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Forord
De her foreliggende Skildringer fra Krigs- 

aarene 1848—50 er, paa Grundlag af Dagbogs- 
optegnelser i Krigen, umiddelbart efter denne 
nedflrevne af min Fader. RaSmuS Hause», Egebjerg, 
der som Menig i 5. Forstcerkningsbataillon Var 
med i de to sidste Krigsaar, og bl. a. deltog i 
Slagene ved Fredericia og Jsted. Sidstncevnte 
Sted blev Han Haardt saaret og maatte derefter 
i oder et halvt Aar ligge paa et kobenhavnfk 
Lasaret, hvor Han, efter enstemmig Jndstilling 
fra sine Kompagnikammerater, fik Dannebrogs- 
korset overrakt af Frederik den Syoendes egen 
Haand. I  1851 blev Han hjemsendt, men 
beholdt Resten af fit Liv en stiv Arm som 
Minde om Krigen. I  1859 overtog Han sin 
Fodegaard i Egebjerg, hvor Han boede indtil 
sin Dod den 28. April 1896.

Fader horte trl de faamcelte Mcend, der 
yderst sjcrldent talte om egne Oplevelser og Be- 
drifter i Krigen. Men sine Erindringer og
Jndtryk fra Krigsaarene havde Han nedstrevet 
i en Bog, som Han inden sin Dod overlod mig 
til Afbenyttelse efter bedste Skon, og som jeg nu 
offenliggor som et lille Mindesknft om de störe 
Begivenheder i vorl Land for 50 Aar siden.

Disse „Erindringer" bringer selvfolgelig ikke 
nhe, hidtil ukendte Oplysninger om de faktiske 
Begivenheder, der er belyste gennem störe histo- 
rifle Vcerker. Paa et og andet Punkt kan 
Fremstillingen maafle endogsaa vcere mindre 
Historist korrekt. Men hvad der forekommer mig 
at give „Erindringerne" Vcerdi og göre dem



fortjent til at kendes af flere, er bette, at de 
giver et livfuldt og sandt Billede af Krigs- 
begivenhederne, saaledes som bisse fremstillede sig 
for en menig Döltagers Opfattelse. Dette Billede 
er paa vcesenlige Omraader ret forstelligt fra de 
scedvanlige poesirige Slagmalerier. Men den 
Omstcendighed, at Erindringerne ikke er fkrevne 
med Offenligheden for Aje, turde vet täte for, 
at Billedet er mere virkelighedstro end mange af 
de Beskrivelser, der skildrer Krigen ncesten som 
en Fest. Og i hvert Fald tror jeg, det kan 
habe sin kulturhistoriske Betydning at faa frem
draget, hvorledes en fcedrelandssindet, dybt religiost 
bevcrget, men i hele sin Fcerd og Tankegang 
jcrvn og stilfcerdig Menigmand opfattede de Begi- 
venheder, der havde faa stör og indgribende 
Jndflydelse paa dort Folks Skcebne for 50 Aar 
siden.

Overfor dem, der muligvis kan mene, at 
Sproget i bisse „Erindringer" ikke er en jcevn 
Bondekarls fra Aarhundredets Midte. skal jeg 
kun göre opmcrrksom paa, at Fader, fkont udgaaet 
fra et gammeldags Bondehjem og kun undervist 
i en hofft tarvelig Landsbyffole, som ungt Menneske 
havde lcest mere, navnlig af historiske Skrifter, end 
almindeligt for Hans Tid og Stand, og at denne 
Lcesning naturligt havde prceget baade Hans 
Tankegang og Fremstilling. Denne er helt 
igennem Hans egen. Naar undtages nogle uvcrsen- 
lige Udeladelser af overflodige Gentagelser og 
de strcengt nodvendige, rent sproglige Rettelser, 
har jeg intet forandret i Fremstillingen, men gen- 
giver den, som den foreligger fra Forfatterens 
Haand, idet jeg hermed anbefaler den til crrede 
Lceseres velvillige Opmcerksomhed.

U d g i v e r r « .
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A a  det flesvig-holstenste Opror udbrod i 
M arts  1848, künde det ikke vcere anderledes, end 
at en Befolkning, som i e» saa lang Aarrcekke 
ikke havde kendt noget til Krig, maatte blive stcerkt 
grebet. Paa Landet var Aviser en Hel Sjcelden- 
hed, saa at det kun Var faa, der kendte noget til 
Stemningen i Hertugdommerne. Lg selv de, som 
havde fulgt Begivenhedernes Gang og i lang Tid 
lagt Mcerke til den vphidsede Stemning, frem- 
kaldt af cergerrige Personer og nceret af Dan- 
marks hemmelige F-jender, Prossen og Tyskland, 
som ventede at drage Fordel af et Fisteri i rorte 
Bande, selv disse havde ikke ventet dette Udbrud, 
idet de troede, at det hele nok vilde blive jcevnet 
ad Diplomatikens Vej. Det gjorde derfor et 
overvcrldende stcerkt Jndtryk, da der pludselig kom 
Ordre til, at det nnge, tjenstdygtige Mandskab 
uopholdelig skulde mode ved Afdelingerne for at 
drage mod Oprorerne, som alt havde indtaget 
Rendsborg og samlet en Herr med Hertugrn af 
Augustenborg og Hans Broder, Priusen af Noer, 
i Spidsen.

Det Var tilvisse alvorlige Tidender, thi vort 
Fcedreland, som ikke havde ventet sligt og ejheller
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Var forberedt derpaa, havde ikke de fornodne 
Midler til en hurtig Udrustning af en kamp- 
dhgtig Arm^. Den Styrke, som straks künde 
sendes i Marken, belob sig da ogsaa kun til en 
halv Snes Tusind Mand, en i Sandhed kun 
ringe Styrke til at byde det störe Tystland 
Spidsen.

Det Var bevcegede Dage. Mange inderlige 
Baand blev lost, og mangen tung Skilsmissestund 
maatte proves. Jeg ledsagede en kcer Slcegtning 
til Nqborg og saa her for forste Gang en Fcrstning. 
Jeg havde lcest meget oin tlrigsbegivenheder i 
tidligere Dage, og betragtede derfor med stör 
Interesse disse Fcestningsvcrrker, som forekom mig 
ncesten uindtagelige. Tanken ledtes herfra oder 
til det fjerne Nendsborg, for hvis Volde jeg 
troede, at vore bortdragne Brodre stulde mode 
den snedige Fjende og saa mange blandt dem 
ndaande paa den fjerne Valgplads. Dybt be- 
vceget tog jeg Afsted med min Ven, og med 
Sindet fyldt af inorke, alvorlige Tanker vendte 
jeg tilbage til mit Hjem. Men snart spurgtes 
der glcedelige Tidender, idet vi modtog Efter- 
retningen om Slaget vcd Bov den 9. April, hvis 
lykkelige Udfald opflammede Krigernes Mod og 
begejstrede hele det danske Folk. Vi troede, 
at Krigen havde vcrret endt dermed, men snart 
maatte vi opleve haarde og tunge Provelser.

Paafledag, d. 23. April, stod det blodige 
Slag ved SleSvig. Det Var Projserne, som den 
Dag overfaldt den uforberedte danste Herr, som 
siden den 9. April ikke havde set noget til
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Fjenden og mindst deutet et Angreb paa denne 
hoje Helligdag. Mange af Soldaterne havde 
faaet Lov til at gaa i Kirke, for i Fredens 
Tempel at fejre Herrens Opstandelsesfest, men de 
maatte hurtig forlade Guds Hus, da Allarm- 
trommen kalbte dem til Vaaben. Fjenden Var 
allerede trcengt ind oder Dannevirke, og det kan kun 
undre, at en Hcer Paa 10,000 Mand endda künde 
holde Slag mod 36,000 Fjender uden at blive 
aldeles tilintetgjort. Og dog holdt vore Tropper 
Pladsen Dagen igennem. Men at sejre under 
saa ulige Forhold Var utcenkeligt. Det er 
rorende at höre dem, som den Dag Var med, 
fortcelle om, hvorledes Fjendeir beständig künde 
mode med friste Tropper, niedens de selv bestän
dig spejdede efter Aflosning og stadig maatte op- 
tage Kämpen paany. Rcekkerne blev stadig 
tyndere, og tilsidst maatte vor Hcer trcrkke sig 
tilbage. Under bette Var det, at en Del af 3. 
Jcegerkorps blev affiaaren. De havde kirn Valget 
mellem at overgive sig eller at vade oder en 
Arm af Slien. Vore kcekke fynske Jcegere valgte 
det sidste og styrtede sig i Vandet, der naaede 
dem til Armene; de projsiste Kugler floj dem om 
Orene og saarede mange, men de fleste kom lykke- 
lig oder. Men nu maatte de marschere de 4 
M il til Flensborg, trcette og dyndvaade; det Var 
en haard Tur ved Paastetid. De andre, som 
trak sig tilbage gennem Slesvig, maatte der ud- 
staa den haardeste Kamp, da Beboerne fra Tage 
og Vinduer stod paa de forfulgte Danste, og
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mangen dansk Pngling sank her for Forrcedernes 
Kugler.

Rygtet om bette Slag naaede snart hjem til 
os og gjorde bet endnu sorgeligere, end bet i 
Virkeligheden Var. Det fortaltes, at hele den 
danfleArms Var tilintetgjort, idet den Var bleven om- 
ringet af Projserne og trcengt ud i en Flod, 
hvor de druknede allesammen. S aa  galt Var 
det dog Gudskelov ikke, om end det Var ondt nok. 
Jmidlertid maatte vi lcenge gaa i denne pinlige 
Uvished, uden at faa nogen paalidelig Efterret- 
ning om Armeen. Endelig horte vi, at den Var 
stuppen over til Als, men i hvilken Forfatning 
kan vi let tcenke. Slaget ved Slesvig og Slaget 
ved Kolbing Aaret efter er dem, der har efterladt 
sig de sorgeligste Minder i mit som i alle fol- 
somme danste Hjcrrter.

Slesvig og Jylland stod nu aabne for Fjenden 
og oversvommedes snart af Forbundstropper. 
General Wrangel med Projserne besatte Jylland 
og holdt Hus der efter eget Forgodtbefindende, 
da den danske Arms Var altfor svag til at byde 
dem Spidsen, skont den nu daglig forstcrrkedes, 
mange blev indkaldt, og det hngste Forstcerknings- 
mandskab blev ligeledes indkaldt og ovet. Der 
blev dog ikke foretaget andet mod Fjenden, end 
at Sten Bille d. 8. M aj beskod Fredericia, hvilket 
havde til Folge, at Projserne flod Strib Fcerge- 
gaard i Brand og bombarderede Middelfart.

Men nu begyndte Tilstanden her at vcekke 
de europceifle Magiers Opmcerksomhed. England 
og RuSland tog sig med Jver af Sagen. Frank-
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krig havde derimod nok at göre med sine egne 
Säger, da de lige havde afskediget deres Konge 
og proklameret Republiken med Louis Napoleon 
sam President. Dog var der ingen, soin tog 
mere levende Del i Danmarks Nod, end Broder- 
folket i Sverig Trods alle projsiske Modforestil- 
linger tog den svenske Konge ikke i Betcrnkning 
at sende Hjcelpetropper herned. De kom ikke kil 
at deltage i Kämpen, da deres Jnstrukser forbod 
dem at stride ind, med mindre Fjenden overskred 
det danske Territorium, og Projserne havde den 
Gang paa den russiske Kejsers Bud forladt Jyl- 
land. Men dog bidrog deres blotte Ncervcerelse 
her vistnok ikke lidet til, at Fjenden optraadte 
med Forsigtighed. Han künde jo aldrig vide sig 
sikker for dem, naar de Var saa ncer for Haanden 
Det fortcelles da ogsaa, at da Fodgarden rykkede 
frem under det projsiske Angreb paa vor Stilling 
i Sundeved d. 5. Juni, troede Projserne, at det 
Var Svensterne, der kom. Og da vore Jcegere 
allerede havde faaet dem godt paa Gled, blev det 
nu til en almindelig Flugt. Dette lille Trcrk 
vidner om, at Projserne havde Respekt for Sven
skerne og endnu ikke havde glemt Gustav Adolf 
og Hans svenske Helte.

Sommeren gik nu hen med Forhandlinger og 
Underhandlinger, og der foregik intet mcerkvcerdigt 
ved Armeen. I  August affluttedes en 7 M aa- 
neders Vaaberistilstand, en Fcrllesregering ind- 
sattes for Slesvig og Holsten, Tropperne blev 
hjempermitterede og dermed endte Krigen i det 
mcrrkelige Aar 1848.
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1S4S.
J n d k a l d e l s e .

^ e t  sksnne Haab, som alle Danske ncrrede, 
at Vaabenstilstanden skulde lebe til en fredelig 
Udjcevning af Striden, svandt mere og mere, 
eftersom Tiden gik, thi Thskland bilde ikke over
holde Vaabenstilstanden. Det var langtfra Proj- 
sernes Mening, at Sagen skulde ende med en 
Overenskomst, thi da havde de jo intet vundet 
fvr al deres Moje og Bekostning. Stedse fore- 
svcevede dem den skonne Drom at komme i Be- 
siddelse af Slesvig og Holsten og navnlig Kieler
Fjord, hvor de künde faa en ypperlig Flaade- 
station, hvortil de Haardt trcengte Ved det ene 
Overgreb efter det andet sogte de derfor at göre 
os Tilstanden uudholdelig. Under hele Vaaben
stilstanden vedblev de at rüste og at forsyne 
Slesvig-Holstenerne med Krigssornodenheder samt 
Officerer og Mandflab. En af deres dygtigste 
Generaler, Bonin. blev Chef for den slesvig-hol- 
stenste Arm^, som snart blev saa fuldstamdig 
kompletteret, at den i Styrke künde maale sig 
med den danfle. Fredsudsigterne Var under disse 
Forhold saa ringe, at Damnark maatte vcere for- 
beredt paa at optage Kämpen paany.

Store Forandringer Var imidlertid foregaaet 
i vort Fcedreland. Medens Vcernepligten hidtil 
alene havde paahvilet Bondestandcn, indfortes nu 
almindelig Vcernepligt, hvorved Rekrutantallet
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forogedes nieget betydeligt. Alle de Vcernepligtige, 
som tidligere havde trukket Frilod ved Sessionen, 
dar allerede indkaldt indtil 27 Aars Alderen. 
Men for at faa en tilstrcekkelig stör Stridsmagt 
at sende i Marken mod den mandsstcerke Fjende 
Var en yderligere Udrustning nodvendig. Da 
imidlertid en stör Del af det Mandskab, som Var 
oder 27 Aar, maatte antages at varre Familie- 
fcedre, og det vilde blive et altfor foleligt Savn, 
om saa mange Familier stulde beroves .deres 
Forsorgere, blev det bestemt, at alle »gifte Mcend 
mellein 28 og 30 Aar stulde udstrives, for saa 
vidt de Var tjenstdygtige. Mellem dem Var jeg, 
som den Gang Var 29 Aar gl.

Soni en opmcerksoni Jagttager havde jeg det 
foregaaende Aar fulgt Begivenhedernes Gang 
paa Afstand. Nu stulde jeg selv vcere Sjevidne 
og Deltager. Mine Forceldre vilde gcerne have 
gjort Udveje for at faa mig kobt fri, men jeg 
solle altfor varmt for Danmarks Sag, til at jeg 
künde bringe det over mit Hjcerte, at mine Penge 
stulde klare det der, hvor der behovedes trofaste 
Arme til at vcerne Fcedrelandet, nu da det Var 
i Fare. Derfor bestuttede jeg fast at gaa selv 
og saa lade Vorherre raade for Folgerne.

Den l. Februar stulde jeg mode i Nqborg. 
Skont jeg intet Ajeblik fortrod niin Beflutning, 
vil jeg dog cerlig tilstaa, at jeg Var alvorlig til 
Mode, da det Tidspunkt ircermede sig, da jeg 
stulde sige Farvel til Hjemmet og dem, som Var 
mig det kcereste i Verden. Men jeg stjulte min 
Sindsstemning, naar jeg Var i mine Paarorendes
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Krebs, og kun Gud i Himlen saa', hvad jeg folte 
og tcrnke. Jeg horte ikke til de Letsindige og 
saa' kun altfor vel, hvad jeg gik i Mode. Dagen, 
for jeg skulde rejse, blev det et saa stcrrkt Snefog, 
at alle Veje rog til, men om Aftenen blev Him
len atter klar. Ved Midnatstid tog jeg afsted. 
M in Stemme Var kvalt, da jeg rakte mine For- 
celdre Haanden til Afsted, og ingen af dem künde 
for Bevcegelse besvare mit Farvel. Med Folelser, 
som jeg ikke kan bestrive, forlod jeg for forste 
Gang mit kcere Hjem, for at gaa en uvis og 
farefuld Fremtid i Mode. Stjernerne tindrede 
i den klare Vinternat, og Sneen knitrede under 
mine Fodder, medens jeg ensom vandrede det 
lille Stykke Vej til Nabobyen, hvor jeg skulde 
trceffe en Kammerat, med hvem jeg skulde köre 
til Nyborg. Og Gang efter Gang vendte jeg 
Blikket tilbage mod det kcere Hjem, indtil det 
forsvandt i Nattens Dunkelhed.

Ncrste Middag modte vi, som Ordren lod, 
ved Eksercerhuset i Nyborg. Her blev vor Taal- 
modighed straks sat paa en haard Prove, idet 
Ting, som künde afgores i en Haandevending, 
blev trukket ud i en Uendelighed. Vi blev forst 
raabt op efter Numer, siden rangeret efter Hojde, 
derefter fordelte til Joegere og Jnfanterister, og 
forend alt bette Var ordnet, blev det morkt, saa 
det Var langt ud paa Aftenen, inden vi endelig 
fik vore Jndkvarteringssedler. M it Onste Var at 
saa et Kvarter, hvor vi kun Var et P a r Mand, 
idet jeg tcenkte, at vi ved at yde ll vartervcerten Smaa- 
tjenester, künde saa det godt hos Familien i Huset,
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men til min Skuffelse fik jeg anvist et Kvarter, 
hvor vi stulde vcere24Mand. Der Var imidlertid 
ikke anbei at göre end at finde sig i Skcrbnen, 
og jeg kam siden til at stonne, at ogsaa her havde 
Gud Faders Omhil omfattet mig, idet jeg iblandt 
de mange, vildfrenimede Mennester, jeg kam i 
«varter sammen med, vandt oprigtige Venner, 
som blev af stör Betydning for mig, da Provel
sens tunge Dage kom. S nart blev jeg ogsaa klar 
over, at det Var en fejl Beregning, jeg havde gjort 
med Hensyn til de smaa -llvarterer, thi da vi kom 
omkring for at besoge Hinanden, fandt vi, at bisse 
smaa Kvarterer bestod af nogle elendige usle 
Hüller, nceppe til at vise ^reaturer ind i, endsige 
Mennester. Og overalt fandtes de i Baghusene, 
saa fjcrrnt som vel muligt fra Beboernes egne 
Lejlighed. Det krcrnkede mig. at vi, som havde 
forladt et hyggeligt Hjem og en kcer Familiekreds, 
for at vove Livet og doje alle Krigslivets Besvcer- 
ligheder, modtog en saadan Ringeagt fra dem, 
vi gik i Doden for, men efterhaanden vcennede 
vi os til det, saa vi ikke lagde Mcerke dertil.

O p b r  u  d.
Om mit ovrige Ophold i Nyborg er intet 

scerligt at bemcrrke, thi hvad vi der ansaa for 
noget betydeligt, forsvandt som nogct rent uvcesen- 
ligt siden, da saa störe Begivenheder oprandt for 
os. Henad den Tid, da Vaabenstilstanden ncer- 
mede sig fit Ophor, og det endnu noget svagt 
nwrede Fredshaab ganste forsvandt, blev der Liv i 
Byen, idet störe Troppemasser daglig blev over
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fort fra Scelland for igen hurtigst muligt at 
forsvinde ad den Vej, som forte til det skcebne- 
svangre flesvigfle Land, hvis Sletter saa mangen 
Nngling i det foregaaende Aar havde vcrdet med 
fit Blöd. Daglig saa vi störe Skarer blive fort 
didhen, hvor Krigens Fakkel snart igen fknlde 
blusse vildt, og en Dag fik vi Ordre, at nn fknlde 
vi ogsaa göre os klar til Afmarsch. Mange af 
mine Kammerater havde vceret hjemme paa Besog, 
og jeg havde ogsaa wegen Lyst kil at tale med 
mine Forcrldre og Soskende endnu en Gang, for 
vi forlod det kcere Ihnsland, men vi künde kun 
faa en Dags Permission, og det mente jeg Var 
for lidt at rejse en saa lang Vej for. Da der 
Var flere, som gcerne vilde afsted, besluttede jeg 
dog at folge med. Jeg havde vceret paa Vagt 
Dagcn for Skcrrtorsdag, og da vi blev aflost, 
bad vi Lojtnanten om Orlov, som blev tilstaaet 
os, idet Han dog sagde, at vi ikke maatte rejse, 
for vi havde vcrret til Appel om Aftenen, da der 
hvert Djeblik künde ventes Marschordre. Vi tog 
alligevel afsted straks og naaede hjem lidt ud paa 
Aftenen, men jeg fortrod snart min Rejse, thi 
jeg var ikke rigtig rolig, fordi vi Var rejst uden 
Tilladelse. Det Var hin sorgelige Skcrrtorsdag, 
da vore Skibe blev tagne ved Egernfjord; vi künde 
tydeligt höre den hceftige Kanontorden, men forst 
senere erfarede vi, hvad den betod.

Henad Aften forlod jeg atter Hjemmet, og 
forend vi kom til Nyborg, fik vi at vide, at der 
Var givet Ordre til Afmarsch Lordag Morgen. 
Nogle af vore Kammerater fra Sornp, som havde
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faaet Lov til at rejse om Torsdagen, men ligesom 
vi Var taget afsted for Tiden, Var ncer konnnet 
i en stein Forlegenhed, da de forst kam tilbage 
Lordag Morgen, da vi skulde stille til Afmarsch. 
De künde ikke faa deres Säger ordnede i den 
Fart og maatte saa oven i Kobet Paa hele M ar
schen bcere Kogekedlerne, en Straf, der viste sig 
at vcere betydelig haardere, end de straks antog, 
thi uvante med at bcere Oppakning, som vi Var, 
havde vi fuldt op med at klare den uden Ekstra- 
tillcrg.

Vi fllllde naa Odense den Dag, og flont det 
knn Var fire Mil, Var vi dog saaledes medtagne, 
inden vi naaede dertil, at vi alle var enige om, 
at vi aldrig for Harde oplevet en saadan „Sprceiige- 
Lordag." Knn den, som har prooel det, kan 
ogsaa göre sig Begreb om, hvad eil saadan Marsch 
betyder, forend man bliver va»t til Oppakningen. 
Da vi naaede Odense, fluide vi gaa lidt flot igen- 
nem Byen, og Tambour og Hornblceser stemmede 
op, men de künde ikke faa Hovederne i Vejret 
paa os, vi havde alle en udprcrget Tilbojelighed 
til at se, hvor vi satte vore omine Fodder, som 
ikke godt künde forliges med Brosteneue. M in 
Slvf og jeg blev iudkvarterede hos en Snied, og 
flont Folkene Var meget stinke imod os, havde vi 
dog en urolig Nat, thi vi maatte dele en lille 
Seng med en stör Lceredreng, som laa ved Fod- 
enden og stak Benene op imellem os. Ncrste 
Dag, Paafledag, maatte vi marschere til Jndslev, 
en fire M il fra Odense, men da der Var adflil- 
lige, som ikke havde faaet deres Toj leveret i Ny
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borg, og som stulde habe det her, maatte vi alle 
staa og vente i den Anledning, saa det blev Mid- 
dag, inden vi Var fcerdige. S aa  fik vi Ordre 
til at hente vort Toj og vcere tilbage om en halv 
Time, og da vi havde vort Kvarter langt ude i 
Norregade, maatte vi give Afkald paa den gode 
Suppe, som vor Vcertinde havde i Stand til os. 
Kl. 1 afmarscherede ri fra Odense. Havde vi 
vidst, at vi den Eftermiddag skulde morschere ffre 
M il igen, havde vi sikkert stoppet op straks, for vi 
Var noget selvraadige. Undervejs benyttede jeg 
og flere Kammerater Lejligheden til at se inden- 
for hos min Broder i Vissenbjerg, soni saa körte 
for os et Stykke. Ved Kroen traf vi vort Kom- 
pagni, som holdt Heil, men vi havde Lyst til at 
köre noget lcengere og fortsatte derpaa Türen, 
til vor Lojtnant kom springende og spurgte, hvor 
vi stulde hen. Da der blev svaret, at vi Var 
blevet trcrtte og derfor havde leset en Vogn, 
hvad ingen stulde forbyde os, blev Han aldeles 
rasende, Irak sin Sabel og begyndte at klo los 
paa den, der Var ncermest for. Nu kom hele 
Kompagniet paa Benene, flog Kreds om Lojt- 
nanten og satte Bajonetterne paa, og saa fandt 
Han det klogest at stikke Svcerdet i Skeden. Han 
nojedes saa med at notere vore Navne med Loste 
om, at vi stulde saa vor Straf, naar vi kom i 
Kvarter. Men vi muntrede Ham saaledes den 
Nat, at Han glemte Straffen. Han havde hele 
Tiden Pint os. det Han künde, og vi gamle Karle 
var ikke til Sinds at stikke op. Uuder dundrende 
Hurraraab og overgivne Sange gik det frem, som
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künde, men de T ratte blev tilbage, og Kompag- 
niet blev derved fuldstcendig spredt. Da Lojt- 
nanten vilde holde Hvil for at faa det samlet, 
svarede vi hidsigt, at Han skulde fore os i Kvarter, 
da det ikke Var en Tid at ligge her paa Vejen; 
Han künde have ladet os afmarschere i ordenlig 
Tid, saa havde vi ikke behovet at gaa og drive 
her om Natten. S aa  maatte Han til at bede om 
godt Vejr og fik os saa til at bie. Men vi 
mistede paa den Tur al Respekt for Lojtnanten, 
og Han vandt den aldrig mere. Forst Kl. 1 
om Natten kom vi i Kvarter, og havde det nu 
rigtig godt her hos nogle meget flinke Folk. 
Men Torsdag d. 12. April maatte vi atter af- 
sted, og henimod Asten kom vi til Fredericia.

I  det belcjrede Fredericia.
I  Fredericia var jeg fra denne Dag, indtil 

de sidste tyske Soldater Var trukket ud af Jylland. 
Her blev jeg sÜjevidne til de frygteligste Rcedsels- 
scener, som fandt Sted under hele Krigen. Jeg 
saa Byen falde for fjendtlige Bomber, saa Kam- 
pene og Forsvaret, indtil det störe Julislag uden- 
for Fredericias Volde, hvor Oprorshceren fik fit 
Banesaar. Men hvad vi under alt dette maatte 
gennemgaa, kan kun de banne sig et Begreb om. 
som selv har provet noget lignende.

Paa vor forste Marsch havde vi forsynet os 
saa rigeligt med Fodemidler, at det i hoj Grad 
havde foroget vor Oppaknings Vcegt. Da vi 
saa kom i gode K Härterer, fik vi slet ikke Brug 
for vore medbragte Levnedsmidler, og da vi nu
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skulde til en Kobstad, mente vi ikke, at der Var 
Anledning til atter at stcrbe paa al den P ro
viant. Lidt Sulemad havde de fleste af os taget 
med, men Brod Var der ingen, der havde. Og 
i vort Kvarter vilde de ikke en Gang scelge os et 
Stykke Brod.

I  deres Stuer maatte vi ikke scette vore 
Fodder; vi blev i en meget uvenlig Tone anvist 
Plads i et lille Udhus, hvor der havde gaaet 
Kreaturer og hvor Godmngen laa endnn. Her 
havde i Forvejen 10 Jyder deres Kvarter, og 
nu kom 6 Fynboer til. Naar vi alle seksten 
lagde os ned, künde vi dcekke hele Gulvet, hvor 
vi laa omtrent som en Flok Faar i en S ti. Det 
var Forhold, som en Nybegynder nok künde tabe 
Humoret oder, men hvor saa mange unge Men
nester er samlede, findes der altid nogle Vove- 
halse, som er mest oplagte til at tage Sagen fra 
den gemytlige Side. Saaledes ogsaa her; der 
blev lavet Vittigheder oder vort nydelige K varter, 
som alle vist vilde misunde os, og iovrigt sogte 
vi saa at indrette os paa bedste Maade. Vi stk 
straks slaaet nogle Som i Vcegstolperne til at 
hcenge vort Toj paa, thi paa Gulvet künde vi 
ikke have det i Fred for Notterne, der vrimlede 
i tallos Mcengde. S aa  tog vi vore Brvdposer 
paa Nakken og gik i Byen for at bjerge os 
noget til Fode, thi Tarmene streg i Livet paa os 
af Sult. Ester at vi mange Steder var gaaet 
forgceves, henvendte vi os omsider til nogle af 
de Soldalcr, som laa i Byen, da vi kom, og de 
var flinkere end Borgerne, de overlod os bered-
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villigt cif den sparsomme Beholdning saa meget, 
at vi havde nok til Aftensmad og Frokost ncrste 
Dag. Da vi havde faaet Salten stillet, foretog 
vi en lille Vandring i Byen, for vi lcrngtes ikke 
ester vort Kvarter. Alle de Kainmerater, vi traf 
paa, vnstede os til Lykke med, at vi Var kommet 
til Fredericia; her Var vi kommet godt efter det, 
sagde de, for de fleste af Beboerne Var tyflsindede. 
Forst ud paa Aftenen vendte vi tilbage til vort 
«varter, og overvceldede af Trcethed, som de fleste 
af os var, sov vi snart ind trods de uhyggelige 
Omgivelser.

I  de folgende Dage holdt vi Felttjeneste- 
ovelser paa Fcelleden, og det Var ganste morsomt. 
Den raste Skydning med lose Patron er gav det 
hele ligesom mere Virkelighedsprceg. Selv oin 
der stydes lost, kan der dog nok vcere Fare der- 
ved. Jeg Var saaledes paa et hängende Haar 
ncrr dlevet studt, idet en Soldat havde glemt at 
tage Ladestokken ud, da Han affyrcde fit Gevcrr, 
og den gik i Jorden lige foran mine Fodder 
Disse Vaabenlege interesserede mig isvrigt meget, 
og de havde noget alvorligt over sig, idet de 
ligesom henpegede paa den ncrrforestaaende Tid, 
da Legen stulde vcere Alvor, naar vi stulde til 
at ove den overfor Fjenden, som ikke Var langt 
herfra. Ekscercits og Vagttjeneste, som vi til- 
bragte de forste Dage med, havde jeg ikke noget 
imod. Mindre godt syntes jeg om, at vi maatte 
til at göre Arbejde paa Voldene og Forstans- 
ningerne. Den gamle Fcestning Var i den lange 
Fredstid blevet saa forfalden, at den i det forste
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Krigsaar ikke künde yde noget virkeligt Forsvar, 
men maatte rommes uden Modstand og overgives 
til Projserne. Under hele Vaabentilstanden hcwde 
der med störe Anstrcengelser vceret arbejdet paa 
at göre den til en fast Stilling og et Tilflngts- 
sted, hvorfra vi künde hindre Fjenderne i at have 
ganfke frie Hcender i Jylland, naar de, hvad der 
jo Var sandsynligt, snart rilde overskride Konge- 
aaen. Men endstont der Var gjort meget, da vi 
kom, manglede der endnu mere, forend Fcest- 
ningen künde blive, hvad den fkulde vcere — og 
ogsaa blev: den Anstodssten, hvorpaa Fjendens 
Hoved knustes. Kun de vestlige Bastioner Var 
nogenlunde i Stand og besaite med Kanoner, 
men paa hele den nordlige Bold fandtes der 
hverken Morsere eller andet svcert Skhts, kun 
nogle smaa Feltkanoner paa den hderste Bold 
Og dersom Fjenden ved sin Ankomst ikke Var 
stredet til Belejring, men straks havde stormet 
med fuld Styrke, da Var Fredericia ikke blevet 
saa navnkundig i vor Krigshistorie, som den blev. 
Men det Var nu saaledes bestemt af den Alinceg- 
tige, som vöd at scette Grcensen for Jordens 
Mcegtige og sige: hertil skal de komme og ikke 
lcengere.

Den 13. April havde der vceret Slag ved 
Dybbel, hvor de Danske efter en heltemodig Mod
stand Var blevet trcengt tilbage til Als af Over- 
magten. Og overfor den langt overlegne Styrke, 
som fra hele Tyskland Var stillet imod os, Var 
det ikke underligt, om den lille danfle Hcer Var 
betcrnkelig ved at vove sig ud, hvor den ikke künde
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vente anbei end Undergcmg og Tilintetgorelse. 
Den 20. April rykkede Oprorsarmeen ind i Jyl- 
land.

Efterretningen herom Pakte stör Bevcegelse i 
Fredericia, vg gav Anledning til, at de forskel- 
ligste Rygter kam i Omlob. Udsigterne Var 
ogsaa alt anbei end straalende for os. For forste 
Gang horte jeg Generalinarschen kalbe os til 
Vaaben for at mode Fjenden, som efter Sigende 
Var i stcerk Fremrykning.

En Del af Garnisonen saa vi blive fort ud 
af Fcrstningen og forsvinde ad Kolding-Lande- 
vejen. Vi blev fort op paa Volden og opstillet 
i den Olden, hvori vi flulde modtage Fjenden. 
Forventningsflllde stliede vi i den Retning, 
hvorfra Fjenden ventedes; Kanonerne blev labte, 
Ammunition tilfort Krudtmagasinerne, og alt 
Var saaledes parat. Stemningen iblandt os var 
alvorlig og noget trykket. Vi havde lige mod- 
taget Efterretningen om vore Skibes Undergang 
ved Egernfjord, og da vi iscer havde stolet paa 
vor Somagt, foltes Nederlaget saa meget tungere; 
det saa jo ud, som om Sejren overalt fulgte 
Fjendens Vaaben. Vejret bidrog fit til at for- 
oge den trykkede Stemning. Det Var en kold, 
studfuld Dag med Haglbyger og Sne; vi Var 
allerede gennemvaade, Knldcn isnede vore 
rystende Legemer, Aftenen ncermede sig, og i en 
saadan Nat sknlde vi nu bivuakere paa de klamme 
Dolde. Jeg sendte mangt et Blik op imod den 
morke Himmel, der skyfuld rngede oder mit elflede 
Fcedreland, og mangt et Suk sieg fra mit Brhst,
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thi Danmarks Nod laa mig tungt paa Hjcerte. 
Det blev Asten, men Fjcndeir saa eller horte vi 
endnu ikke »oget til. Ud paa Astenen saa vi 
vore Trapper vende tilbage, og nu fik vi Under- 
retning am, at den danske Styrke havde taget 
Ltilling ved Gndso, og at Äsenden stad ved 
Kolding, saa at der ingen ojeblikkelig Fare Var 
paa Fcerde. Kl. 12 fik derfvr Halvdelen af 
Mandskabet Lov til at gaa hjem i Kvarter, og 
lidt efter kam de andre af sig selv med Undtag'lse 
af det scedvanlige Vagtmandflab. Jeg sov godt 
hele Natten, og om Morgenen stod det hele ncerinest 
soin en Droin. Men samme Dag blev Byen 
erklceret i Belejringstilstand, Portene blev lnkkede, 
dobbelte Vagtpvster udsatte, og ingen af Jnd- 
byggerne künde nu komme ud til deres Jorder 
uden skrifllig Tilladelse fra Kommandanten, saa 
fra den Dag indtil den 6. Ju li »od vi saa at 
sige ikke mere den frie Luft ude paa Guds gronne 
Jord, men gik sein nogle Fänger indenfor Fcest- 
ningens Volde, undtagen naar vi under Kom
mando kom ud paa Arbejde.

Det Var en lang og trcengselsfuld Tid. De 
forste Dage bragte ingen anden Forandring end 
den, at Fcestningsarbejdet nu blev meget strcengere. 
Vi maatte nu hver Dag arbejde fra Morgen til 
Asten. Der blev ncesten ikke talt om andet end 
om Tyskerne, og det Rygte Var udbredt iblandt 
os, at der snart skulde leveres et Slag for at 
trcenge Fjenden ud af Jylland Men selv om 
dette skulde lykkes, saa Var det dog den alminde- 
lige Mening, at vi ikke var stcerke ilok til at



holde dem ude af Halvoen, og saa fandt vi, at 
et saadant Slag kun vilde fore til, at en Del 
Mennesker satte Liv og Helbrcd til uden nogen 
Nytte. Hver Dag var der Tropper ude for at 
rekvgnoscere, og hver Asten vendte de tilbage igen. 
Men den 22. om Aftenen samledes ved Prinsens 
Port et stört Armekorps, som om Aftenenen 
rykkede ud af Fcestningen. Der ymtedes om, at 
det gjaldt et Angreb fra Kolding. Nceste Dag 
Var vi, som scedvanligt, paa Arbejde i Vold- 
gravene Der Var en urolig Stemning iblandt 
os, og vi künde ogsaa mcerke paa Officererne, at 
der Var noget uscrdvanligt paa Fcerde, thi de 
Var sjceldent hos os, men stod nccsten hele Tiden 
paa Voldene og saa i deres Kikkerter, eller ogsaa 
laa de med §!>ret til Jorden for at lytte. Forst 
hen paa Eftermiddagen fik vi dog med Vished at 
vide, at der stod et stört Slag ved Kolding. 
Der blev sagt, at Tyskerne havde skudt Jld  paa 
Byen, hvad vi dog ikke vilde tro, da der kun 
Var tre M il til Kolding, og vi hverken künde 
se Rog eller höre Kanontorden. Men snart er- 
farede vi Dagens sorgelige Begivenheder.

Kl. 10 om Formiddagen stod Vvre Tropper 
foran Kolding, beredte til at angribe Byen, 
forair hvilken Fjenden havde anlagt faste Batterier, 
der beherstede baade Landevejen og det stade 
Terrcen, som maatte passeres, for at komme frem. 
Der Var ogsaa Officerer, som gjorde General 
Schlrppegrrll opmcerksom paa det farlige i at 
rykke frem paa dette Terrcen, men Han svarede, 
at Han af den kommanderende General Bülow
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havde Ordre til at tage Bhen, koste hvad det 
vilde. Jnd  i Kolbing skulde de, og de kom ogsaa 
derind, men altfor mange kun for aldrig mere at 
vende tilbage. Det Var i mine Tanker det ufor- 
svarligste Slag, der blev lederet under hele Krigen, 
thi seid oin det lykkedes at tage Byen, som det 
jo virkelig gjorde, saa Var det umuligt for en 
saa underlegen Styrke at holde sig der, og 
Fjenden, som havde besät Byen rundt omkring, 
havde let ved at afstcere vore Tropper Tilbage- 
toget, saaledes som det ogsaa stete. Ester et An- 
greb, under hvilket navnlig Husarerne og Jcrgerne 
udviste den storste Uforfcrrdethed, blev det fjendt- 
lige Batteri taget, og vore Tropper trcrngte ind 
i Byen. Men nu aabnede Tysterne et saadant 
Bombardement paa Byen, at der ikke Var til at 
vcere. Og da der paa vor Side kun Var to 
smaa Kanoner, künde FjendensJld ikke besvares. 
Der Var stör Jammer og Nod i Byen; Mcend. 
Kvinder og Born lob omkring blandt Soldaterne, 
men künde intet Steds vcere i Sikkerhed for de 
fjendtlige Kugler.

Da jeg lcengere hen paa Sommeren kom til 
Kolbing, saa jeg i slere Gader, at saa godt som 
hvert Hus bar Mcerke af Kuglerne, og flere Var 
ligefrem overstroede med saadanne Mcrrker. Til- 
sidst befluttede Generalerne at give Ordre til 
Tilbagetog, men da havde Fjenden besät Abgängen, 
og forst efter et frygteligt Mandefald naaede de 
Danste at slaa sig igennem. Jscer gik det ud 
oder 5. Bataillon, som hidtil havde udmcerket sig 
ved Tapperhed, men som her stk Modet saaledes
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kncekket, at den havde svcert ved at genvinde det. 
En Del af de i dette ssrgelige Slag saarede 
og faldne Danske kom til Fredericia, og Tredje- 
dagen derefter begravedes 25, deriblandt 5 Offi- 
cerer. De dar alle lagt i Kiste, og det Var 
gribende at se saa mange Kister blive scenkede i 
den samme Grav. Sorgeskaren Var den storste, 
jeg har set. Alle de Offnerer, som künde komme 
tilstede, folgte deres faldne Vaabenfceller til 
Graven. For forste Gang Var jeg Vidne til en 
saadan militcer Sorgefest, og endfkont jeg senere 
har set mange lignende, gjorde denne dog det 
uudsletteligste Jndtryk paa mig. Det lod saa 
underlig dodt og dumpt, da Sorgemarschen spil- 
ledes af en Hel Brigades Musikkorps med ned- 
stemte Trommer. Alle Var synlig bevcegede, og 
Feltprcestens Stemme Var ncesten kvalt af Graad, 
da Han talte ved Graven, og der blinkede Taarer 
i mangen graahcerdet Krigers Oje. Sorgen Var 
saa meget tungere, som de, der her scenkedes i 
Graven, jo havde mistet Livet i et tabt Slag. 
Saaret fra Egernfjord Var endnu ikke lcegt, for- 
end Koldingflaget stog et nht dybt S aar i Dan- 
marks Hjcerte, og det saa ncesten ud, som om det 
fluide blöde sig til Dode. Da Prcesten havde 
kästet Jord paa Graven, bad Han en inderlig 
Bon for deres Sjcele, som nu efter Stridens 
Moje slumrede ved Hinandens Side, omsluttede 
af Gravens kolde Favn, at de nu maatte nyde 
Fredens salige Hvile der, hvor der ingen Strid  
Var mere. Trofast havde de holdt deres Ed og 
udgydt deres Blöd for deres Konge og Land.
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Deres Ofre havde ikke bragt de Danfle Sejr, og 
derfor künde vi nu kun synge Sorgesange, men 
det Var dort Haab, at Gud bilde flcenke dem den 
evige S e jrs  Glcede og smykke dem med de Lavr- 
bcerkranse, som aldrig falmer, men beständig gron- 
nes i en evig V aar i Guds Rige.

D a den Officer, som havde Befaling ober 
Ligparaden, saa, hvor dybt bevorgede og grebne 
alle Var. beordrede Han Musiken til at spille „Den 
tapre Landsoldat." Og disse mcegtige Toner op- 
flammede atter det sunkne M od til ny Begejstring 
for Fcedrelandets Sag , saa at Forsamlingen 
stiltes i en mere srejdig Stemning.

Vi Var fri for Tjeneste den Dag, og da jeg 
kom hjem til mit Kvarter, skrev jeg hjem til mine 
Forceldre. Jndtrykket af den hojtidelige Sorge
fest, jeg havde overvceret, havde grebet mig saa 
stcerkt, at jeg ikke künde bcere det ene, men maatte 
dele det med dem, der stod mit Hjcerte ncermest. 
Om Aftenen gik jeg ud til Krigergraven som nu 
laa i tavs Fred og Stilhed. Vemodsfuld fcestede 
jeg Blikket mod den Hoj, som dcekkede mine faldne 
Vaabenbrodre, mens jeg bad for deres Sjcrle, 
hvis S tov  nu slumrede her, for dem, som endnu 
skulde vandre dort, og for mit arme Fcedreland. 
Og i en underlig hojtidsfuld Stemning vendte 
jeg tilbage til mit Kvarter, hvor jeg lagde mig 
til Ro, efter at have anbefalet mig idenAlmceg- 
tiges Varetcegt.

Nceste Dag Var alt i travl Bevcrgelse, og 
störe Forberedelser blev trufne til Modtagelse af 
Fjenden, som nu künde ventes, hvad Ojeblik det
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skulde vcere. Vel holdt vi endnu Gudss-PaSset 
besät, men det künde kun for en Tid standse 
Fjenden, hvis Han for Alvor vilde trcrnge frem, 
selv om det Var en Stilling, som ikke skulde 
rommes uden Kamp. Dog stete der intet Angreb 
i Tiden fra 23. April til 7. Maj, og i disse 
Dage blev der udfort störe Forbedringer paa 
Fredericias Fcestnirrgsvcerker. De, der ikke for 
havde set saadanne Vcerker, maatte anse disse 
for uindtagelige, og det mente vi ogsaa selv, saa 
vi imodesaa Fjendens Komme uden Frygt. Her 
Var til Ham i en god Mening, saa Han skulde 
blot prove at komme. Han kom ogsaa, men paa 
en ganste anden Maade, end vi havde ventet, 
saa at Resultatet, trods alle vore stcerke Fcrst- 
ningsvcerker, Palisader, Grave og Kanoner, ncer 
Var blevet, at vi Var kommet til at overgive os, 
hvad Gud dog afvcergede.

Den 7. M aj trcengte Tysterne vore Tropper 
tilbage fra Gudso-Passet. De, der var med, mente, 
at de nok künde have holdt den gode Stilling. 
dersom de havde maattet forsvare sig til det yderste, 
men saasnart Fjenden for Alvor begyndte at 
trcenge paa, blev der givet Ordre til Tilbagetog. 
Der blev sagt, at Köngen havde besternt, at Ar
meen ikke irrere skulde stilles overfor Fjenden, 
forend vi stk Hjcelpetropper, og der taltes den 
Gang stcerkt om, at RuSserne og Svenske>«e 
skulde hjcrlpe os. Men hele Sommeren ventede 
vi forgcrves paa denne Hjcelp. Vi Var ene og 
blev ene, og maatte selv udkcempe Kämpen, som 
vi künde bedst.
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Slaget ved Gudso künde vi se fra Fredericias 
Volde, og det Var forste Gang, jeg saa et saa- 
dant Skuespil, omend i en temmelig stör Afstand. 
Der Var ingen stcerk Kanonild, men vi künde se, 
hvorledes Gevcerilden rasede längs med alle Hegn. 
Det var dog ikke ret mange Saarede eller Dode, 
der fra dette Slag blev bragt ind til Fredericia. 
Men henimod Asten trak den flagne danste Arms 
sig ind i Byen. F ra  den 6. April, den Dag, 
da der kcempedes i Sundeved, til den 7. Maj, da 
de troengtes fra Gudso, havde disse Tropper 
ligget for Fjenden paa aaben Mark, deltaget i 
mange varme Trcefninger og bevcrget sig i et 
eneste langt Tilbagetog. Da de kom indenfor 
Fcestningens Volde, ytrede de da ogsaa en saa 
levende Glccde som Somandens, naar Han efter 
en lang og farefuld Rejse endelig ser den lceng- 
selsfuldt ventede Havn. Vore udmattede Tropper 
hilste Fcrstningen som et venligt Asyl, der nu 
flulde optage dem og stcenke dem et Fristed mod 
Fjenden, men de stk hurtigt at mcerke, at det var 
alt andet end Fristed.

Efter Gudso-Slaget fordelte Fjenden sig saa- 
ledes, at Slesvigholstenerne med den projsiske 
General Bonin i Spidsen rykkede mod Fredericia, 
medens Forbundshceren, som udgjorde en 36,000 
Mand, rykkede op i Jylland. General Rye stk 
med sin Brigade det Hverv at trcekke sig tilbage 
for Projserne, og her var det, at denne udmcer- 
kede General aflagde et af de storste Beviser paa 
sit Feltherretalent. Hans beromte Tilbagetog er 
af alle Krigskyndige blevet regnet for et rent
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Mesterstykke, thi ikke alene freiste Han sin B ri
gade. skont den forfolgende fjendtlige Arme Var 
6 Gange saa talrig, men Han vidste at manov- 
rere saaledes, at Han paa ethvert gunstigt Terrcrn 
künde opholde Fjenden og tilfoje Ham betydelige 
Tab, inden Han selv gik tilbage til en ny Stil- 
ling; og indtil denne Var sikret, forstod Han at 
trcrkke Fcegtningen ud med Kavalleriet og de lette 
Tropper, som dog altid undflap Fjenden, naar 
Han sikkert troede at have dein mellem Hcrnderne. 
Paa den Maade naaede General Rye helt op 
paa den anden Side Aarhus, til Helgences, hoor 
Han skaffede sine Krigere et Tilflugtssted, hvorfra 
de idelig künde fornrolige Fjenden og beständig 
trcrkke sig tilbage til den faste Stilling, dcekket 
af Batterier og kanonbaade, og hvorfra Han i 
Nodsfald knnde udskibe sig og sine Tropper. 
Ved Udfald fra dette Sted leverede Han Fjenderne 
mange varme Trcrfninger, deriblandt den be- 
ronrte KavaÜerifcegtning ved Aarhus. Og Han 
holdt sig i denne snildt valgte Stilling, indtil 
Han kaldtes til Fredericia, hvor Han den 6. Ju li 
tog en afgorende Del i det navnkundige Slag, i 
hvilket Han fandt Heltedoden og endte sin beroui- 
melige Bane.

Faa Dage cfter Gudso-Slaget viste Fjenderne 
sig udenfor Fredericia, og det varede irn ikke 
lcenge, for de begyndte at anlcegge Batterier. 
De brugte den snedige Fremgangsmaade at 
tvinge de jyfke Bonder til at köre Jord  og stille 
dein saaledes, at de künde ses fra Voldene; der- 
ved blev Hcenderne bundne paa de Danste, som
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jo ikke künde bruge deres Kanoner »den at ramme 
deres egne Landsmcrnd; det harmede de brave 
Jyder saaledes at skulle agere Dcekning for 
Fjenderne, men de var nodt til at göre det.

Sondag Morgen den 13. foretoges der cn 
Nekognoscering inod Erritso for at undersoge 
Fjendens Stilling. I  den kille varme Trcefning, 
som her fandt Sted i den tidlige Morgenstund, 
stete det, at nogle Rekrutter, som forste Gang 
Var med, gjorde omkring og lob ind til Fcest- 
ningen, saa snart Kuglerne begyndte at pibe dem 
om Arene. Til S traf maatte de henimod Aften 
spasere Voldeir rundt med en Halmvisk i Haan- 
den til Spot for de andre Krigsfolk. Men flont 
en og anden nok künde le deraf, Var der dog 
ingen, som siden spottede dermed, thi de Var ikke 
de eneste, som ikke syntes om at mode Fjenden i 
aaben Mark. De steste havde allerede faaet nok 
deraf, men derfor künde det jo alligevel ikke gaa 
an, saaledes at stikke af, naar man ikke havde 
Lyst til at vcere der lcengere.

Det gik rast fremad med Tysternes Belejrings- 
arbejde. Allerede den 15. havde de faaet et 
Morser-Batteri i Stand, og om Aftenen var der 
nogle, der fortalte, at de havde set en Bombe 
fare over Byen. Vi vilde dog ikke rigtig fcrste 
Lid dertil, da vi ikke troede, at de künde anlcegge 
Batterier saa ncer ved Fcestningens Kanoner, at 
de knnde flyde lukt over Byen, men det forholdt 
sig saaledes, hvad vi snart sik at mcrrke.

D a vi nceste M orgen trak ned ad Gaden, 
horte vi en underlig susende Lyd over vore
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Hoveder, og i det samme strog en Bombe iJ o r -  
den tcet ved os. Den flog et stört Hul i Sten- 
broen, og jeg lob straks hen for at se, hvor den 
Var bleven af. Men som jeg stod og saa ned i 
Hüllet, kom en tyk Rog vceltende op derfra; i 
det samme lod der et hojt, dumpt Skrald, og 
Jord og Brosten floj hojt op i Lüften og til 
alle S ider; der blev et Hul omtrent som en lille 
Brond, og Jorden blev ncesten bortrevet under 
mine Fodder. En Sten flog et stört Hul i 
Hovedet paa en af mine Kammerater, og det 
Var et rent Under, at jeg og de andre flap stades
lost derfra. Men for Eftertiden Var jeg ikke 
tiere nysgerrig efter at se, hvor disse Karle blev 
af; jeg stulde nok undgaa dem, saa meget det 
stod til mig. Kristi Himmelfartsdag, den 17. 
Maj, begyndte Bombardementet for Alvor. Tidlig 
om Morgenen, for vi endnu Var staaet op, sprang 
en Bombe tcet udenfor dort Koarter. Det kan 
nok vcrre, at vi kom ud i en Fart, men forend 
vi endnu Var kommen ud af Gaarden, kom der 
nok en Bombe, som sprang midt iblandt os, og 
det Var et sandt Under, at vi alle 30 flap ufiadt 
derfra. Men nu fulgte den ene lige efter den 
anden. De faldt alle sammen tcet indenfor Prin- 
sens Port, hvor Byen Var mest sammenbygget, 
og hvor de smukkeste Bygninger fandtes, hvorom 
Tysterne lod til at vide god Befled. Vi stod op- 
stillede udenfor Kaptejnens Kvarter, beredte til 
at flukke, saa snart der opstod Jld , eftersom vi 
Var ansatte ved Brandkorpset, der ellers mest 
bestvd af Kobenhavnere, som frivilligt havde meldt
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sig hertil og Var sendt Herover med Sprojter og 
andre Slukningsredfkaber. Inden ret lcenge blev 
vi fort hen til en stör Kobmandsgaard i hvilken 
der Var skudt Jld. Vi blev anfort af en Jirge- 
niorlojtnant, en dygtig, men haard og forvoven 
Karl. Vi marscherede i tcetsluttede Räder, saa 
taktfast, som stulde vi til en Parade, skont vi gik 
med den faste Overbevisning, at ingen af os 
vendte levende tilbage, saaledes som Bomberne 
sprang om os til alle Sider. Nceppe var vi 
blevet opstillede ved Brandstedet, for en Bombe 
sprang tcet bagved os. Vi veg naturligvis til 
Side, da den faldt, men nu kom Lojtnanten fax
ende, idet Han skreg: „Vil I  staa, I  Bcester, 
eller jeg stal klove Hovederne paa jer fejge 
W sler!" I  det samme kom der en ny Bombe, 
som vcrltede et Skilderhus og derpaa sprang med 
et vcrldigt Nabalder, idet den rev Broen op om- 
kring sig. Et Stykke fo'r tcet forbi Lojtnanten, 
som meget hurtigt sprang til Side, og nu sagde 
Han ikke mere til os, fordi vi efter bedste Evne 
sogte at forvare os for Bomberne, der stadig kom 
med en voldsom Kraft. En af dem traf en stör 
Grundsten i et Hus ved Siden af os; baade 
Stenen og Bomben plumpede ned i Kcelderen, 
hvor den sprang; et Stykke fo'r ud gennem Muren, 
og en Mursten traf vor egen Lojtnant, saa hair 
faldt derved. Han künde dog rejse sig igen og 
gik nu sin Vej tilligemed Kaptejnen, da de kun 
Var kommet tilstede for at se, hvorledes det gik 
til. Vi andre maalte derimod blive, og da der 
ml udbrod J ld  et andet Sted, maatte vi i Ar-
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bejde med Pumpen eller med at bcrre Band. 
Et Ajeblik efter flog en Bombe ned i Baghuset, 
hvorfra straks en fort Rogsojle steg til Vejrs, 
og nu brcendte det paa tre forskellige Steder. 
Det ene Skud faldt lige efter det andet, og alle 
Var de rettede mod Brandstedet, idet Fjenden 
künde fkonne, at her Var mange Folk samlet. En 
Bombe faldt lige i Sprojtekarret, splittede det og 
hele Sprojten ad i tusinde Stykker og saarede 24 
Mand, dog ingen Haardt. Jeg Var tilligemed 3 
andre kommen ind i en lille Gaard for at hente 
Band, da en Bombe flog ned iblandt os, smad- 
rede en Vogn og flog Vandspanden i Stykker i 
Hcenderne paa min ncermeststaaende Kammerat. 
Hvor vi gik og stod, susede Bombestykker omkring 
os, og kun Guds underfulde Beflcermelse friede 
os ud fra den ojensynlige Livsfare, saa at kun 
faa kom alvorligt til Skade. Omsider blev vi 
Herre over Jlden, og der Var ikke flere Bomber, 
der tcendte den Dag. Hen paa Eftermiddagen 
indstilledes Bombardementet, og vi blev afloste. 
Jeg blev meget bevceget, da vi atter samledes i 
vort Kvarter, og jeg fandt alle mine Kammerater 
uskadte, thi det havde ingen kunnet vente efter 
den Tur. Men i Stedet for at takke Gud og 
give Ham AEren, fordi Han havde friet dem af 
Fare, Var der nu mange. der i vild Overgivenhed 
pralede af, hvorledes de udelukkende künde takke 
deres egen Forsigtighed for. at de Var fluppet. 
Adskillige sogte endogsaa ind til de forladte Hufe 
for at stjcele og plyndre, og flont Beboerne 
vendte tilbage, saasnart de mcerkede, at Fjenden
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Var blevet rolig, bilde Soldatcrne ikke gaa, for- 
end de havde taget, hvad de bilde habe.

Der Var nu ikke mere til at vcere i Byen, 
og om Aftenen forte Kaptejnen os ned ved 
Stranden til en lille Lystskov, hvor bi lagde os 
ned i det vaade Grces med Tornystret under 
Hovedet og uden andet Ly mod Regnen end 
Kappen, som vi bredte ober os.

Nieste Morgen tidlig vcekkedes vi atter ved 
Kanontorden En af de forste Bomber antcendte 
et stört Dampbrcenderi, der brcendte med en 
rivende Hast, mens Luerne slhngede sig mod Sky 
i en ncesten utrolig Hojde. Den Dag skulde 6. 
Reserve-Bataillon betjene Sprojterne, men inden 
lcenge havde den mistet et stört Antal Dode og 
Saarede. Ogsaa 3. Jcegerkorps, som afloste, 
tabte flere, og da efterhaanden alle Sprojterne 
Var gjort ubrugbare, trak Mandskabet sig tilbage, 
og Jlden blev overladt til sig selv. Det brcendte 
nu uafbrudt i fire Dogn; det Var iscer et rcedsels- 
fuldt Syn om Natten, naar vi laa nede i vor 
lille Skov og ikke künde sove paa Grund af 
Kulden. Det Var en eneste Mörser, der havde 
anrettet al denne Ddelceggelse, og vi begyndte nu 
at ane, hvorledes det bilde gaa, naar Fjenden 
stk alle sine Batterier i Stand. I  Byen Var 
der stör Fortvivlelse. Beboerne turde ikke 
lcengere vcere der, men flyttede over til Fyn med 
saa meget af deres Toj. som de künde faa med 
sig. Der Var stör Elendighed iblandt dem, og 
det Var jo ogsaa en tung Skcebne saaledes at 
skulle forlade Hus og Hjem uden Haab om at se
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det mere. Dog künde vi ikke rigtig faa Med- 
folelse med dem; vi undte dem tvcertimod ganske 
godt, at de selv künde Probe at blive indkvarteret 
hos Fremmede, efter den alt andet end venlige 
Behandling, de havde givet os. Alle Husene blev 
nu ryddede og de ncermeste Huse ved Brand- 
stederne nedrevne, og saaledes standsedes Jlden 
af Mangel paa Naring. Bombardementet ved- 
blev vel endnu nogle Dage, og Bomberne rum- 
sterede frhgteligt i de tomme Huse, men da det 
ikke mere lykkedes at faa skudt Jld , Var det, som 
om Fjenden tabte Lysten; i hvert Fald indstillede 
de Skydningen i nogle Dage, hvad vi var meget 
godt tilfreds med. Jovrigt Var der stör Travl- 
hed saavel i som udenfor Fcrstningen. Bag Ka
steltet opfortes to Retrcetebroer, hvor vi hver Dag 
var paa Arbejde og havde det meget strängt. 
Vi maatte op Kl. 4 om Morgenen, og tit var 
Klokken 12 om Natten, for vi kom til Ro, og 
skont Leset ikke var videre blodt, var Hvilen dog 
sod, da vi hojlig trcengte til den Smule, vi stk. 
I  otte Uger smagte jeg ikke Sobemad, men levede 
ved bart Smorrebrod og Band, og fra den 12. 
April til ind i August var jeg ikke af Klcederne 
nogen Nat. Det var baade en sträng og ked- 
sommelig Tid, thi der var ingen Afveksling, og 
vi vidste nceppe, naar det var Sognedag, eller 
naar det var Helligdag. Og Guds Ord, som 
künde have varet mange af os til Trost og Op- 
muntring, horte vi aldrig, skont det iscer paa en 
saadan Tid künde have vundet Jndgang hos 
mange. Jeg kan derfor ikke se andet, end at der
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ligger et stört Ansvar paa Regeringen, som burde 
have draget Omsorg herfor. Og jeg er vis paa, 
at mange, som med glad og tillidsfuld Forvent- 
ning künde vcere gaaet ud af Verden, om de 
forinden havde Hort et Livets Ord, under bisse 
Omstcendigheder gik i Doden uden Haab og 
uden Trost. Pinsefesten Var ncer, men vi glcedede 
os ikke til den, thi under hele Krigen havde 
Fjenden altid holdt Helligdag paa den Maade, 
at de sloges paa de störe Hojtidsdage. Det stete 
dog ikke denne Gang, og Vorherre havde beredt 
mig en soerlig Glcrde paa Pinsedag, idet jeg al- 
deles uventet stk Besog af mine to Brodre og 
min Svoger. De medbragte baade Fodevarer og 
rene Skjorter og Stromper, saa nu havde jeg 
atter lidt at holde imod med, men der oprandt 
ogsaa nu en Tid, da det nok künde bruges.

Den forste Uge efter Pinse gik temmelig ro- 
ligt, thi det Var kun enkelte Skud, Tysterne sendte 
os. Men vi stolede ikke paa Freden. Det var 
kun som et Windstille, for Uvejret rigtig brasede 
los. De fjendtlige Batterier, der dcekkedes af 
Lobegrave, omfluttede nu den vestlige Halvdel af 
Staden. Sondag Morgen den 3. Ju n i begyndte 
„den gamle Gryde at koge oder" — saaledes 
sagde vi om den Mörser, som havde lagt en saa 
stör Del af Byen i Afle — og det var Signalet 
til alle de andre, som nu overoste Byen med 
Bomber og Granater. Fcestningens Kanoner 
svarede, og to af vore Kanonbaade beflod meget 
livligt et fjendtligt Batteri ved Teglvcerket, saa 
nu kan det nok vcrre, det gik med Knald. Det
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Var en Hel Fornojelse at se, saa de to Kanon- 
baade künde manovrere. Nceppe Var et Skud 
afgivet, for alle Aarer Var ude og Baaden vendt, 
medens Kanonen ladedes paany, og et Ajeblik 
efter Var Baaden atter indhyllet i tcrtRog, naar 
det nceste Skud gik. De fjendtlige Granater 
sprang omkring Baadene, men disse gav Svar 
paa Tiltale, og tit saa vi deres Granater trceffe 
lige i Batteriet.

Denne Kanonfcegtning varede hele Formid- 
dagen og med en Voldsomhed, saa det ene Skud 
gik lige i det andet. Kugler, Bomber og Gra
nater gennemkrydsede Lüften i alle Retninger. 
Hver sang med sin Stemme, Knglerne brolte og 
de andre tudede. Tit sprang de i Lüften, saa 
at Stykkerne tornede mod hverandre. Den Dag 
faldt mange, og der Var ikke ret lcenge imellem, 
at man kom bcerende med en Saaret eller Dod. 
Der Var da Heller ikke i Byen et Sted, hvor 
man künde vcere i Sikkerhed. Fjendernes Be- 
vcrgelser tydede paa, at de havde noget i Sinde, 
og vi fik ogsaa senere at vide, at de vilde have 
stormet om Aftenen, men künde ikke saa Sol- 
daterne dertil. Paa den vestlige Side af Byen, 
en 500 Alen fra Volden, Var der til Beskyttelse 
for en Dcemning ved Oversvommelsen opfort 
et Blokhus, som Var besät med Jnfanteri. Mod 
dette rettede iscrr Fjenden sin Jld , og efter at eil 
stör Del af Bescrtningen Var drcebt eller saaret, 
blev Huset skudt i Brand og erobret.

Det skar os i Hjcertet at se Fjenden scette sig 
fast paa dette vigtige Punkt. Jeg stod og saa,
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hvorledes Ambulanten kam med vore saarede eller 
faldne Vaabenbrodre, blandt de sidste Blokhusets 
Chef, en ung, smuk Lojtnant. Netop som Hans 
blodige Lig fortes inoenfor Volden, saa jeg 
Luerne slaa i Vejret fra det brcendende Blokhus 
og horte Fjendernes vilde Glcedeshyl derude 
fra. Og harmfuld vendte jeg Blikket mod dem, 
som havde beredt danske Hjcerter saa megen 
Smerte og Nod, og onskede intet inderligere, end 
at de selv maatte komme til at tomme den Skaal, 
de med saa fuldt M aal havde iskomket os.

Hen paa Eftermiddagen begyndte Forposterne 
at beskyde Hinanden. Om Dagen künde Fjenden 
ikke fore sine Tropper frem for Fcestningens 
Kanoner, men saa snart Morket begyndte at 
brede sig, begyndte de for Alvor at trcenge sig 
frem og kom os saa ncrr, at deres Gevcerkugler 
peb ind oder Volden. Nu blev General Schleppe
grell med 3. Brigade sendt ud imod dem, tog 
nogle til Fange og drev Resten tilbage. As disse 
Fänger erfarede man, at det Var General Bonins 
P lan at storme denne Nat, og at der i denne 
Anledning Var blevet uddelt Brcrndevin i rigelig 
Mcengde. Det virkede saa meget, at de, som 
Var blevet dygtig fulde, vilde storme, men de 
andre ikke. Alle de, vi tog til Fange, Var i 
en meget berufet Tilstand. Dette forste Storm- 
forsog faldt saa daarligt ud, at Fjenden ikke be
gyndte paa slere.

Den paafolgende Tid künde vi Belejrede 
med Rette kalde Roedselstiden, thi der hengik 
ingen Dag, uden at der blev drcrbt eller
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Ojeblik Var vi sikre paa Liv og Lemmer, thi ved 
Nat som ved Dag fyrede Fjenderne paa os, naar 
som helft det faldt dein ind. Oste vaktes vi af 
vor Sovn, ved at en Bombe sprang midt iblandt 
os. For de cengstelige Sjcele Var det yderst 
ubehageligt, thi de vidste aldrig, hvor de turde 
vcere. Jeg indsaa straks, at det ikke knnde nytte 
at voere crngstelig. Vor Hviletid Var knapt til- 
maalt, og det ene Sted Var ikke en Smule mere 
sikkert end det andet, saa det hjalp ikke at flytte. 
Naar Gud vilde bevare os, Var det ene Sted 
ligesaa trygt som det andet, og uden det hjalp 
det alligevel ikke at söge Ly. Men er Trcengsels- 
tiden end nok saa lang, saa skrider den dog Som 
en solklar Dag afloser den morke, flyfulde Nat, 
lyser Haabet srem gennem Trcrngselens Tider, 
og derfor er Haabet en af Guds storste og her- 
ligste Gaver til Menneskenes B o rn ; uden det 
Haab, Han har flanket, maa vi gaa under, naar 
Modgangens Bolger slaar sammen om os. Her
vor der for det menneflelige Hje kuir den Visse 
Undergang at se. Daglig bredte Fjendens Banker 
sig og omfluttede os mere og mere, saa den Tid 
maatte ncerme sig, da vi blev afflaarne for al 
Tilforsel. Men flont vi Var betcenkelige ved 
Stillingen, Var vi ikke nedslaaede. Haabet opret- 
holdt Modet i det ungdommelige Sind, flont vi 
ikke künde ojne, hvorfra Frelsen flulde komme.

I  lang Tid havde Vejret vceret tort og 
mildt, hvad der Var meget heldigt for os, som 
beständig hver Nat laa ude i Skoven. Meir nn
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flog det ind med vedholdende Regn, og saa 
maatte vi flytte ind til Byen, saa nodigt vi end 
bilde det. Der saa markeligt ud i Fredericia, 
hvor der nceppe fandtes et Hus, soin ikke bar 
Spor af Fjendens Kugler, og hvis Jndbyggere 
nu udelukkende bestod af Krigsfolk. Jude i de 
fine Stuer, hvor vi tidligere knapt vovede at 
scette Foden, kom vi nu stabende, hver med sit 
Knippe Halm, som vi spredte paa Gulvet, som 
naar vi hjemme stroer under Kreaturer. Rundt 
omkring i Voldene Var der gravet Huler, hvori 
der künde ligge en halv Snes Mand. Derinde 
laa de temmelig godt beflyttede mod Bomberne, 
men til Gengceld Var de ncerved at blive adt op 
af Utoj. Naar de drivvaade koin hjem fra For- 
post, kravlede de ind i disse Hüller, og naar de 
om Morgenen kom ud igen, Var de saa tilsolede 
og oversmurte med Jord og Ler, at ingen künde 
se, hvenl de Var. Men de maatte tage til Takke 
med de Kvarterer, der künde faas.

Da vi Var fardige med Retrcetebroen ved 
Käst eilet, begyndte vi at opfore et stört Batteri 
ved Kolding-Landevejen, helt ude ved Oversvom- 
melsen, kun et Gevcerstuds Afstand fra de fjendt- 
lige Forposter. Her Var vi inddelt i tre Hold, 
der hvert arbejdede 8 Timer i T ra t, snart om 
Dagen, snart om Natten, og stadig under en 
hastig Beskydning. Thi Fjenden, hvem dette 
Bark stak slemt i Djuene holdt beständig 3 
Morsere rettede imod det. Undertiden künde der 
samtidig komme hele 3 Bomber, som sprang paa 
en Gang, og saa Var der ikke hyggeligt at vare.
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Vi naaede dog at faa Batteriet i Stand, men 
inden der kom Kanoner paa det, stod sjette Ju li 
Slaget, hvor Tyskerne fik Hjempermisfion, saa 
de ikke kom til Fredericia mere.

Hidtil havde Tilforslen af Proviant og 
Tropper fra Fyn staaet os aaben, selv om Sej- 
ladsen maatte foregaa om Natten. Men nu be- 
gyndte Fjenderne at anlceggeto Batterier saaledes, 
at de til den ene Side künde besvare Fcestningens 
Jld  og til den anden bestyde Broen og derved 
beherske Overfarten. For at odelcegge dette for 
os saa farlige Vcerk blev der den 28. Ju n i fore- 
taget et Udfald. Da vi om Middagen blev af- 
lost fra Skansearbejde, fik vi at vide, at vi om 
Eftermiddagen skulde en Tur ud til Tyflerne. 
Vi lyttede noget ved den Besked, men der Var 
jo intet at stille op. 7. og 9. Bataillon skulde 
dcekke, medens 2. Kompagni af vor Bataillon 
og en Deling Jngeniorer slojfede det fjendtlige 
Batteri. Kl. 2 rykkede vi ud ved Dronningens 
Bastion og trak ned mod Stranden, hvor vi, 
dcekkede af den hoje Brink, naaede vore For- 
poster, »den at blive bemerket af Fjenden. 9. 
Bataillon formerede nu Kcede til Dcekning af 
Flanken, medens 7. Bataillon rykkede frem i 
Fronten. Fjenderne styrtede afsted i vild Norden, 
saasnart de fik föje paa os, efterladende alle deres 
Arbejdsredstaber paa Flanken, og vi tog nu 
straks fat paa Nedrivning af Skansen, der imid- 
lertid vor bygget saa solidt, at den ikke var saa- 
dan at faa vcek i en Fart. Jmidlertid rykkede 
Fjenden frem med Forstcrrkning, og der udspairdt
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fig en meget levende Kamp. Kuglerne fejede ind 
iblandt os, medens vi rev og sled i Skansekurvene, 
saa Soeben haglede af os. Den Berommelse 
maatte vi give Tyskerne, at de Var Mestre til at 
bygge Batterier. Ester at Batteriet Var jcevnet, 
og vi havde bemcrgtiget os saa mange Arbejds- 
redskaber og Skansekurve, vi künde bcere, blev det 
ovrige flcengt i en Dynge, som vi stak J ld  i, og 
saa trak vi os tilbage. Det hele havde staaet 
paa i et P a r Timer. Da vi kom tilbage, fik vi 
megen Ros for den Raskhed og Uforfcrrdethed, 
hvormed vi havde udfort dette vovelige Fore- 
tagende. Det kostede os 25 Mand, deriblandt 
en ung Lojtnant, som faldt ved min Side, netvp 
som vi Var ved at vcelte en Skansekurv. Men 
da vi ölte Dage derefter igen besogte Tyskerne og paa 
en mere eftertrykkelig Maade, da stod der paa 
samme Sted et nyt Batteri, fikst og fcerdigt, mon- 
teret med 4 störe Kanoner, saa de 25 Mand 
künde gcerne have vceret sparet til en anden Gang. 
Det gik imidlertid gcerne saaledes med de smaa 
Batailler; der blev paa begge Sider udgydt en 
Del Blöd, uden at Tingenes Stilliilg i mindste 
Maade forandredes derved.

Slaget ved Kredcricia.
De nceste Dage forefaldt intet af videre Be- 

tydning. Vi arbejdede som scedvanligt paa vore 
Batterier, og de andre passede ligeledes deres. 
Men for de fleste af os var det en underlig 
anelsesfuld Forventningstid. Vi havde en Folelse 
af, at noget alvorligt Var i Gcere. Enkelte af
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Officererne Var ikke fri for at lade os forstaa, 
at vi snart for Alvor flulde til at have fat paa 
Tyflerne, men da vi spurgte, hvem der saa flulde 
hjalpe os, fik vi kun til Svar, at det sik vi nok 
at vide, naar Tiden kom. Vi ansaa det ncermest 
for afsiildigt selv at angribe en Fjende, som vi i 
flere Slag havde maattet vige for, i en stark 
forflanset Lejr, men hos os Menige nceredes der 
endnu et, omend svagt, Haab om, at vi nok flulde 
faa Hjcelp, naar Afgorelsens Tid kom. Vi 
tankte hermed paa Svenskerne og navnlig RuS- 
serne, der havde en Flaade i de danfle Farvande; 
vi havde vgsaa for nogle Dage siden set russifle 
Soofficerer i Fredericia, og den Betrangte knytter 
sig garne til ethvert Haab, selv det mindste. 
Hjalpen kom ogsaa i Afgorelsens Stund, omend 
hverken fra Svenflerne eller Russerne. Vi fik en 
langt bedre Hjalper: den trofaste Allierede, som 
opfyldte fit Ord, at Han vil vare de Betrangtes 
Befrier og de Svages Beflarmer. Han forlod 
ikke fit Folk i Noden, men kronede vort Fore- 
tagende med et Held, som ingen havde turdet 
vente eller haabe.

Da Forposterne den 3. Ju li om Natten blev 
afloste, men de Afloste ikke, som sadvanlig, vendte 
tilbage til Fyn, men Dampflibet i Stedet for gik 
over efter nye Trvpper, beghndte vi at forstaa, 
at alvorlige Begivenheder stod for Doren. I  
tre Dogn vedblev Troppeoverforslen, som for- 
sinkedes en Del af det vedholdende Negnvejr. 
Fjenden, for hvem den starke Troppetilforsel ikke 
künde fljules, aabnede nu atter Bombardementet
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med fuld Kraft, nien mcerkeligt nok kom der kun 
saa til Skade i den af Soldater overfyldte By. 
Om Morgenen den 5. Ju li blev der meddelt os, 
at vi om Natten flulde foretage et Angreb paa 
den fjendtlige Stilling. Dort Kompagni havde 
vceret paa Arbejde om Natten, og da vi om For 
middagen ester Aflosningen stillede ved Kaptejnen, 
blev det meddelt os. at vi flulde deltage i An- 
grebet. Vi blev alle noget alvorlig steinte ved 
denne Meddelelse, og enkelte blev paa Stedet saa 
stärkt angrebne af den. Sygdom, der kaldes Ka
nonfeber, at de maatte largge sig; de slap saa- 
ledes for Faren, men fik Heller ikke Del i TEren. 
Vi fik Frihed til om Aftenen Kl. 8, da vi skulde 
stille ved Köngens Port. Disse Fritimer an- 
vendte jeg ttl at gaa omkring og besoge Bekendte 
ved de forfkellige Afdelinger, hvoraf mange forst 
nu Var kominet til Byen. Jeg kan ikke ncrgte, 
at jeg Var meget urolig i Hjcertet, og det Var 
ikke saa underligt. eftersom det var forste Gang, 
jeg for Alvor flulde gaa mod Fjenden, der stod 
i en saa frygtelig Stilling, at jeg nceppe künde 
tro andet, end at vi alle gik den Visse Dod i 
Mode. Derfor vilde jeg gcerne tale med mine 
Venner og Bekendte, og tage Affled med dem. 
Overalt modte jeg alvorlige Ansigter, og jeg 
mcerkede snart, at vi alle var optagne af Tanken 
om det farefulde i dette Foretagende. Men det 
er en forunderlig Trost, der findes i Omgangen 
med oprigtige Venner. Skont den ene ikke kan 
meddele den anden det Haab, Han ikke selv ejer, 
er der dog for det beklemte Hjcerte Lindring og
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Husvalelse i uforbeholdent at kunne oplade sig 
for det anbei. Og selv om vi for os saa' den 
Visse Dod, Var det for dem af os, som folte os 
i Herrens Haand, et stört og saligt Haab, at en 
mcegtigere Basun end «rigstrompeten paa Val- 
pladsen stulde kalbe os til Opstandelsens Rige.

Aftenen ncermede sig. og vi bod bevcegede 
hverandre Farvel; vi ventxde jo ikke at se hver- 
andre mere i denne Verden. S aa  snart jeg kom 
paa Stillingspladsen, blev der kommanderet: 
„Troed an!" og derefter: „Former Skyttepeloter, 
hojre om, Marsch!" En Jngeniorkaptejn Linde 
fik Kommandoen over vort Kompagni sammen 
med en Jngeniorlojtnant Thulstrup og vor egen 
Premierlojtnant Brede. Vi marscherede ud af 
Köngens Port, og trak om ved Volden ned mod 
Stranden, hvor vi maatte i Arbejde for at göre 
en Vej rhddelig for RycS Brigade, hvis Storm- 
kolonner fknlde rykke frem her. Vi tog rast fat 
og Var fcerdige Kl. 1l, hvorpaa vi trak ind paa 
en gron Plads udenfor Volden, hvor vi havde 
sat vore Gevcrrer tilligemed vort anbei Toj. 
Her maatte vi lcrgge os til Hvile, indtil Trop- 
perne rykkede ud. Men det Var ikke tcrnkeligt at 
sove paa denne Tid. Det Var en Prcegtig Sommer- 
nat. Fuldmaanen spejlede sig i Bcrltets sagte 
rullende Dover, hvor Dampskibe uophorlig lob 
frem og tilbage, hver Gang bringende Tropper 
med. Som en dunkel Skygge laa Fynsland paa 
den anden Side Bceltet. Derhen vendte jeg mit 
Blik som mine Tanker, men de Folelser, som i 
denne Stund rorte sig i mit Hjcerte, lader sig
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ikke flildre. Jeg tcrnkte Paa mit kcrre Hjem og 
paa, hvad mine gamle Forceldre skulde sporge om 
deres Son, naar Efterretningen om denne Nats 
Begivenheder naaede dem.

Da Kl. flog 12 fra Kirketaarnene, begpndte 
Fjenden atter at fyre ander „den gamle Gryde", 
svm sendte os en Affledshilsen. En Bombe faldt 
tcct ved os, men paa denne Tid agtede ingen 
synderligt derpaa. Endelig flog Kl. 1, og det 
Var Signalet til Udfaldet. Der blev komman- 
deret til Gevcer, og snart saa vi Strandvejen vp- 
fpldt med Tropper, hvis morke tavse Masser i 
den dunkle Nattetime gjorde et scelsomt Jndtryk. 
1. Reservejcegerkorps dannedc Avantgarden, saa 
kom 9. Bataillon, derpaa vi i Forening med 
Jngeniorerne og 7. Bataillon tilsidst som Arri- 
eregarde. Saasnart Icrgerne kom udenfor Graven, 
formerede de Kcede og rykkede rast frem med 
fceldet Bajonet, og det varede nu ikke niange 
Ajeblikke, for vi fik den forste Hilfen fra de 
fjendtlige Forposter, hvis t'ugler peb os om 
Srene.

Bore raske Jcrgere svarede med et tordnende 
Hurra og styrtede los mod Fjenden, som i vildt 
Lob flygtede tilbage til Lobegravene og de faste 
Stillinger. Herfra aabnedes der en frygtelig Jld, 
som kostede mangen en brav Jceger Livet, men 
der blev givet Svar paa Tiltale, og Kämpen 
blev meget hceftig. Jscer blev der gjort stcerk 
Modstand fra et fjendtligt Batteri, som var 
rejst paa samme Sted, ^hvor vi for otte Dage 
siden havde jcevnet et med Jorden. Ester et
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fortvivlet Forsvar fra Fjendernes Side faldt 
Batteriet dog ved et kräftigt Bajonetangreb i 
Jcegernes Hceiider. Da vi trcengte ind, for- 
bavsedes vi ved at finde et stört, stcerkt Batteri, 
med 4 störe Kanoner og et bombefast Krudt- 
magasin, forsynet med en vceldig Mcengde Gra- 
nater, som skulde have vceret ofret paa Broen og 
Kasteltet nceste Dag. Det Var nemlig den proj- 
sifke Konges Fodselsdag, og den flulde have 
vceret hojtidelig fejret med et Bombardement fra 
samtlige fjendtlige Vcerker. Nn kom vi og gjorde 
dem en flem Brok i Regningen. Vi fornaglede 
Kanonerne og odelagde Lavetterne. Det gjorde 
mig ncrsten ondt fvr det smnkke ny Toj, men 
der Var ikke andet at göre. Det Var jo i Kam- 
pens Begyndelse, og ingen havde vist ventet et 
storre Resultat end at faa odelagt en Del af de 
fjendtlige Vcerker; naar vi faa ikke künde holde 
os lcengere, maatte vi gaa tilbage, og derfor 
gjaldt det at faa odelagt faa meget som muligt.

Medens vi Var befkcrftiget i dette fjendtlige 
Batteri, havde Jcegerne allerede angrebet et andet, 
et stört lukket Vcerk, som laa lidt lcengere tilbage. 
Fjenden, som laa dcekket bag Brystvcern og Pali
sader, modtog de Stormende med en odelceggende 
Jld, der ryddede frygtelig op i de tcetstuttede 
Masser, men desuagtet vedblev vore tapre Jccgere 
at gaa paa med usvcekket Mod. Det Var en for- 
fcrrdelig Scene. I  den stille Nat lod Storm- 
fkrigene, som straks overdovedes af Gevcerskudenes 
voldsomme Knalden. Den fjendtlige Stilling, 
som strakte sig i en Halvmaane udenoin Fccst-
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ningen, Var nu angrebet oder hele Linjen, saa 
at alt stod som i en eneste Jld.

Ester at der Var foretaget flere forgceves 
Stormforsog inod det frygtelige fjeiidtlige Vcerk, 
indsaa General Rye, at det ikke lad sig tage af 
Jnfanteriet, der allerede havde lidt saa störe Tab, 
at Jorden omkring Batteriet Var fuldstcendig 
dcekket med Lig. Han beordrede dersor Batteriet 
MarcuSsen frem, og vi blev kominanderet freni 
for at jcevne nogle Lobegrave, som Batteriet 
skulde Passers. Senere har jeg tit og mange 
Gange tceillt paa det fornnderlige i, at noget 
Menneste künde stippe ufladt fra dette Sted, hvor 
Kuglerne haglede imellem os, saa Jord og Sand 
floj os om Srene, og dog Var det kun forholds- 
vis saa, der blev ramte; men saaledes künde det 
Heller ikke gaa, hvis ikke Guds bestürmende 
Haand havde vceret udstrakt over os. I  en Fm4 
Var vi fcerdige med Arbejdet, og nu kom Felt- 
batteriet susende i hvinende Galop, de otte Ka- 
noner, den ene efter den anden i en lang Rcekke, 
mens Kuglerne regnede ned over dem; de svingede 
om, prossede af, og i nceste söjeblik fik Tysterne 
en Salve, som sikkert har bragt mangen Kind 
til at blegne, thi vi künde se, hvorledes Pali- 
saderne sloj til alle Sider, naar Granaterne tor- 
nede imod dem. Det imponerede mig at vcere 
Vidne til den Koldblodighed og Uforfcrrdethed, 
som besjcelede mange af vore udm«rkede Officerer 
urider denne frygtelige Kamp, iscer dog Chefen 
for 1. Reserve-Jcegerkorps, M ajor v. Bounrz. 
Medens vi andre sogte Dcekning i Lobegravene,



og hvor vi ellers künde finde den, Mod Kuglerne, 
der faldt saa tcet som Hagel i en HagÄbhge, red 
Han med den roligste Mine af Verden frem og 
tilbage bag fit Korps' kcempende Geledder og 
ledede koldblodigt Kämpen. Men det saas her, 
hvor forunderligt dog Liv og Dod staar i den 
Almcegtiges Haand, thi medens mangen en, som 
fejgt har sogt at undgaa Faren, er omkommen, 
er den heltemodige gaaet freist og hcrdret ud 
deras. Det nytter ikke at söge Udstugter; man 
gor bedst i at give sig Gud i Bold og saa gaa 
kcekt frem, hvor Pligten og AEren kalder^ Ud- 
faldet bliver dog, som Gud har bestemt det.

Batteriet Marcussen vedblev at beskyde det 
fjendtlige Vcerk med en Hceftighed, saa det ene 
Skud gik lige i det andet. Det fjendtlige Vcerk, 
hvis Kanoner var vendt mod Byen, künde ikke 
besvare dette Angreb bagfra, og Fjenderne kom 
snart i en stein «nibe. I  deres Fortvivlelse gav 
de sig til at brcende los paa Byen. Kanonerne 
paa Volden blev dem imidlertid ikke S var skyldig.

De andre fjendtlige Batterier, som vistnok 
befandt sig i en lignende Situation, fulgte Eks- 
emplet, og gav sig til at skyde los, hver paa sin 
ncermeste Bastion, som scrrdeles hofligt besvarede 
denne Afskedshilsen. I  en halv Times Tid 
overdovede saaledes Kanontordenen Gevcerstudene, 
der fremdeles knaldede over hele Linien. Morgenen 
begyndte nu at grh, og aldrig jhar jeg sei et 
Syn, paa en Gang saa majestcetisk og saa gru- 
fuldt som denne Kampplads i den dcemrende 
Morgenstund. Paa hele den lange Linje knitrede
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Jlden fra Titufinder af Gevcerer; gennem den 
blaalige Krudtdamp flog hist og her sorte Rog- 
sojler og klare Flammer op fra de brcendende 
Barakker og erobrede Skanser. Fcrstningen loa 
indhyllet i blaa Taage, medens Jld  hvert Oje- 
blik lynede ud fra alle Voldenes Skydeskaar. 
Hvorhen Ajet end vendte sig, saa man kceinpende 
Masser, der som morke Skygger bevcegede sig 
fremad, medens Vaabnene blinkede i Flammernes 
Skcer. Og Lüften gennemrystedes af llanonernes 
Dron og Gevcerernes Knalden, der fuldstcendig 
overdovede de Kcempendes Raab og de Saaredes 
Jamren.

De fjendtlige Batterier blev snart bragt til 
Tavshed, og Kanontordenen stilnede af, men det 
Var kun Signalet til en sidste forbitret Nceve- 
kamp. Da Batteriet Marcussen havde faaet 
fludt Bresche i den fjendtlige Skanse, stormedes 
den af 7. og en Del af 9. Bataillon, og efter 
et frygteligt Blodbad faldt den i vore Hcender. 
Men den havde kostet störe Ofre. Og blandt de 
mange Faldne, som laa spredte om paa den blo- 
dige Jordbund, Var den af alle saa hojt elskede 
og nu saa smerteligt savnede General Olaf Rye. 
Stille og rolig, ncesten som Han sov, laa Han 
her i Grcesset mellem saa mange af de Vaaben- 
fceller, hvis provede Trvskab Han havde lcert at 
kende, og som her havde fundet Doden ved Siden 
af deres cedle General.

Med Treldeflansens Erobring Var Kämpen af- 
gjort paa vor hojre Floj. Lcrngere til Venstre 
kcempedes der endnu, men nu faldt det ene
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Batteri efter det andet, og deres Bescetninger 
strakte Vaaben, medens de fleste af de flagne 
Fjender Var paa vild Flngt, sprcengte til alle 
Sider, som de Var. Forvirringen Var stör i den 
fjendtlige Hcer. Nogle flygtede mod Kolding. 
andre mod Vejle, medens en Del sagte at vade 
over Fjorden, men maatte strcrkke Vaaben for de 
Danske, som havde besät Vadestedet. De, der 
drog mod Vejle, blev en Tid levende forfulgt af 
de Danfle, som bl. a. fratog dem et forspcendt 
Feltbatteri og en Mcengde Krigsmateriel.

Slaget Var endt og Sejren fnldstcendig. 
Fjendens Nederlag Var saa stört, at det sikkert 
Var blevet en ren Tilintetgorelse, vm de Danste 
havde kunnet og turdet fortscette Forfolgelsen. 
Men alle vore Afdclinger havde vceret i Jlden 
og lidt störe T a b ; vi havde ingen friste Tropper 
at sende frem, og ved at vove os for langt fra 
Fcestningen, künde vi gcerne risikere at stode paa 
ny Fjender. Det Var vist derfor raadeligst at 
lade dem nojes med, hvad de havde faaet.

Da Solen stod op den 6. Ju li, belyste den 
ved Fredericia en Valplads, som knn saa af de 
Nulevende har set Mage til. Hvorhen vi end 
saa', stod Blodet i varme, dampende Stromme 
henad Jorden. Og stont der nnder Slaget var 
vist megen Paapasselighed med at saa de Faldne 
og Saarede bort fra Valpladsen, saa laa der dog 
endnu hist og her en falden Kriger i det ned- 
trampede Grces. I  Graven foran det andet fjendt
lige Batteri, der forst blev stormet, fandt vi saa- 
ledes en Menig af 1. Reserve-Jcrgerkorps. Han
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Var bleven dr<rbt ved et Gevcerskud i Underlivet, 
netop som Han dar naaet op paa Skansen, og 
Var derfra styrtet ned i Graven. Vi gik hen 
for at esterse, om Han havde Penge eller andre 
Vcerdisager hos sig, for at det künde blive afle- 
veret til Hans Kaptejn og sendt hjem til Hans 
Familie, men vi opdagede da, at Han allerede 
Var bleven udplhndret. Kun med den dybeste 
Affky kan jeg tanke paa. at der virkelig fandtes 
danfke Soldater, som künde nedlade sig til at 
forlade deres Plads blandt kcempende Vaaben- 
faller for at plyndre deres faldne Kammerater. 
Jeg kender en, som saaledes forlod os i Begyn- 
delsen, og ingen af os saa Ham mere, forend 
Slaget Var forbi. Men andre paastod, at de 
havde set Ham snige sig omkring som en graadig 
Ulv mellem de Faldne, og sikkert er det, at Han 
Dagen efter Slaget künde sende 100 Rigsdaler 
hjem til sin Familie. Den foranncevnte Jceger 
Var vistnok falden i en saadan Ligrovers Klor, 
thi Hans Tegnebog fandtes oplukket, og der Var 
intet i den undtagen et Brev, som vi lceste. Det 
Var fra Hans Forlovede paa Scelland, skrevet saa 
Dage for Slaget, og den inderlige Karl'ghed og 
stcerke Langsel efter en Genforening, som ud- 
tryktes i det, rorte mig og mine Kammeiater til 
Taarer. Og i Tanken udmalede jeg mig Billedet 
af den lcengselsfulde Pige, som gik derovre paa 
Scelland, endnu haabende. uden at vide, at hendes 
Ven laa her bleg og blodig, som en visfen Blomst, 
der er falden for Mejerens Le.

Efter at Slaget Var endt, blev der givet os
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Frihed for Resten af Dagen, faa vi künde gaa, 
hvorhen vi vilde. Men hvorhen vi end vendte 
os, saa vi kun Spor af Nattens morderiske Kamp. 
Jeg havde, mens jeg var hjemme, lcest meget om 
Krigsbegivenheder og interesseret mig levende 
derfor. Jeg havde ogsaa gjort mig mange Tanker 
og Forestillinger om Soldatens Tilstand i Felten 
og iscer om den Begejstring, som maatte besjcrle 
Heltene efter et vundet Slag. Men hvor ganske 
anderledes tog det sig ikke ud nu, da Virkelig- 
heden fremstillede sig for mit Blik, iscer da vi 
kom ind i Byen. De Gader, ad hvilke de Faldne 
Var fort, Var helt overstrommede af Blöd, iscer 
i Ncerheden af den katolfke Kirke, hvor der Var 
indlagt saa mange faldne Danske, som Kirken 
künde rmnme. De forste laa med Hovedet op 
imod Alteret, de nceste hvilede med Hovedet paa 
de forstes Bryst og saa fremdeles helt ned ad 
Gangen, lige til Doren. Jeg har set meget, men 
aldrig et saa rystende Syn som dette, og det er 
mig umuligt at skildre de Folelser, som gennem- 
bcevede mit dhbtbevcegede Sind. Der laa alle 
disse Trofaste, ncesten alle sammen Unglinge, 
bortrevne i Livets skonneste Vaar, alle faldne for 
den samme hellige Sag, og nu samlede under 
Kirkens venlige Ly. Og jeg bad, at deres Sjcele 
ligesaa venligt maatte forenes i Fredens salige 
Hjem, som deres Legemer nu hvilede under 
Kirkens Hvcelvinger.

Nässten alle de Bygninger, som egnede sig 
dertil, Var afbenyttede til lignende Brug. I  
den danste Kirke laa alle de faldne Officerer.
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Paa selve Alteret laa den cedle General Nhe 
bleg og blodig og oinkring Ham Hans mange 
faldne Vaabenfceller. Et storniere Osfer har 
inaaste nceppe nogensinde vceret lagt paa en 
Kirkes Alter, end denne trofaste Stridsmand, 
der havde givet sit Liv hen for sit Land og sin 
Konge.

I  deir tyste k-irke Var indlagt 125 faldne 
Tystere, soin Fjenden iike havde faact bragt dort, 
men hvis Lig Var opsamlede paa Valpladsen. 
Dette Syn Var baade sorgeligt og gruopvcrkkende. 
Skont disse Fjender nu havde udstridt, künde 
Naget i Hjcertet imod dem ikke rigtig dcempes. 
Og at flere havde nceret samme Folelse, saas 
deraf, at medens de faldne Danste laa omhygge- 
ligt og i Orden, var Tysterne henstcengte mellem 
hverandre i en blodig Dynge. Jeg künde ikke 
tilbageholde den Tanke: „Er I  ogsaa faldne 
for en hellig og retfccrdig Sag, I ,  som har grebet 
til Vaaben mod eders Fcedreland og eders 
Koi'ge? for eders Forrcederis Skyld er det dog, 
at der i denne Morgenstund er flydt saa meget 
cedelt Blöd, at Tusinder af Hjcerter vil blöde 
derved i lange Tider ! dog vcere Gud eders Sjcrle 
naadig !" Stille og bevcrget gik jeg til mit Nvar- 
ter, men hvor udmattet jeg end Var, künde jeg 
ikke söge Hvile, forend jeg havde leitet mit Hjcrrte 
ved at strive til mine kcere Forceldre, for at de 
ikke for lange stnlde vcere i Uvished om min 
Skcebne, naar Tidenden om Slaget naaede hjem 
til dem.
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Ester Sejren.
Hvor betydningsfuld Sejren ved Fredericia 

Var for vor Sag, det ved alle Danske. Men den 
Var dyrekobt. 1500 Danfle havde vcedet Slag- 
marken med deres Blöd og blandt dein mange 
kcekke Offieerer. Hvor stört Tyflernes Tab Var, 
ved jeg ikke, men at det har vceret stört, kan 
man let tarnte, da det storste Tab dog i Regten 
er paa de Slagnes Side. Dagen efter Slaget 
begravedes de Faldne, de Tyste paa den tyske 
Kirkegaard, og de Danfle paa den danske. Graven 
Var saa stör, ak der künde ligge ti i hvert Lag. 
Derover blev lagt et Lag Kalk, saa atter et Lag 
Lig, og saaledes tre Lag ovenpaa hverandre. 
Der Var ingen egenlig Sorgefest og Heller ikke 
ncer saa stört Ligfolge, som da de i Koldingflaget 
Faldne jordedes. Km: blev der affyret tre Ka- 
nonsalver efter Jordpaakastelsen. Den Ligegyl- 
dighed, hvormed de Dode behandledes, gjorde et 
uhyggeligt Jndtryk paa mig. Jeg havde lcest 
saa meget om den Hceder, det Var at falde paa 
Valpladsen og ofre Liv og Blöd for Fcedrelandet, 
at jeg mente, der ogsaa nok knnde vifes noget 
storre LErbodighed ved Jordfcestelsen. Men her 
kom Trccnknflene körende med hele Lces af Lig, 
stcengt ovenpaa hverandre paa Vognen, saa Arme 
og Ben Hang ud over Sidefjwlene, og naar de 
kom hen til Graven, tog en Mand ved Hovedet 
og en ved Benene af hvert Lig og hev det ned 
i Graven, til Vognen Var tomt, hvorpaa Kuflen 
jog afsted efter ny Fragt.



-  52 -

„ I  Brave, som nu ligger der, I  Var vel 
mere Hader vcerd!" tankte jeg i mit stille Sind. 
„Snart vil Taarer flyde for Eder rundt i Dan- 
marks Land. I  foler nu ikke mere, hvorledes 
der handles med Eder. S aa  sov da nu sodt, til 
Herren kalder Eder til en salig Opstandelse." 
Men snart blev der over Graven kästet en stör 
Hsj, som udstyredes med megen Skonhed. Og 
om Sondagen afholdtes der en stör Takkefest i 
Anledning af Sejren, og mange Hjarter Var 
bevagede, og mange Djne fyldte med Taarer.

Vi Var endnu i nogen Tid i Fredericia, 
medens der underhandledes med Fjenden. Proj- 
serue trak sig nn ud af Jylland, og snart Var 
Halvoen befriet for Fjender. Fcestningens Porte 
blev lukkede op, og vi künde atter betrade den 
befriede Jord. Vi saa nu ikke längere de blin
kende Bajonetter paa Volden, og horte ikke mere 
Kanonernes Dron. Det Var, som om en mild 
Foraarsluftning strommede hen over det befriede 
Land efter Krigens Lummerhede. Dog, Foraaret 
Var forbi; snart havde vi Host, men vi saa ikke, 
som ellers, de bolzende Kornmarker. Krigen 
havde lammet a l t ; de fleste Marker henlaa udyr- 
kede, Grasmarkerne Var nedtrampede, Skove og 
Lunde afhuggede, og Bondergaardene halvt eller 
helt nedrevne. Da stonnede jeg, at Var end 
Krigen endt, saa blodte dog Danmark endnu af 
fit Saar, som kun Freden og Tiden künde lcege.

Den 22. August havde vi endelig den Glcrde 
at kunne sige Farvel til Fredericia, og vi kom 
nu over til Scrrslev Sogn ved Bogenfe, hvor



vi laa til hen i September, da vi rejste til Ko
benhavn for at levere af. Det Var en fornojelig 
Tur. Overalt modtog vi de skonneste Beviser 
paa det danfle Folks Taknemlighed overfor sine 
hjemvendende Krigere. Der blev holdt Festmaal- 
tider for os mange Steder paa Scelland, nien 
den storste og skonneste Fest Var dog den, der 
blev holdt i Rosenborg Have efter vor Ankomst 
til Kobenhavn, og hvor Köngen selv var tilstede. 
I  Kobenhavn taa vi en Ugestid, inden vi afle- 
verede, og jeg saa mange interessante Ting, men 
hvor meget dette end fornojede mig, Var det mig 
dog til stör og ublandet Glcrde, at jeg ved Lod- 
kastning trat mig fri, saa jeg knnde rejse hjem. 
Klin den, der selv har provet det, kan satte den 
Lcengsel, som drager Hjcertet til det lcenge savnede 
Hjem, og det er mig umuligt at skildre de Folelser, 
der gennemstrommede mig, da jeg atter saa de 
kcere, kendte Steder og modtes med mine gamle 
Forcrldre.
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«so.
Aredshaab og Krigsrygter

^ a  jeg i Efteraaret 1849 veiidte hjem til 
mine Forceldre, havde jeg. som de fleste andre, 
det Haab, at Krigen nu Var endt, saa at vi 
alter künde hengive os til de fredelige Sysler i 
Hjemmet, men det varede ikke lcenge, forend dette 
Haab begyndte at fordunkle. Marke Uvejrsflyer 
Irak atter op i den politiske Horisont. Blandt 
Tyflerne Var Stemningen mere ophidset end 
nogensinde, og selv Fredericia-Slaget havde ikke 
nedslaaet deres Mod. Allerede ved Juletid blev 
en Del af vore Linjetropper indkaldt og overfort 
til Als, og det saa ud, som om Krigens Fakkel 
hurtig sknlde tcrndes paanh. Jmidlertid flred dog 
Vinteren hen, uden at det kom til nogen Fjendt- 
lighed, og vi begyndte saa smaat at haabe, at det 
maaske drev over. De fleste mente jo ogsaa, 
at der nu i de to Aar Var udghdt Blod nok for 
kenne Sag, saa at det, der stod tilbage, maatte 
kunne ordnes ad diplomatifl Vej. Men dette 
Haab svandt ind, da hele Reserven og de forste 
Aargange af Forstcerkningen blev indkaldt. 
PinselordagS Eftermiddag fik jeg Ordre til uop- 
holdelig at melde inig i Vejle. Med bevcrget 
Sind tog jeg Affled med mine Forceldre. M it 
Helbred havde i den sidste Tid ikke vcrret godt; 
navnlig Var jeg plaget af en flem Hovedpine, 
der tit künde bringe mig i en nedtrykt Stemning. 
Stundom kom der ogsaa morke Anelser over mig. 
Jeg havde jo det foregaaende Aar selv erfaret,
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hvad et Felttog havde at betyde. Vel kan jeg 
uden at blues aflcegge det Vidnesbyrd, at det ikke 
Var Frygt, som kuede mig. Jeg tor nok sige 
uden Sclvros, at jeg Var af dem, som havde 
Hjcertet paa det rette Sted, vg mit Fcrdrelands 
Ve og Vel laa mig varmt paa Linde. Men nu 
i Afstedsstunden, da jeg skulde sige mine Kirre et 
Farvel, som maaske blev det sidste, Var jeg allige- 
vel for bevceget, til at jeg künde dolge, hvad der 
rorte sig i mit Hjcrrte. Det drev dog snart over, 
da jeg samledes med de Kammerater, med hvem 
jeg skulde göre Folgeflab.

Maalet for vor forste Dags Rejse Var hos 
min Broder i Mssenbjerg, hvortil vi ankom ud 
paa Aftenen. 9ttrste Dag, Pinsedags Morgen, 
körte Han for os til Middelfart, hvorfra vi fort
satte Nejsen og ankom henimod Asten til Bejle, 
en smuk lille By, som ligger for Enden af en 
Fjord, i en venlig Dal, omgivet af hoje Bakker 
vg flovklcrdte Skraaninger, saa vi ikke saa' Byen, 
for vi Var lige ved den. De fleste af Byens 
Beboere Var i den smukke Aftenstund taget ud 
til deres Forlystelsessteder for at nyde den frifle 
Landluft paa denne Aarets flonneste Tid, saa vi 
havde narr ikke faaet Husly. At ligge paa Gaden 
Pinsenat Var jo ikke nogen lovende Begyndelse, 
men det slap vi da ogsaa for, idet en Kobmand 
endelig forbarmede sig over os og gav os Husly 
for Natten. Ncrste Dag ankom vor Bataillon, 
i hvilken vi traf gamle Venner og Bekendte fra 
forrige Aar. Ester at vi havde faaet udleveret 
Toj, marscherede vi en lille M ils Vej ud nvrd
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for Vejle, til Landsbyen Hornstrup, hvor vi Var 
indkvarteret en syv Ugers Tid, der for det nieste 
gik med Felttjenesteovelser i Egnen. Skont 
Tjenesten Var strceng, vg vi hver Dag havde en 
lang Vej til Avelse, havde vi det godt der. Min 
Hovedpine, der vedblivende forfiilgte mig, gjorde 
mig dog Tjenesten en Del besvcxrlig, meii jeg 
turde ikke melde mig hos Lcegen af Frygt 
for at komme paa Sygehuset, for hvilket jeg havde 
en nforklarlig Skrcek. Tilsidst maatte jeg dog til 
Lcegen, og Han gav mig noget Medicin, som 
havde en ypperlig Virkning, saa at Hovedpinen 
Tid efter aiiden forsvandt, og nu befandt jeg mig 
helt vel. Fritiden benyttede jeg sainmen med gode 
Venner til at aflcegge Besog paa forstellige Steder 
i den interessante E gn ; navnlig den störe Klcede- 
fabrik i Grejsdalen vakte min Benndring; den 
ligger en halv M ils Vej fra Vejle i en dyb Dal, 
paa begge Sider omgivet af hoje, stejle, flov- 
begroede Skraaninger; gennem Daleii flynger 
Aaen sig rolig og klar og driver det ene Vcerk 
ved Siden af det andet. Saadanne Vaiidringer 
i det fri foretog jeg ofte og havde megen Glcrde 
deraf, thi intet er dog mere tiltalende for et op- 
ladt Siiid eiid at se Guds Stvrhed i Naturen.

Efter fein Ugers Forlob fik vi Ordre til 
Opbrud for at drage til Fyn, hvad vi syntes 
meget godt oin, thi Fyns Land med de mange 
kcere Minder havde dog noget scerlig tiltrcrkkende 
ved sig, og jeg kom jo vgsaa der saa meget ncer- 
mere ved Hjeinmet. Deiine Overflytning til Fhn 
tydede jo ogsaa i Retning af Fred, som Var det,
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vi alle onfiede. Den 15. Ju n i forlod vi Jyl- 
land og blev samme Dag indkvarteret i Gamborg 
mellem Middelfart og Assens. Nceste Dag mar- 
scherede vi til Verninge og blev indkvarterede i 
Langsted, hvor vi havde det bedste Kvarter, jeg 
havde nnder hele Krigen. Vi havde ikke vcrret 
der ret lcenge, for vi ligefrem koin til at fole os 
som hjemme; vi blev i alle Maader bchandlede, 
som om vi horte til Familien, og det Var derfor 
ingen Glcrdesdag for os, da vi fluide stilles fra 
de elflelige Mennefler for at drage ud imod 
Fjenden.

En straeng Marsch.
Det Var den >3. Ju li, vi maatte drage der- 

fra til et Kailtoiliiement omkring Assens. Vi 
havde strceng Ordre til at forblive i Kantonne- 
mentet og uden Ophold mode paa Alarmpladsen, 
saasnart Signalet lod. Det traf i bisse Dage 
üld med den stcerkeste Varme, jeg mindes at 
have oplevet. Den 15. Ju li passerede 3. Linje- 
bataillon o s ; den havde kun marscheret eil Mil, 
men desuagtet laa ncesten en Tredjedel af Mand- 
stabet i Grvfterne längs Vejeil, bukkede nnder 
for den voldsomme Hede. Og med Gru tceilkte 
vi paa, hvvrledes det stulde gaa os, naar vi 
fililde marschere gennein Slesvig.

Allerede samme Eftermiddag flog General
marschen gennein alle de Landsbyer, hvor vi 
laa ; snart stod vi marschfcerdige nnder Fanerne, 
og ud paa Aftenen marscherede vi af i al Stil- 
hed Der Hortes ingen Munterhed i Rcekkerne;



—  58 —

ejheller lod de almindelige Sange, hvormed Sol- 
daterne ellers opimmtrede Hinanden under 
Marschen; alle Var vi alvorlig steinte, thi Frem- 
tiden laa mork og trneirde for os soin Natten, 
der rngede oder os. Vi lejrede os cn Stund 
udenfor Assens. hvor stere Afdelinger fra andre 
Sider stodte til. Ved Midnatstid Var hele B ri
gaden samlet, og vi marscherede nu gennem Byen 
ned til Havnen, som laa opfyldt med Skibe, rede 
til at tage os ombord. Henimod Morgenstlinden 
lagde vi ud af Havnen, og fra fire Dampere, 
hver med 2—3 Skibe paa S lab , alle tcet fyldte 
med Soldater, lod der et rungende Hurra, som 
kräftig besvaredes af den paa Broen forsamlede 
Menneflemcengde.

Snart svandt Bhen og tilsidst det sidste 
Glimt af Iodelandets venlige Kyst os af Syne. 
Havet Var blankt som et Spejl, og de mange 
Skibe med de vajende Dannebrogsflag frembod 
et smukt Skue. Dog Var vi ikke faulig oplagt 
til at nyde dette, thi vi stod ombord saa tcet 
sammenpakkede, at vi ikke künde rore os af 
Pleiten, og ri led meget under Solens brandende 
Straaler, mod hvilke der ikke gaves mindste Be- 
fkyttelse. Forst Kl. 4 om Efternnddagen kom 
vi i Land ved Aabenraa, og at det ikke Var det 
forjcettede Land, vi kom til, mcerkede vi snart, 
thi Bven laa som uddod, og ikke et danfk Flag 
kom frem eller et Menneste til Syne. Vi mar
scherede gennem den ode By uden at kunne faa 
saa meget som en Draabe Vand at laste os paa, 
hvor Haardt vi end trangte dertil. Udenfor Bhen
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holdt vi Hvil paa en gron Mark og veder- 
kvcegede os med, hvad Brodposerne indeholdt, men 
snart blev der atter kommanderet tilGevcer. Da 
alle Mand Var kommen under Vaaben, holdt 
vor Major en Tale, hvori Han mindede os om, 
at vi nu befandt os i det samme Land som 
Fjenden, og at vi inden ret niange Dage atter 
skulde se dem, med hvem vi i Fjor tog en saa 
venlig Afsked udenfor Fredericias Volde; efter at 
have opfordret hver Mand til at göre sin Pligt, 
sluttede Han med et Leve for Konge og Fcedre- 
land, som hele Bataillonen istemte. S aa  ladede 
vi vore Gevcerer og marscherede derpaa videre i 
alvvrlig Stemning. Henimod Asten kom vi til 
en slesvigsk Landsby, hvor vi blev indkvarterede 
— for sidste Gang. Vi laa 50 Mand i hver 
Gaard og fik her for forste Gang udleveret 
Naturalforplejning, som vi fik tillavet og nod 
med storartet Appetit efter den strcenge Marsch.

Det Var langt ud paa Aftenen, for vi kom 
til Ro. Tanken dvcrlede med Vemod ved det 
kcere Fodeland, vi nu havde forladt. Det Var 
jo forste Gang, vi lagde de trcette Lemmer til 
Hvile i bette skcebnesvangre Land, og ingen af 
os vidste, hvor mange der vilde komme til at 
indtage den sidste lange Hvile i dets blodige 
Skod. Om Morgenen den 17. Ju li marscherede 
vi videre omtrent en Mil, til vi samledes med 
Brigadens andre Afdelinger. Hvor Landevejen 
fra Als stoder til Flensborgvejen, samledes vi 
med forste Brigade under Oberst Krabbe, som 
havde ligget paa Als, og hele anden Division
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under General SchleppegrellS Kommando mar- 
scherede nu videre i Forening. Varmen Var deir 
Dag saa frygtelig, at det blev en meget besvcerlig 
Marsch i de morke Kolonner, der strakte sig, saa 
langt Djet künde rcekke, og vpfyldte Vejen med 
saa tcette Stovskyer, at vi nceppe knnde aande. 
Jkke en Draabe ordenligt Band Var der at saa, 
og ved enhver Mudderpyt, vi kom forbi, stimlede 
Soldaterne sammen, saa den ene var lige ved at 
trykke den andeir sordcervet, blot for at saa den 
brcendende Torst stillet. Det Var en af Felttogets 
forste Dage, men mange har aldrig glemt den. 
Vort Bestemmelsessted Var Bov, der ikke var 
lcengere borte, end at vi under almindelige Fvr- 
hold let künde have marscheret dertil, men i den 
uudholdelige Banne bukkede den ene under efter 
den anden; tilsidst var Vejgrofterne ncrsten helt 
opfyldte af styrtede Soldater. I  Forstningen 
ilede vi straks til Hjcelp, naar vi saa en af vore 
Kammerater vakle under Byrden. Men efter- 
haanden som dette Syn blev mere tilvant, 
slovedes Folelsen, og tilsidst künde vi se vore 
Kammerater segne dode om paa Vejen, medens 
vi ligegyldigt slendrede forbi og blot sagte at se 
til en anden Side for at nndgaa det ubehagelige 
Skue.

I  Bivuak.
Kl. 5 om Eftermiddagen naaede vi Bov 

Hede, den mindevcerdige Slette, hvor det forste 
Sammenstod med Jnsurgenterne fandt Sted i 
1848, og hvor Fcedrelandet krcevede de forste
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Ofre; siden er jo mange fulgt efter. Jeg folte 
mig underligt til Mode ved forste Gang at staa 
paa dette Sted, hvortil der knhttede sig saa 
mange Tanker og Forestillingrr. Den ellers 
komme og ode Hede Var i et Sjeblik forandret 
til en Hel Krigslejr, som vrimlede af Hefte, og 
hvor Soldater af alle Vaabenarter blandede sig 
imellem hverandre, idet de sogte Venner og Be- 
kendte, som de efter lang Tids Adflillelse her traf 
sammen med. Det forste, vi maatte sorge for, 
Var at faa vore Stromper og Skjorter vafkede 
og derpaa se os om efter nogen Forfrifkning, 
hvilket det kneb Haardt nok med, da vi altid 
samledes saa mange paa hvert Sted, at der ikke 
künde blive ret meget til den enkelte. Kl. 8 ryk- 
kede flere Afdelinger ud for at besorge Sikker- 
hedstjeneste i Feltvagter og Piketter, medens 
Hovedstyrken bivuakerede paa Sletten.

Nässte Morgen Kl. 4 brod vi op i forskellige 
Afdelinger og marscherede ud for at indtage de 
Stillinger, som Overgeneralen, Krogh, havde an- 
vist syd for FlenSborg for at sikre denne vel- 
sindede By mod Overfald af Fjenden, der havde 
ncermet sig paa et P ar M ils Afstand. Samme 
Dag stete det forste Sammenstod mellem vore og 
de fjendtlige Patrouiller. In te t tydede dog paa, 
at der stod nogen betydelig Styrke i Ncerheden. 
Varmen var ligesaa strcrng som den foregaaende 
Dag, og da vi efter en trcettende Marsch indtog 
vor Stilling paa Kristianshede Kl. 4 om Efter- 
middagen, Var vi netop saa mange, at vi lige 
künde besorge Forposttjenesten; de ovrige Var



undervejs bukkede under for Strabadserne, men 
de fleste kom dog igen Tid efter anden og sogte 
at finde deres Afdelinger.

De, hvem Herren har forskaanet for den 
Elendighed, som Krigen medforer, kan nceppe, 
selv om de har Medfolelse med den«, der fcerdes 
i den, scette sig ind i de Folelser og Stemninger, 
et Menneskehjcerte betages af i Ajeblikke som disse. 
Jeg kan, uden at flaa Djet ned, sige, at jeg ikke 
horte til de mismodige eller forsagte; saa lcenge 
Herrens Haand Var udstrakt beskcermende over 
mig, og jeg Var frisk og rast, Var jeg af Guds 
Naade udrustet med Krcefter og Udholdenhed og 
besjcelet af en cerlig Fcedrelandskcrrlighed, saa at 
Krigerlivet ikke faldt mig besvcerligt. Men ved 
Begivenheder som dem, jeg her Var Vidne til, 
faldt der mig dog meget i Tanker, som gjorde 
mig tung i Sindet. Jeg elskede mit Hjem og 
de Kcere der, og under alle Trcengsler künde jeg 
ikke losrive mig sra det flonne Haab atter at 
forenes med dem, som Var mit Hjcerte ncer i 
Tanker og Lcrngsler. Jdet Sjet gled ud over den 
Krigerskare, som omgav mig, og som paa denne 
ene Dag Var smeltet ind til en Tredjedel, sogte 
det forgceves mangen kcrr Kammerat, om hvis 
Tilstand jeg Var i Uvished. Skont jeg haabede 
at se dem igen, saa trcrngte Tanken sig dog frem 
om en ncerforestaaende Dag, Kampens störe Dag, 
som for stedse vilde overstcere saa mange onnne 
og inderlige Baand og adskille saa mange ncere 
Venner. Tanken herom steg saa levende frem 
for min Sjcel, som om den varslede min egen
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Skcebne. Den Tanke, at jeg maaske aldrig mere 
stulde se mine kcere Forceldre og Soskende, over- 
vceldede mig saaledes, at jeg maatte sage Ensomhed 
for at fljule den Taare, jeg ikke künde holde til- 
bage. J  Ensomheden lagde jeg mit tunge Hjcerte- 
anliggende frem for min Fader i Himlen i en 
inderlig Bon, som bragte mig Trost og Ro, 
men som dog ikke formaaede ret at bringe Haabet 
tilbage; beständig stod morke Anelser truende for 
mig, varslende om den tunge Skcebne, som fore- 
stod mig.

Nogenlunde fattet vendte jeg tilbage til min 
Afdeling, uden at nogeii mcerkede min Sinds- 
stemning. Der blev Heller ikke lang Tid til 
Grnblen, thi efter at det nieste Mandskab i Lobet 
af et P a r Timers Tid var blevet samlet, brod 
vi op, og marscherede frem til en anden Stilling. 
Men ncrppe var Sikkerhedsposterne udstillede, for 
de igen blev trukne ind, og vi satte os paany i 
Marsch. Saaledes gik det til ud paa Natten, 
beständig syd paa. Ved denne Lejlighed havde 
Majoren ncer sat hele Bataillonen til, idet vi 
ncer var blevet taget til Fange. Da vi var 
meget udmattede, og vi desuagtet beständig blev 
drevet fremad uden mindste Hvil, blev nogle af 
os eilige vm, at vi ikke vilde lcriigere, da vi ikke 
havde füll) Tillid til vor Anforer. Bi fik nu 
Brodposerne frem; de fleste var rigtignok tonune, 
men vi delte broderligt de Krummer, der var 
tilbage, saavel som Feltflafkernes Jndhold, og 
lettere om Hjcertet styrede vi nu afsted i samme 
Retniiig som de andre, der var kommet et godt
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Stykke forud. Men ncrppe havde vi naaet dem, 
for vi blev ubehagelig overraskede ved at se Ra- 
ketter gaa til Vejrs soin Tegn paa, at vi Var 
lige inde paa Livet af Tyskerne. I  en Fart sik 
vi gjort omkring, og al Sovnighed og Trcethed 
Var med et som bortblcest. I  Jlmarsch trat vi 
os tilbage, indtil vi endelig Kl 4 om Morgenen 
naaede den Stilling, som det fra forst af havde 
vceret Bestemmelsen, at vi skulde indtage. Det 
sidste Stykke maatte vi marschere gennem en stör 
Mark Boghvede, som naaede os til op under Ar- 
mene, men hvor drivvaade og udasede vi end 
Var, maatte vi ojeblikkelig ud paa Forpost. Al- 
drig i mine Dage havde jeg vceret saa niedtaget. 
Skont jeg stottede mig til mit Gevcer, Var det 
mig ikke muligt at holde mig oprejst; jeg sank 
ned i Kncrerne og vidste nceppe af mig selv.

I  Mendens Narhed
Nceste Middag rykkede vi frem til en anden 

Stilling, i Ncerheden af Bilfkov Kro, hvor vi laa 
i fire Dage, medens der daglig sendtes storre 
eller mindre Afdelinger ud for at udforske Fjen- 
dens Styrke og Stilling. Det var mindevcerdige 
Dage. Di stod jo temmelig ncer paa Fjenden, 
og vidste aldrig, hvad ^rjeblik vi blev angrebne 
eller selv flulde angribe. Og hvor overlegent der 
end tit tales derom, saa er det dog noget af det 
alvorligste, der kan tcenkes, naar to fjendtlige 
Hcere saaledes staar kampberedte overfor Hinanden, 
og der kun behoves et Ord af den Komman
derende for at scrtte alle Dodens Redskaber i
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Bevcegelse. Jeg tcenkte meget herpaa, skont jeg 
frit kan sige, at det ikke Var Frygt, der opfyldte 
mit Sind, men snarere en uroblandet Lcrngsel 
efter at komme til den afgorende Stund, som 
künde bringe os ud af den Uvished, hvori vi be- 
fandt os. Dog laa der oder mit Sind et under- 
ligt Trhk, som jeg ikke havde kendt for, og i det 
Brev, som jeg herfra skrev hjem til mine For- 
celdre, künde jeg ikke lade vcere at udtale, at det 
maaske blev det sidste, de fik fra mig, hvad det 
ogsaa blev.

Den 23. Ju li om Middagen forlod vi vor 
Stilling og trak syd paa. Vi havde kun gaaet 
en god Halo M ils Vej, da der blev kommanderet 
Holdt. Vi forlod nu Landevejen og trak nd paa 
en gron Mark, hvor vi lejrede os. Det künde 
ncesten se ud, som om vi skulde slaa os til Ro 
der for lcengere Tid, thi vi fik udleveret Halm 
til at ligge paa, og gronne Grene til at skygge 
for Solen. Men da vi straks efter stillede til 
Lonning og samtidig fik udleveret Ekstraforplej- 
ning, vldste vi, hvad Klokken var flaaet.

Om Aftenen blev Brigaden opstillet Ba- 
taillonvis, og Obersten holdt en Tale, hvori Han 
meddelte os, at vi nceste Dag skulde angribe 
Fjenden. Skont vi lcenge havde vceret forberedte 
derpaa, gjorde det dog et nnderligt Jndtryk paa 
de fleste, da vi horte, at nu skulde det vcere Al- 
vor. Ved en saadan Lejlighed mcrrkes det tyde- 
ligt, hvad der bor i de forskellige Naturer. Hvad 
der optager Sindet stcerkest, viser sig aldrig 
klarere end i de Stunder, der gaar forud for et
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Slag. Nogle drikker sig fulde i det udleverede 
Brcrndevin og truer i vild Overgivenhed Fjenden 
med den rene Undergang, men bisse Folk er 
sjccldent de Karle paaValpladsen, som de er forud 
og bagefter. Andre skcelver af Frygt og bcever 
som Espelov; dem kan man Heller ikke stole paa, 
thi de forstitker sig gcerne, saa snart de ser Lej- 
lighed dertil, og lader deres Kammerater i 
Stikken.

Jeg horte ikke til nogen af bisse. Jeg 
elskede mit Fcedreland og dar fast besluttet paa 
at göre, hvad jeg formaaede, til dets Frelse og 
saa lade Gud raade fvr Skcebnen. Men jeg 
elskede ogsaa mit kille Hjem, og med inderlig 
Vemod droges Lcengslen tilbage til det, som jeg 
nu i Tanken sagde det sidste tunge Farvel, thi 
beständig stod det for mig, at jeg ikke öftere 
sknlde se mine Kcere derhjemme. Opfyldt af al- 
vorsfulde Tanker lagde jeg mig til Hvile. Blikket 
sogte den stjerneklare Himmel, der hoj og prceg- 
tig hocelvede sig oder niig og meddelte mig noget 
af sin stille, ophojede No; et skonnere Syn end 
Himlen i en klar Sommernat gives jo ikke. „Hvor 
er dog Gnds Himmel stör og skon! Hvor rolig 
hvcelver Du Dig oder den betrcengte Plet af 
Jord, hvor jeg endnu opholder mig. Naar Du 
paany breder dit Stjernetceppe over vor Jord, 
da har Du atter stuet en Forstyrrelsens Dag, og 
da vil mange af dem, som endnu fcerdes livs- 
friste og i Ungdoms llraft, vcere blodige Lig. 
Maaske jeg stal findes blandt dem. Men maa 
jeg da finde en Plads i de lyse evige Boliger,
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hvorom bisse himmelske Stjerner minder mig, 
der, hvor der hverken er Strid eller Forfolgelse, 
hvor hverken Fjendernes Kugler eller noget andet 
ondt kan naa os, hvor jeg en Gang haaber at 
modes med mine Kcere igen — da vil jeg med 
ydmygt Sind tage imod den Skcebne, der Venter 
mig." I  saadanne Tanker flumrede jeg ind og 
nod en Times styrkende Sovn, den sidste, der 
forundtes mig i Velmagtens Dage. Da jeg 
nceste Gang lagdes til Hvile, Var det som Saaret 
paa et blodigt Leje.

Jndledning ttl Slaget.
Den 24. Jn li om Morgenen Kl. 3 brod vi 

op fra vor Bivnak ved Munkvolstrnp og hele 
Armeen rhkkede frei» i sydlig Retning, undtagen 
tredje Brigade under Oberst Schepelern, der Var 
sendt vest paa for at omgaa Fjendens venstre 
Floj og afflcere Ham Tilbagetoget, naar Han Var 
trcrngt ud af sine faste Stillinger. Det meste af 
Dagen maatte denne Brigade udstaa en haard 
Kamp ved Solbro. Af den ovrige Arms ud- 
gjorde forste Division under General Moltke 
Avantgarden; 5. Brigade, hvortil vi horte, Var 
den Dag i Reserve.

Vi marscherede en Stund, mens Stjernerne 
endnu tindrede paa Himlen; stedse mattere og 
blegere blev de, indtil de ganske forsvandt for 
Morgenrodens dcrmrende Lys i Osten. Da 
Solen stod op i hele sin Glans, saa' vi, saa langt 
Ojet rakte til alle Sider, tcrtte Stove af blinkende 
Bajonetter, alle bevcegende sig fremad i sydlig
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Retning. Omtrent Kl. 10 Hortes de forste Skud. 
og kort efter erfarede vi, at vore Fortropper Var 
stodte sammen med Fjenden. Skudene blev hcef- 
tigere og hcrftigere, og snart steinte Kanonerne i 
med. Vi künde paa lang Afstand se, hvorledes 
Granaterne sprang i Lüften, medens Rogen som 
smaa blaa Skyer trak hen over Stenderup, 
Popholt, Klopholt, Gryde og Katrine Skovene, 
der alle Var besatte af Fjender. Efter en tre 
Timers Kamp blev Fjenden trcengt ud af Stende
rup og Popholt-Skoven, ud over Helligbcekken, 
längs med hvilken vore Forposter blev udstillede, 
medens vi gik i Bivuak i Udkanten af Skoven. 
Der blev udleveret Kod til Forplejning, og vi 
var ikke fene med at faa J ld  under Kedlerne og 
rettet an til Middagsmaaltidet. Vi havde alle
rede lejret os om Suppefadene, da vi pludselig 
blev allarmerede. Fjenden, der havde trukket 
Forstcerkning til sig, Var atter trcengt frem, faa 
vore Forposter maatte vige for Overmagten, 
og Kämpen brod nu ud med fornyet Voldsomhed. 
Til vor störe TErgrelse maatte vi Heide vor dej- 
lige Suppe ud paa Jorden, og det kan nok vcere, 
at hvad vi ikke for var forbitrede paa Tyskerne, 
det blev vi nu.

Nu kom en Ordonnans sprcengende i fuldt 
Firspring og afgav en Melding til vor Major, 
som straks kommanderede til Gevcer, og i stör 
Hast maatte vi rykke frem. Vi troede, at vi 
fluide have vceret i Jlden med det samme, men 
da vi var kommen et Stykke frem paa Chaussten, 
maatte vi standse, og her blev vi faa staaende
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längs med Vejen hele Eftermiddagen, medens 
Kämpen stod paa, stadig paratetil at rhkke frem, 
saa snart der kom Melding til os. Med spcendt 
Forventning lyttede vi til Bulderet fra den hef
tige Kamp, som havde udviklet sig i Fronten. 
Paa Bakkekammen saa' vi Kanonerne köre op. 
En uroblandet Bevcegelse stod at lcese i alle An- 
sigter, men dog dar det ncermest Begejstring, der 
greb os, da vi horte Kampbulderet lyde fra Floj 
til Floj paa den hele lange Linje oder de sles 
vigske Sletter. Fjenden vedblev at drage For- 
stcerkning til sig, og vi maatte ligeledes under- 
stotte vore kcrmpende Brodre, som med nmgelos 
Tapperhed holdt den langt overlegne Fjende 
Stangen. Skont vi ikke kom til at tage nogen 
aktiv Del i Kämpen den Dag, saa Var vi dog 
ncere Tilskuere til det blodige Skuespil, som op- 
fortes. Alle de Saarede og Dode maatte fores 
forbi det Sted, hvor vi stod, og det Var et 
rystende Skue for os, som ikke vidste, hvad Aje- 
blik vi selv stod for Tur. Kämpen havde kun 
varet saa Ojeblikke, forend de forste Saarede kom 
forbi; forst enkelte, som ved egen Hjcelp havde 
kunnet slcebe sig tilbage ud af Kämpen, men 
hurtigt flere. Og snart vidnede de ustandseligt 
rullende Sygevogne med deres blodende Ofre om, 
hvor haard Kämpen Var derude. Synet af disse 
Saarede gjorde et saa dybt Jndtryk paa mig, at 
det endnu oste staar lyslevende for mine Ojne. 
Dog blev jeg ikke staaende ved det sorgelige i 
dette Syn. Tanken dvcelede forst og fremmest 
ved Valpladsen derude og ved Haabet om Sejren,



—  70 —

som sthrkedes, hver Gang vi saa en Afdeling 
Fänger blive eskalieret tilbage som et Vidnesbyrd 
om, at vore Vaaben havde Fremgang. Det 
bragte Blodet i Kog, naar vi saa' disse Oprorere 
mod deres Konge, dem, der bragte vore Brodres 
Blöd til at flyde i Stromme, blive fort forbi, 
men dog saa jeg ikke, at nogen af dem led Over
last.

Kämpen vedvarede til henad Kl. 7 om 
Aftenen. Da havde vore Tropper igen tilkcempet 
sig det en Gang vundne Terrcen, og vor B ri
gade rykkede nu frein for at overtage Forpost- 
tjeneste. 2. Linjebataillon og 3. Forstcrrknings- 
bataillon kom paa Forpost, medens den ovrige 
Brigade laa i Feltvagt. De Afdelinger, som 
havde kcempet om Dagen, rykkede derimod tilbage 
for at finde nogen Hvile og Forfriskning, hvortil 
de hojligt künde trcenge.

Alt Var nu roligt, Solen Var ved at dale, 
da vi til vor Forundring horte en meget hceftig 
Skydning i sydvestlig Retning, fjcernt fra os. 
I  den stille Sommernat genlod Kanonernes Dron 
rcrdselsfuldt over Sletterne. Saavel Officerer 
som Wenige talte med Forundring om, hvad 
dette künde betyde, indtil vi fik at vide, at det 
Var 3. Brigade, som havde tilkcrmpet sig Over
gangen over Trenen og holdt Solbroen besät, 
men som nu Var blevet angreben af en stör 
fjendtlig Styrke. I  den Anledning udspandt der 
sig en meget levende Artillerikamp, der varede en 
Hel Time, indtil Chefen for 1. Jcegerkorps fandt 
det rigtigt at trcrkke sig tilbage fra Broen for
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ikke at ofre flere Mennesker end nodvendigt, da 
det dog forst Var nceste Dag, det for Alvor 
gjaldt. Dermed ophorte saa Kainpen for den Dag.

Paa en gron Eng bagved en Skov vest for 
Chausseen stod vor Bataillon paa Feltvagt. 
Tankefuldt dvcelede Blikket ved de Steder, soin 
nylig Var forladte af Fjenden, og som bar tyde- 
lige Spor af Dagens Kamp. Solen forsvandt i 
en mork Sky, og Himlen, der i saa lang Tid 
havde vceret klar og ren, blev denne Nat mork 
og overtrukken. Ingen mild Stjerne lod sig se. 
Af og til regnede det. Vi havde sat Gevcererne 
sammen, men maatte ikke spcende Tornystrene eller 
vort andet Toj af. Ved Midnatstid fik vi dog 
Lov til at lcegge vs ned bag vore Gevcerpyramider. 
Men den Nat fandt jeg ingen Sovn eller Hvile, 
Tanken Var paa Valpladsen og dvcelede ved den 
svundne Dags Begivenheder, og morke Anelser 
fyldte nun Sjcel, naar jeg vendte Blikket mod 
den flydcekte Himmel. Thi Kämpen Var jo ikke 
endt; nceste Morgen fkulde den begynde igen; 
da flnlde vi med, og hvad denne Dag gemte i fit 
Skod for hver enkelt af os, det var stjlllt for 
vore Sjne.

Jsted,läget.
Endelig gryede hin uforglemmelige Dag. 

oeic 25de Ju li 1850, som til de sildigste Tider 
vil leve i Erindringen. Ved den forste svage 
Morgendcemring kaldtes vi til Vaaben. Vi trak 
ind paa Chauss en ved Stenderup Bvmhus, hvor 
der Var en Brv, som forte over en stör Aa.
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S aa  snart vi havde passeret denne, formeredes 
der Kcede ud til Hojre over en gron Eng, hvor 
det hoje G ras  laa nedtrampet af Krigerne fra 
den foregaaende Dag. Ester at Bataillonen Var 
ordnet, blev der blorst „Avancör", hvorpaa vi 
rykkede frem. Klokken Var da fire. 3. Linjebataillon 
og 3. Forst arrkningsbataillon Var allerede koiinnen 
i Engagement med Fjenden. Vi rykkede rast 
frem og passerede en foran os liggende Skov, 
hvor vi gjorde nogle Fänger, og nu havde vi et 
vidt, ode Terrcen for os, den störe Jsted Mose. 
S aa  snart vi stk Oje paa Fjenderne, styrtede vi 
frem med fceldet Bajonet og kastede dem i raff 
Lob tilbage. Vi havde endnu intet Skud affyret. 
da den usikre Belysning gjorde det vanskeligt 
at stelne Ven fra Fjende. Terrcenet gjorde det 
nmuligt at rykke frem i Orden og holde For- 
bindelse i Korden, da det Var gennemskaaret af 
störe Diger og Torvegrave, som idelig forsinkede 
Fremrykningen; hvert Ojeblik faldt nogle i 
Gravene og havde tit Moje med at komme op 
igen; adskillige holdt sig ogsaa med Forscrt til
bage, da Kuglerne allerede havde begyndt at göre 
lyst i vore Rcrkker. I  maa ogsaa tro, kcere 
Venner, at det er en nnderlig rystende Fornem- 
melse straks i Begyndelsen, naar vi gaar frem i 
Kugleregnen. I  Forstningen koin Kuglerne 
pibende saa sygt, som de Var udgaaede, men jo 
lcengere vi kom frem, desto mere drivende hvinede 
de ind paa os. Der skal ogsaa Mod til at gaa 
frem, naar vi hvert Ojeblik kan vente Doden. 
Mig faldt det aldrig ind at standse eller gaa
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tilbage, sksnt vi vel mcerkede, at vi havde en 
stcerk Modstand for os, og vor Korde blev stedse 
tyndere. Reserven, som skulde understotte os, 
saa' vi ikke noget til. Desuagtet trcengte vi frem, 
til vi vor naaet Fjendens Hovedstyrke paa en 
Afstand mindre end hundrede Skridt. Vi havde 
en langt overlegen Modstand for os og maatte 
nu standse. Kämpen, der blev staaende her en 
Tid, blev baade varm og blodig. Vi havde 
ingen anden Dorkning end nogle Torvestakke, som 
vi stillede os bagved, men de afgav kun et ringe 
Vcrrn mod de rasende Kugler. Fjenden havde 
sin Reserve tcet ved og künde vedblive at 
heilte Forstcerkning. Vore Kugler gjorde god 
Virkning; vi Var Fjenderne paa saa narrt Hold, 
at vi idelig künde se dem falde og blive bragt 
bort, men Hullerne blev straks udfyldte af friske 
Tropper, saa vi stedse fik flere at kcempe imod. 
Desuagtet holdt vi os i denne Stilling oder en 
Time. Det var den haardeste Kamp, som havde 
fundet Sted under hele Krigen, naar undtages 
Fredericiaslaget, hvor Stormlobene udfortes i 
sluttede Koloimer og folgelig blev mere blodige 
og morderifle. Men naar saa en Skanse var 
taget, lojede det af igen, medens det her gik ud 
i et Bulder uden mindste Ophold.

Til Venstre for os, op imod Chausseen, var 
Artilleriet posieret. Et fjendtligt Feltbatteri i 
Horening med to faste Batterier, ialt 16 Kanoner, 
stod i en for dem meget fordelagtig Position, 
hvorimod Batteriet Marcussen ene paa vor Side 
holdt Stand i flere Timer, indtil Batteriet Lund
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kom til Understottelse, og nu udviklede sig den 
voldsomste Kanonkamp, jeg har Hort. 40 Ka- 
noner bestod her Hinanden af al Magt i 5 Timer, 
saa Jorden ligefrem bcevede under os, som stvd 
vi paa et Lagen.

Det skonne Sejrshaab, som havde oplivet 
de fleste af os og ene flcenket os den Frimodighed, 
hvormed vi var gaaede mod Fjenden, begyndte 
nu at svinde. Og skont der kcempedes crrligt, 
med straft og Mod og stör Udholdenhed, lader det 
sig ikke ncegte, at der manglede Orden og Plan 
i Fccgtningen. Det Var ikke saa underligt, thi 
mange kcekke Officerer var faldne eller saarede '; 
blandt dem var baadc vor Adjudant og anden Lost- 
nant, som forte Kceden, en Sergent og mange 
andre Underofficerer og Menige. Da Vejret til- 
lige hindrede de Kommanderende Overblikket over 
Kamppladsen, blev det vanskeligt at lede Trop- 
pernes Bevcegelser og sende Forstcrrkning derhen, 
hvor der trcengtes haardest. En gennemtrcengende 
Regn faldt vedvarende, Krudtrogeir stod tcet og 
ubevcegelig over Egnen, og alt var indhystet 
i Damp og Taage. Paa det Sted, hvor vi stred, 
havde vi, som omtalt, i Fronten en Skov, der 
var fyldt med Fjender og forsynet med betydelige 
Forskansninger. Bagved os var et ode, gennem- 
skaaret Moseterrcen, og ingen Forstcerkning var 
noget Steds at ojne. Men paa vor venstre Floj 
saa det endnu mere betcenkeligt ud, thi her var 
det, at General Schleppegrells Brigade havde lidt 
sit sorgelige Nederlag i Ovrestolk, hvor baade
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Chefen selv, den talentfulde Oberst Lcrssoe og 
den djcerve Oberst Trepka Var faldne.

Det var tilvisse kritiske Ojeblikke. Slaget 
maatte ncrsten anses for tabt, hvorfor ogsaa 
General Krogh tag Anledning til at beordre 3. 
Brigade tilbage for at forenes med Hovedarmeen, 
hvorved den maatte give Afkald paa det Hverv, 
for hvilket den havde kcrmpet saa tappert. B ri
gaden havde ganske opfyldt sin Bestemmelse og 
stod allerede i den befalede Stilling, da den sik 
Ordre til hurtigst muligt at trcrkke sig tilbage.

Under alt dette ses og kendes paa det 
tydeligste Guds underfulde Forelse og faderlige 
Beflcermelse, ved at Han alligevel forundte os 
Sejren, skont enhver, som vil vcere cerlig, maa 
tilstaa, at der paa dette Tidspunkt ingen Udsigt 
var dertil. Det maa anses for en stör Guds 
Naade, at Han holdt sin Haand over gamle 
Danmark og det danfle Folk, thi Sejren paa 
denne Dag freiste vistnok det danfle Nige fra 
Sonderlemmelse og Undergang. Paa den anden 
Side ses det tydeligt, at Gud ikke bilde vore 
Fjenders Tilintetgorelse, thi dette bilde ikke kunnet 
undgaas, dersom de — da de senere kom paa vild 
Fingt — havde set sig afflaaret af en saa stcerk 
Troppeafdeling, at de enten havde maattet over- 
give sig eller hugge sig igennem. Da var det 
blevet deres rene Undergang, men det bilde Gud 
nn ikke have, thi det tyfle Folk er jo ogsaa Hans. 
De havde rigtignok gjort Opror mod deres Konge, 
men Gud vilde dog ikke derfor udslette dem 
af Jvrden, men knn vise dem, at de fiulde boje
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sig for den, som Var deres Hersker med Rette. 
Fjenden viste sig nu med stcerke offensive 
Bevcegelser, og Hans Holdning blev mere og mere 
trnende. Paa alle hoje Steder, saa vidt Djet 
künde rcekke, saa vi det myldre med Fjender, som 
blev mere og mere dristige og forlod deres dcek- 
kede Stillinger i Skoven, der hidtil havde skjnlt 
deres Mcengde. Vi holdt os endnu i den Stil- 
ling, vi havde tilkcempet os ude i den störe Jsted 
Mose, og forsvarede os, det bedste vi künde, skont 
Fjenden tromgte os Haardt. Vi havde fra dette 
Sted udstudt over Halvdelen af vore Patroner, 
saa det er sandsynligt, at mange Fjender har 
maattet blöde, men, som sagt, der blev jo lcengere 
jo flere at kcempe imod. De havde ncesten om- 
gaaet os, saa de stod i en Halvcirkel vmkring os, 
og Kuglerne haglede ind paa os fra alle Sider, 
ikke alene fra Fronten og begge Flanker, inen 
ogsaa bagfra, thi mange af vore Tropper havde 
vceret forsigtige nok til at söge den forste den 
bedste Dcekning, de künde finde, mest paa Bunden 
af gamle Torvegrave, hvorfra de af og til sendte 
en Kugle ud paa Lykke og Fromme, tit til storre 
Fare for os, som var fremme, end for Fjenden. 
Vi havde ikke mere Dcekniilg for den odelceggende 
Jld , som vi kun sparsomt künde besvare, thi 
mange Var allerede gaaet til Ryes Brigade. Dog 
tcrnkte vi ikke Paa at give os, men kcempede i 
det Haab, at der fkulde forundes os Hjcelp.

Jeg holdt nu hen paa Fjenderne, dsr, hvor 
jeg saa' dem staa tcettest, stod og saa' ogsaa en 
falde der, hvor jeg sigtede. Men det blev mit



sidste Skud. Jeg havde saaet en nh Patron i 
Risten og var ved at sartte Fcrnghcetten paa, da 
jeg i samme Ajeblik straktes til Jorden af en 
Kugle, der gik gennem venstre Arm tcet under 
Skulderledet, knuste Benet, trcengte sig ind under 
Skulderbladet og gik ude nede paa Ryggen. 
Det sortnede for mine Ajne, og alt lob rundt 
for mig. Ester en liden Stund kom jeg til mig 
selv, men Doden stod for mine Ajne i en skrorkke- 
lig Skikkelse. Jeg saa' mod Himlen, men den 
Var mork; jeg paakaldte min Gud, men Han 
svarede mig ikke, saa jeg i Dodens Stund folte 
Gudsforladthedens strcrkkelige Ade. Var jeg dod 
i denne Stund, da Var jeg dod i Fortvivlelse, 
thi Gud stod for mig med en uuderlig Forfcer- 
delse. Jeg laa i en underlig bedovet Tilstand. 
Omkring mig var Kamp og Tummel, i Hjcrrtet 
var Haabloshed og Mismod, thi det saa'ud, som 
om alt Haab var ude for mig som for mit kcrre 
Fcedreland. Da randt mig Hjemmet ihu og 
drog Hjcertet med hele Kcerlighedens M agt til- 
bage til sig. det saa karre Hjem, som jeg nu 
sendte det sidste tunge Farvel. M it Hjorrte op- 
lostes i inderlig Vemod, Inders og Moders 
Billeder stod saa levende frem for mig, som saa' 
jeg dem for mine Ajne. „Ak!" sukkede jeg; 
„dersom I  nu saa' eders Son i denne Tilstand! 
Gud tröste Eder, uaar denne Tidende kommer 
hjem til Eder!"

Jeg anstrarngte mig for at komme paa Jode 
igen, og da en af mine Kammerater havde sporndt 
Tojet af inig, künde jeg rejse mig halvt op. Jeg
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bad min Kammerat hjcrlpe mig til Rette, saa 
jeg künde komme dort, og Han hjalp mig med at 
binde mit Lommetorkla?de onr min blodende 
Sknlder. Men som Han Var i Fcerd dermed, 
kom der nok en Kugle, som gik igennem den 
samme, allerede saarede Arm nedenfor Albuen. 
Da forlod Han mig og sogte Dcekning paa Bunden 
af en gammel Torvegrav. Overladt til mig 
selv, afmcegtig og hjcrlpelos, som jeg Var. saa' jeg 
nu ingen ariden Udvej end at nedlcegge Staven 
og her ende min Bane. Dog besluttede jeg at 
holde ud saa lcenge som muligt og stred lang- 
svmt og med Besvcer tilbage. Men det Var, som 
om alt nu forenede sig til min Undergang, thi 
vore Tropper, som hidtil havde knnnet holde 
Stand, begyndte nu at vige tilbage for den stcerkt 
fremtrcengende Fjende, saa at jeg hele Tiden maatte 
gaa i den voldsomste Kugleregn.

Da kom en Del af forste lette Bataillon til 
Undscetning, og da de saa' min Tilstand, viste de 
mig, i hvad Netning jeg skulde gaa for leitest at 
komme til Karantamen og saa mine S aar for- 
bundne. Dog, det havde intet hjnlpet mig, om 
Gud ikke paa anden Maade havde sorget for mig. 
Men da maatte jeg fände, at naar Roden er 
störst, er Hjcelpen ncermest. Det Var sandelig 
ogsaa paa det yderste, thi alt Haab spätes ude. 
Den Anstrcengelse, som det kostede mig at gaa, 
satte Blodet i stärkere Bevcegelse, og da begge 
Kugler Var gaaet igennem, randt Blodet ud af 
alle fire Saar, saa Blodtab og Udmattelse havde 
medtaget miire sidste Krcefter. Jeg stod stille en



-  79 —

Ttund, og med bebende Blik saa jeg op til den 
af morke Skyer dcekkede Himmel. „Ak, min Gud !" 
sukkede jeg; „slaar der et Faderhjcerte bag den 
sorte Sky, saa se dog i Naade ned til dit for- 
ladte, dit hjcelpelose Barn, og lad dog en venlig 
Lysstraate fra bin Himmel trcenge ind i mit arme 
Hjcerte, for mit Livslys udflukkes.!"

Mine Kncr skjalv under mig og künde ikke 
lcengere holde mig oppe. Jeg stod i Begreb med at 
lcegge mig til Hvile, thi jeg mcerkede, jeg künde 
ikke lcengere bcere mig. Og havde jeg forst lagt 
nng, da havde det vistnok vceret ude med mig, 
thi den hsje Lyng havde da skjult mig, til jeg af 
en eller andcn Var bleven fnnden, og det klmde 
gcrrne have varet lcenge. Saaledes har vistnok 
mange, som künde have vceret freist, om de i Tide 
havde faaet Hjcrlp, fandet Doden. Men iletop 
i bette Ajeblik, da jeg havde opgivet alt, kom 
der en tro Ven og Kammerat, som jeg aldrig 
kan forestille mig andet, end at Gud har sendt 
for at opsoge mig. Aldrig har jeg tydeligere 
mcerket, hvor kcerligt dog Vor Herre soger det 
tabte Faar i Srkenen, thi her saa' jeg klart, at 
Hans Ajne havde vogtet paa mig, skont jeg ikke 
künde saa Kje paa Ham, og at Han vidunderligt 
havde ndset Frelse for mig paa en Tid, da alt 
Haab syntes ude. Dette har i den paafolgende 
tunge Tid oste vceret mig til usigelig Trost, thi 
det blev klart for mig, hvor kcerligt Vor Herre 
dog tager sig af dein, som gcrrne selv vil höre 
Ham til.

Og det fik jeg at kende, at mit Forhold til
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min Frelser ikke havde vceret, som det skulde vcrre, 
men jeg havde dog sogt Vor Herre, som jeg bedst 
künde det, og derfor kendte Han sig ogsao ved 
mig. Men jeg har ogsaa set, at det Var nod- 
vendigt, at denne haarde Provelse ramte mig, 
for at jeg bedre künde lcere min End og mig 
selv at kende.

Den Smerte, som min sorgelige Tilstand for- 
aarsagede min Ven, da Han fandt mig, Var dyb 
og inderlig. Under Trcengsel og Moje havde 
vi lcert at kende og skatte Hinanden som Venner, 
og det künde kun virke snierteligt nu at genses, 
som det syntes, ved Gravens Rand, og vi rortes 
begge til Taarer. Jeg plagedes af en brcendende 
Torst, og da Han havde vederkvcrget mig med 
en styrkende Slrirk Vin af sin Feltflaske, ilede Han 
med at opsoge Ambulancen for at bringe mig i 
Sikkerhed, thi endnu künde Kuglerne naa os. 
Han traf den snart, og nu lagdes jeg paa den 
blodige Baare, hvortil jeg saa oste havde sendt 
deltagende og medlidende Blikke, naar jeg i lig- 
nende Tilfcelde havde set en saaret Kannnerat 
blive bragt dort, og sukket til Gud, at Han vilde 
forskaane mig for at trcenge til Hvile paa dette 
blodige Leje. M in Ven gik ved Siden af, og 
skont Han af en modende Officer blev vist tilbage, 
forlod Han mig ikke, forend Han havde bragt mig 
i Sikkerhed.

De bar mig hen mod det Sted, hvor Ar- 
tillerikampen rasede hcestigst, inen jeg agtede kun 
lidt paa den voldsomme Kanontorden og de 
brolende Kugler og susende Granater, som oste
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sprang tcet ved mig. Endelig saa' jeg Karan- 
tcrnens gronne Flag vaje. Vor egen Bataillons 
Overlcege Var tilligemed mange andre Lceger i 
fuldt Arbejde med at forbinde de Saarede, som 
i stört Antal havde samlet sig vm dem. Men 
saasnart Han havde undersogt mine Saar, be- 
ordrede Han, at jeg skulde bringes tilbage til 
Stenderup Kro, hvor der Var Feltlasareth; da 
jeg skulde af med Klorderne, og det regnede geil- 
nemtrcengende, künde Han ikke give sig af med 
mig.

De Syner, som fra nu af fremsteg for mine 
Sjne, er ikke til at glemme. Jeg havde i denne 
Krig set megen Elendighed, mange sorgelige Syner, 
men intet som bette. Den brede Landevej Var 
helt opfyldt med saarede Stakler, som flcebte sig 
tilbage for at saa deres S aar forbundne og finde 
lidt Ro og Hvile efter den anstrcengende Kamp. 
Vejen Var ganske rod af det friste, bcevrende Blöd, 
der flod i Stromme, og gennem Kampens Bulder 
lod den ynkeligt klagende Lyd fra de mange ja»i- 
rende, lemlcestede Mennester. Det star mig i 
Sjcelen, men bette Syn stulde dog fra nu af 
daglig opfristes, da jeg i lange Tiber koin til at 
leve blandt bisse Ulykkesfcrller. Men fra nu af 
forsvandt ogsaa den nagende Fortvivlelse, der 
havde taget Magien oder mig, og jeg hengav 
mig med mere Ro i Guds Mlje, idet jeg saa', 
at saa mange andre havde lidt samme Skcebne 
som jeg.

Da vi kom til Lasarethet, saa' der nässten 
ikke ud til at vcere Plads til flere, og nagtet der
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Var »lange Langer, künde de dag ikke paa langt 
ncer vverkomine deres besvcerlige Gcerning. Jeg 
havde sikkert forblodt niig, hvis jeg ikke i min 
Ven havde Haft en tro Hjcelper, inen Han gav 
ikke Kob, forend Han, dels ved Bonner, dels ved 
haarde Ord endelig havde bevceget eil Lcrge til 
at tage sig af mig. Ester at jeg Var bleven for- 
bunden, sorgede inin Veil for en Vogn til at 
fore mig til Flensburg. Han redte selv et Leje 
til mig og dcekkede mig ined et Tceppe og bredte 
yderligere siir egen Kappe over inig, da min Var 
bleven paa Valpladsen; da jeg Var aldeles gen- 
neinblodt, kuiide det nok gores behov, at jeg blev 
dcekket ordeirlig til. Endelig gav Han mig en 
Flaske Bin, som kom ring udma>rket tilpas; jeg 
tornte den ncrsten, inden vi naaede Flensborg, 
da jeg stadig led af eil brcrndende Torst. Forst 
da Han saaledes paa bedste Maade havde sorget 
for mig. sagde min Ven mig Farvel med Hnsket 
vin, at vi linder glcedeligere Forhold maatte 
modes igen. Men jeg kniide se i Hans taare- 
fyldte Dje, at Han i Virkeligheden saalidt som 
jeg ventede, at vi öftere fkulde se hiiiandeil her 
paa Jorden. Jeg kimde nceppe sige Ham Tak, 
meil i Hjcertet bad jeg en inderlig Boil vin, at 
Gud en Gang vilde lonne Hans opvfrende Tro- 
flab. S aa  skiltes vi. M in Ven ilede tilbage til 
Valpladsen, medens Vvgnen satte sig i Beva'gelse 
rned inig ad Vejen til Fleiisborg.

Det havde nu ophort at regire; Himlen Var 
begyiidt at blive klar. Jeg folte inig bedre til 
Mode, efter at jeg Var kommen ud af Valpladsens
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kvcelende Krildtdainpe og atter künde indaande 
den friste Lnft. Og jeg bad inderligt til Gud 
for mit kcere Fcrdreland og for de mange, som 
nu vaandede sig i Sinerter; jeg bad Ham vcrre 
deres Sjcele naadig, som nu stvd for deres Dom- 
mer, saavel som dem, der endnu stulde vandre 
herfra.

Paa Kamppladsen havde det imidlertid for- 
andret sig til det bedre for Danmarks Sag. 
Samtidig med at det klarede paa Himlen, klarede 
det ogsaa for os. General de Mrza, som havde 
overtaget Kommandoeil over Schleppegrells Di
vision, havde faaet de oploste Rcekker samlet 
paany, havde renset Avrestolk for Fjender og til- 
bageerobret Baggesens tabte Kanoner, og nu 
fortes der over hele Linsen et Fremstod med eil 
saadan Äraft, at Fjenden kastedes ud af sine faste 
Stillinger og snart Var paa fuldstcrndig Flllgt. 
Hervm vidste jeg imidlertid endnu intet, da Syge- 
vognen langsoint stred frem med mig ad Flens- 
borgvejen, medens K rigsbnlderet lod mere og 
mere fjcerilt i mit Dre, til det tilsidst helt for- 
svandt. Det Var en besvcrrlig Rejse, de 3 lange 
M il til Flensborg, liggende med en sonderstudt 
Arm i eil stiv Vogn og udmattet af Blodtabet; 
det er iursten at undres paa, hvad et Menneste- 
legeine kan udholde, liaar det flal vcrre; og dette 
Var jo endda klm en Beghndelse til en lang 
Rcekke af tunge Provelsesdagc.
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Blandt Saarede.
Da vi kom Flcusborg paa en Fjerdingvejs 

Afstand, saa det ikke ud til, at vi künde komme 
längere, thi Vognene holdt tcrt sammenpakkede 
lige ind til Byen, og saa snart vi Var rhkkede 
nogle ganske faa Skridt frem, maatte vi atter 
vente i lang Tid, og saaledes varede det meget 
lcenge, inden vi naacde ind i Byen. Her var 
Bestyrtelsen stör. En saadan Mcrngde Saarede 
havde jo ingen ventet. Alene paa vor Side Var 
der jo falden eller saaret henved fire Tusind Mand, 
hvoraf de fleste fsrtes til Flensborg. Naar vi 
saa betcenker, karre Venner, at et lignende Antal 
Var faldet Paa Fjendernes Side, saa bliver det 
henved otte Tusind paa en eneste Dag, og det 
lütter unge Mcend i Livets skonneste Vaar, 
som her Var segnede for de vilde Kugler, som 
Grcesset i Engen segner for Mejerens Le.

Flensborgs Jndvaanere viste os stör Del
tagelse. De modle os over en halv M il udenfor 
Byen for at bringe os Forfriskninger, saasom 
Bin, Saft og Kage. Denne cedle Befolkning har 
ogsaa fra hine Dage efterladt sig et Minde i 
danske Svldaters Hjarrter, som aldrig vil udslettes, 
og som Historien vil bevare.

De offeirlige Bygninger künde ikke ncer afgive 
Plads nok til den Mcrngde Saarede, som ved- 
blev at stromme til, og man havde allerede 
maattet begynde at tage de private Huse i Brug. 
Vi Var ved tre Hcise, der alle Var overfyldte, 
inden jeg endelig, efter lcenge at have skumplet 
omkring paa Stenbroen, blev lagt ind i en stör
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S a l i et Privathus. Der Var stroet Halm paa 
Gulvet, og her blev vi lagt, den ene ved Siden 
af den anden. En Overlcege Skov undersogte 
nu mine S aar ncermere, rensede dem for Trevler 
og Bensplinter og forbandt dem, hvorpaa jeg 
faldt i Sovn og nod nogle Timers Ro. Men 
tidlig paa Natten vaagnede jeg ved de andre 
Saaredes Jamren og ved mine egne Smerter, 
som jeg nu forst for Alvor folte, idet de saarede 
Steder hidtil ligesom havde vceret bedovede. Og 
havde nogen den Nat sagt mig, at det fkulde 
vare otte Maanedcr, forend jeg künde forlade 
Sygelejet, da tror jeg, at jeg havde fortvivlet. 
Men det er jo godt, at Gud fljuler for os, hvad 
vi ikke kan taale at faa at vide. Har vi forst 
faaet Ojnene opladte, er det forunderligt at lcegge 
Mcerke til, hvor kcerligt dog Vor Herre v^d at tage 
sig af sine og ad ganfke ukendte Veje fore os til 
Frelse. Det vandt jeg Erfaring for i hine tunge 
Dage.

Et P a r Dage laa vi i Flensborg, men da 
der Var ganfke overfyldt, maatte en Del fores 
andet ^teds hen. Jeg fkulde den 27. Ju li have 
vceret med et Dampskib til Augustenborg sanunen 
med en Del andre. Skont jeg ikke vidste, hvor 
vi fkulde hen, bad jeg indtrcengende om at blive, 
men det hjalp ikke, jeg fkulde med, thi de ansaa 
mig ikke for at vcere faa medtaget, som jeg var. 
Men da de var ved at fore mig i Klcederne, be- 
svimede jeg i Hcenderne paa dem, og faa blev 
jeg atter lagt hen paa mit Leje og slap saaledes 
for at komme med til Augustenborg. Siden



-  86 -

horte jeg, at de fleste, som kom paa Lasarettet 
der, blev amputerede, og at der dode forholdsvis 
flere der end noget andet Sted. Men hvis jeg 
ikke Var kommen under erfarne og dygtige Lcegers 
Behandling, da havde jeg sikkert ikke staaet det 
igennem, saa hvis jeg Var kommen med til Au- 
gustenborg, Var jeg sandshnligvis ogsaa blikket 
under.

Jeg flog mig nu til Ro med den Tanke, 
at jeg fik Lov til at blive, hvor jeg Var, men 
allerede rarste Dag begyndte man igen at tale 
om, at nogle flere sknlde fores dort. Skont jeg 
kun altfor vel folte, at jeg blev daarligere Dag 
for Dag, blev det alligevel betydet mig, at jeg 
maatte belave mig paa at tage med til Koben- 
havn. Denne Gang gjorde jeg ingen Jndven- 
dinger, thi jeg havde en Folelse af, at det ikke 
künde nytte, og jeg hengav mig da til min Skcrbne. 
Men i mit Hjcerte sukkede jeg dybt til Gud og 
bad Ham inderligt vcere min Ledsager paa deir 
forestaaende tunge Rejse, som jeg gruede for, thi 
det stod for mig, som om jeg sknlde bukke under 
paa den.

E t velstgnet M»de.
Da jeg flulde afsted, kom to Sygepassere 

med mit Toj og pakkede mig ind, og denne Gang 
mcerkede jeg, forunderligt nok, ikke noget ondt 
derved, men folte mig ret vel tilpas. Paa en 
Ambulancebaare blev jeg baaren ned til Havnen, 
hvor der laa to störe Skibe til at tage os om 
Bord. Det Dampskib, jeg kom med, var et stört, 
gammelt, synkefcerdigt Vrag, som Negeringen
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havde lejet til Transporter under Krigen. Det 
var ncesten fyldt, da jeg koin, saa jeg tillige med 
seks andre maatte nojes med en Plads nede i 
Kulrummet. Klokken blev oder fire oin Efter- 
middagen, inden vi endelig lettede og lagde ud 
fra Broen. Det Var den 28. Jn li, vi sejlede fra 
Flensborg. Nceste Morgen lagde vi til udenfor 
Svendborg, hvor vi skulde indtage Proviant. Det 
var mig en tung Tanke at skulle passere min 
Hjemstavn saa ncrr, uden at det maatte forundes 
mig at tale med et bekendt Menneske, som künde 
bringe mine Forarldre Bud om, hvor jeg blev 
fort hen, for at de künde vide, hvor de skulde 
söge mig. Da jeg horte, at Lodsen var om Bord, 
fik jeg en Sygepasser til at gaa op til Ham og 
meddele Ham, at jeg gcerne vilde tale med Ham. 
Han künde imiolertid ikke forlade sin Plads, men 
den Hilfen, jeg sendte Ham, havde dog til Folge, 
at Han künde nnderrette Pastor I .  S . Brandt 
fra Ollerup, der lidt efter kom ud paa Skibet, 
om, at jeg var blandt de Saarede om Bord, og 
hvor jeg var. Pastor Brandt var kommen til 
Byen tidlig om Morgenen for at saa ncermere 
Efterretninger om det störe Slag, hvorom Han 
havde Hort Rygter, men hvis Udfald Han endnu 
ikke kendte. Da Han var en varm Fcedrelandsven, 
laa det Ham meget paa Sinde at saa sikker 
Underretning om Slaget, og da Han nu horte, 
at de Skibe, som laa udenfor, havde Saarede fra 
Jstedslaget om Bord, ilede Han straks dernd for 
om muligt at trceffe nvgen. Han kendte, til hvem 
Han künde tale et kcerligt og trostende Ord. Og
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saa snart Han fik at vide, at jeg dar der, kom 
Han ned til mig. Synet af min Tilstand rorte 
Ham dhbt, og at Han var meget bevceget, künde 
jeg höre paa Hans Stemme og Hans Ord. Jeg 
blev rigtignok underlig til Mode, da jeg saa' min 
kcere Prcest komme, og de Svar, jeg künde give 
Ham, Var kun körte og afbrudte, indtil jeg fik 
fattet mig lidt. Men aldrig i mit Liv mindes 
jeg. at noget har darret mig til en saadan Trost 
og Vederkvcegelse som dette Mode. Beständig 
staar det saa levende for mig, at jeg ncesten kan 
mindes hvert Ord, Pastor Brandt talte til mig. 
Ester en Tids Forlob gik Han dort for at opsoge 
andre, men det varede kun et Ajeblik, for Han 
kom igen. M an havde begyndt at trceffe An- 
stalter til at saa Skibet i Gang, og Pastor Brandt 
kom da lobende ned til mig og spurgte mig. om 
jeg Var forsynet med Penge, eller om der Var 
andet, jeg manglede, da Han i saa Fald vilde 
give mig, hvad Han künde, idet Han jo senere 
künde saa det igen hos mine Forceldre. Jeg 
takkede Ham hjcerteligt for Hans kcerlige Deltagelse, 
men jeg Var forsynet med det fornodne, og min 
Tilstand Var jo ogsaa saaledes, at jeg ikke künde 
bruge noget. S aa  sagde Han mig Farvel med 
de kcerligste fünfter og bad mig ikke at forsage i 
mine Trcrngsler, men söge Trösten der, hvor den 
alene Var at finde, hos min Fader i Himlen.

Dermed tog Han Afsted, og kort efter flod 
Skibet atter sin Fart gennem Bolgerne. Men 
min tro Sjcrlesorgers Ord klang endnu med den 
venligste Stemme i min Sjcel. Jeg saa' i Ham
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et Sendebud fra den gode Hhrde, som soger i 
Arten den smcegtende Sjcel og bjcerger den 
bcevende Due. Og det Var mig til usigelig Trost, 
thi jeg havde atter faaet et Bevis paa, at jeg 
ikke Var forladt af min himmelske Fader, men 
stod under Hans kcrrlige Tilsyn og faderlige 
Varetcegt. Og de Lysglimt, som Han havde ladet 
mig skue, gennem de Trostens Ord, min Prcest 
havde talt til mig, blev for mig som venlige 
Stjerner. der siden lpste for mig i den morke 
Nat, da Modgangens Bolger gik saa hojt, og 
Lidelserne og Smerterne trcengte mig saa Haardt, at 
Haabet i min Sjcel undertiden Var ved at ud- 
slukkes. Da Var det tun dette Ord, som künde 
oprejse det sunkne Mod, saa Hjcertet igen künde 
blive stille i Hvile hos min Gud.

P aa  Lasarethet.
Det blev en lang og besvcerlig Sejlads. Det 

Dampfiib, der forte os, Var en meget daarlig 
Sejler. Det Var et stört, gammelt, engelsk Skrog, 
som nceppe künde holde Soen. Det blev nok 
ogsaa dets sidste Rejse; efter hvad jeg senere 
horte, sank det paa sin nceste Tur. Var det stet 
paa denne Tur, Var vi sandsynligvis druknet 
alle sammen, og det havde maafle Heller ikke 
vceret Regeringen scerlig ukcerkomment, thi paa 
en nemmere Maade knnde man jo ikke have 
sluppet os. Og fra Ministeriets Side blev der 
i det hele taget kun gjort saare lidet for os ud- 
over, hvad Befolkningen tvang det til. Da vi 
endelig kom til Kobenhavn, Var vi, som enhver
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let kan tcenke sig, i en meget forkommen Tilstand. 
De fleste af os Var ikke bleven forbundne, siden 
vi kom fra Valpladsen, og det Var nu fem Dage 
siden. Og da de saarede Lennner efterhaanden 
kom til at sidde meget trangt i Forbindingen, 
künde det ikke andet end foroge Smerterne. Vi 
havde ogsaa kun en eneste Lcege om Bord, en 
ung Underlcege, som siet ikke turde give sig af 
med at efterse vore Forbindinger, hvor inderligt 
vi end bad Ham derom. Og da vi endelig, efter 
at have ligget over to Dogn paa Vandet, kom i 
Havn, Var der ikke truffet Foranstaltninger til 
at faa os bragt i Land. Det varede over en 
Time, forend der blot blev begyndt Paa Udskib- 
ningen, og denne tog saa lang Tid, at det blev 
langt ud paa Aftenen, inden de sidste kom i Land. 
Da Hospitalerne langt fra künde rumme os alle, 
blev vi indlagt paa Kasernerne. I  Bhen Var 
der stör Besthrtelse. Et saa stört Antal Saarede 
havde man ikke set for og Heller ikke ventet. I  
hvert Fald Var man ikke belavet paa at modtage 
os. Paa Fodgarde Kasernen, hvor jeg blev ind
lagt, Var der ganfke vist tilvejebragt Lasarethsenge, 
men der Var ingen Madratser til den, saa man 
maatte tage de gamle Trcesenges Madratser, der 
Var altfor störe til de smaa Sygesenge. Da jeg 
blev lagt ovenpaa en saadan M adrats, sank den 
i Midten helt ned til Sengens Bnnd, medens 
Siderne stog sammen om mig, saa jeg i denne 
Stillung ikke künde finde noget Hvilested for min 
saarede Arm, som i dette uredte Leje trcrngtes 
helt af Lave. Da Var selv Lejet nede i Dainp-
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skibets Kiilrum langt at foretrcekke. Denne forste 
Nat paa Lasarethet glemmer jeg a ldrig ; jeg har 
ikke oplevet Mage til den, skont der fulgte mange 
tunge Ncetter efter.

Ved denne Lejlighed kan jeg ikke undlade at 
dadle Negeringerr for dens flette Omsorg, sam- 
tidig med at jeg maa skatte og beromme Befolk- 
ningen, af hvis Midte der havde dannet sig en 
Koutrolkomits, som ved Jndsamling af frivillige 
Gaver fra alle Landets Egne künde disponere 
oder en betydelig Sum, der gav den Midler i 
Hcrnde til at afhjcelpe vore Savn og lindre vore 
Lidelser. Medlemmer af denne Komits indfandt 
sig allerede samme Aften, som vi blev indlagt, 
og skaffede sig Underretning om, hvad vi haardest 
trcengte til. Og med beundringsvcrrdig Energi 
vidste de snart at skaffe det fornodne tilveje. 
Inden fjorten Dage havde vi alle sammen be- 
kvemme Madratser at hvile paa, og de niest 
lidende stk Krolhaars-Madratser. Hvor meget 
inan end skyndte sig. kom Hjcelpen dog for sent 
til mig. Paa Grund af det haarde, ubekvemme 
Leje havde jeg allerede ligget Hul paa Legeinet 
paa flere Steder, og disse Hüller blev ikke lcegt 
i de tyve Uger, jeg maatte holde Sengen.

Dageil efter vor Ankomst til Kobenhavn, 
havde vi den Glcede at modtage Besog af vor 
elskede Konge, Frederik deu Syvrnde. Med et 
lille Folge gik Han omkring til alle Lasarether, 
gik fra Seng til Seng, gav os Haanden hver 
iscer og talte nogle venlige Ord til hver enkelt af 
os. Og inden Han forlod Stilen, holdt Han en
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lille opmuntrende Tale, hvori Han takkede os for, 
hvad vi havde udrettet for vort fcelles Fcedreland, 
det kcere Danmark, og bad os vcere forvissede 
om, at Han solle varmt for os og delte vore 
Lidelser; hvad Han künde göre for os, det skulde 
blive gjort, det künde vi stole paa. Og det Var 
ikke Hykleri eller tomme Ord. Vi künde mcerke, 
at de kom fra Hjcertet, og derfor gik de ogsaa til 
Hjcerterne igen. Og det er jo let at tcenke sig, 
hvor godt det maa göre at modtage Haandtryk 
og höre saadanne Ord af sin Konge.

En af de forste Dage, jeg Var i Kobenhavn, 
havde jeg den uventede Glcede at modtage Besog 
af min Svoger Hans. Ester lang Sogen havde 
Han fundet mig, og kom ind til mig en Morgen, 
netop som Lcegen Var i Fcerd med at forbinde. 
Synet af min Tilstand gjorde et saa dybt Jnd- 
tryk paa Ham. at Han Var ved at falbe i Afmagt, 
og maatte forlade Stuen for at kunne samle sig. 
Jeg blev meget bevceget ved at se min kcere 
Ungdomsven, hvis Besog blev mig til stör Glcede 
og Trost, hvorfor jeg mange Gange takkede min 
Gud.

Alt som Tiden streb frei«, blev min Tilstand 
iovrigt mere og mere betcenkelig. Der vedblev 
at udsondres Bensplinter af Saarene, og M a
terien flod saa stcerkt, at den sivede gennem 
Madratsen og dryppede ned i et Bcrkken, der 
blev sat under Sengen. Jeg havde stcerk Feber 
og künde hverken sove eller spise, stont jeg künde 
saa, hvad som helft jeg onstede mig, thi der ind- 
koin saa rigelige Gaver til Lasaretherne, at de
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Saarede langtfra künde forbruge det. Det tror 
jeg, er noget sceregent for Kobenhavnerne, at de 
paa saadanne Tider er ligesom berusede og kan 
göre, hvad det skal vcere, men naar det saa har 
sat sig, og de igen bliver cedru, saa er det ogsaa 
forbi med det samme. Der Var saaledes en Frue, 
som, da hun horte, at jeg dar fra samme B a
taillon, hvor hendes Son Var Korpsskriver, kom 
op og forcrrede mig 24 Flasker Bin og en meget 
sin Skjorte, men siden saa' jeg Heller ikke mere 
til hende. Jeg fik nu Heller ingen Fornojelse 
af hendes gode Bin, thi min Tilstand Var saa
ledes, at Lcegerne maatte fraraade mig at drikke 
den, og da jeg langt om lcenge kom saa vidt, at 
jeg künde have nydt Vinen, var den blevet 
drukket af andre. De Letsaarede, som künde gaa 
ud i Bhen, nod derimod godt af Kobenhavnernes 
Gavmildhed, saa det künde forflaa noget, thi 
alle havde Lyst til at tale med dem, der havde 
vceret med i Jstedslaget, og ved saadanne Lejlig- 
heder gik det ikke knapt til med Haandskillinger. 
Paa den Stue, hvor jeg laa, laa der saaledes en 
Hvrnblceser, som i den forste Tid hver Asten kom 
hjem med Lommen fuld af Penge og en ordenlig 
„Hat" oven i Kobet. Men det varede ikke lcenge. 
Da Kobenhavnerne havde set de Saarede fra Jsted
slaget nogle Gange, saa var det ikke mere noget 
nyt, og saa interesserede det dem ikke lcengere.

M in Sygdom tog imidlertid til Dag for 
Dag, og Krcefterne svandt mere og mere, saa jeg 
saa' min Oplosning ncerme sig. M en skont jeg, 
efter de Udsigter der künde vcere for mig, ikke
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künde se, hvad der bandt mig til Livet, künde jeg 
dog aldrig ret blive fortrolig med Tanken om 
Doden. Men det Var vel, fordi Gud havde be
sternt det saaledes. Jeg Var ikke betaget af nagen 
Dsdsfrygt, thi jeg tvivlede nu ikke irrere paa, at 
Gud nok vilde tage min Sjcel til sig, rraar den 
kaldtes dort fra Legemet, men jeg falte en inder- 
lig Lcengsel efter mine Forceldre og Ssskende, vg 
jeg bad altid Gud forunde mig den Glcede at se 
dem og mit Hjern endrru en G ang; da künde jeg 
med Fred sige Verden Farvel, men jeg mente 
ikke, at jeg uden dette künde da glad. Tit har 
jeg tcerrkt paa, hvad der dog under saadanne 
Trcengsler kan opholde de mange Mennesker, som 
aldrig bekymrer sig om Grrd og harrs Ord. Thi 
de kan jo ikke söge Trösten hos Harn, vg harr karr 
da Heller ikke bringe dem Trost, hvor gcerne Han 
end vilde, fordi de ikke kan modtage den. Men 
det maa ogsaa se fortvivlet ud inde i saadanne 
Hjcerter. Thi for dem er jo alt forbi med Doden, 
og af alt det, som her har udgjort deres eneste 
Glcede og Lyst, kan de jo irrtet tage med, saa 
lidt som det kan glcede eller forlyste dem mere.

Tiden skred langsomt frem for mig; Som- 
meren Var allerede forbi, Efteraaret med de lange 
morke Ncetter havde indfundet sig, og den Vinter, 
jeg gruede for, stod for Doren. Da Rigsdagen 
samledes i Oktober, mistede vi vor kcere Overlcege, 
Professor Fenger. Han forestod det Lasareth, 
hvor jeg laa, og ncest Grrds Hjcelp kan mange 
af os takle Hans Duelighed for Liv og Helbred.
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Det Var med stör Sorg, vi skiltes fra Ham, da 
Han skulde mode i Rigsdagen.

Med dem af os, der var mest lidende, gik 
det da ogsaa tilbage, da vi kom under Tilsyn af 
den ny Overlcege, soin vistnok Var en temmelig 
dygtig Doktor, men som dog aldrig künde blive 
det for os, som Professor Fenger havde vceret.

Et mcerkeligt Eksempel paa, hvor kcerligt 
Vor Herre vaagede over mig, havde jeg i den Tid, 
da jeg Var mest daarlig. En Morgen, da 
Lcrgerne Var frrrdige med at forbinde paa Lasa- 
rethet, kom fire Fodgardere ind til mig og sagde, 
at jeg skulde flyttes ind Paa en ander« Stue. Jeg 
blev saa underlig urolig og meget bedrovet derved, 
thi jeg havde faaet en vis Forkcerlighed for det 
Sted, hvor jeg laa.

M in Seng stod tcet op til et Vindue ud 
iinod Rosenborg Have, og i de klare Ncetter 
künde jeg her se Himlen hvcelve sig og de venlige 
Stjerrrer tiirdre ned til «nig, hvad der tit havde 
vceret «nig til usigelig Trost i de lange, tunge 
Nattetimer, i«aar jeg laa uden at kunne sove. 
Skont jeg ellers altid var fojelig med Hensyn 
til alt, hvad der forlangtes af mig. künde de dog 
ikke nu saa mig til at forlade dette kcere Sted. 
Det var, som vm der anede mig noget ondt, der 
forestod mig, nagtet jeg intet vidste deroin. 
Lcegerne kom selv iird hos irrig og foreholdt mig, 
at det for min Helbredelses Skyld var nodvendigt, 
at jeg kom iird i en anden Stue, hvor jeg bedre 
künde blive plejet. Men jeg bad saa inderligt 
om Lov til at blive, at Overlcegen gav efter, idet
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Han noget fortornet sagde, at jeg maatte saa til- 
skrive mig selv Folgerne. S aa  snart Lcegerne og 
de andre Var ude af Doren, blev jeg saa let om 
Hjcertet, som om noget meget glcedeligt var 
hcendet mig, eller en stör Ulykke gaaet mig forbi. 
Det var der tilvisse ogsaa, thi Hensigten med min 
Flytning Var, at man vilde have forsogt at scrtte 
Armen af mig, og da var jeg sikkert doet i 
Hcenderne paa dem; jeg var bleven altfor med- 
taget, til at jeg künde have staaet den Tur 
igennem. Dette fik jeg imidlertid forst at vide 
meget lange efter. Da jeg nemlig langt om 
lange var kommen saa vidt, at jeg künde gaa 
ud, modte jeg en Dag paa Gaden min Lage,
der onskede mig til Lykke med, at jeg var bleven
saa rask, som jeg var. Det hovde Han aldrig
kunnet tro, sagde Han, og nu fortalte Han mig, 
hvorfor man hin Dag vilde have flyttet mig ind 
paa en anden Stue. Jeg blev rigtignok noget 
forundret ved at höre dette, hvori jeg saa et
nyt tydeligt Bevis paa, hvor karligt dog Gud 
Fader i Himlen havde taget mig under sin be- 
flarmende Varetagt, da Han hin Dag gav mig 
Mod til at modscrtte mig Doktorens Beslutninger.

Endnu en lang Tid efter denne Dag ved- 
blev det at gaa op og ned for mig. S nart var 
der Fremgang og Haab, men ligesaa oste kom 
der Tilbagefald. Forst efter en Snes Ugers 
Forlob begyndte det ret mcerkeligt at gaa frem, 
og snart kom jeg saa vidt, at jeg künde vcere 
oppe nogle Timers Tid om Dagen. Det lettede 
en Del at saa Tiden til at gaa, men Vinteren
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hindrede mig endnu i at gaa ud. Ret lcenge 
ventede jeg dog ikke, forend jeg gjorde et Forsog 
og gik en lille Tur ud i Rosenborg Have.

Det Var nied nnderlige Folelser, jeg fsrste 
Gang paany satte Fodderne paa den gronne 
Jocd og gensaa de Steder, som Var mig bekendt 
fra forrige Aar. Da jeg den Gang let og fri 
fcerdedes der omkring, anede det mig ikke, at naar 
jeg nceste Gang sknlde staa her, da stulde det 
vcere som en stakkels Krobling. Tanken herom 
gjorde mig forunderlig blöd oin Hjcertet. Og 
da jeg nu saa op til den skumle Kaserne, som 
kastede sin morke Skygge langt ud i Haven, og 
mit Oje fandt det Vindue, indenfor hvikket min 
Seng stod, da tcenkte jeg paa de tunge Sukke, 
som havde lydt derfra, paa de Taarer, som der 
havde flydt. Og dybt bevcrget, men dog med 
Hjcertet fuldt af Glcrde, foldede jeg mine Hcender 
i en Tak til min Gud, som saa vidunderlig havde 
fort mig hidindtil.

---
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