S o ro -E g n e n . Flensborg 4 O k to b e r........................................
118. O le N ielsen Kollerod til sine F o ra ld re . 1ste R eserve-B ataillon.
Frederiksborg-E gnen. Frederiksstad [29 S eptem b.— j 3 O k
to b e r.......................................................................................................
119. R . Jorg en sen til sine F o ra ld re. 1ste Reserve-B ataillon. F re derikssund-Egnen. Frederiksstad 7 O k to b e r ..........................
120. O le N ielsen Kollerod til sine F o ra ld re . 1ste R eserve-Bataillon.
Frederiksborg-E gnen. Frederiksstad 10 O k to b e r ................
121. H . Hansen til sin F am ilie.
1ste F o rstark n in g s-B ataillo n .
M o en . Lille Dannevirke 1 N ovem ber
* .....................
122. N ie ls Nielsen S userop til en V en.
4de R eserve-Bataillon.
S o ro -E g n e n . Frederiksstad 12 D e c e m b e r............................

210
212
214
215
217
218
220
221
223

225
229
230
232
235
238
239

241
244
246
248
249
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Anden Afdeling. Fortsat RaM af Breve fra enkelte
Soldater.
1.
Side

Breve fra Ole Andreasen til sin Moder, sine ©øffende, Svoger og
Venner. 2det Jcegercorps, 2det Compagni Jagerspriis.
Dødelig saaret i Slaget ved Fredericiaden 6te Juli 1849 255
1. Helsingør 28 Marts 1848 ...........................................................
255
2. Geltoft 14 April 1848.................................................................
256
3. Slesvig 19 April 1848 .................................................................. 257
4. Slesvig 26 April 1848 .................................................................. 259
5. Stade 13 Juli 1848..................................................................... 261
6. Faaborg 16 September 1848.......................................................... 263
7. Barnehøigaard pr. Faaborg 23 Oktober 1848.............................. 264
8. -Bjernegaard 1 November 1848
............................................. 266
9. Mels pr. Nordborg 19 Marts 1849 ........................................
266
10. Avenbyl Paa Sundeved 4 April1849 ............................................ 267
11. Vestermark pr. Sønderborg21 April 1849 ....................................... 268
12. Barakkerne ved Kjar paa Als 20 M ai 1849.................................. 270
13. Vollerup ved Augustenborg 30M ai 1849 ....................................... 271
14- Vollerup 16 Juni 1849 .................................................................
273
15. Dreflette 24 Juni 1849 ................................................................. 276
16. Dreflette 28 Juni 1849 ................................................................. 278
17. Fredericia 10 Juli 1849
.............................................................. 279
18. Fredericia 17 Juli 1849 ................................................................. 279
19. Fredericia 3 August 1849 ................................................................. 281
20. Fredericia 14 August 1849
...................................................... 281
21. Fredericia 15 August 1849 (Skrevet af L. H.Larsen <Draaby>) 283
22. Fredericia 22 August 1849 (Skrevet afSamme).......................... 284

2.
Breve fra Ole Christian Sørensen til sin Kone. 3die Reserve-Jcrgercorps, senere 1ste Reserve-Joegercorps. Hjørring-Eguen.
Af Profession Skomager...................................................... 285
1. Nyborg 7 M ai 1848 .......................................................................
285
2. Haderslev 1 Juni 1848 ................................................................... 286
3. Colding 8 Jkkni 1848........................................................................ 288
4. Leirstov 6 Juli 1848 ........................................................................ 292
5. Haraldskjcrr 26 Juli 1848................................................................ 294
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Sraae 7 August 1848..............................................................
Kjarbolle 18 August 1848 ......................................................
Stoustrup
2 Mai 1849 ...................................................
Fredericia 9 Mat 1849 ............................................................
Fredericia17 Juni 1849..........................................................
Fredericia29 Juni 1849...........................................................
Soaring 8 J u li 1849..............................................................
Hollingstedt 1 September 1850...............................................

296
298
301
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304
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3.
Breve fra Niels Petersen Viemose til sine Foraldre og Søskende.
Forst Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved
1ste Forstcerknings-Bataillon. Laaland. Af Profession
Snedker............................................................................
1. Storebro, Igen Sogn, paa Ven Als 27 April 1848 ............
2. Huusby ved Assens 4 M ai 1848............................................
3. Balslev i Fyen9 Mat 1848 .......................................................
4. Balslev 19 Mai 1848 ...............................................................
5. Ulkebolle paa Als 30 Mai 1848.............................................
6. Satrup 3 Juni.... 1848..............................................................
7. Matbøl 8 Juni 1848 ..............................................................
8. Skodborghuus 8 December 1848 ...........................................
9. Roerslev ved Strib 17 Mat 1849 ............. '............................
10. Fano 27 Juni 1849................................................................
Efterskrift fra Udgiveren...................................................................
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