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<^aret 1648 Var et mccrkeügt A a r i  dort Fce- 
drelands Historie, og aldrig v il det blive glemt, hvad 
her da stete. Men snart ligesaa mcerkeligt som selve 
Begivenhederne Var Vejrliget i  Vaardagene det ncrvnte 
A a r. Jcrvndognsstormc er et almindeligt Udtrhk, og 
det er ncesten sagt saa tit, at Jcevndogn og Storm e 
og Byger staa som uadstillelige fra  hinandcn, som de 
Vaartegn, hvorunder Vinteren stal do og Foraaret 
fodes. Men fra dette Billede paa Jcevndognsdage 
vare de meget omtalte Martsdage fra  1848 meget 
forflellige.

Netop den Dag, hvorved der stod strevet i A l- 
manakken „Jcrvndogn, Fo raar begynder," Var det den 
yndigste Foraarsmorgen, nogen künde onste at se og 
höre. So len stinnedc varmt paa den allerede gron- 
nende Jord  og paa den blaa, lctkrusedc Flade af 
Soen ; og Stcerene, Droslerne og Solsorten sang 
omkap med Loerkerne; og, for at intet stulde mangle, 
stod Storken og kncebbrede fra sin Rede paa Kirkc- 
taget. Denne Morgenstund tog vi fat paa vort forste 
Arbejde ved Saaningen der i Gaarden, hvor jeg 
tjente. Dette bestod i, at v i ryddede Foderet af den
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P le t, hvorpaa Hcesene havde staaet, og plojede og 
saaede den med Vikkehavre. V i  Var fccrdig med bette 
Arbejde for Middag, og det var aftalt, vi stulde i 
Marken og have fat om Eftermiddagen. Men allerede 
for Middagsmaden var det ualmindelige könne For- 
aarsvejr med So lstin  gaaet over t il Taage, og da vi 
gik fra Bordet faldt der en af bisse „stille Regne", 
der cllers kommer i M a j, og hvorom Folk her paa 
Egnen siger: „den kan ikke betales med Penge". 
Komme ud at ploje kunne der nu ikke vcere Ta le  
om; vi stulde pusle hjemme med et og andct, og min 
Gcrrning blev at lave et saakaldt „Plantebed" paa 
Moddingen, for vcl, sagde „vor Moder", var der 
endnu nogle Dage til „Vorfruedag", men da det lod 
t il, Sommeren kom foran Aarstiden iaar, saa fulgte 
dcraf, mente hun, det ogsaa lod sig göre, at saa 
Kaalplanter for Vorfruedag. Plantebcdet blev saa 
gjort istand; vi havde spist vor Mellemmad; Regn- 
vejret var gaaet over t il en mild Taage, hvorunder 
alt, der stal vokse af Jordcn, syntes at fole et uenoe- 
ligt Velvcrre. Folk siger gcerne i  saadannc Ojeblikke: 
„det er et godt Grodesvejr"; og de foler dem ogsaa 
vel, maaske noermest fordi Haabet dukker frem om en 
rig  Host.

Det var allerede hen mod Solbjcergslag. Jeg 
stod just udcnfor i Haven og fleb Skcrreknive, da jeg 
stk se min Moder komme gaaende henover Tosten og 
ind i Haven. Dette overraskede mig just ikke, for 
hun kom tit der i  Gaarden, det var jo „Nabofolk og 
gamle Venner", der boede, og Venskabet lod t il at 
blive inderligerc ved, at jeg nu havde tjent der henad 
6 A ar. Men af og ü l stjal mine L)jne sig dog fra 
Slibesten og Skoerekniv og fogte min Moder, der kom
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noermere og ncermere. Med et blev jeg saa underlig 
tilmode, som jeg maaske aldrig Var bleven for —  min 
Moder grced —  og hun grced cller hulkede lydeligt. 
Jeg havde ncer tabt Skcerekniven af Haandcn. Jeg 
havde vel nok for set hende grcede, men det havde 
vcrret at ligne ved en mild Foraarsregn. Jeg havde 
aldrig faaet at vide, hvad der rortc sig hos hende i 
saadanne Ojeblikke, men hun var paa saadanne T ider 
saa uendclig mild, og det Var snart de eneste Oje- 
blikke, hun havde Stunder ü l at kysse sine Born , det 
v il sige de mindre, selv mindes jeg kun et K y s  af 
hendes Mund. Jeg havde naturligvis faaet min Del, 
medens jeg var lille, dog dem mindes jeg ikke, der- 
imod mindes jeg dette, og Mindet om det vender altid 
tilbage, hvergang jeg tcenker, hvor omt en Moder kan 
kysse. N u grcrd hun, og hun grced stride Taare r. 
M ine Fodder flyttede dem udcn mit Vidende; jeg 
maatte mode hende, jeg maatte sporge: „Hvad er der 
dog paa Fcrrde, M oder? E r  der gaaet noget til 
vanlive? —  E r  min Fader dod, eller nogen af de 
Andre kommen galt afsted?" —  „A a , Gud Ledre os 
Allesammen!" svarede hun og grced stcerkere, „der er 
fket noget meget vccrre, end D u  tcenker paa, min 
Dreng, v i har faaet K r ig !"  —  D a  hun havde udtalt 
dette Ord, standsede hendes Taarer, men hun stod 
for mig tavs og bleg med et Aasyn, der siet ikke —  
ikke engang Ordet derom —  lader sig overfore paa 
Pap iret. Jeg saa paa hende med, hvad Folk kalder 
Ojne og M und. Og vi stod —  jeg ved ikke hvor- 
lcenge. Hun brod Tavshcden og sagde: „ I  kommer 
med alle T re : baade Hans og Jen s  og D u ! Vor- 
herre holde sin Haand over J e r  og hvert anden Moders 
B a rn , og lade de Skarns Tyskere fole sin Vrede!"
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Hun groed igen. Men endelig kom jeg t il Mcelet, 
som hendes Tidende syntes at have rovet mig en lille  
T id , og sagde: „D et kan slet ikke vcere sandt, hvad 
I  der har Hort, Moder! Kloge Folk har jo altid 
sagt, v i faar aldrig K rig  mere." „ J a ,  ja, —  kloge 
Hons gjor ogsaa i Noelderne," sagde hun. „Jeg har 
nok Hort, Kristoffer og din Farbroder og andre kloge 
Hons har kaglet om, hvad D u  der siger; men nu 
skulde det gaa saa underlig om, at Kristoffer selv maa 
gaa Byen rundt og fortcelle det. S a a  staar Han og 
beder „Fanden ta'e sig" paa, det havde aldrig sket, 
naar bare Folk ikke havde brudt „Kraktaterne" fra 
Wien, eller hvad det nu Var, Han kaldte det, for deri 
stod tydelig nok at lcese, der skulde „vcere Fred til 
evig T id ."  S e t det selv eller lcest det havde Han 
rigtignok ikke, men Han havde Hort det af mange kloge 
Folk, selv af Holm i Skaarup og Broholms Möllere. 
Men hvad det Var, jeg vilde fortcelle —  din Broder, 
Hans, er indkaldt; Han har faaet P a s  for en halv 
Time siden; Han skal melde sig i Kobenhavn det 
snarest mulige; Han rejser ud paa Natten med flere 
andre, der ogsaa har faaet P a s . —  Jeg skulde bede 
D ig , komme om at sige Ham Farve l iaften. —  D u  
faar Ham vel aldrig at se mere." —  „A a  jo," trostede 
jeg, „de falde ikke A lle, der komme i K rig !"  —  „M en 
hvad skal den Blikdaase, I  har der?" sporger jeg, 
for at lede Tanken fra Krigen. —  „Jeg vilde ind t il „ Je r  
M oer" og have Sm or i den t il Hans, dort eget er 
ikke rigtig godt! Kom D u  med ind." —  „Jeg skal 
bare scette Skoerekniven tilside," svarede jeg, „gaa I  
kun ind, saa kommer jeg."

Jeg satte Skoerekniven i  Kisten, fortalte for den 
anden K a rl, hvad jeg havde Hort om Krigen; og v i
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gik derpaa ind i  Stuen begge to. D a  v i traadte ind 
Var min Moder i  ivrig Sam tale med Enken, som Var 
vor Madmoder, og hendes Softer, der Var Pige i  
Gaarden. „S k a l vor M ads (Avlskarlen) ogsaa med?" 
spurgte Enken. —  „Det har jeg ikke Hort noget om," 
svarede min Moder. „M en jeg skal fortcelle Je r  om alle 
dem, jeg ved, der har faaet P a s :  der er nu Jakobs 
Johan t il Dragonerne; der er N iels Bakke og Johan 
Jorgens Jorgen til „Tolderiet" (A rtille rie t); der er 
den lille Jorgen Kusk og N iels Kristensens Kristen 
til Nyborg; og saa er der endelig Hans Jensens 
L a rs  og vor Hans t il Fodfolket i  Kobenhavn."

„Nej, det er langt fra  mig," tog M ads Ordet, 
da min Moder Var fcerdig. „Ingen af dem, Kirsten 
ncevnede, har tjent oder seks A a r ; det er hele „Lin jen", 
der er indkaldt, men jeg er nu paa sjette A a r i  
„Krigsreserven". Det skal gaa hojt paa, inden jeg 
kommer. Men hvor er Hans, Kirsten? Jeg v il dog 
sige Ham Fa rve l!"  —  „H an sogte Byen og vilde hilse 
paa de andre Karle ," svarede min Moder, „men Han 
kommer i  Morkningen;" vedblev hun, „saa kan D u  se 
derom." Derpaa stk min Moder Sm or i  Krukken og 
gik hjem.

Uden videre vaskede M ads og jeg os, klcedte os 
i  vore Sondagsklceder og gik uden for Porten for at 
se os om. V i  mcerkede snart, at den samme Tidende, 
der havde flrcemmet os, var kendt oder hele 
Byen. Der kom flere og flere Folk paa Gaden. 
Nogle lob, som om de havde meget travlt. Andre 
stimlede sammen i  Flokke og mere saa paa Hinanden, 
end talte sammen, for igrunden var der ingen, der 
vidste nogen Besked. Det eneste, nogen vidste, var at 
ovenncevnte Karle var indkaldt. J a  saa ymtedes der
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om, at det Var galt fat med Tyskerne. —  Jdetsamme 
kom T rine  Hugus rollende ved sin Kcep og siger: 
„Gudaften Folkenes! —  Nu er det dog galt Fegn'." 
—  „Hvad mener D u , T rin e ? "  spurgte flere. —  „Jh , 
Gud dog! men lan I  sporge om det silegn'. I  maa 
dog vide, jeg mener disse Herfens stemme Tyskere. 
„Sv ren  M g " sagde t il mig, de künde se dem ude fra 
Aksels Barker. Og saameget er vist," paastod Han, 
„at de kom med deres Flaade til Ringe Kro igaar; 
og saa künde de jo sagtens naa herned mod t il idag, 
for skondt jeg er et gammelagtigt og enfoldigt, stakkels 
Fruentimmer, kan jeg dog regne ud, at Ringe maa 
höre t il dort Amt, for overfjord, da den gamle Prcrst 
dode derhenne, maatte vor rejse derhen og prcrke 
noget, der kaldes „Jakanse". Fanden ved, hvad det 
er, men Degnens Jom fruer Var da saa gode at sige 
mig, det var noget i  Lighed med, at der bliver ringet 
oder hele Landet, naar en Konge dor, og med, at der 
bliver hcengt fort F lo r  paa Alteret, naar en eller 
anden Herre eller Frue hernede fra Gaarden glemmer 
at troekke deres Vcer, saadan siulde hele Amtet eller 
da „Gestrittet" prceke „Jakanse", naar en Prcest dode. 
M en hvorom A lting er, har nogen af Je r  set dem 
silegn'?"

Det forste S v a r , T rin e  fik, var en skrallende 
Latter, der for enkeltes Vedkommende truede med al- 
drig at vilde faa Ende. D a  det sagtnede noget,
sagde Karen R ................. : „D u  maa dog künde for-
staa, T rine , at den gamle Noev, Soren W g, har villet 
narre^Dig. Hvor kan Tysierne dog komme til Ringe, 
der ligger tre M ile  fra Stranden, med deres Flaade. 
D u  husker jo, den engelske Flaade blev altid i  Stranden 
hele forrige K rig ."  —  „Jeg husker nok det, min P ig e ;
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men hufler D u  det Staahej her var med Strandvagt 
og jeg ved ikke hvad, og hvorfor Var nu det? V a r  
det ikke for, at Engelskmanden ikke maatte gaa op og. 
plyndre Byerne? Og saa husker jeg, Engelskmanden 
gik op i  Köngens Mbenhavn og tog hele vor Flaade, 
og der er, min Scel og S a le , alle Gadernc brolagte, 
det har min egen Broder sagt, og Han har vceret der 
to Gange at mynstre. Og künde nu den engelske 
Flaade gaa op paa de brolagte Gader, og künde Folk 
cengstes saadan her for at den samme Flaade skulde 
gaa over Agre og Marker herop at plyndre Byerne, 
saa har jeg ingen Grund, hvorfor det just skulde vcere 
Logn, at Tyskerne gik til Ringe med deres, der var 
jo ingen Vagt til at hindre det, da ingen ventede 
dem. Men Sagen er, min gode Karen, at I  Gaard- 
koner er blevcn noget storagtige, siden dette hcrsens 
Mergelarbejde kom i Gang, og saa skal det vcere 
Logn og F ja s  alt det, en sättig Stakkel siger. Der 
blev atter lct ad T rine  Hugus; men hun skceldte og 
blev ved sin Mening.

Nu kom Jakob Ladefoged körende fra Svend- 
borg. Han blev standsei og spurgt, om Ingen i Byen  
vidste nogen Rede paa, hvordan Sagerne stod. „Ikke 
stört," svarede Han. „M en en Skipper kom ligefra 
Kobenhavn, som jeg kom tilbyes. Han var sejlet 
fra  Holmens Kanal den anden Asien. Og Han vidste, 
Hertugen af Avgustenborg har havt Mcend hoK 
Köngen og forlangt, at Han skulde dele Land og R ige 
med Ham og lade Ham faa baade „tysk og danst Hol
sten". Det vilde Köngen ikke indlade sig paa; og saa 
erklcrrede de Köngen K rig . Nu er Soldaterne indkaldt, 
og der er saadan en Travlhed med at faa Skibene 
taklet ü l, at der arbejdes baade N at og Dag. E t
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Skib paa 18 Kanoner sejlede ud af Havnen lige ret 
foran den omtalte Skipper; Han fulgte det et langt 
Stykke, men saa stod det osten for Lolland og Lange
land. De ventede i  Kobenhavn, det skulde naa A ls , 
-for Hertugen kom fra Landet; og fik de Ham ved 
Vingebenet, er maaske det hele snart ovre. Nu, det 
ved jo endnu ingen; men Skipperen bandte, Han 
künde allerede vcere der, for Han havde en ypperlig 
V ind ."

Det var den forste Tidende om Krigen og Gründen 
derül. Det var noesti?n helt morkt. Der kom flere 
og flere Folk paa Gaden, og der blev talt om mange 
underligc T in g ; men jeg mindtes min Broder, der 
skulde rejse, og min Moders Ord om at komme der- 
hen om Aftenen, derfor listede jeg mig fra Mcrngden 
og gik hen t il min Faders Hus. Jeg fandt min 
Broder staaende med sin Tvccrscek paa Nakken og 
min Moder ifcerd med at node Ham til at tage lidt 
mere med baade M ad og Penge. Men Han nceg- 
tede det ivrigt, og til min Moders Mrgrelse holdt 
min Fader, som selv var en gammel So ldat, med 
Ham. —  „Hvornaar ga'ar I ? "  spurgte jeg. „G a a r 
B ro d er?" svarede Han. „Nej Köngens Karle gaar 
ikke! nu er vi Landets villerste Mcend! Hans Jensen 
korer for o s, der skal trl Kobenhavn; Nyborgerne 
har dem en egen Vogn, og en tredie skal der t il 
Odense med Kavalleriet. S a a  sang Han, og i Mangel 
a f  ny Viser, blev det den: „ S a a  kcemped de Helte 
a f anden A p r il!"  —  „H ans er saa overgiven og let- 
sindig," vendte Moder sig til mig, „kan D u  ikke snakke 
Ham tilrette? D u  er mere alvorlig. Jeg siger, Han 
f la l omvende sig, angre sine Synder og afbede dem 
efter Loerebogen; men Han svarer mig, at Köngens
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Tjeneste gaar foran G u d s; er det ikke grusomt? Hvad 
siger D u  dog dertil?" —  „Kan  det gloede Je r , at jeg 
omvender mig, Moer, skal det snart ste: Batajllon  
omkring!" raabte Han og gjorde i  det samme den ud- 
talte Vending. Jeg maatte mod min V ilje  le ad 
Ham; og skondt jeg nok künde have gaaet ind paa 
min Moders Tanke og vcrret min celdre Broders 
Skriftefader til enhver anden T id , fandt jeg mig dog 
flet ikke oplagt til det, og sagde derfor t il M oder: 
„H ans staar i  Vorherres Haand, men paa Tiden 
nytter det ikke at tale med Ham om saadan noget." 
Skondt jeg udtalte disse Ord meget lavmcelt, havde 
Han dog mcerket dem, og sagde: „D eri gor D u  ret, 
Broder! Det er ikke vcerd for D ig , at lege Prcest! 
Prcestetroen er forresten den voveste, der er til, enten 
vi nu tager de „kjoleklcedte" Proesters, eller de hellige 
Proesters, og den Passer flet ikke for Soldater. De 
kjole- eller skjortekloedte raaber altid paa Omvendelse, 
Afbedelse og Fortrydelse og Idm ygelse; og hvem kan 
hitte Rede i  alt det under et S la g ?  De Hellige 
forlanger et helligt Levnet, hvor der hverken maa 
drikkes, spilles eller synges Viser, for nu ikke at tale 
om at bande eller arbejde om Sondagen, og alt saa- 
dant er nu engang groet sammen med Soldaterlivet. 
—  Men der er Heller ingen Trang  for Soldaterne 
t il at gaa ind hverken paa det ene eller det andet af 
a l denne Snakkereds, for I  maa vide, der gives en 
virkelig Soldatertro. V o r gamle Kommandersergent, 
der er en K a r l af forste Skuffe, har leert mig den, 
fordi jeg pussede Hans S tovler og Lcedertoj i  tre 
Maaneder. Han var fodt paa Solvkasernen, tror jeg 
nok det Var, det A ar Bhen broendte, og Han blev 
Hornblceser det A a r , vore Soldater forste Gang
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marsjerede til Frankrig, og Han gjorde den T u r  med. 
Han Var med ved Sehested 1813, da bar Han den 
störe Regimentstromme. Han var siden en T u r  t il 
i Frankrig 1615; men da var Han bleven Under- 
offiser. Han har alle de Ordenstegn, der kan faaes, 
for Iro Tjenestc. Han er fodt Soldat, og Han har 
tjent sig op fra neben a f; og Troen har Han leert 
af sin Fader. Men som sagt, Han leerte mig den, 
fordi jeg pussede Hans Stovler. Og den v il jeg 
holde mig til, for den er sikker og simpel. Den 
lyder: „G aa  aldrig udcn paa dine lovligeVeje ; gor 
alt, D u  bliver kommanderet til, og aldrig mer eller 
mindre; og vis A lle  den Respekt, D u  stylder dem; 
og saa stotter D u  hverken om L iv  eller Dod, for 
enten D u  saa dor i Fred eller Felten, saa dor D u  
som en tapper Krigshelt og kommer til Paradiset. 
Han bad „den M and" tordne sig, at den T ro  var 
meget celdre end den, der kaldtes den kristne, da vore 
Fcedre har havt den, for Kristus blev fodt t il Verden. 
Og Han bandte, den var langt bedre for Soldater at 
hitte Rede i  end nogen anden; og den har jo ligesaa 
godt sit Himmerige, som den kristne, kun med den 
Forstel, at efter Soldatertroen kommer den t il Himme
rige, som gaar frem i Köngens Navn, og sporger ikke 
hvorhen Vejen gaar, slaar ned for Fode paa dem» 
der staar i Vejen, t il vi enten sejrer eller falder, 
hvorimod v i stal bare leere B a lle s  Lcereborg for at 
komme til de Kristnes Himmerig!"

„Hvad er dette?" udbryder min Broder i  det 
samme, som det lod t il midt i  sit Foredrag. D er 
Hortes hojrostede Stemmer udenfor, og et Ojeblik 
efter aabnedes Doren til Stuen og vistnok oder tyve. 
Karle traadte ind, beerende en Dunk „Punsekstrakt"
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med dem. De fyldte naturligvis Husets Smaastuer, 
talte hojrostet og noget stojende i  Munden paa Hin
anden, hvorfor det varede noget, for v i fattede, at 
Meningen med deres Komme Var, at dritte et G la s  
P u n s  med de bortrejsende Soldater, som de jo nceppe 
Lleve samlede med ticre i  denne Verden, idetmindste 
ikke med dem allesammen.

„Det er tont gjort af Je r , Folkenes", afbrod 
min Broder dem, „Soldater er ingen T ing  til lccnger, 
end de kan slaas og dritte. Og skondt jeg nu 
gcrrne v il tomme et G la s  P u n s  cller tre, fire med 
Je r  t il Afsked, saa har det ikke det mindste at sige, 
enten v i falder i  Krigen eller v i gor ej, for vel, kommer 
v i saa ikke t il at dritte sammen mere her, men jeg 
har Hort sagt, der er cn anden Verden til, hvor alle 
raste Karle slet ikke skal göre andet end slaas og 
dritte, naar de vaagner der efter Doden." Han maatte 
üe, for hvert Ord havde vakt en saa stojende Latter, 
at det Var umuligt at saa Orenlyd, D a  det sagt- 
nedes lidt, spurgte Han, som Var Han noget forstrcek- 
ket: „Ler I  ad mig?" —  M en Svare t Han fik, blev 
nok en Latter. Nu tog Kristoffer Salomon sin Kcep, 
bankedc paa Lostet og sagde: „G iv  Lyd i Huset!" 
Ham Var Folk vante til at höre: Han havde i mange 
A a r vceret Sognefoged og Lcrgdsmand, og i Egenskab 
enten af det ene eller det andet, mente Han at have 
Wrende alle Steder, saameget er da vist, at Folk 
sagde, Han havde den bedste Ncrse, nogen künde onske, 
t il at opsnuse, hvor der Var noget at dritte. Men 
da Han havde banket, blev der helt stille i Stuen. 
Derpaa tog Han Ordet og sagde: „Folk ler t il as 
det, de ikke forstaar! Saaledes gaar det Je r  med 
Hans Skrceders Hans. Med den T ro , Han fortalte
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om, har det sin Rigtighed. Jeg leerte at kjende den 
paa M arsjen ü l Frankrig i  Bonapartes Dage, da jeg 
Var Korporal ved P r in s  Ferdinands Dragoner. Men 
den goelder kun for So ldater, og som fornuftigt 
Menneste lagde jeg den a f, da jeg blev Gaardmand. 
Men, som der staar at lcese, Gud sorger for alle sine 
Skabninger, den mindste med den storste, saaledes har 
Han ogsaa sorget for at „gernene" So ldater, selv om 
de staar ved Jnfanteriet og ikke er andet end „M u- 
stetterer", at de dog kan komme i Soldaternes Him- 
merig, er det ikke en stör Godhed?" —  „Hold din 
M und, Kristoffer!" raabte en af Soldaterne og 
flog i  Bordet. „ V i  v il ikke höre et Ord om din 
„Dragonstolthed", for vel ved jeg, D u  har vceret 
„Kcrppedreng" (Underoffiser), men det nytter D ig ikke 
nu. Og enten skal D u tilstaa, Fodfolket er lige saa 
gode Soldater som Hestfolket, eller D u kommer ud 
af Doren paa din H a ls !"  —  „D et mener Kristoffer 
ogsaa," log Jakob Ladefoged Ordet, „det er kun saa- 
dan engang imellem, naar Han gaar fra  sig selv, saa 
bilder Han sig ind , Han Hörer med til de Stores 
Slceb, fordi de brugte Ham ü l Kceppedreng i Soldater- 
tjenesten, og bruger Ham endnu til Sognefoged og 
Lcegsmand, Synsm and og Stcevningsmand, ja  baade 
til Potte og Pande. Jeg har, som I  ved, vceret 
Ladefoged i  fire og tyve A ar, jeg Var Hestepasser hos 
Generalen, da jeg var So ldat, og hojre Flojmand ved 
Grenadererne. Jeg har saaledes altid vceret et S la g s  
Formand for den „gemene" M and, hvad Folk ogsaa 
tror jeg er skikket og stabt til, som de viste ved at 
vcelge mig ind i  Sogneraadet; der kommer Kristoffer 
Salomon aldrig, om Han nikker aldrig saa fornemü 
I  kan altsaa höre, jeg giver Ham det glatte Lag, mem
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flaa, Ham, eller käste Ham ud, det faar Ingen Lov 
til, saaloenge jeg kan rore en Haand. Derimod stak 
D u  tilstaa, Kristoffer, at alle Köngens Karle er lige 
gode, enten de tjener t il Fods eller Hest." —  „Det 
er jeg, „Fanden ta'e mig" v illig  ü l at drikke et G la s  
P u n s  paa med den, der forlanger det af mig. Men 
jeg er her i  et dobbelt W rind e ; jeg er her for at 
sige Fa rve l t il Karlene, og dernoest for at flynde paa 
deres Rejse, hvad der er min P lig t  som Lcegdsmand."

„Hör, Kristoffer!" sagde min Broder, „D u  er 
min gamle Husbond, og jeg kan i  det hele godt lide 
D ig, for selv naar D u  gsr D ig vigtig, er D u  saa 
morsom at le ad. S a a  er D u  Heller ikke som saa 
mange andre, der lader det gaa ud over deres Drenge, 
naar de bliver vrede, D u  lod det altid gaa ud over 
dine Hefte. Jeg skal fortcelle Je r ,"  vendte Han sig t il 
de andre, „hvordan min gamle Husbond, her̂  staar, 
stabte sig, naar Han blev vred, mens jeg tjente Ham.
I  ved jo, Han tog sig aldrig noget for hjemme om
Vinteren, saa künde Han ikke saa et eller andet at
lobe med, komme ud at köre, eller hen at fortcelle
Prcesten eller Forvalteren N yt, saa sad Han inde og 
rog Tobak; naar Han saa ragede uklar med sin Kone, 
gik Han ud i  Stalden og pryglede sine Hefte. M ens 
det stod paa, raabte Han ud i  et: Fanden stal flcekke 
dine N yrer! Fanden stal klove din Hjcerne! N aar 
Han saa holdt op, og Hestene stod og rystede, sagde 
Han: Jeg tror, Fanden ryster D ig ; men jeg e r 't il-  
freds, om D u saa ryster Sa tan  af D ig !"  Ester saa- 
dan en Omgang Var Han lige god igen.

„Det er rigtig Underoffisers Fcerd!" raabte 
Nogle. „ J a ,  men jeg stk ikke sagt, hvad jeg vilde," 
vedblev min Broder. „Jeg vilde sagt Kristoffer, at
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skondt jeg godt künde lide Ham, bliver jeg vred, ifald 
Han kommer med V ro v l om, v i skal rejse, for vi selv 
har besternt det." —  „D e l er dog min P lig t, at frem- 
skynde den, H an s!" sagde Kristoffer. —  „Det er din 
og hvert Menneskets P lig t  at bruge din Fornuft," 
sagde min Broder, „det staar i  B a lle s  Lcerebog, og 
den gamle Degn har sagt det flere Gange, end der 
er H aar paa Hans Hoved. Men naar D u nu bruger 
din Fornuft, „erkender D u  lettelig", at v i hverken kan 
svomme eller gaa over störe Be lt, og da ingen Snekker 
eller Dampskib, hvad der nu er, gaar over for Klokken 
8 i Morgen, saa „erkender D u  ogsaa lettelig", at vi, 
Köngens Karle , opfylder vor P lig t  mod Land og 
Konge, naar vi er i Nyborg til imorgen Klokken syv, 
og derfor skal D u  lade vos dritte i Ro , synge og 
snakke t il Klokken to, Vognene kommer og tager os!" 
—  „D ritte r I  fra  nu til Klokken to, bliver I  fulde," 
svarede Kristoffer, „og det kan jeg ikke forsvare!" —  
„D et skal D u ikke Heller," svarede min Broder, „D u  
skal bare lade os sidde i R o !"  —  „H vorfo r?" be- 
gyndte Kristoffer; men Jakob Ladefoged afbrod Ham, 
idet Han raabte: „A a  Sludder, Kristoffer! selv om 
Köngen horte, hvad Hans sagde, vilde Han billige 
det. Og v il D u  vcere i Selskab hos os, maa D u  
glemme alle dine Jndbildninger og P lig te r, og lade 
Fo lk  raade, der har bedre Forstand. —  Men sorger 
Nogen for, at vi faar Punsen, H an s?" —  „M in  
Moder har hcengt sin störe Gryde over Jlden med 
Band ," svarede min Broder, —  „ J a , og nu er det 
kogende," sojede min Moder ü l.

Punsen blev nu blandet og skcenket, og da det 
forste G la s  var blevet tomt og det andet skcrnket, tog 
Kristoffer til og sang:
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„Skcenk i Glasset, for nu v il vi dritte, 
det er Venskabs og Kcerligheds Skaal, 
saadan B in  flcenker Franskmanden ikke, 
vi skcenker med overfyldt M aa l!"

„Nej, holdt!" raabte somme, „v i v il ikke synge 
om Franstmcendene." —  „D et er, Fanden ta'e mig, 
Heller ikke om Franstmcendene", svarede Kristoffer; 
„men vi kan faa et andet. V i  kan tage dette:

„Denne Skaal, La rs  Hansen til LEre,
Kling, Klang med Glasset, vcerer lystig og glad. 
Jm ens Han dritter, Han onsker at vcere 
Der hos sin Kjoerest, udi hendes Ai-m,
Der vil Han hvile sig godt til i Morgen,
Bedst vi med Gloede kan fordrive Sorgen;
Ingen  kan glcede sig, naar Han er dod,
Tosser lad sorge sor Hus og for Brod!"

„Hvad siger I  om den!" spurgte Kristoffer stolt. 
„(Lr det ikke en pcen B itte ! Jeg har ogsaa lcert den 
af Peene Folk, da jeg en Asten efter Sessionen Var 
Henne paa Goestgivergaarden med det hele Sessions- 
Pcrsonale, som honette Folk kalder det." „ S a a  v il v i 
Heller ikke have den," raabte flere, „naar hun er 
samlet op paa de Stores Trapper." —  „Hvad er
det for en L a rs  Hansen, de Store gjorde saadan en
S ta d s  a f?" spurgte nogle. „D et var vel sagtens en, 
der havde givet mindst et halvt Hundrede Rigsdaler
for at faa et Frilod  eller stippe den rode Tro je paa
cn eller anden M aade.?" —  „Nej, K o rs dog!" 
svarede Kristoffer, „Navnet kan der bruges, hvilket 
det stak vcere. Jeg horte ikke dette ncrvnet hin Asien; 
det var ncermest Hans Jensens L a rs , der sidder, jeg 
tcenkte paa. Og hvis mit V e rs  fandt Naade for 
jeres Ojne, var det Meningen, at hver af de bort- 
rejsende Soldater fik et lignende, blot med Forandringen

2
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af Navnet." —  „Jeg synes ikke, den Passer," sagde 
Jakob Ladefoged. „Jeg  v il ikke have det t il Afsted," 
raabte m inBroder og flog i  Bordet. „D et duer ikke 
stört, hvad min gamle Husbonde synger, Han er nu 
engang kun de S tores Dreng og sin Kones M and; 
og Han har slet ingen Forstand paa, hvad der er 
passende at synge mellem rigtige Mennester, for jeg 
stak sigc vos, de er ikke rigtig i Hovedet ret mange 
af dem." Der blev leet hojt; men min Broder ved- 
blev rolig: „Jeg  fla l bevise, hvad jeg siger: V a r  Han 
rigtig i  Hovedet, sang Han saa for vos, der stak i 
K rig  og maafle kommer ü l at ligge paa Marken hele 
Sommeren med blanke M aren i  vor Arm , og som 
Han selv knap kan unde Ro at drikke vor P u n s , for 
v i rejser! hvis Han nu havde Mennesteforstand, og 
ikke, som de Store, satte en W re  i at snakke op og 
ned ad Vceggen, sang Han saa, sporger jeg, for vos 
om at ligge hos Koeresten og om at sove og hvile i 
hendes Arm  t il imorgen. Han maatte da idet mindste 
vide, vi saa ikke kom med Snekken ü l Korsoer." —  
De fleste lo hojt; men Kristoffer sagde: „Jeg  vilde 
onste, lille Hans, at D u  Var Skjald , og künde göre os 
et V ers, som passede t il denne Asten, for jeg kan 
nok forstaa, D u  v il have noget helt N yt." „Jeg 
forstaar ikke, hvad det f la l sige, D u snakker om," 
svarede min Broder, „men scrtte et V e rs sammen, v il 
just ikke falde mig vanflelig, naar jeg er saadan oppe 
som iaften." Han lyttede lidt, nynnede saa smaat, 
og derpaa sang Han:

„ V i fidde her om Bondens Bord, 
og drikke Punsen sammen,
Vorherre ved, om mer paa Jord 
vi nyde skal den Gammen!
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Dog rolig v il vi gaa vor Gang 
og muntre Sindet op med Sang, 
naar Modet det vil synke.

Enhver Soldat til L iv  og Sjcel 
vil nu ej andet voere, 
for Tysken fra vort Grcrnseskcel 
er gjennet dort med AZre.
Han frygter ikke Kuglens Klang 
og Heller ej Kanonens Sang , 
men koekt Han frcrmad skrider."

Her holdt Han op; men Selskabet raabte: „ B l iv  
ved, Hans Hansen! bliv ved!" —  „Hun er, min 
Sandten ikke loenger nu; lad os nu drikke paa det," 
sagde min Broder. „D et kan vcere, jeg kan oge hende 
en anden Gang; men jeg ved det ikke."

Der blev nu sungen og snakket og drukken; og 
det faldt ingen ind, at sporge om Tiden, for der holdt 
en Bogn for Doren. „D er har v i den forste Vogn," 
sagde min Fader, „Klokken er jo ogsaa halv to." 
—  Der blev sei cfter og sagt, det Var Jakob Lade- 
fogeds. „D et er saa Kavalleriet, der skal rejsc," sagde 
min Broder. —  „ I  det sammc kom der en Flok 
Koner og P iger ind ad Doren; de fleste grced, og alle 
var de meget nedslaaede: „ V i  vilde dog se J e r  en 
Gang endnu," sagde M arie Ladefogeds; „og da I  
ikke vilde komme til os, fik v i at gaa t il jer." —  „ I  
skal vcere velkomne alle, men iscrr du M arie ," sagde 
Jakob Ladefoged. „ I  kan endnu drikke et G la s  P u n s  
med Karlene; jeg troer, v i har endnu til en Bolle 
fuld ." —  „ V i  er ikke kommen for at drikke" svarede 
flere. —  „Hvad er I  da kommen fo r?" spurgte 
Jakob. „Grcede kan I ,  Sa tan  gale mig, ikke vcere bekendt! 
E r  det noget lig, at grcede over Mennesker, der fare 
vel? og det gor, som hver cerlig M and troer og ved, 
Soldaterne: de gaaer paa dcres lovlige Veje, og alle
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der gaaer der og falder der, Han farer vel. Men 
v il I  cere dem, som Folk bor ceres, fordi de gaar 
og vover L iv  og B löd for Konge og Fodeland, saa 
drik paa deres Velgaaende." Han raabte paa flere 
G la s  og Köpper, der stcenkedes op og deltes om, og 
saavidt muligt fik alle, Laade Mcend og Karle , Koner 
og Piger, et eller andet Mon, fyldt med P u n s  i 
Haanden. D er stcemtes nu op:

„Og dette flal va:re Sqlldatens Skaal,
Hurra, Hurra!

Og Skam  for den, der ikke 
Soldatens Skaal vil dritte!
Hurra, Hurra, Hurra!"

Der blev NU drukket og klinket og drukket igen! 
og da Glassene vare tomte, spurgte Jakob Ladefoged: 
„V a r  saa Skaalen ikke vakker?" Og Soldaterne sva- 
rede: „ Jo  v i for Skaalen takker!" Derpaa begyndte 
det egentlige „sigende Fa rve l" forst oder Hel Hob, og 
sidst mellem de enkelte. Kort efter Klokken flog to, 
den forste Sommermorgcn, Dagen efter Jcevndogn, 
1848, körte saa fire Vogne med Soldater fra Byen, 
og det maa fojes til, det Var med fr it  Mod og under 
lystig Sang , at de drog bort. Og de sidste Ord, jeg 
horte fra  Soldaterne, v a r : „F r is t Mod er halv 
Tcering!" og „Lykken fojer altid de Modige!"

Skondt Rhgtet t il sine T iber har havt en Del 
at melde Folk, har det dog sjcrlden vceret i  den Grad, 
som det netop var i  bisse Dage; og Folk, der gerne 
v il höre og fortcelle Nyt, har fra  deres S ide Heller 
nceppe vceret saa modtagelige nogensinde fo r; det 
danste Folk havde, om ikke stiftet Natur, saa dog 
stiftet Tankegang, og det ligemed et. Det havde, saa-
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loenge jeg mindes, voeret en fast Tankegang eller 
Jde, at vi stk aldrig K rig  mere. Nu Var Krigen 
kommen, og den Var kommen saa pludseligt som en 
J ld lo s  eller et Tordcnvejr ved Nattetider, men den 
havde ogsaa overrastet os allesammen, saa vi nu 
künde tro derom, hvad det stulde vcere. Rygtet blev 
imidlertid sig selv lig . Det fortalle baade lost og 
fast, inen dog mcst los Snak, Det var saaledes ikke 
sjallden, at Rygtet en Dag meget aabenmundet og 
med tilborlig Vigtighed fortalte at den eller den B a 
taillon eller dette eller hint Kompagni eller Eskadron 
var hugget ned eller studt sonder og sammen; men 
saa kom Tidcnden bagefter, ja  gcrrne et P a r  Dage 
bagefter, og det viste sig da, at det hele indstrcenkede 
sig til, at der var vekslet nogle Skud mellem Patru il-  
ler og Forposter, at en enkelt Mand (sommetider 
slct ingen) var saaret eller falden. Jeg forstod forst 
i disse Dage, hvorfor vore Fcedre satte saa hoj P r is  
paa Tidender, men bar saa dyb Fvragt for Rygter. 
Der var dog iscer et af disse Dages Rygter, som 
greb mcegtigt ind hos Folk paa hele Egnen.

D el var saa Dage efter, Soldaterne vare rejste 
og allerede henimod Asten. Jeg havde kort og plojet 
hele Dagen og holdt nu og spoendte Hestene fra 
Ploven for at tage hjcem fra Marken, da jeg horte 
Byhornct gik. A t der var et eller andet Nyt, der 
ikke taalte Opscrttelse, stonnede jeg nok, da det ellers 
ikke var Skik at tude Bymcendene sammen en Sog- 
nedag og i  en travl T id ; men at det var noget saa 
indgribende, faldt mig dog ikke ind. Jeg  styndte mig 
imidlertid hjem, da jeg vidste, den celdre K a r l der i 
Gaarden var kort i M gt, og jeg saaledes stulde paa 
Bystcrvnen. Saasnart jeg holdt i Gaarden med He-
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stene, Lom baade Konen og hendes Softer groedende 
ud t il mig. De vred deres Hcender og sagdc, vi 
Var nu rent ulykkelige; men det var ikke muligt for 
mig, at forstaa hvad der var i Vejen, kun mente de 
at hele Landet blev brcendt af indcn mange Dage. 
D a  jeg havde faaet Hestene i S ta ld , bad Konen mig 
gaa hen paa Stcevnen, hvor Mcendene begyndte at 
flokkes, og der faa Sikkerhed for, hvad de nu tilstod, 
de kun hatvt vidste."

D a  jeg kom hen paa Stcevnen horte jeg den mest 
forvirrede Ta le , jeg mindes at have Hort, og saa de 
mest fortvivlede Aasyn, jeg nogensinde har set. Jeg 
fik dog ikke Säm ling uden paa et enkelt Udbrud af 
Jen s „ V i l  de da bare lade os have L iv
og Lemmer i Fred, og lade vcere at voldtage vore 
stakkels Koner og P iger. Jeg er ncestcn mest bange 
for det sidste. M in  Moders Farmoer, der skal vcere 
kommet med et Herflab herned fra „Dansk Holsten" 
(Sonderjylland) fortalte forflrcekkelige D n g  fra den 
T id  Polakkerne eller Kosakkerne, hvad det var for 
noget Kram , som var derinde. Og i det hele taget 
skal det udenlandfle Folk vcere gale cftcr Kvindfolk. 
E llc rs  ligger jo hele Jy lland  forst fo r; og flat de 
forst have det brcendt af og plyndret, kan de da ikke 
komme her for efter Saatiden. Jeg tcenker saa det 
bliver bedst, vi lader Kreaturet komme i Marken, og 
v i kan da ogsaa gemme en Hoben af vore Säger, 
saa de skal faa ondt vcd at finde dem. Lad dem 
saa brcende Byerne af i  Guds Navn, hvis det er 
Vorherres V illie ."  —  „Jeg  er ikke fr i for at mene, 
du vrovler, Je n s !"  afbrod Jakab Ladefoged Ham. 
Men Han fik ikke mere sagt, for nu kom Sognefogden 
o g hilsede Gudaften. —  Gudaften, svaredes der kort,
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men der spurgtes i  det samme: „Hvad er det egent- 
lig her er paafoerde? Byen er jo ncesten gaaet fra 
sig selv siden i  M iddags, vi Var hjemme og spise!" 
—  „ J a  hvad der egentlig er paafcerde," svarede Sog- 
nefogden, „kan vcere vanflelig nok at sige. Hvad 
jeg ved, skal I  snart faa at höre: Jeg fik, ligesom 
jeg stod og var ved at tage i  Marken i  M iddags, et 
B rev fra Herredsfogden, et af dissehersens „Sirke- 
leringer" (Sirkulcerer), der lober fra  Sogn t i l  Sogn. 
Brevet selv kan jeg ikke vife Je r , for det blev straks 
sendt med ridende Bud t il Hesselager, men jeg tog 
en Afskrift, og den er saadan: „Ester sikkert Fo rly- 
dende skal Slesvigholstejnerne eller som de ogsaa 
ncevnes, Jnsurgenterne have aabnet de i  deres Bold 
vcerende Fcengsler, og navnlig S laveriet i  Rendsborg 
og Tugthuset i Glükstadt, og alle de dervcerende 
Strasfefanger, hvoriblandt stal ftndes forskrcekkelige 
„Subjekter", har de fluppen ind i de danske Provin- 
ser, for at de allevegne f la l udbrede Odelceggelse ved 
Bold og M ord og B rand . E t  Nygte siger, de skal 
rase frygtelig mellem Haderslev, G ram  og Kongeaaen; 
og her findes dem, der v il vide, enkelte af hine fryg- 
telige Forbrydere fla l vcere slupne Herover til Fyn , 
og at flere froekke Jndbrudstyverier allerede fla l vcere 
ovet mellem Middelfart og Assens. V i  har derfor 
fandet det stemmende med vor P lig t  som Politiovrig- 
hed, at meddele dette t il Kundflab for den os under- 
lagte Jurisdiksion, uden dog at Lefale nogle bestemte 
Forholdsregler mod det frygtelige Onde, der truer 
med at overvcelde Kredsen. Dog fla l her peges paa, 
det var ikke afvejen, men det künde derimod afvende 
störe Ulykker, om der indtil dette Rygte enten stad- 
foestede sig, eller, som saa mangt i  disse flcebnesvangre
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Dage, viste sin Ugrundethed, blev holdt lidt Vagt 
trindt i  Byerne. Dog dette saavelsom Maaden, det 
fla l scrttes iVcerk paa, overlades t il det enkelte Sogns 
eller B y la v s  eget Skjon ."

„D et er rene Ord nok til, at v i maa frygte det 
Vcerste," sagde Jen s  Hansen.

„D et er, Sa tan  gale mig, da kun et Rygte," 
svarede Jakob Ladefoged.

„ E t  Rygte?" gcntog Jen s Hansen, idet Han tog 
Skraaen ud i Haanden og spyttede som scedvanlig 
paa dem, der stod Ham ncrrmest. „ E t  Rygte? siger 
du. J a  v i har jo for Hort, et Rygt< har vceret 
fejl, men dette er jo skrevet fra Kanselliraaden; ikke 
sandt Sognefoged?"

„D et ved jeg, Fanden skinne mig, ikke," svarede 
Sognefogden," for det underüge ved det Var, der stod 
ingen Navn under Brevet. Ovenfor stod: „Su n d s 
og Gudme Herreders Kontoir d. . . . M arts  1848", 
men der Var ingen Navn sat under."

„D et synes jeg ikke, v i kan regne, for v i ved jo
alle Hans svage S id e " , sagde Peder M ................. . „Han
er jo ikke altid rigtig ved Säm ling ; Han kan have 
glemt det."

„D et hele kan, S a tan  gale mig, ogsaa vcere galt; 
det er jo snart det meste, vi Hörer i  disse Dage," 
paastod Jakob Ladefoged.

„M en —  Forsigtighed er en god T in g " , sagde 
Jen s Hansen, „en T ing  er det, som ikke kan over
holdes for noje."

„D e ri er jeg enig med Jen s Hansen", sagde den 
gamle Peder Rasmussen. „D et er jeg, „Fand ' tce 
mig", ogsaa", sagde Reinholdt. „Jeg  med, jeg ogsaa" 
raabte flere.
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„ J a  det gcelder saa at enes om, hvad Forsigtig- 
hed v i skal bruge", sagde Sognefogden. „D et faar 
vi vel knap ud, saaloenge v i alle en og tredive staar 
og snakker i  Munden paa Hinanden; jeg foreslaar 
derfor, Oldermanden kroever otte M and t il at gaa 
afsldes „paa Lceg" og saa komme med deres For- 
flag".

„N cj, Sa tan  gale mig! om jeg „krcever Lceg" her 
paa Stoevnen en saagodtsom Vinteraften", sagde O l
dermanden, „lad os saa som honette Mcend söge 
Oldermandens Stue , der har v i Bcenk og Skcenk om 
ikke frit, saa dog paa billig M aade", „D et er rig ttg"! 
raabte flere. „ V i  folger Ploven og gaar med Saa- 
scekken hele Dagcn, saa har v i da Heller ikke nodig at 
staa og raadslaa paa Gaden om Natten", sagde R a s 
mus ................. . og, da ingen sagde imod, Var den S a g
afgjort, og hele Flokken styrede deres Gang hen t il 
Oldermandens.

Der Var allerede tcendt L y s  hos Oldermandens, 
da Flokken kom derind; og saasnart Han havde faaet 
os bcenket og stcenket, krcevede Han otte Mcend paa 
Lceg. M ens de nu enedes om hvad der künde gores 
til Byens Bedste i  disse farlige T ider, skulde de andre 
Vymccnd vente ved Flasken og tale om, hvad der 
faldt for. Det folger af sig selv, det blev Krigen. 
Der blev ikke indledt nogen egenlig Sam tale, for en 
Dreng traadte ind og sagde: „Jeg  skulde Hilfe fra  
Prcesten, at her er Avisen om Bymcendene havde Lyst 
at lcrse den! Vcen hun stulde skikkes tilbage imorgen 
tid lig".

„Godt, min Dreng!" sagde den noermeste og Log 
Bladet. „H ils  Prcesten, min Dreng, og sig Ham saa 
mange T a k ; Det f la l ske, som Han onsker!" sagde K ri-
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stoffer Salomon. „Fa rve l"  sagde Drengen og log 
t il Deren. —  „Kan  du drikke et G la s  Brcendevin, 
min Dreng?" spurgte Oldermanden. —  „D et tor jeg 
ikke for Proesten", sagde Drengen. „Sludder Dreng", 
sagde Rejnholdt, „naar Bymcendene byder dig, har 
Proesten ikke noget at befale over dig! D rik  du!" — 
Drengen stak Glasset ud, takkede og gik.

„N u  goelder det bare at saa Avisen loest", sagde 
Pcder Nielsen. „D et skal du, Nabo!" sagde Jens 
D y r t il Kristoffer. Han lod sig ikke bede to Gange, 
men satte sine Glasojne paa, tog Avisen, vendte den 
og sagde: „Her skal v i höre; her staar Nhheder fra 
Krigsskucpladsen: „Under Dags Dato har Hans Maje- 
stoet Köngen udnoevnt Oberst Hedemann ü l komman
derende General for den aktive Arme og forfremmet 
Ham t il Generalmajor."

„Endvidere er Kaptain Loessoc af Generalstaben 
udnoevnt til Armeens Stabsstef."

„Armeens Hovedstyrke samler sig i  og omkring 
Kolding. Og et Flankekorps under Oberst Schleppe- 
grel paa Oen A ls ."

„Ved Skrivelse fra Krigsministeren, Kaptain 
Tscherning, er de ved sidste A a rs  Session behandlede 
Voernepligtige indkaldt t il den 15. A p ril t il de 
respektive Exerserskoler."

„D et Var nu, hvad Dagen bringer af den S la g s ,"  
sagde Kristoffer: „M en nu skal v i höre, hvad Nyt 
her er kommen som Skippereftcrretninger.

„Med Sluppen „Lykkens Prove", Skipper Nielsen 
her af Byen, der forlod Sonderborg iforgaars Astes 
med Ballast, er den Efterretning bragt hertil at Kor
vetten „N ajaden", Orlogskaptain Dirchinck-Holmfeldt, 
samme Asten ankrede ud for Sonderborg; men at
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Hertugen ined Fam ilie to T im er tidligere havde for- 
ladt Den. Det formenes, at Han nceppe har faaet 
Lejlighed til at bringe sine Kostbarheder i  Sikkerheo."

„Ligeledes har en Handelsfuldmcegttg, der forlod 
K ie l om Morgenen den 27. dennes, bragt den Efter- 
retning, Preuserkongen skal have tilsagt Hertugen af 
Augustenborg sin Hjcelp ü l den tyfle S a g s  Fremme 
i Hertugdommerne."

„S a a  er her ingen andre Nyheder, saavidt jeg 
kan se", sagde Kristoffer og lagde Avisen summen.

„Den sidste Nyhed er efter min Mening den 
vcerste", sagde gamle Peder Rasmussen. —  „D et 
allervcerste er dog nok, de fik ikke fat paa Hertugen 
mente mange. Havde de faaet Ham, saa havde det 
Hele faldet sammen af sig selv.

„Preuserne bliver ikke at spoge med", sagde Peder 
Rasmussen. „D et Var dem der ülsidst gav „Bone- 
parte" sit Kncek. Og vel havde de Engloenderne t il 
Hjoelp og den halve Verden i  Baghaanden, men saa 
er Frankrig ogsaa over hundrcde Gange saa stört, 
som Danmark er nu siden Svensterne tog Norge fra  
os."

„Jeg troster mig med, at vi allesammen staar i  
Guds Haand, og jeg har lcest det i  Bibelen, jeg tror 
nok i  en af Makkaboer Bogerne, at Sejren i  K rig  
kommer ikke af Hcerens Storrelse, men Styrken er af 
H im len", sagde Peder Nielsen.

„Jeg har aldrig lcrst i  Bibelen, og saa at sige 
Heller ikke i  andre Boger, saa jeg har ikke min V is -  
dom derfra. Men jeg ved at srifl Mod er halv 
Tcering; og jeg tror paa Gud og Lykken. M e n 'fr i
siere Mod end vore Soldater rejste bort med, stal v 
lede lcrnge efter. Det Var kun lidt at se i  vor B y ,



29

men da v i kom paa Landevejen og Vognene kom fra 
alle S ider, da Var der en Sang og et Raaben H urra , 
der ncesten künde vcere istand t il at slaa Tyskerne. 
Og i Nyborg, da de kom sammen ag kendte Hinanden, 
Var der slet ingen Ende at se paa det; men Folk, 
der gaar t il deres Gccrning med saa fr it Mod, maa 
efter min Mening altid have Lykken med dem."

„D et v il Tiden vise", sagde Kristoffer. „M en 
jeg sidder og Lcrnker paa, om Bylavet ikke skulde 
holde Aviserne i dissc Tider. Holdt vi dem og lceste 
dem, saa vidste v i lidt rede til Sagernes Gang som 
andre honette Folk. Der er noget i, hvad Kanselli- 
raaden saa tit siger, at Vonderne ere meget uvidende."

„Jeg  kan nok lide, om vi holdt Aviserne", svarcde
P e d e r ................. . „men leere Visdom af din Kanselli-
raad, skulde da vist ikke vcrre godt, eftersom Han jo 
setv er „temmelig smaatosset."

„D er kan faacs et klogt Raad as en taabelig
M und", sagde N ie l s .......................... , „saa vi künde jo
godt lcese Aviserne, fordi Kristoffers Kanselliraad har 
sagt det; vor egen Prcest og Degn og selv For- 
valter har sagt det samme. F o r mig er Sporgmaalet 
bare hvordan, vi stal faa dem lcest?"

„Derfor ved jeg Raad ", svarede Kristoffer: „To  
Gange ugentlig, om Tirsdag og Fredag Aften, kom- 
mer Lavs  Malkepige med Aviserne fra Svendborg og 
lcegger dem ind hos Mette Vcevers. De samme to 
Aftener samles saa Mcrndene og Hörer Aviserne lcest, 
det kan jo gaa for sig enten hos Mette Vcevers, eller 
maaske mere passende hos Oldermandens. V i  kan 
jo enten ligefrem tage to Flasker Brcendevin paa 
Bylavet, eller. ogsaa vi künde lcegge to S k illin g ; det
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har Mcrnd, Fanden ta'e mig, Raad t il med de T ider 
v i nu har."

„D et künde vel ikke drive os fra  Gaardene, om vi 
fik den Udgift", svarede N iels R  . . . ., „men sidde 
her to Ncetter hver Uge, det Var dog altfor galt. 
V i  kan faa Ulcemper nok fornden, hvis Krigen, som 
det lader til, bliver ü l A lvo r."  „ J a ,  hvorfor f la l 
v i just sidde her om Natten, N ie ls?"  spurgte K r i
stoffer. „F o r  det forste kan vi jo komme her Klokken 
syv og saa efter Majdag Klokken ölte. P a a  en Tim e 
er v i fcerdig, baade med Lcesningen og med at tage 
vore T a a r . Og tidligere kan jo da ingen M and 
söge Sengen, selv om Han nylig er givt."

„Jeg  gaar da aldrig ind paa den S a g " , svarede
N iels H ......................; „jeg ikke Heller!" svarede R  . .
„D et regner vi ikke", svarede Kristoffer. „Den ene 
af de to Nielser har altid vccret cn Konemand; og 
nu har Han tilmcd faaet en ny. Den anden fla l 
jo vcere hjemme og passe den brune Heft, iscer nu, 
v i er i  Bedcrkningstiden. M en hvad siger J  andre?"

„M in  Mening er," svarede A n d e r s ................... „a t
v i maa Heller slaa os sammcn, tre og tre eller fire 
og fire, som v i kan enes til, og saa faar v i allesam- 
men Aviserne og lcrse hjemme." „D et v il Han lc af 
Avisflriveren derude i  Svendborg; det bliver ü l Hans 
Fordel", svarede Kristoffer.

„ S a a  leer v i andre med", svarede Anders. „D et 
bliver jo t il vor Fordel ogsaa."

„D et bliver en gal Regning", sagde Kristoffer. 
„D u  maa idetmindste bevise det."

„D et er en let S a g " , svarede Anders. „Aviserne 
koster aarlig, fr it  baaret her ü l Byen, fem Rigsdaler, 
er v i Ire om dem, er det hver ü  M ark, er v i fire,
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hvad vi godt kan vcere, er det halvottendc. Men giver 
vi fire S M in g  t il Bramdevin hver Uge, det bliver 
tretten Vtark om Aaret. Det bliver desuden hver cn 
M ark til Avisen, og hvor megen Ulenrpe er der saa 
ikke ved at komme sammen Io Gange om Ugen? og 
hvormeget forsommer v i ikke hjemme?"

„D u  kan tage dit Forslag ülbage, Kristoffer", 
sagde de fleste. Men Kristoffer bandte, Han vilde dog 
prove at faa det sat igennem.

Men nu bankede Oldermanden paa Lostet og sagde: 
„G iv  Lyd i  Huset!" A lle  ta v ; og Han vedblev: 
„Lceget er helt enig om, at v i skal have Vagt her i 
Byen hver N a t, t il det klarer sig, om, det er sandt 
at bisse S la ve r og Tugthusfanger, Tyskerne skal 
have sluppen los, virkelig driver om her i  Landet 
eller ikke. Der skal gaa seks Mand hver N a t; og 
ved Lodkastning er det bestemt, at det skal begynde 
med de sidste i  Byen. De skal gaa srem og tilbage 
paa Gaden, men kun to og to samlet. De skal ogsaa 
gaa udenfor Byerne ; og troer de at mcerke noget 
mistcrnkeligt her eller der, maa de gaa ind i Haver 
og tcet hen t il Huse. Men skeer det, skal de gaa hen 
til Vinduerne og melde dem, for at Folk derindenfor 
ikke rent skal do af Skrcek. Forovrigt er det bestemt, 
de skal gaa fra  Klokken ti t il fire. De maa Heller ikke 
folges ad alle seks, men hojst tre og tre ; og, saavidt 
muligt, skal de holde sig i  hver sin Ende af Byen, 
som de selv ncrrmere kan bestemmc."

Der var ingen, der gjorde Jndvendingcr mod 
Lcrgets Vedtcegt, og altsaa var det en afgjort Sag . 
Aviserne snakkede ingen mcrc om; og da de to Polter 
Broendevin, der allid var en sat Ret t il et saadant 
Mode, allerede vare drukne, lettede de fleste paa dem
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og gik hjem. I  blandt bisse Var jeg. D a  jeg kom 
hjem og havde fortalt, hvad der Var vedtaget i  B y -  
lavet, maatte jeg stynde rnig og spise lidt, og derncest 
gaa ü l Nattevagt paa Gaden. —  D er siges som et 
gammelt O rd : „Uvant Arbejde trykker Bonder", og 
saa meget er vist, jeg fandt denne Vagt baadc trcet- 
tende og trykkende. Jeg gik sammen med en, der, 
ligesom mig selv, snart ventede at blive indkaldt; og 
vi skiftede mangt et Ord om hvor gruelig det maatte 
viere, for Soldaterne at holde Vagt hver tredie Nat, 
eller som det nu künde falbe sig. Forovrigt saa vi 
hverken S la ve r eller Tugthusfanger og Heller ikke J l -  
debrand hverken ncer eller fjcern. Og da Klokken Var 
fire, gik v i hjem baade sovnige og forfrosne.

De nceste Ncetre indtraf der Heller ikke noget af 
de Haardt frygtede Jndbrudstyverier eller Jldspaa- 
soettelser. Og da fem Ncetre vare gaaede, og alle 
Byens Karle havde gaaet Vagt hver en Gang, var 
der ingen, som havde Lyst t il at begynde forfra igen. 
D a  det ene Rygte desuden immer modsagde det andet 
fandt Folk „det var bedre at lade den S a g  falbe.

Aviser, og hvad der stod i  Aviserne, havde hidtil 
vccret Prcestens, Degnens og Forvalterens S a g  at 
lcese og fortcelle, og i  Gründen saa Folk det, der stod 
skrevet i, som nogle morsomme Logne", enkelte „vittige 
Hoveder" künde tjene Foden ved at opskrive, og som 
Prcest og Degn og andre „rige Dagdriver" rnorede 
dem af at lcese og fortcelle for den menige M and. 
De vilde nu engang fore Ordet, hvor de kom; og da de 
aldrig bestilte noget, künde de ikke snakke om deres 
Arbejde; og da de desuden kalbte alle S ag n  og 
Eventyr Logn og Sludder, var der kun tllbage enten at 
spille Kort ellr fortcelle om, hvad der stod i  Avisen.
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M en fra  A p r il 1848, Labte de Fornemme denne 
Eneret, i  det Folk, og det i  Flok, bleve saa lystne 
efter at vide Nyheder om Krigen, at de overvandt deres 
gamle Modbydelighed for al den Logn, der efter M e
ningen stod der, at tyve af Byens tredive Gaard- 
mcrnd, nu paa engang blev Avislcesere. Andre sogte 
t i l  Mette Voevers, som holdt K ro , loeste der og fik med 
det samme et G la s  P u n s , somme laante hos Proesten 
og Degnen, ja  det er ikke formeget sagt, om vi siger 
den hele B y  blev paa en Gang Avislcesere, og det er 
vist ikke formeget sagt, naar der her paastaas, al 
intet tidligere Stod har virket saaledcs paa Mcrng 
den t il at forglemme andre gamle Minder. Om 
denne forunderlige Forandring v il blive t il Skadc 
cller t il Gavn, bliver det Efterfloegtens Sag  at dommc. 
Men saameget er vist, Folkets Mcengde er kommet 
ind i et andet Sp o r.

Mange morsomme Ting kom frcrm med dette lcescn 
Aviser. Det v il vocre umuligt at optegne dem alle: 
og det vilde fore for v id i, at optegne dem, jeg min 
des; og af disse Grunde meddeles her tun enkclre 
spredte Trcrk. Det Var den 9. A p ril. Folk stod paa 
Kirkegaarden og ventede paa, det skulde ringe sammen. 
M en Sam talen drejede sig ivrig og lod hojrostet om 
det, der havde staaet i de sidste Aviser. E n  v is Kone 
paastod, den morsomste Nyhed Var, at en Husmands 
F a a r  Henne i Orbcrk havde fodt fire Lam , der alle 
lod t il at trives vel, men hun blev stroengt irettesai 
af en ung Gaardmand fra Gjcrldbjerg, der krcrvede 
Gud og Mennester t il Vidne p aa , at den bedste 
Nyhed dog maatte vcrre, at der nu virkelig var 
kommen Forbindelse istand mellem Avantgarden og 
Flankekorpset.
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„Nej, nej da! —  saa det skal kalbes det bedste?" 
udbrod Konen. „ E r  det da T ider at givte sig i?  
Jeg er gammel nok t il at mindes sidste K r ig ; o g —  
Gud ved —  det blev tungt nok for mange af dem, 
der givtede sig i de Dage, naar saa Mcendene rnaatte 
i Köngens Tjeneste, og enkclte af dem ikke engang 
kom tilbage mer. Sporg Kristine, Henne i Hospitalet, 
om hun raader nogen Moderssjcel t il at givte sig i 
saadanne T ider!"

„Jeg  snakker jo ikke om, der er nogen, som v il 
givte dem", svarede Manden.

„Ikke det!" gjentog Konen. „Hvad snakker D u 
da om? Red ordentlig for din M und , for D u  river 
ned paa en gammel Kone, der ikke gor andet, end 
hun sinder det morsomst, at Faaret har sire raste 
Lam . Og jeg tor do paa, jeg forstod ikke et Ord af 
al den anden V rovl, der stod. S ig , hvad var det 
for to, D u  snakkede om?"

„Jeg  ved, min S jce l! ikke andet, end det ene hed 
Avantgarden og det andet Flankekorpset", svarede 
Manden.

„D et fla l vi se", svarede Konen. Forstellen er 
saa, at jeg morer mig ved det, jeg ved rede paa; D u 
morer dig ved det, D u  ikke sorstaar dig paa; altsaa 
snakker jeg med Forstand, men D u  hen i Taaget."

Manden maatte tie. Men Hans Kone vilde staffe 
Ham Oprejsning og sagde: „H an  snakkede da ikke 
rent i Taaget, for Han vidste da, det var fra Krigs- 
stuepladsen."

„D erfor er vi lige ncer", sagde Konen, „for hvad 
er Krigsstuepladsen?" —  Dette vidste Manden Heller 
ikke; og Han maatte finde sig i, hele Flokken, der stod, 
lo ad Ham.

3
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I  det samme kom Kristoffer og Peder R . . .  
gaaende og nogle sagde: Der har v i to gamle So l- 
dater, de maa vide Rede paa det, her trcrttes om". 
„H ö r" , spurgte Rasm us . . „her er Trcrtte om 
enten Avantgarden og Flankekorpset er Mandfolk cller 
Fruentimmer, og om de snart ere givtefcerdige, for der 
stal have staaet i Avisen, der er kommet en Forbin- 
delse istand imellem dem paa Krigsstuepladsen; og det 
maa I  jo vide rede paa".

Der blev atterleet; men Kristoffer svarede; „Avant
garden stod jeg ved paa Marsen til Frankrig. Og, 
saavidt jeg ved, Var vi Mandfolk allesammen. Det 
er bare et N avn , der gives den forreste Afdeling af 
en Arme, der rykker frcem. Flankekorpset er vanste- 
ligere, men —  lad se —  det maa jo komme ad 
Flanken, det v il sige, fra Siden. Men jo —  hvis det 
ikke Hörer til de nyere Opfindelser, som Dampskibe 
og Jernbaner, eller som Fcrnghcrtter t il Gevcrrernc 
istedetfor Flintelaasene, saa maa det efter gamle 
Talemaader vcrre en Afdeling, der er sendt ud til 
Siden eller kommer fra S iden."

Flankekorpset er kommen fra A ls " , sagde N iels . . . ,  
„og det bliver fort af Oberst Schleppegrel." — „ J a , 
det har sin Rigtighed", sagde gamle Peder . .  ., „A ls  
ligger til S iden ; og der stod ogsaa et Flankekorps i 
forrige K rig ."  —  Dermed var Sagen afgjort. Men 
Latteren brod los igen over Samtalen om Faarct og 
Forbindelsen mellem de to ukendte Personcr, Avant
garden og Flankekorpset.

„D er stal vcrre", begyndte en anden en, „ ja  jeg 
tor knap sige, hvad Han kaldes, for saa leer I  ad 
mig; men der stal vcrre en Engelstmand, der arbejder 
stcrrkt paa at standse Krigen." —  „Det er vel saa
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Ham", svarede N iels . . . ,  „hv is Navn de skriver 
L o  r  d?" —  „Nej, Gud i  Himlen dog!" raabte 
M arie . . „naar viloegger de Bogstaver sammen, 
siger det jo L u r t" . Der kom atter en strallende Lat- 
ter, men Konen vedblev ro lig : „ J a  jeg mener, det 
maa vcrre en Skriv fe jl, for saadant et Navn faar da 
aldrig noget Menneste, hverken her eller i  England."

„D er er vel ingen, som bliver dobt saaledes", sva
rede T r i n e . . . ,  „men det kan jo vcrre Mennester ere 
lige saa stemme til at opfinde „Vedernavne" i Eng
land, som de er hos o s ; og det er jo en kendt Sag , 
at her i  Byen har boet et P a r  Folk, der maatte finde 
dem i at Manden immer kaldtes „Peder Skideagere" 
og Konen „M aren Lurtebagers". Og det er ikke 
derfor, hun fortjente Navnet, for det ved jeg rede til, 
hun var aldrig den, der toede eller styllede en B le , 
hvad der saa Var i Vejen, men bare siegte dem paa 
Kakkelovnen, og saa gned dem lidt. Og hvem ved 
nu, hvad hin M and, eller kanfle Hans Moder kan 
have gjort; men ligemeget, kan Han staffe os Fred og 
Ro, saa Gud velsigne Ham, og en Skjelm  v il jeg 
kalde den eller den, der kalder Ham Lu rt  tiere, hvad 
Han saa end kan have syndet."

„God Dag, Fo lk !" lod det i det samme bag Flok- 
ken; og Prcrsten stod der, lettede paa Hatten og gned 
med Venstrehaanden rundt i det tynde H aar. Hele 
Flokken vendte sig mod Ham, hilsede, men blev noget 
forlegne. —  „N aa —  hvorfor stanses Sam talen saa 
pluselig?" spurgte Proesten.—  „ J a " ,  svarer Kristoffer 
Salomon, „det var af det S la g s , H r. Pastor ikke 
stulde höre." —  „Hvorom drejede den sig da, B o rn ?"  
spurgte Proesten. —  „Om en engelst M and, M inister 
maa Han vel voere, hvis Navn lyder soert for os "

3*
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fvarede Kristoffer —  „M en —  jeg kan, ved min 
Salighed, gcrtte mig t il det", svarede Prcesten og lo 
hojt. „H ö r! Det er denne her Lord —  ja det kan nu 
vcrre det samme —  men jeg tor vcedde, det er Navnet 
Lord, I  lo ad. —  Naa, ja, ja ! —  I  jeres grove 
Mund minder det jo ganske rigtig om rroget meget 
vcemmeligt, men paa engelsk er det en meget hoj 
M restitel, men I  mangler Dannclse, Bo rn , for at 
forstaa dette. Den falder vist mellem dort allernaa- 
digste og hojvelbaarne;" begge Dele maa I  jo have 
Hort ncrvne."

„ V i  har saa", svarede T r in e ................. . „men de
fleste saadanne Navne er da en stör Logn for vos!"

„ Jh  dog, M oer!" svarede Prcrsten. „Hun maa 
ikke domme saa strccngt; mindes Heller Ordene: „Dom- 
mer ikke, at i  ikke skulde dommes", og ligedan „giver 
alle den LEre, I  ere dem skyldigc!"

„Jeg bliver, ved min" fand og S o la !"  ved min 
Mening i  dette Stykke hvad saa Prcesten prcrker", 
svarede Konen, „hvad jeg ved, ved jeg ligesaa godt som 
Prcrsten. Og saa meget er vist, jeg har i min Ung- 
dom tjent en Mand, som Folk altid bukkede og skra- 
bede for og kaldte Ham deres „Hojvelbaarenhed". 
M en samme Mand Var, min sandten! hverken hoj 
eller vel baaren: for det forste var Han en kille Tyk- 
sak, og baade skcrv og skutrygget var Han med, for 
nu ikke at sige pukkelrygget. Kan nu godt vcrre, Han 
er bleven skcrv og skrutrygget i  Svobet, for Hans 
Moder stak have Hort til den S la g s  Fornemme, der 
scrtter en ALre i  at ligne de Faar, der ikke vilde have 
deres egne Lam. S a a  havde hun skaffet sig en los 
Kvind, der ogsaa ver rendt fra fit eget B a rn , t il at 
passe Ham og give Ham Patte. M en, Herre Gud!
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hvor de Fornemme dog er ligeghldige og dumme, at 
de v il give deres B o rn  hen til saadanne Kvinder, der 
kan glemme deres egne Bo rn , for hvor kan det dog 
vcntes at saadanne stak vcere tro mod andres. S a a  
det kan jo godt vcere, Han havde faaet det i Svobet. 
Men ligemeget: jeg maatte le, hvergang jeg horte, Han 
blev kaldt deres Hojvelbaarenhed.

S a a  kom jeg derfra t i l  cn, der blev kaldt „Kom- 
merseraaden", og Han Var saamcrnd baade tor og 
tvcer. Der er vist aldrig nogen Moders B a rn , som 
har set Ham göre ringeste Kommers eller Tummel. 
Jeg i detmindste ikke;og saaledes er detmed det hele 
titulerende". Hele Flokken lo, og Prcesten med. 
„M en i maa dog vide, Fo lk !" sagde Han endelig, „der 
ligger en Hel anden Mening i, end den T rin e  har 
faaet ud?"

„Nej jeg gor da rigtig ikke", sagde N iels M or
tensen, „jeg ikke Heller", sagde den ene efter den anden 
baade Mcend og Kvinder. Men Prcrsten rystede paa 
Hovedet og sagde: „E n  magelos Dumhed! en mage
los Dumhed! — Hvor kan de dog have Agtelse for 
det Hojeste og Bedste, vi har her til Lands, naar de 
ikke forstaar det?" —  De burde, min Salighed! nydc 
Undervisning og lcrre Udtydning af alle saadanne 
Ord og Begreber, hvormed lcrrde og dannede Folk 
ceres! I  forstaar jcr jo ikke engang paa Titelen H r . 
Pastor! som tilkommer mig, saalidt som i forstaar jer 
paa et Udtxyk, I  Hörer hver Sondag, udtalt af mig, 
naar jeg beder for Kirkens Patron  med hoje F rye ! 
I  ved selv ikke Besked med Ordene: Kollekt. Epistel, 
Evangelium!"

„Hvad en Patron er, ved jeg dog", sagde N iels 
Mortensen,- „jeg har fyldt mange i Laboratories pa-a
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Kronborg; og mange har jeg da ogsaa skudt dort. 
Men jeg ved ikke af, nogen af bisse havde Fruer. 
Jeg  kan ellers nok forstaa, det er Byen om at göre, 
Vorherre holder sin Haand oder Patronerne her i 
Kirken, for kom der en Gnist J ld  dertil, saa Gud 
bedre Byen ". —  Proesten rystede alter paa Hovedet. 
M en Kristoffer paastod, Han loenge havde vist, at 
Joegermesteren Var Kirkens P atro n ; og flere paastod 
det samme. Sognefogden mente, den T id  vilde snart 
komme, da det kun gjordes nodigt, at kunne sit Mo- 
dersmaal for at bo i Danmark. —  „Nej, Kjcere!" 
svarede Proesten, „Loerdommen maa sejre; og v il 
Bonderne raade, som det lader til, da skal, da maa de 
blive som de Loerde. Det var dog et sorgeligt T il-  
bageskridt med Barbariet, om Menigmand skulde slaa 
Tonen an."

Her dode Ordskiftet hen, ved at Klokkerne ringede 
sammen. Proesten og Moendene lettede paa Hatten; 
Kvinderne bojede deres Knoe, og i det de hver for sig 
noevnede Jesu Navn, fulgte hele Flotten Proesten ind 
i  Kirken.

M ens foranstaaende Sam ta le r holdtes udcnfor 
Gudme Kirke, koempede vore Soldater med Slesvig- 
holstejnerne ved Bov og Flensborg. Havde nogen 
havt N ys om, hvad de doempede Don, der Hortes fra 
Sydvest, havde at betyde, vilde der neppe have blevet 
Stunder t il at drofte Sporgsmaalene om „Lorder", 
„Hojvelbaarenheder", „Kommerseraader" og „Patro- 
ner", men derpaa toenkteJngen. Men allerede Onsdagen 
efter loeste Folk de forste Meldinger om Slaget i 
T irsd ag s Avisen, og den gruligste Skrcrk greb S in -  
dene. Krigen var nu en Birkelighed. Ingen künde
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bilde sig ind mere, det blev ikke til noget. Men netop 
derfor var det forste Jndtryk saa voldsomt, ogsaa 
paa.m ig selv, der tildels med de andre havde levet i 
den Tanke, det ikke blev t il noget med Krigen, at der 
neppe kom en rimelig Tanke frem. De forunderligste 
Rygter gik Byen rundt, og ingenting var saa urime- 
ligt, det jo troedes.

I  disse Dage rejste der nok et Scet t il Soldater- 
tjenesten, det om Efteraaret udskrevne unge Mandskab, 
der ellers forst var van at rejse til den 30. M a j. 
Men de rejste stille og ncrsten umcrrkelig bort fra 
B yen ; de skulde jo da Heller ikke som de forrige lige 
til Krigen, men til Ekserserskolen.

Sondagen den 16. A p ril var der igen en stör 
Moengde Kirkegcengere samlet ved Kirken. Og Talen 
faldt om Slaget ved Bov . Som  vi stod der, kom 
en Kone fra Gjaldbjerg gaaende, fulgt af sin D atier. 
De vare begge „sorgeklcrdt", og deres Aasyn passede 
t il deres Dragt. De hilsede Flotten, dog standsede 
de ikke, men gik, som Skik og B rug  var, hos dem 
der nylig havde deres Slcrgtninge dode, stille ind i  
Kirken og satte dem. „Hvad Sorg  mon de to Fruen- 
timmer har?" spurgtes der nu. —  „D et var og et 
Sporgsm aal", svarede deres Nabokone, „som her 
künde voere nogen, der ikke vidste, at deres Kristen, 
den enes S o n  og den andens Broder, stod ved det 
ulykkelige tredie Joegerkorps, der jo blev skudt paa 
fem Mand ncer forrige Sondag ved B o v ."

„Hvem har sagt det?" spurgte en ung K a r l fra 
vor B y , der var en ivrig Avislcrser, og som Heller 
ikke lob med „halvt V e jr."

„Hvem der har sagt det", svarede Konen. „ J a  
det er saamcend sagt af saagodt som alle i vor B y ;
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men vi plejer jo at skylde Ryglet for saadan noget."
„ J a  men Rygtet siger mere Logn end San d t; og 

det har det gjort tilgavns i bisse Dage", svarede Han 
der havde spurgt. „V e l var „Nyborg-Jcrgerne" med; 
nogle blev der da ogsaa saaret, men foruden Kaptain 
Hegermann-Lindenkrone er de snart ta lt , dem der 
faldt".

„Den Snak er god nok", svarede Konen; „men 
har D u vcrret deroppe at se ad? for den Efterretning 
der er kommet til Gjaldbjerg, skal vcere fra Folk, som 
var i Flensborg samme Dag.

„Jeg har lcrst det i Avisen", svarede Han; og 
jeg fik en Seddel i Svendborg iaftes, hvorpaa Nav- 
nene paa alle, der faldt og blev saaret ved Bov og 
Flensborg, er skrevcn op, og deriblandt er ikke en 
eneste fra vort Sogn." Han tog Seddclen frem og 
viste dem Navnene. S n a rt  forandrede hele Stem- 
ningen sig, idet nogle lo, og andre bandte Rygtet.

I  de forste Dage af Ugen kom der Brev fra alle 
Soldaterne, og det viste sig nu, Rygtet om det gruc- 
lige Mandefald var aldeles falsk. A lle Soldatcr vare 
i bedste Velgaaende, somme af dem var i S lesvig , 
andre ved Dannevirket, og dem alle der i Noerheden. 
S laget ved Bov omtaltes som en ren Leg eller da 
noget lignende; og Glceden ved Köngens Ophold i 
Flensborg havde ncrsten vcrret overvcrldende.

I  denne Uge kom der Bud om Hefte og Vogne 
til Herren. En  skulde der udredes; men Folk vildc 
göre mere: de gav to. Det var Kcrrligheden t il Fcr- 
drelandet, der var vaagnet.

Paaskedägene bragte kun nogle ganfle faa spredte 
Tidendcr. Og Folk vcrnnede dem noget mere dertil;
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de gjorde ikke lcenger saa stcrrke Jndtryk. —  Anden 
Paaskedag kom der Ordre stl Jndkaldelsen af Reser
ven. Der nok hist og her gjorde Jndtryk, da der 
niellein dem ikke gaves faa, som der var givte; men 
dct var ikke lcenger set som en Ulykke, at vcere So ldat.

Tredie Paaskedag (25. A p ril) fortalte Rygtet om 
Slaget ved S lesv ig  og Danskernes Tilbagetog. Og 
Dagen efter stod det at lcese i Avisen. Som  en 
Modscetning ü l det tidligere, vilde Folk nceppe feeste 
Lid  dertil, og fra alle S id e r sagdes det, der var 
meget overdrevent dervcd. Men hver Dag bragte ny 
Tidender, og de sidste Dage Breve fra Soldaterne, 
som gjorde det klarere og klarere, at vore Soldater 
havde kcempet Haardt og lcenge, men havde maattet 
trcekke sig tilbage for den störe Overmagt af Projsere, 
fom ingcn herhjemme havde nogen rigtig Mening om 
var kommen.

Jeg maatte undre mig over den rolige og ncesten 
hojüdelige Stemning, denne störe Tidende gjorde paa 
mig selv og min Omgivelse: mange grced, men det 
var roligt og stille; der var ingen Jam ren at höre, 
men mange Suk og Bonner opstege t il Gud i  Him- 
len. Ingen solle sig forknyt, men alle tcenkte paa at 
oprette Nederlaget. Jeg mindtes netop Digterens 
O rd :

„ T i forst fig beviser det danske Mod,
naar Doden begynder at bryste!"

Fredagen den 26. A p ril modtvg jeg Ordre ü l at 
mode ved Ekserserskolen i  Nyborg den 25. M a j. Og. 
jeg maatte undre mig, da Ordet So ldat hidtil havde 
vcrret det vcrrste jeg vidste noest efter S lave , og nu 
da det lod til Urig: D u  skal vcere So ldat om fire 
Uger, solle jeg en fülle Gkcrde, fordi jeg paa den



42

Maadc künde bringe Fcrdrelandet mit Offer. Jeg gik 
irette mcd mig selv^over denne Forandring i mit S in d  
og fik ud, det var noget andet at uddannes til at 
kcempe for Fcrdrelandet, end afrettcs ü l at göre S tad s 
for de Store.

Det ordedes i disse Dage, at mange af Solda- 
terne havde mistet deres T o j dels under Slaget og 
dels paa Tilbagevejen til A ls , at de tildels alle 
trcengte til Hoser (Stromper), at der manglede Linned 
paa Lasaretterne og andet mcre. Saaledes maatte 
det ikke vcere: vove L iv  og Blöd og lide Mangel til, 
maatte ikke sporges fra danske Soldater eller Land- 
soldaterne, som de nu ncevnedes, det tillod Folkehjcertet 
ikke, og det var nu vaagnet i  hele sin Storhed, og 
gav Folket en underlig K ra ft t il at handle. Der er 
vist ingen, der vidste, hvor Opfordringen var kommet 
fra , men Opfordring var der kommet, sagdes der, 
t il at give Hoser, Skjorter, Lagener og selv gammelt 
Linned til Armeens B ru g ; og straks var alt paa 
fcrrde. Der blev spurgt i Bylavet, hvornaar Dagen 
t il at samle det og faa det sendt dort skulde fast- 
scrttes? hvem har fundet paa det Hele? og hvem har 
bedt os derom? Og da ingen vidste Rede derpaa, 
vilde den kloge Spsrger göre sig lystig over den hele 
Fcerd; men Han blev straks stcekket af Oldermandens 
Kone, der sagde Ham, at Mennester var lykkeligst, 
naar de gjorde, hvad de selv folte, var det Rigtige, 
de blev tvunget til saameget; dette gjorde de, fordi 
det var opkommet i  deres Hjcrrter. Hvem der ikke 
vilde, künde jo lade vcere; men de fortjente da ikke 
at regnes med til rigtige Mennester, som ikke havde 
Hjcrrtelav til at give paa saadanne T ider. A lle andre 
holdt med hende; og Tvivleren lod sig drage med.
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Det fortaltes samtidig, der var knap T id  paa 
Fodevarer t il Heeren paa A ls . Enkelte Breve frcr 
Soldaterne tydede paa det samme, og sagtens har det 
vcrret noget deri for de forste Dages Vedkommende. 
Der kom Bud til Bagerne i Svendborg om at bage 
og sende Brod dertil; men det var galt, mente Fo lk, 
at Soldaterne skulde cede tort Brod. A t der var 
Koer og S v in  i  Mcrngde paa A ls , og nu paa G rund 
af Krigen ikke künde udfores derfra, tcrnkte ingen paa. 
Altsaa samledes der en Mcengde Flcesk og Kod og 
Polser, og andet mere, og sendtes dertil. In te t maatte 
mangle dem, der vovede L iv  og Lemmcr for Fcrdre- 
landet.

Den 1. M a j rejste jeg fra Gudme til Vcjstrup; 
og hvad der er optaget i  Dagbogen fra den Fcerd, 
tages ikke med her.

I  de folgende Dage fortaltes der, at Armeen for 
en stör Del var kommen Herover til Fyn , at Tyskerne 
bredte dem i Jy llan d  og andet mere. Det var ikke 
fr i for, der gik en kold Gysen gennem Folket ved 
disse Tidender; men det trostede, at Dansken havde 
Overmagien tilsoes. Og hver ny A v is  bragte M el- 
dinger om en Mcengde projsiske og andre tyske Skibe, 
vore Sofolk havde taget. Det skulde dels vcrre for 
at faa betalt, hvad Tyskerne tog i  Jy lland , og delö 
for at tvinge Tyskerne, der, cftcr som Ordct gik, ikke 
künde leve i Lcengden, naar Danskerne stansede og 
odelagte deres Handel. „Hvem der harMagten tilsos", 
horte jeg en gammcl Skipper sige, der gik omkring 
og tobte Havre, „Han sejrer altid, for Soen omgiver 
alle Verdens Lande. Derfor künde Boneparte ind- 
tage hele Verden, men maatte bukke under for Eng-
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lcrnderne, og tilsidst do af Harme paa S t .  Helena. 
Og i  hele Verden er der ingen Ssmoend, der kan 
rnaale sig med Dansken, ikke engang de storsnudede 
Engelskmcend. Det fik de godt at mcerke i Konge- 
dybet 1801. Jeg var dengang ung, men jeg var 
dog med; vi stod paa Danncbroges Doek i Blöd og 
sang, mens vi fyrede, stondtJlden knistrede, og Kug- 
lerne sufte om os. Men Nelson maatte da ogsaa 
rose os, hvor nodig Han vilde. Jeg huster endnu, 
det hedder i V isen:

„Jeg har til Orlogs faret 
i ni og tyve Aar, 
men ej saa tappert Mod 
jeg nogensteds har fundet 
paa hele Jordens Klod!"

Det var Ham med det ene L)je og med den eue 
Arm , Ham, der havde vceret i de hundrede og fire 
S la g , og faldt forst i det hundrede og femte et Steds 
L Ncerheden af Gibraltarstrcedet, skudt med en Lcenke- 
kugle af en franst cller en spanst Soldat, der stod 
oppe i Mcerset, der sang saaledes om os. Jeg har 
sejlet hen over Siedet over femten Gange, men 
aldrig uden Adm iral Nelson, Kongedybet og Soldaten 
i Mcerset faldt mig i Tanker; ja en Nat, vi laa der 
og vuggede i ncesten smulle Bande, mente jeg endog 
tydelig at se det S lag , som jeg har lcest om over ti 
Gange. —  M en lad mig ikke glemme Danmark over 
mig selv: Danmark vilde Heller ikke have gaaet bag 
af Dansen i  Krigen 1807— 14, dersom bare Soman- 
den havde faaet Lov at rore sig. Men, hvad i al 
Verden lignede det dog efter, at lade Flaaden ligge 
der sammenstuvede som S ild  i  S a lt . Det var da 
nu. ogsaa de allerhelvedes Tysteres S ky ld / dem var 
v i a lt for gode Venner med den Gang, og de er nu
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en Gang ikke til at vcere Venner med, for saa v il 
de raade för alt og overalt. Men nu er de ligesom 
Kattene bange for Bandes og künde saa ikke komme 
til at raade der; derfor gik det, som det gik. M en 
„den Gamle" (Vorherre) skal have Tak, at v i nu 
har faaet dem til Fjender —  nu skal Somcrndene 
nok börste dem, eller da pine den: Sjcelen ud af 
Livet"

Folk sagde Ham, det dog ncermest kom an paa at 
slaa Tysken paa Landet; men det mente Somanden 
ikke, det hjalp noget: „nu borstede Landsoldaterne 
dem ved B o v" , sagde Han; „men hvad hjalp saa det; 
de lob jo bare et Stykke tilbage, og kom saa igen 
saa de vrimlede som M yrer i  en Tue ; og saa maatte 
Dansterne lobe." Somanden stk saa fr it  Ord, for 
egentlig troede Folk, ligesom Han, at det iscer kom an 
paa Somagten. Og det hjalp saa mcegtig t il for at 
holde Modet oppe at Tyskerne ingen Modstand künde 
göre tilsoes.

Den 19. M a j Var det „Almindelig Bededag". 
Jeg var staaet noget tidlig op, havde netop striglet 
og vandet Hestene, og var ifcerd med at ordne ved, 
hvad jeg kaldte min Dagbog, skondt det i stroengeste 
Forstand ingen Dagbog var, da jeg kun skrev der et 
og andet, jeg fandt mcerkeligt, og langt fra  noget fra 
hver Dag. Men, som jeg sad, kom min Fader ind 
ad Porten. Han sagde mig, at Hans M rinde var 
at sige mig, min Broder Hans var kommet hjem paa 
et lille Besog, men künde kun vcrre hjemme nogle 
saa Tim er, og at Han meget onskede at tale med mig. 
Jeg fulgte saa med til Gudme. Undervejs dels modte 
dels saa v i flere Soldater, baade Dragoner, og Jn -  
fanterister og Jcrgere, for alle de Afdelinger, Fyn-
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boerne stod ved, laa i  Kvarter mellem Faaborg og 
Assens. D e l gjorde et underligt Jndtryk paa rnig, 
lorst fordi det Var de forste Soldater, jeg havde set 
L militcrr Dragt, paa de Offtserer og Underoffiserer 
ncrr jeg havde set paa Sessionen; men dog nok iscer 
fordi de lige Var kommet hjem fra Krigen. Jeg 
mente endogsaa, deres Aasyn bar Proeget af en vis 
mandig Stolthed; og jeg gloedede mig ved Tanken 
om, snart at skulde stilles i  deres Rcekker.

M in  Broder fandt jeg som den samme lystige og 
noesten overgivne Ungersvend som ellers. Han künde 
rkke tale alvorlig lcenger, end Han hilsede, takkedc 
mig, fordi jeg kom hjem, og udfrittede mig om, hvor- 
dan jeg var tilmode, nu jeg en af de forste Dage 
skulde have den rode Troje paa. Jeg svarede, jeg 
hele Tiden havde voeret rolig og troet, det var, som 
det skulde voere, eller, som Vorherre vilde det; men 
at jeg var bleven glad ved det idag, da jeg havde 
modt og set saamange Soldater, og faaet Jndtryk 
af, de saa dristige og lykkelige ud.

„N u  er det ogsaa vcrrd at vcrre Soldater, B ro 
der!" sagde Han og flog mig paa Hcerden, „for var 
v i Hunde, nu er vi Herrer! F o r gjorde saa at sige 
alle enten N ar ad os eller de ynkedes oder os, nu 
ved de snart ikke oen S tad s , de v il göre ad os: vi 
skal ligge i deres bedste Senge og have deres bedste 
M ad, stet ikke noget er for godt!"

Men saa Log Han fat at synge, „Dengang jeg 
drog afsted, min Pige vilde med," S a a  sang Han, 
„Kendcr I  kanske den lille raste Kaptajn, Sten 
B il le ?  det var Ham, der nylig kom hjem med G a la
tea som havde sejlet Jorden om! Domderum derum 
derum!" A f og til stk v i Ham ogsaa til at fortcelle
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om Krigen, men snart sang Han igen. Han havde 
voeret med ved Bov og Flensborg, men Paafledag 
havde Han voeret ved Midsunde. Her havde en Kugle 
gaaet gennem Hans Bukser midt mcllem Knoeet og 
Fodleddet, og begge Hullerne var der cnduu; dem 
viste Han frem og paastod, Kuglerne i  Fremtiden nok 
vilde gaa udenom Ham, som de havde begyndt. Jeg 
talte med flere So lda ler der fra B yen ; og de var 
alle sammen ved en lige saa god noesten lystig Stem- 
ning, hvorfor det gjorde godt at se og tale med dem, 
da de fremdeles var rede til at vove alt.

Den 25. M a j kom. E t  P a r  Dage iforvejen havde 
jeg brugt til at gceste Sloegt og Venner, der alle 
gjorde Fordring paa at se og tale med mig, for jeg 
rejste. Jeg mcerkede rigtig i de Dage, hvor hojt So l- 
daterne vare komne til at staa for Folkei: „D et er 
ier, vi stoler noget paa nu B o rn !"  sagde den
g am le ................. mig. „N aar So ldaler for rejste, sagde
vi Fa rve l t il dem som til nogle ulykkelige Stakler, de 
Store nu et P a r  Aarstid  skulde have den Fornojelse 
at afrette til at göre S tad s for dem, ligesom Herre- 
meendene afretter deres Hunde og Hefte. V i  vidste, 
I  skulde doje Hug og Hunger, Hede og Kulde, for 
dette künde Hundcne ikke undvoere, mens de flulde 
leere, og I  lignede jo Hundene. Nu er det da bleven 
anderledes! nu ved vi, hvad I  duer til, og det ved 
de Store ogsaa. V i  staar jo alle i Guds Haand; 
og vi er alle skyldig at do; og for vor Time kommer 
doer ingen, som tun gaar paa sine lovlige Veje!"

En  anden gav mig en gammel Solvskilling, hvor- 
paa der stod „16 Schilling Ly  bst". Hun bad mig 
altid at beere den paa mig, og saa mindes hende,
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hvergang jeg saa Skillingen. Hun lovede mig at 
Lykken stulde folge mig, saalcenge jeg gemte den og 
tcenkte paa hende. Jeg tog Skillingen af Kcrrlighed 
til Konen; men jeg var i T v iv l om det Hcederlige 
og Kristelige ved at gemme en Skilling , hvortil saa- 
danne Ord knyttede sig.

Men den gennemgaaende Tanke hos de fleste 
Var, at vi ikke kom tilbage fra Krigen merc; og under 
dissc Forudscetninger tog de Afsked med os. Dette 
var iscer stcerkt fremtrcedende i  den Kreds af uuge 
Venner, som dengang var i Gudme og som den sidste 
Aften var samlet hos min Fadcrs. —  Det var den 
Kreds, som gik under Navn af „de Hellige", og som 
nu ikke lcenger var saa forhadt, som de havde vcrret 
i min forste Barndom. Jeg havde helft talet og 
sunget en Timestid og dernoest sovet og hvilet mig, 
men de andre havde paa rigtig pietetisk V is  besternt at 
vaage og bede med os den sidste N a t; og jeg maatte 
finde mig deri. Natten gik da ogsaa med Sagn  og 
Sang , en Sommernat sidst i M a j er jo aldrig lang 
og iscer i Kredsen af virkelig kcere Venner.

Klokken fire om Morgenen körte v i endelig fra 
B yen : og Venners Taare r og L)nster, der sammen- 
smcltede med Fuglesangen i  den solklare og venlige 
Sommermorgen, havde gjort et dybt Jndtryk paa 
mig, som gik over t il en drommende Tilstand, jeg 
forst reves ud af, da vi ncermede os Nyborg og kom 
i Folge med en lang Rcekke Vogne, der ligesom vor 
forte saakaldte Nekrutter tilbhes. Det var i  det 
Ire stcerkt lcessede Vogne susede forbi os og deres hoj- 
rostede S a n g : „ S ig  mig, hvor skal Slaget staa? 
I  kan stole paa, jeg skal staa!" naaede mine Ore, at 
jeg vaagnede. Den vemodig drommende Stemning
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svandt, og det var som en moegttg krigerst Strom- 
ning med et gennemfor mig, saa jeg fra  det Ojeblik 
va r So ldat.

I  den lille B y  var Foerdsel og Travlhed. Der 
bares med Tvcerscekke, med Kister og S krin , der blev 
sungen Krigsviser, og raabt H urra  Kammerater af 
Mennefler, der aldrig havde set Hinanden for. Og 
saa ivrige vare Folk efter at blive meldt, for endelig 
dog at vcrre Soldater, at de alt strommede i störe 
Flokke op paa Ekserserplasen, da v i kom til Byes . 
Saasnart vi fik spist en Mundfuld M ad, gik vi 09- 
saa derop, hvor de alt var ifcrrd med at raabe dem 
frem en for en, modtage Passene og stille dem i  
Geledder. Det blev dog en fand Langeleg; og v i 
stod der, i  en brcendende Hede, udvaagede og inden 
lcenge plaget as en svcrr Torst, ligefra K l. 10 om 
Formiddagen og til den var seks om Aftenen, uden 
at de egentlig fik Säm ling paa os. V i  havde for- 
loengst vceret trcette, nu syntes det, de Kommanderende 
ogsaa vare trcette; og endelig gav de os Jndkvarte- 
ringssedler, bod os opsoge vore Kvarterer, og stille 
nceste Dags Morgen Klokken otte.

Nceste Dag inddeltes vi i  fire Kompagnier, fik 
hver et gammelt Gevcrr, men ingen Kloeder, v i stulde 
for det forste bruge vore egne; og vi solle Sandheden 
af den Snak, der havde gaaet om, at der var stör 
T rang  Paa Vaaben og Klceder.

Det fM e r  af sig selv, at der er mange Opteg- 
nelser i Dagbogen fra Ekserserskolen, men da det 
Hüde gjore disse Meddelelser alt for lange, om det 
tyges med alt, stal det sigos med Forord, at kan

4
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enkelte Trcek bliver her a l lcese og at Folgeordenen 
efter Dagene endogsaa bliver opgivet.

D er skal saa forst fortcrlles, at vi var indkaldt 
900 M and, normest Fynboer og Langelcender, men 
Dag efter Dag strommede der saa mange Sonderjydcr 
til, at v i fire Uger efter var henad 1200 M and. Der 
var nu saa stör Mangel paa Befalingsmcrnd af alle 
S la g s , ü l at indove os, at der kun var tre O ffiserer: 
en gammel M ajo r Ahlefeldt, som vi kun sjelden saa 

vg aldrig uden tilhest, en Kaptajn Mathiasen og en 
Lojtnant B y lo v , der begge havde vcrret saarede i de 
tidligere Kampe, og hvoraf den sidste hele Tiden bar 
sin venstre A rm  i et Klcrdc. A f disse havde Kaptajnen 
forste og andet Kompagni og Lojtnanten tredie og 
fjerde. Hver Morgen, naar vi stillede, modte de og 
fulgte os derud paa Ekscrserplasen, og ligcdan om 
Eftermiddagen; ellers gjorde de de forste fire Uger 
ingen Tjeneste, paa det ncer, at de uddelte Lonninger 
t il os. Efter fire Ugers Forlob kom der Io Lojt- 
nanter ü l, en fra  Sygestuen og en fra Kadetskolen i 
Kobenhavn; denne sidste, der sagdes at voere sytten 
A a r gammel, lignede et halvt B a rn , og Hans Ken- 
dingsnavn blev derfor „Lojtnant Dreng". Men nu 
havde hvert Kompagni en Offiser, og vi begyndte at 
saa Ovelse i  kompagnivis; ja  enkelte Gange kom 
Majoren endogsaa ridende, og der blev lavet noget, 
der kaldtes Batajllonseksersits; men det endte gerne 
med, at Majoren blev vred, flceldte Offisererne og 
de andre Befalingsmcrnd ud og svor paa, det var ikke 
Äarlenes Skyld , det gik saa daarligt; derpaa sporede 
Han sin Heft og red ind t il Byen.
- Som  Garnison i  Nyborg laa der to Kompagnier 
üf ottende Batajllon , og det var Folk derfra, baade
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Underoffiserer og Menige, soin havde den Gcerning 
at indove os. Dog fandtes inellem bisse to Under- 
korporaler fra  trettende Batajllon , to „Sydflesvigere", 
og en Gymnastiklcrrer fra femte Bata jllon , en fynsk 
Bondekarl, men ret en forvovcn Krop, der for tid- 
ligere Haardhed mod Soldaterne, Var forbudt at 
bcrre Sabel, og desuden frataget sine Vcrrdigheds- 
tegn. Han holdt mest t il med den ene Underkorporal 
fra  trettende Batajllon , maaske fordi de begge vare 
fremmede mellem de andre. Denne „degraderede 
Gymnastiklcerer" Var Skyld i den eneste Forstyrrclse 
vort ellers rolige og regelmässige L iv  paa Ekserser- 
flolen blev afbrudt a f; og dermed hcengte det saa- 
ledes sammen. V i  Var egenlig inddelte i saakaldte 
Tropper paa tredive M and, under en vis Lceremester. 
Den, jeg stod i Trop hos, Var en Menig fra ottende 
Batajllon , ved Navn Jen s Veedc, en rigtig vel dres- 
seret So ldat fra Garnisonslivet, og desuden en tro- 
fast og godlidende Jyde, der vist aldrig gjorde en 
Kat Fortrced, og endnu mindre de Karle , Han skulde 
indove. Han var jcevn og godmodig overfor os, og 
gjorde sin yderste F lid  for at indove os, og da Han 
desuden lod til enten at foragte eller at vcere ukendt 
med alle de Kneb saadanne Folk brugte, for at faa 
lidt „Levemaade" (L )l og Brcendevin) hos Rekrutterne, 
havde Han vcrret ganske, som jeg onskede Ham, dersom 
Han ikke havde vceret meget krybende overfor alle 
hojere staaende, lige fra  Underkorporalen op t il M a 
joren. Hos Ham blev v i folgelig handlet mildt og 
tillige faa godt indovet som muligt.

Undertiden kom der fire Tropper sammen og 
ekserserede under et, faa blev hin degraderede Gymna- 
ftiklcerer vor Befalingsmand; Han holdt et forfcerdeligt

4*
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H üs med os, men egetttlig flaa maatte eller gjorde 
Han ikke. S e lv  drev Han sin egen Trop fra den ene 
S id e  af Marken t il den anden, og Var snart hist snart 
her. Den omtalte Dag Var en meget hed Eftermid- 
dag, og det Var ikke saa sjcelden, at de Komman
derende ved saadanne Lejligheder spcendte deres Sabel 
og Gehoeng af og lagte det fra dem. Som  Han nu 
drev omkring med sin Trop kom Han just forbi en 
saadan Sab e l, som tilhorte Hans Kammerat fra  t r e 
tende Batajllon , der gcerne kaldtes „tyske Petersen" for 
sin stcerk tyske Udtale. Dennc tog Han i Haanden 
og svingede den, idet Han marscherede srem med sine 
Folk. Han stodte tilfceldigvis lige paa vor Trop, 
der stod med Gevceret ved Foden. D a  Han ikke vilde 
forandre Front, nodtes Han til at göre Holdt og lod 
sine Folk tage ved Foden lige tcet ved os. V o r 
egen Forer Var gaaet afsides et L)jeblik, og vi saa- 
ledes overladt t il os selv, men stod forresten ganske 
roligt. Den anden gav sig imidlertid til at stcelde 
og sigc, vi stod som dode, ellers künde vi da have 
gaaet af Vejen for Ham, da Han kom marscherende. 
E n  svarede, vi stod, hvor vor Forer havde bedet os 
staa, t il Han kom tilbage. Men en forvoven og 
noget kaadmundet K a r l bandte en styg Ed paa, vi 
hik ikke afvejen for nogen anden Trop , vi Var lige 
saa gode Karle , som de andre. Det ene Ord tog 
det andet, som der siges, og tilsidst lo og talte mange 
i  Munden paa hverandre og det helt hojrostet; inen 
med et falder det hin degraderede Gymnastikleerer, 
der egentlig selv havde vceret Aarsag til, hvad der 
ncermest maatte kaldes et D rille n  eller Skoenderi, 
ind-, at en af Karlene i  vor Trop fissede, og det var 
at troede Respekten under Fodder, naar saada-nt



53

gjordes, mens Befalingsinanden stod for Fronten, 
Han vcrre nu General eller Korporal. —  Om Han 
havde Net i sin Paastand, ved jeg ikke, men jeg 
troer, det var et rent Paaskud, og i hvert Fa ld  Var 
Han ikke vor Befalingsmand, og Heller ikke stod Han 
for Fronten, da Han stod bag vor Trop  og foran 
sin egen, altsaa lige midt i Klyngen. Han bod imid- 
lertid den Skyldige trcede frem og lovede, Han i  saa 
Fa ld  skulde stippe for at blive meldt, naar Han t il 
Mellemmaden vilde give en Sn ap s til hver Mand i  
Hans T ro p , det vilde kun blive en Udgift af fire 
M ark. Men hvis den Skyldige ikke vilde det, meldte 
Han Sagen, og der var ingen T v iv l om, det saa blev 
klaret og vedkommende K a r l fik mindst fire og tyve 
Tim ers Krumslutning. D er var ingen, som meldte 
dem, og rimeligvis var der ingen, som künde. Men 
nu traadte Han med et frem for Fronten af vor Trop , 
fagde, Han vilde tage begge Tropperne t il Ovelse og 
kommanderede: ret! Mandskabet gjorde som Han be- 
falede. Men straks efter bod Han, at aabne Geled- 
derne og sagde nu, Han var v is paa, en af dem, der 
stod i  midterste Geled, var den Skyldige, og bod Ham 
atter at troede frem. D er var endnu ingen, som kom 
frem. Men nu Irak Han Sab len , Han havde taget 
Henne paa Marken, og gav de ti M and, der stod i  
midterste Geled, hver et dygtigt S la g . Under denue 
Foerd kom vor egen Forer tilbage og sagde, Han va r 
nodt til at melde Sagen t il Lojtnanten.

Jm idlertid bloestes der S ig n a l t il at holde H v il.
Gevcrrerne blev sat tilside og Mandskabet lagde sig og 

spiste. I  dette Ojeblik red Majoren henover Ekserser- 
plasen; og det var vel sagtens, som det kaldes, et 
S lu m p , Han holdt stille ved os og sagde: „Noa,
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K arle ! hvordan gaaer det? —  De Händler da vel 
med eder?" —  D er Var ingen, som svarede. Derpaa 
spurgte Han: „H a r nogen af Je r  da noget at klage?" 
—  „ J a , ja ," lod det fra flere Stemmer. —  „F o r 
tusind Pokker! lad os da höre! Kom to Mand frem!" 
bod Han. E n  lille sorthaaret Smedesvend og Hans 
Sidemand, der helft vilde kaldes Gärtneren, sprang 
frem. „N aa! I  mener saa ikke at blive behandlet 
ve l?" spurgte Majoren. „Je res Befalingsmand, her 
staaer, er da en Menig og en Bondekarl som Je r  
felv, desuden ligner Han jo Godheden selv." „Ham 
har vi, „Dcr'len danse mig"! Heller ikke noget at 
klage paa," svarede Smedesvenden. „Respekt K a r l!"  
raabte Majoren med strceng Rost. „Husk, hvem D u
taler med! og vid D u  staar for M ajor von A h l____ _
Forstander for Ekserserskolen i Nyborg. —  Hvem har 
D u  at klage paa?" —  „D et er Strasborghus!" 
svarede Karlen ncrsten trodsigt. —  „Strasborghus," 
gcntog Majoren halv sporgende, men svarede sig selv: 
„A h a ! den degraderede Gymnastiklcrrer. Hvad har 
Han gjort?" —  „H an har pryglet andet Geled med 
sin Sabe l," svarede Karlen. —  „Trced ind!" bod nu 
Majoren, vinkede vor Befalingsmand lidt afsides og 
talde nogle Ord med Ham. L id t efter kaldtcs Strasborg- 
hus og tyske Petersen til. Der taldes lcrnge, og 
Majoren blev lidt hojrostet. Endelig kom Majoren 
hen t il os med de tre Befalingsmcend. V i  maatte 
trcede under Gevcer, og Majoren tog Ordet: „D et 
fremgaaer af det, her er fo rtalt, at degraderet Ser- 
gent og Gymnastiklcrrer, Underkorporal Strasborghus, 
paa en meget infam Maade har forncrrmet tredie 

^Kompagnies fjerde Trop derved, at Han, medens deres 
/egen. Befalingsmand Var nodt at gaa afsides, og
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Troppen stod med Gevoer ved Foden og havde „ro r" , 
vor rnarscheret klods ind paa dem med sin egen Trop , 
yppede Trcrtte med Mandskabet, og derncest vilde 
true dem til a l give Brcendevin for ikke at blive 
meldt, for en Forseelse, Han selv tilstaar, Han vilde 
„dutte" dem paa. Men nu v il jeg give Mandskabet 
at betcrnke," vedblev Majoren, „at v i lever under 
Forholde, da baade Hoje og Lave helft skulde vcere 
Kammerater og kun have den fcrlles Fjende, Jnsur- 
genterne og Tyskerne at kcempe mod; og da nu S tra s-  
borghus er rede til at bede Troppen om Forladelse 
og soerlig dem, Han har slaaet med Petersens Sabel, 
kan vi da ikke lade den Sag  gaa hen, lade vcrre med 
at melde Stymperen, der desuden alt er Haardt ramt 
for ügncnde Ufcrrd, og i  det Hojeste lade Ham sidde 
et P a r  Dage i „Brummen" (Arresten i Hovedvagten), 
hvad vi kan göre paa egen Haand? —  Det gcrlder 
iscer Dig, forvovne K a r l!  her Var frcmme. Hvad 
svarer D u ?"  —  „Jeg  forlanger ikke andet for min 
P a rt , end at Han staar stille, mens jeg giver Ham en 
lige saa god, som den Han gav mig; —  tyske Petersen 
laaner mig nok sin Sabe l."

„Aha, —  forvovne K a rl dog! Hvor kan D u  
tcenke og tale saa uforskammet! —  Nej, det maa D u  
Gud fordomme mig, ikke! —  Det er mod alle mili- 
tcrre Regler, mod a l Humanitet, og ret et talende 
Vidnesbyrd om, hvor brutal en S lyng el D u er. —  
Hm, hm! hvad siger I  andre?" —  „ V i  lader M a 
joren raade for den S a g !"  fvarede flere. —  „Tak, 
B o rn !"  sagde Majoren. „D et skal ikke blive til J e r  
Skade! V i l  D u  klage videre," sagde Han derncest t il 
den anden, „kan D u  komme op til mig." —  „Det
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v il jeg ikke," svarede Han, „jeg kan taale den Skrub 
lige saa godt som nogen af de andre."

Dermed Var Sagen afgjort. Strasborghus sad 
to Dage i  Wagten, kom saa til et andet Kompagni, 
og vi saa ikke videre til Ham. Men det sagde alle,
som horte det, at Tiderne havde saare forandret dem, 
og de havde forandret dem i Hast.

De allerforste Dage, vi Var paa Skolen i  Nyborg 
fortaltes det for fuldt og fast, at Tyskerne havde for- 
ladt Jy lland , og var trukket dem tilbage over Konge- 
aaen. Og ALren derfor blev den russiske Kejsers, 
eftersom Ordet gik, Han havde truet Tyskerne dertil, 
ja  at Han endogsaa stod ved Tysklands Grcense, med 
en Hcer paa hundrede Tusinde M and, og Han vilde, 
sagdes der for fuldt og fast, rykke ind iTystlan d , om 
ikke Tyskerne gik ud af Jy lland . Desuden kcempede 
og sejrede Danskerne i Sundeved baade den 28. M a j 
og den 5. Ju n i. Men saa, sagdes der, var Köngen 
af Sverrig  og Norge bleven vor fuldtro Wen, og at 
Han vilde drage Svcerdet for os. Dog havde Menig- 
mand ondt ved at fceste Lid  t il , hvad der fortaltes, 
eller hvad de lcrste, om de engelske Underhandlinger 
dg de svenste Rustninger. V i husker nok, sagde de, 
Engellcenderne fra 1807, de tog vor Flaade; og at 
Svensterne tog Norge fra os 1814. Derimod havde 
Folk nu engang faaet i Hovedet, at Rusland var vor 
Skytsherre, og de solle dem styrket i  denne Tanke, 
da Tyskerne pan Ruslands Bud Irak ud af Jy llan d .

Endnu i  de Dage, da der fortaltes, at Ebensten 
var ved at indstibe 6000 Mand hertil og at over 
20000 Mand blev staaende i  Skaane, ville ingen rig-
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lig  foeste Lid  derül, skondt det ü l samme T id  heb, 
der var -estilt Kvarle r ü l dem her paa Fyn .

Nogle Dage blev de da ogsaa venlet forgoeves; saa 
hed del sig, Binden Var imod. Men mange lo og 
rystede paa Hovedel. Jm idlerüd var det en Dag, 
allerbedst som vi var midt i  Dvelserne ude paa 
Ekserserplascn, der lod S ignaler ind t il Byen. V i  
saa alle mod nordost efter de ventede svenske T ran s- 
portskibe; men endnu var der ingen T ing  at se, og 
forst en god halv Time efter kom der en stör Mcrngde 
Sejlere tilsyne. Tviv len  var nu lost; og det var en 
underlig Folelse, der gennemstrommede os alle. Der 
blev slet ikke Ta le  om flere D velser, men baade Be- 
falingsmcend og Menige stirrede mod de kommende 
Skibe, der dukkede mere og mere frem af det let 
krusede Be lt. Med et fik alle Skibene F lag  i  Top, 
just som de gjorde et S la g  for at vende ind i F jo r
den og kom temmelig ncer t il Land, og just som de 
morkeblaa F lag  med de gule Kors udfoldede dem, 
dundrede ALresskuddene los fra Vagtskibet, som forste 
Velkomsthilsen til dem her fra deres Bestemmelses- 
sted, Fyn . D a  vi havde staaet og set paa dem en 
god halv Time, blev der bloest S ig n a l t il at marchere 
hjem; og vi kom ü l Byes , ligesom de holdt ind ad 
Fjorden med jevn Sidevind. M en vi horte nu ü l 
vor So rg , vi slet ikke maatte komme paa Skibsbroen 
eller Voldene, idetmindste ikke paa den D e l deraf, 
som vendte ud mod Fjorden. *

Ved Middagsüde lagde de forste Skibe ü l Broen, 
under, hvad Folk kalder, en uendelig Jubel. Gene
ralen og Hans Folge steg straks i  Land, hvor de blev 
modtaget af Kommandanten, og hvad der ellers fand- 
les af Offiserer der i  Byen. Han red straks ind i
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Byen t il Kommandantens B o lig ; og det fulgte jo af 
sig selv, Vagten traadte i  Gevoer, og hvad der ellers 
fandtes af Militcere der i  Nhborg Var opstillet paa 
Torvet. Byen Var saa at sige helt overdcenget med 
F lag , baade danske, svenfle og norske, og Gadcrne 
Var helt stroet med Blomster og Gront. Og Stem- 
ningen hos den störe Moengde Mennesker fra B y  og 
Land, hvorfra Kanonstuddene havde kaldt dem, lader 
sig stet ikke beskrive. Skondt vi var forbudt at komme 
paa Skibsbroen og Voldene, var det umuligt at over
holde Befalingen, da der jo stet ingen Forstel var 
paa os og den ovrige Mennestemasse, vi gik jo, som 
de, kloedt i vore egne Klcrder, v i saa da ogsaa saa- 
meget, vi lystede.

Klokkcn halv fire skulde vi igen stille til Ovelse 
paa det scrdvanlige Sted, tilvenstre for Strandporten. 
Saasnart Klokken var slaact tre, strommede vi derud, 
for var det ikke tilladt. Men vi vidste, at Svenflerne 
stod der, eller da en Moengde af dem. E t  Jnfanteri- 
regiment, der sagdes det Smaalandste, stod henad 
Vejen der forte til Holkenhavn. .Det var ligeved at 
afmachere, dem stk vi altsaa kun et G lim t at se af, 
men det var vi enige om, de saa ikke saa godt ud 
som Dansterne, hvad Kloededragt og Udrustning an- 
gik, men deres morkeblaa Fane med det gule Ko rs 
fik vi en Folelse af maatte tage sig godt ud i Käm
pen ved Siden ad Dannebroge.

Men p-a selve Skibsbroen stod et Garderegiment, 
eller rettere deres Gevoerer stod i Pyramider, mens 
Folkene gjorde dem tilgode med de Forfristninger, der 
uddeltes t il dem i saa rigt M aa l af Folk baade fra 
B y  og Land. Det var et smukt Regiment, joevn 
störe Karle , om just ikke saa voksne som vore Garder-
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De havde Pikkelhuer paa, og bar ikke saalidt S o lv  
paa deres Bandoler, Gehceng og Taster. Deres Klce- 
der Var kendelig af bedre T o i og syet med mere Omhu 
end det forrige Regiments. Desuden bar de Skceg 
over hele Ansigtet, ganste som det vilde vokse selv. 
Der Var blandt dem mange celdre Mcend, og ikke saa 
faa, hvis Haar og Skceg graanede. D a  de saa os 
flokkes paa vor bestemte P la d s , hvorfra v i stod og 
saa saa langelig hen efter dem, kom de hen og blan- 
dede dem mellem os. V i  blev noget undseelige ved, 
at de gamle stoeggede Karle, der saa ud, som havde 
de vceret Soldater en Mennestealder, toge os saa 
venlig i Haanden og se os saa venlig i  Ojnene, som 
om de i os fandt en lcenge savnet, men kcer Broder, 
de Var dragen ud at oplede. Det Var ikke fr i for, 
der listede sig Taarer fra mangt et tindrende Kriger- 
oje, naar de trykkede os i Haanden, og vi danste 
Ungersvende künde Heller ikke holde vore ülbage. De 
talede ivrig med os, men det Var kun tilnods, v i 
künde göre os forstaaelige for hverandre. Dog for- 
stod vi af Klangen i Ordet og G lansen i Ojet, at de 
elstede os, og at vor Sag  Var deres S a g ; at de 
virkelig var kommet her for at hjcelpe os; og at de 
troede ingen künde modstaa Nordboerne, naar v i rig- 
üg tog os sammen, Den halve Time, t il der raab
le s: „trced an" til os, svandt som helt umcerkelig hen; 
og med det samme henvejredes ganste det gamle 
Fjendstab til Svensten, jeg havde faaet som et Arve- 
gods fra Fcedrene; og denne Overgang udviklede 
Modet med det svenste Garderegiment.

Nogle Ojeblikke efter marscherede v i tankefulde ud 
ü l vore Ovelser. D a  vi holdt H v il, faldt Ta len  
igen om Svenflerne, som nu alle vare enige om vare
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vore Venner trods Russer og Englcendere. I  Ord- 
skiftets Lob gjorde en den Paastand, at ingen D an
sker nu mere maatte bruge Ordet: „H er ser ud, lige- 
som Svensken har vceret her!" om noget der saa for- 
styrret og odelagt ud, da Svensterne nu ikke vilde 
ode dort Land og Gods, men vcrrne det mod T y- 
sterne. Det Var bedst, mente Han, vi styldte Tysterne 
for a l Ufcrrd. Og det folger ncesten af sig selv, det 
blev enstemmig vedtaget. Det hundreaarige Nag til 
Broderfolket Var saaledes stundet som Dug for So len ; 
men det gamle O rd ; „Tysten Var aldrig Dansten 
god," blev ristet endnu dybere i Folkehjcrrtet. Det 
Var mcerkelige Dage, Aaret 1646 gav, og mellem 
disse Mcrrkedage blev denne mig en af de mest af- 
gorende.

D a vi Klokken syv kom tilbage fra Ovelserne, 
blev der et Husar-Regiment udstibet, der sagdes, det 
kaldtes det Skaanste. Dem künde vi bedre tale med, men 
der blev ingen Lejlighed dertil, da Ordren om at sidde 
t il Heft snart blev givet, og vi maatte saa nojes med 
at se dem ride gennem Byen med flyvende Standarter 
og fluldret Sabel.

Lige i Aftenstunden kom Mandflabet fra A rtille
riet i  Land. De blev indkvarteret i  Byen, men 
Mandstabet maatte arbejde fliftevis om Natten med 
at faa Hestene udstibede. Byen var i Forvejen over- 
lcesset med Jndkvarteringer, og da de dog gcerne 
vilde modtage og bevcerte deres svenste Gcrster saa 
godt som muligt, maatte vi Rekrutier finde os i at 
rykke sammen, og tildels ligge i  Halm. —  De svenste 
Artillerister la lle  v i ikke meget t il eller med; de lod 
ogsaa t il at stotte mindst om v i Danste. Men, set 
fra  den anden Side, havde de vist ogsaa meget lidt
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T id , da de, de faa Dage de Var i  Byen, stadig ar- 
bejdede med at udskibe deres Kanoner, Vogne og det 
hele M ateriel, som fulgte med Korpset. Der klagedes 
ingen Steder over deres Opforsel i  Kvartererne; men 
der blev baade talt om og leet af deres underlige 
Fcerd ved Bordet, og om den daarlige Sm ag de havde 
for den fine M ad, Nyborgerne opvarlede dem med. 
B landt andet fortalte Kokkepigen i  mit Kvarter Dagen 
efter, for vi danfle Rekrutier, at der Var lavet den 
dejligste „Lammefrikase" til dem om Aftenen, de kom. 
Der var endogsaa Asparges ü l, men hun mente 
endda, de gik faa godt som sultne sra Bordet. De 
havde i  det hele kun nippet t il Maden, ja  den ene 
havde endog spyttet en Asparges ud under Bordet. 
Derimod havde de, ü l Harme baade for Madammen og 
Pigen, spist tort Rugbrod og drukket L )l ogBrcende- 
vin til, og iscer Brcendevinen levnede de ikke en 
Draabe af, skondt den lillc  Karaffel t il halvtredie Pcegl 
var sat fuld for dem.

T i l  Frokosten havde der vceret dcekket med kold 
Steg, Radiser og Rejer, men de havde saagodt som 
ganske vraget Maden, Teen rorte de slet ikke; og det 
eneste de havde nydt var hver nogle faa Mundfulde 
Rugbrod, hvorpaa de ikke engang smurte Snw rret, 
som skikkelige Mennesker göre, men de spiste det t il 
med Gaffel og Kn iv , som havde det vceret Flcesk. 
Brcendevin var der ikke dcekket med, som jo ogsaa 
vilde vceret flovt, naar der flulde skcenkes Te , derimod 
var der en Maske L )l t il hver M and; og den havde 
de tomt.

Pigens Harme naaede imidlertid sin Hojde, da 
vi fortalte hende, v i havde set dem sidde i deres Kam
mer kort efter Frokosten og gnave af deres Kommis-
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brod, uden at skcere det af eller engang tage det af 
Posen , og uden at spise noget S u l  til. —  „H u , 
h a !"  sagoe Pigen, „nwn de dog ere rigtige Menne- 
sker? Jeg künde, saa Gud, ikke regne dem for andet 
end Fce, dersom ikke de Var kommet saa stikkeligt at 
hjcelpe os mod Tysterne. Men baade Madamen og 
Mcster siger, v i stak bcere oder med dem af den 
G rund !"

D a  vi havde gaaet paa Ekserserskolen seks Uger, 
blev vi udstyret med nyt T o i lige fra Top til Taa . 
Ordet gik at vi snart skulde sendes til Armeen; men 
der var indtraadt en scer Standsning i alt, sitzen 
Svenskerne Var kommet hertil Fyn . Egentlig higede 
v i ogsaa efter at komme afsted, da v i igrunden folte, 
v i ikke var, hvor v i skulde vcrre, og derfor var uhel- 
dige naar nogen spurgte os, om vi dog ikke snart 
skulde derop: „H er ligge I ,  og Svensken liggeved 
M iddelfart," lod Ordet, „og hvad kan det dog hjcelpe 
at nole!" V i  var 1100 Mand ia lt, men endelig blev 
der sendt 400 Mand ü l femte Bataillon og kort efter 
100 Mand t il 3die Reserve Jcegerkorps. V i  ovrige 
600 M and skulde vente paa ncermere Ordre; men 
den künde komme hver Dag, hed det. Nu fik vi Offi- 
serer. Det v il sige, vi inddeltes i  to Kompagnier, fik 
Numer, og der blev ansat en Kaptain og en Lojtnant 
ved hvert Kompagni. Det var kun lid t; men noget 
er bedre end intet; og det hed sig, v i skulde have 
flerc, naar vi kom til Armeen. V i  fik endelig skarpe 
P atro ner; og det hed vi vare marsfcrrdige; men en 
Dag gik Ordet, v i skulde t il A ls ,  en anden Dag at 
v i skulde t il Jy llan d . Vore Forceldre, Sloegt og
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Venner kom og log Fa rve l med os og bragle alle 
S la g s  gode Säger, v i stulde have med paa Rejsen, 
for bei heb immer, det Var saa omtrent at komme 
paa Sultekur, naar v i kom t il Armeen.

Endelig kom den 22. J u l i .  Og om Morgenen 
Klokken seks stillede vi t il A fm ars udenfor S tran d 
Porten, paa den ny Vej, der forte efter Holkenhavn. 
Og forst her overrakte vor gamle Skolemajor vor 
Kaptain en Ordre, der lod paa, at Han stulde fore 
os t il A ls . De to forste Dage stulde v i marsere t il 
Faaborg og derfra overfores t il Mummark paa 
A l s , hvor vi stulde vente eller modtage ncermere 
Ordre.

Den 23. J u l i ,  det Var en Sondag Eftermiddag, 
naaede vi Faaborg, med omme Fodder og noget for- 
sagte efter de to forste Dages Marsch. V o rt Kom- 
pagni havde ligget i  Kvcerndrup Sogn om Natten, 
og Morgenen efter stillet paa Egestov; og saaledes 
nogenlunde gaaet halv fjerde M il hver Dag. F ra  
den ene S ide folte v i, det Var snart a lt, v i künde 
taale, men fra den anden Side , at der ikke godt 
künde gores mindre Fordringer t il os.

Jeg blev indkvarteret hos en Skibsbygmester Dyre- 
borg, som jeg forresten ikke saa og endnu mindre 
kom til at kende, men Hans Kone opvartede os godt, 
og Pigen, der viste sig saa forekommende, at det Var 
ncer ved at grcrnse t il det Vcemmelige, indbod os, 
for v i endnu gik fra Bordet, t il at gaa med ud at 
spadsere om Aftenen.

Mandag Morgen, den 24. J u l i ,  stillede v i paa 
Skibsbroen. V i  troede, v i stulde indstibes t il A ls  ; 
men fik bekrceftet at Skibstommerfolkenes Paastand, 
at der Var ingen Skibe til os, Var rigtig. V i  kom
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igen tilbage til vore Kvaterer, hvor vi om Efterm id- 
dagen Var Vidne til, at en Skonnert lob af Stabe
len paa vor Veerts Vcerft; og vi deltog i et lille  
Gilde, der blev holdt ved denne Hojtidelighed.

Den 26. J u l i  om Morgenen Var de forventede 
Skibe komne, men baade denne Dag og den folgende 
Var det en saa rygende Storm  og Modvind, at 
det blev set halv hen som en Umulighed at sejle 
over.

Den 28. sagdes der Stormen Var lagt sig lidt, 
og Var Heller ikke saa stik mod, som de forrige Dage. 
V i  var da ogsaa ombord alle Mand Klokken sein, 
men saasnart vi kom udenfor B jorno, rejste Stormen 
sig igen, Topsejlet paa Sluppen, v i Var ombord paa, 
blev bjerget, de andre rebet, og hele Mandskabet, paa 
nogle saa noer, kom ned i  Last og Kahytter, for ikke 
at vcere Sofolkene ivejen. V i  var en halv S n es 
M and, der blev paa Dcekket, vistnok af den Grund 
v i künde ikke stuves ned i Rummene. V i  saa det 
som en Lykke, og saa meget er vist, vi havde det og- 
saa friere med Lüften, men vi blev drivvaade af 
Soerne, der gik lukt over Skibet. Klokken tolv kastede 
v i Anker udenfor Mummark, hvor vi laa godt i  Lce 
under Skoven, og tre T im er efter stod vi allesammen 
opstillede udenfor Fcergegaarden. V o r Kaptain havde 
ventet, at modtage Ordre der, men da der ingen var^ 
sagde Han, saa faaer vi, Sa tan  brcekke mig, gaa t il 
Sonderborg. Han lod os dog forst sporge, om v i 
havde M ad i vore Poser, med den T ilfo jn ing , §1 v i 
nu var paa Feltfod og fik tage det, som det künde 
falde sig for os. M ad havde vistnok ingen af os 
Trang  for, men de fleste valgte ligegpldt at smage 
Kosten hos Alsingerne og stormede dexfor t il Geest-
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giveren. Sagtens have vi 600 M and ordentlig tcrret 
paa Hans Forraad baade af Mad og D ritte ; men 
det fandt vi, Maden smagte godt og Var, trods al 
Snak  om de dyre Tider, vi blev truet med paa Fyn , 
noget billigere end vi Var vant t il at faa den i  N y
borg. Ester en Tim es Hvile og Spisetid gik v i hen 
mod Sonderborg, men modtog undcrvejs Ordre t il at 
indkvartere os i Vollerup.

V i  skulde have Sp ise  i vore Kvarterer, og vor 
Vcrrt spurgte os, om v i helft vildc have „Taregrod" 
eller Kaffe og Smorrcbrod, som Var de eneste Reiter, 
der i Hast künde skaffcs tilveje; og det Var ligestraks 
Asten. V i  saa sporgende paa hverandre; derncrst 
smaasnakkede vi om Sagen, men da ingen af os 
vidstc, hvad „Taregrod" (Boghvedegrod) egentlig var, 
erklcerede vi os for Kaffe og Smorrebrod. E n  halv 
Time efter fad vi ved de dainpende Kaffeskaaler, som 
det vel egentlig burde kaldes, og de störe Smorre- 
brodsfade, rundt om det lange Bord , i ivrig Sam - 
lale med vor Vcert.

Den 29. J u l i  om Morgcnen skulde vi marscre 
Nord paa, hvor vi for en T id  skulde göre Tjeneste. 
Men vi blev forst trukket ud paa en M ark udenfor 
Bycn , hvor v i stod en Hel Time uden at vide, hvad 
v i ventede efter. Men nu kom der to Offnerer i 
Generalstabsuniform, fulgt af flere Ordonantscr, 
ridende hen ü l os. D a  vi havde gjort den befalede 
Huneur, ncevnede den ene sig som Stabsskef hos 
General Hansen, den Hojstkommanderende paa A ls , 
og den anden som Adjutant i sammcs S tab . De 
var kommet i Folge med Flankekorpsets Overauditor 
for at krcrve os t il at aflcegge Troskabsed t il Hans 
Majestcrt Köngen, hvilke Han antog vi som cerekoere
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Soldater gjorde med Glcede. Han stansede og saa 
sporgende paa os. Men straks stemmede vi i med 
saa stcrrke B ifa ldsraab , at vorKaptain  blev helt for- 
fippet, vimsede om og truede ad os. V i stod et 
Ojeblik efter som Stotter med Gevcer paa Skulder, 
og vor Kaptajn tog Ordet i en ncesten krybende Tone 
og sagde: „H r . Obersten maa undskylde dettc grove 
B rud  paa D issiplinen! Folkene er allesammen Re
krutier; paa dcrcs Dressur paa Skolen har jeg ikke 
havt nogen Jndflydelse, da jeg forst kom til dem Ire 
Dage for Afmarsen fra Nyborg, men bliver jeg dercs 
Kaptain ret lcenge, lover jeg helligt, at de nok skal 
glemme deres Bcgejstring for de hojere Soldater- 
P lig te r!"

„M in  kcere H r. Kaptain !" svarede Obersten, „lad 
os takke Gud for denne Bcgejstring hos vor brave 
Menigmand, det er den, der gor dem til de udmcrr- 
kede Soldater, saa de tor gaa mod alt og kan taale 
alt. Den stive Hojtidelighed, der gaar under Navn 
af Dissiplinen, er ganske uholdbar i vore T id e r; og 
det vilde derfor vcere mod al Kondnjte, om De strcebte 
at udrydde Begejstringen hos deres Undergivne, og i 
dens Sted plantede den gamle D issip lin !

„D et skal blive, som H r. Obersten besäter," sva
rede Kaptajnen, „forsaavidt jeg ad den Vej kan be- 
vare min egen Vcerdighed og opfylde mine P lig - 
ter."

Derpaa kom vi t il at danne en stör Rundkreds. 
Obersten og Adjutanten blev i Midten, medens Audi
toren oplceste Eden for os. V i  stod imidlertid med 
Gevcer i  venstre Haand, den hojere og scerlig de tre 
Fingre rakt mod Himlen, og da Eden var spürst, 
udtalte vi Ordene: „Saasandt hjcelpe os Gud og



67

Hans heilige O rd !" —  D er indtraadte ovenpaa 
en dyb Tavshed, hvorunder jeg künde höre mit eget 
Hjcertes Banken; men Obersten afbrod den ved at 
udbringe et Leve for Konge og Fcedreland, der fulg- 
tes af et rungende H urra . Derpaa vendte Han sin 
Hest og red dort med sit Folge. Kaptajnen gentog 
de scedvanlige Kommandoord, og snart var vi paa 
M arsen til vort Bestemmelsessted, Byen Braballig .

P a a  M arsen gennem Landet var a lt N yt og 
Fremmet for o s; men ncrst efter de immer bugtede 
Veje, hvorpaa vi ikke künde se längere, end vi kom, 
var det Kvindernes sceregne Dragt, og den underlige 
Klang, der lod til os fra deres Ord, naar vi spurgte 
de forbigaaende om et eller andet. Scerlig spurgtes 
der tit for Lojer, hvor langt v i havoe til B ra 
ballig ; men Svaret lod lange: „ E n  Ire Stunds 
G ang ;" senere blev det „to S tunds Gang" og „en 
Stunds Gang," Og dette blev paa en Maade det 
forste ejendommelige Alsingske, v i leerte.

Det vilde baade blive for langt og for kedeligt 
for Lceserne, om jeg meddelte alt, der staar skrevet 
i Dagbogen baade fra Opholdet i  B raballig  fra  den 
29. J u l i  t il 24. August, og ligedan fra det senere 
Ophold i Sonderborg i Aare is fire sidste Maaneder. 
Derfor meddeles kun enkelte Trcek af Dagbogen; og 
det ovrige enten rent forbigaaes, eller sammensmelter 
t il et Hele.

Det var en stör Bondegaard, jeg var indkvarteret 
i. Manden var ung og Hans Kone ligedan; og alt 
synes at tyde paa de levede lykkeligt; og alt var i 
god D rift . Der var sorget saagodt som muligt for

5*
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dort Velvcrre, saavel paa den ene Maade som paa 
den anden; og Mauden sagde det mer end en Gang, 
at Han gcrrne vilde huse og fode os hele Vinteren, 
naar vi blot künde holde Tyskerne derfra.

Men foruden denne unge M and, den virkclige 
Arvefcester af Gaarden, boede der en Hel Fam ilie til, 
og det Var Mandens Fader, der Var Aftcegtsmand. 
Hans Kone og en voksen Datter boede hos Ham og 
der saa i det hele taget baade rigere og finere ud 
hos Aftcegtsfolkene, end hos Gaardmandsfolkene. Jeg 
havde ikke vceret der mange Dage, for Datieren, der 
i „Aftcegten" paa en meget fortrolig Maade ncermede 
sig til mig, hun indbod mig til at sidde hos sig un- 
der Lindetrceerne udenfor deres Dorre, og, endda Ud- 
talen lagde mange Hindringer i  Vejen, fik vi lange 
Sam taler med Hinanden. D a  der var gaaet nogle 
Dage dermed, holdt hendes Fader sig til mig; og 
Han var en meget livlig og snaksom Mand, der for
talte mig mangt og meget om Hertugens tidligere 
Fcrrd der paa A ls . Han talte ogsaa meget om
Krigen og spurgte ud om alle mulige Forholde her- 
hjemme paa Fyn . —  Tilsidst bod Han mig ind i 
Stuen, uden at jeg i mindste Maade anede Gründen 
dertil.

D a  jeg sad der og samtalede med Ham, kom 
Datieren ind fulgt af sin Moder. De hilsede mig; 
og Datieren vendte sig til Faderen og Moderen og 
sagde: „ S e  nu da, hvor Han ligner Esben!" —  Jdet 
hun sagde disse Ord, rodmede hun stcerkt og flog 
Ojnene ned. Jeg selv maatte ogsaa flaa Ojnene ncd, 
og det faldt mig ind, jeg var i  en rigtig underlig 
S tillin g . Men hendes Fader tog Ordet og sagde: 
„V o r D atier her havde sig en Fcestemand, der stod
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ved 10. Bataillon , men Han faldt Paaskedag i  S laget 
ved S lesv ig . Nu har hun mellem alle Soldater, hun 
har set i Sommer, sogt Hans Ligc, men forst fundet 
Ham i D ig. Hun forlanger af os Gamle, v i stal 
täte for hende hos dig. Hendes Udseende kender D u , 
hendes Hjccrtclav kommer D u  aldrig til at klage over, 
hun har godt til Bedste, og vor V illie  giver vi t il 
det; men sig os nu bin Mening om Sagen, og lidt 
om dine Udsigter for Fremtiden!"

Jeg blev meget overrasket over det uventede 
F r ic r i ,  men jeg kendte aldeles intet t il, hvad det 
var at blive forelstet, og Heller ikke dette vakte mindste 
Folelse hos mig i den Retning, saa det gjaldt kun 
om at slippe saa cerligt fra det som muligt, og uden 
at krcenke Pigcn eller hendes Forceldre paa nogen 
Maade. —  F o r jeg fik svaret, sagde Pigens Moder 
t il sin M and : „D et kommer an paa, om Karlen ikke 
har sig en anden Foestemo, vor Fa d e r!"  —  „D et 
har jeg ikke," svarede jeg, „og det har aldrig staaet 
for mig, jeg skulde have nogen, derfor kan jeg hver- 
ken svare ja  eller nej idag paa det Sporgsm aal, I  
gav mig. Men maaske jeg ikke behover at give noget 
S v a r , naar jeg ligefrem siger Eder min S tillin g  
og mine Udsigter i  L ivet; og det skal jeg göre ganske 
crrligt."

„M in  Fader," sagde jeg, „er Skrceder og Fceste- 
husmand ovre paa Fyn . Han er en i  alle Maader 
hcrderlig Mand og noget mere fremmelig end de fleste. 
Han er stet ikke faltig, men Han har havt t i B o rn  
og otte af os lever endnu, og de tre af Hans fire 
Sonner er ved Armeen. Formue^ejer Han ikke, da 
Han alüd kun har havt af Haand og i  M und, M ine 
Udsigter for Fremtiden er altsaa, hvad rige Folk
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kalder morke, og for mit eget Vedkommende kan jeg 
sige, jeg endnu aldrig har tcrnkt paa min Frem- 
lid ."

Moder og Datter listede dem nu ud af Stuen, 
men Faderen svarede: „D u  kan derfor vcrre lige god 
K a r l ."  Men Heller ikke mellem os vilde Talen flyde; 
jeg saa ü l mit Uhr og sagde: „ V i  skal paa Vagt 
Klokken fire ; jeg skal hen og se efter mit T o j."  Jeg 
log Fa rve l og gik. —  Frieriet voldte mig ikke videre 
Hovedbrud; jeg Var bestemt paa ingen T ing at göre 
0g altsaa aldrig mere tale om Sagen, hvis de ikke 
gav Anledning, og sige bestemt Nej, om de stog den 
for.

Natten efter, da v i stod paa Vagt längs Alssun- 
det, Irak der et forfoerdeligt Uvejr op, mcd Torden, 
S torm  og Regn, längs Sundei og over Den. Lyn  
og Tordenskrald vare strcekkelige, og Storm  og Regn 
Var det ikke mindre. N aar der kom et Lyn , künde 
vi et Ojeblik se alle Genstande om os, endogsaa en 
lille  Patruilliebaad der netop gik ned ad Sundet og 
gyngede som en Spaan paa Bolgerne. N aar saa Lynet 
slukkedes, Var det saa morkt, at vore Bajonetter lyste i 
Natten som smaa L y s . Tordenen flog forst ned bag 
os, gennem Skorstenen paa et Hus, hvor en gammel 
Kone blev slaaet ihjel og derncrst for os i Sundet. 
V i  fornam et heftigt T ryk  ved Nedslaget, men en 
Aflosning paa otte Mand, der gik noget fra  os, blev 
kästet t il Jorden, men kom dog ikke til Skade. Og. 
under dette styrtede Regnen saa voldsomt ned, at jeg 
künde fornemme, det klare Band flod ned mellem 
Klcederne og den bare Ryg,

M ens vi laa der i  Braballig , blev vi aldrig for- 
styrrede af Tyskerne forfra, v i saa endog stet intet t il
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dem. Der havde lidligere slet ikke vccret Ta le  om, 
a l have Vagt Nord for Avgustenborgfjorden, men et 
Rygte havde fortalt, Tyskerne vildc nytte Lejligheden 
og göre Overgang, derfor Var vi sendt der nord paa. 
Men om Morgenen tidlig den 17. Avgust skrcrmmedes
v af en stcrrk Kanonade syd fra . De fleste mente, 
d t̂ var paa Sundeved, og at Tyskerne, der sagdes a l 
vcere bleven meget forstcerkedc i Sonderjylland, Var 
ifcerd med at gaa over cller da forsoge derpaa. Fo r 
et saadant Tils'alldes Skyld stulde vi trcekkc vore 
Steandvagter ind og enten gaa til Sonderborg cller 
ombord paa de i Avgustenborgfjorden liggende Krigs- 
stibc. V i  drog ogsaa afsted, men cfter en lille  M ils  
M a rs  modte vi en Ordonants fra Sonderborg, der 
meldte, at Kanonaden hidrorte fra en Kamp mellem 
Skibene i Flensborgfjorden og Battcrierne ved Hol- 
nces. B i  gik attsaa tilbage til vore Kvarterer igen, 
og opstillede Strandvagter.

Hele Höften blev endt, medens vi var i B rab a llig ;
v i tog Del i Markarbejdet, og undrede os over mange 
af dcres scere Skikke, baade ved Arbejdet og i Mad 
og Dritte . Men intet undrede os saamcget, som dc
res störe Hang til Kaffe og Kaffepnns, der ligefrem 
var Kaffe med Brcendevin i. Det var baade Moend 
og Koner, Karle og Piger, der drak Kaffepnns, og 
det indtil ti Köpper hver. —  Frieriet med Datieren 
i  „Aftoegten" kom aldrig mere paa Tale , og dog blev 
den gamle Mand ved at vcrre venlig og bod mig 
snart daglig ind at lcese Aviser, men Datieren saa 
jeg ncesten aldrig mere.
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Den 24. ^August marserede v i fra Braballig , 
laa en Nat oder i Landsbyen B ro  og kom Dagen 
cfter t il Sonderborg, hvor oi blev indkvarteret i  den 
störe Borgerstole. Her fandt v i Byen fuld af S o l-  
dater og stodte sammen ined mange Kendtfolk, der 
bod os velkommcn paa Krigcns virkelige Skueplads, 
hvor de paastode, vi ikke for havde vcerct.

Dagen efter kom der to Kompagnier til, der sam
men mcd vi to Kompagnier, der Var kommen fra  
Nyborg, kom til at udgjore en Bataillon . V i  Var 
nu 1200 Mand, allesammen Frilodsmcrnd i 23— 24 
og 25 A a rs  Alderen. Der blev sagt os, vi maatte 
blive en udmcerket Bataillon , men at vi endnu vare 
uovede. Samme Dag fik vi en M ajor Krabbe til 
Bataillons-Kommandor. V i  Var nu ogsaa forsynede 
med Underofsiserer, men Underkorporaler blev der ud- 
taget af vor egen Midte. Jeg blev ved denne Lejlig- 
hcd udtaget til Underkorporal, men jeg stulde, sag- 
des der mig, endnu gjore tre Feltvagter som 
Menig.

Den 26. August gik vor Bataillon for forste Gang 
over Alssundet paa Pontonbroen. I  dct nordre 
Brohoved stod en Liniebataillon, der drev Spot med 
vöre helt nye Klcrdcr og Gevcerer og sagde, det var 
godt kendt, vi Var nys lobet fra Mester, da vi hver- 
ken var „vejrbidt" og Heller ikke havde lugtet Krudt. 
V i  holdt Fodslag, idct vi gik op ad Skrcenten, men 
ogsaa dette fandt de gamle Soldater lastvcerdigt og 
sagde: J a  göre S tad s kan I ,  „Rekrutsnuder," som 
I  er! men kan I  genne Tysterne? Og bcer Je r  ikke 
ad som tredie Bataillon, der troede Tysterne rykkede 
frem en Nat, der var et P a r  Koer der bissede lose. 
De gav dem straks t il at flyde paa de stakkels Koer,
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og hver So ldat, der laa i Sonderborg og paa hele 
A ls , blev Llcest ud. Dette og meget mere maatte vi 
höre af de gamle So ldater; men snart kom vi dem 
forbi og horte ikke mere til de D rille rie r.

Forpostkceden stod om Dagen fra Vemmingbond og 
oder den vestlige Skraaning af Dybbelbanker og stodte 
t il Alssundet om mod Sandberg. Her kogte v i 
for forste Gang vor Suppe paa aaben M ark ; men 
Tyskerne saa vi ikke noget til. Om Natten derimod 
stod Koeden i en Halvkreds 5— 600 Alen fra  Bro- 
hovederne. Det Var en meget mork Hostnat, forste 
Gang vi stod der, smaaregne gjorde det, og kedelig 
blev Natten tilgavns, med det Selskab jeg havde. V i  
kom paa Post Klokken 10 om Aftenen, og det blev 
sagt os, det Var en meget vigtig Post, da Fjenden 
let der künde liste dem frem ad Landevejen, mellem 
endel nedbrcrndte Huse og Gaarde, og at v i derfor 
maatte lytte skarpt, og af og til lcegge os ned og 
kige henad Jorden. Jeg Var imidlertid v is paa, T y 
skerne ikke skulde overraske os, jeg saa skarpt i Mor- 
ket, og i det mindste paa et Halvhundrede Skrid ts 
Afstand skulde jeg nok hilse paa dem med et Skud, 
saa alle andre künde tage dem iagt.

„Hvordan skal vi dog bcere os ad?" spurgte min 
Kammerat, Nasmus E  . . . ., en K a rl, der nceppe 
24 A a r gammel, noesten Var helt afkroeftet af D rik 
og, idetmindste efter Hans eget P ra le ri, af andre 
hemmelige Synder. „ V i skal jo bcrre os ad," svarede jeg, 
„som der er sagt os, og som vi jo alt har provet 
det saamange Gange ovre paa A ls . —  Nu gaar D u  
mod Best hen til ncrste Post, og mens staar jeg og 
ser om Tyskerne ikke kommer frcem ad Vejen, naar 
D u  kommer tilbage, staar D u , mens jeg gaar hen til
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den mod Ost; og saaledes skiftes vi t il."  —  Han 
vendte sig og vilde gaa mod Best, men sagde: „A a , 
maa jeg ikke gaa mod Ost, jeg har Regnen lige i 
Ncesen mod den K an t?" —  Jeg lo og gik naturlig- 
v is ind paa Hans Forlangende. S a a  gik Han mod 
Ost, men kom tilbage og bandte, det Var ligegalt den 
Vej, for saa havde Han Regnen i  Ansigtet, naar Han 
gik tilbage. „N u  bliver jeg staaende," sagde Han, 
„ t il Aflosningen kommer." „Enten skal Du gaa, som 
D u  bor, eller ogsaa D u skal gaa tilbage til Feltvagten 
og melde Dig syg, at jeg kan saa cn anden Kamme- 
rat," svarede jeg. —  „Melde mig syg, bliver det sidste, 
jeg gor," svarede Han, „for saa lukker de mig ind paa 
de Sa tan s Lasaretter, hvor jeg hvcrken kan saa 
Brcrndevin eller K . . . det provede jeg i Nyborg, 
og jeg ved nok, hvad det giver. S ka l det vcerc et
af to, saa gaar jeg helft mod Ost, at jeg dog kau 
havc Binden paa Ryggen, det lcengste muligt." Han 
drak dygtig af sin Flaske, tog sig en Skraa  og be- 
gyndte sin tunge Vandring.

V i havde staaet en Time, og Klokken var nylig 
slaact elleve ovre i Sonderborg, da Han gjorde mig 
opmcerksom paa et L y s , der bevoegede sig frem og 
tilbage paa Tomten af et nedbroendt H u s , et halvt 
Hundrcde Alen foran os paa venstre S ide af Vcjen. 
Det saa ud som en M and, der ledte cftcr noget med 
en Lygte i Haanden. Forst vilde Han stydc, men det 
hindrcde jeg Ham i ;  derncest vilde Han melde det t il 
Feltvagten, men det fandt jeg Heller ikke passende, 
endelig maatte jeg lade Ham gaa nogle Skrid t frem 
ad Vejen, dog kom Han hastig tilbage og paastod, det 
var en gammel Mand, klcedt i  en Dragt ingen nu 
om stunder bar, Han bad, den Mand tage sig, det
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Var Spogeri, og at v i var de ulykkeligste Mennester, 
der var til, at v i flulde staa der i Nat i  Rcgn og 
Morke, omgivne Laade af „tyste Djcrvle" og andre 
„onde Aander." Skondt baade Tiden og Stillingen 
opfordrede til spcendt A lvor, maatte jeg le ad Hans 
overdrevne og utidige Fryg t. Han cergreoe sig der- 
over og spurgte, om jeg da stet ikke var bange for 
Spogeri, om jeg turde gaa hen og sporge Manden, 
hvad Han gik efter. —  Jeg svarede, jeg turde gaa 
paa mine lovlige Veje, hvor de end faldt, og kom 
der Ordre t il os, at v i stulde gaa frem t il Manden 
og sporge Ham, turde jeg godt gaa forrest. Men nu 
havde vi netop faaet Ordre at blive her; og saa blev 
vi her. —  „D u  ved S v a r  altid," svarede Han; „men 
D u er ligegodt ikke saa taabelig. Jeg har for bildt 
mig ind, at alle de Hellige var nogle Faarehoveder, 
men det er D u dog ikke. Mon jeg ikke ogsaa künde 
blive af de Hellige?" —  „D et v il D u  jo stet ikke 
voere," svarede jeg. —  „A a  nej, D u  har Ret," sva- 
redc Han. „Jeg v il ikke vcere af de Hellige, for saa 
lo alle Mennester ad mig, og jeg künde hverken faa 
Bramdevin eller det andet, jeg holder saameget af, 
men som D u ikke kan lide jeg ncevner, nei jeg v il ikke 
vcrre af de Hellige, selv om jeg kommer til Helvede, 
for det kan aldrig have Rimelighed, der stal vcere 
saa ringe, som Prcestcrne mener. Der maa jo vcere 
mange Fornemme og Rige, ja selv Konger, for de 
dritter jo og Hörer allesammen, lige saavel som jeg. 
M en der er jo ogsaa en langt nemmere Maade at 
stippe uden om Helvede paa, og den v il jeg holde 
mig til. „Troer D u  ikke," sporger Han mig, „at det 
er sandt, Vorherre er saa god, som de siger om Ham?"—  
Jeg maatte svare ja , men horte med G ru , at Han
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fandt, Vorherre saa Heller ikke tog det saa noje ined 
Hans Fcerd, iscer naar Han trolig gik til strifte og 
alters. Jeg vilde talt mere med Ham, men Han drak 
af sin Maske, paastod atter, vi Var de uLykkcligste 
Mennesker paa Jorden. L id t cftcr bod Han mig en 
Maske V in  og et godt M aaltid , naar vi blev lost af 
Vagt, om jeg vilde staa Post ene, mens Han satte sig 
ned og sov. Jeg Lod Ham atter, at gaa til Felt- 
vagten og melde sig syg, men fik de samme S v a r . 
F ra  den T id  af nojedes Han med at sige: „ V i  bliver
.................... aldrig lost a f!"  —  Det havde forresten
ogsaa ncrr bleven en vel lang Post, for hvordan 
det Hang sammen eller ikke Hang sammen, saa blev 
Klokken ncrsten halv fem, for vi blev lost af.

V i  var egentlig paa Feltvagt hver anden Dag, 
dog stod vi kun Forpost den ene Gang og den anden 
Gang i Brohovederne og Lobegravene. Der taltcs i 
disse Dage stcerkt om Vaabenstilstand, men den ene 
Dag gik efter den anden, uden der kom nogen sikker 
Tidende derom. Men om Morgenen den 3die Sep
tember, noget efter Solen var staaet op, og Forpo- 
sterne havde indtaget deres Dagstilling, saa vi fra 
Brohovedet, hvor vi havde staaet den Nat, en vceldig 
Rogsojle ude paa Soen, der loenge skjulte Skibet, der 
udsendte den, for os. Men endelig drev den tilside 
og vi saa Dampskibet Gejser med hvidt F lag  paa 
Stortoppen styre ind mod Sonderborg. Somme paa
stod, v i maatte have faaet Fred, andre mente der 
var stuttet Vaabenstilstand, atter andre, at Fjendtlig- 
hederne skulde stanses indtil videre. Men for forste 
Gang i mit L iv  folte jeg Sandheden af Ordet: „Fre-
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den er sod," da den stolte Se jle r ined det hvide Fre- 
dens F lag  gled ind i Havnen. Inden en halv Time 
havde vi Tidendc om, at der var sluttet Vaabenstil- 
stand paa seks Maaneder; og at den skulde opsiges 
med en Maaneds V arse l. V i  ansaa det saagodt 
sorn en Fred, vi Var jo ukendt med Sagernes Gang. 
Samme Dag marseredc to Batailloner fra Bycn  for 
at indkvarteres paa Landet; og vor Bataillon blev 
indkvarteret i  Byen.

Egentlig blev Tjenesten ikke lettere for os, da det 
hed sig. alt skulde gaa sin vante Gang t il Köngen 
havde vceret der og set, hvordan alt Var ordnet. 
Köngen log forst t il Jy lla n d ; men den 15. og 16. 
September tydcde dog alting paa, Han kom snart: 
en Mcengde Krigsskibe var der samlede udenfor paa 
Rheden, fra de storste til de mindste: Der var et 
Linieskib, fire Frcgatter, Korvetter, Brigger, Kanon- 
baade og Kanonjoller, idet hele nogle og fyrretyve 
foruden Dampskibene, der kom og gik. Det var alle 
dem, der havde blokeret de tyske Havne, eller paa 
anden Maade deltaget i Krigen. V i  var saagodt som 
altid paa Forpost, og med Tjenesten blev det taget 
langt strcengere end for Vaabenstilstanden, og det hed 
sig, det var for at künde vise Köngen den paa den 
vcrrdigste Maade. Tilsidst hed det sig imidlertid, at 
der slet ingen S tad s maatte gores for Köngen, mens 
Han saa Forposterne; ingen maatte forandre s in S t i l-  
ling, fordi Han red forbi, men blive staaende, som 
spejdede Han efter Fjenden,

Endelig kom Köngen en Asten, eller da henimod 
Asten, sejlende ned ad Alssundet paa Dampskibet 
S lesv ig . V i  stod heldigvis i  det nordre Brohoved, 
hvor v i havde ingen T ing at tage os for, men god
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Lejlighed t il at se alt. Skibene vare ncesten helt 
dcekkede med Flag , Matroserne stod smykkede paa 
Rcecr og Stcenger, paa Moers og Doek. Kanonerne 
dronede og Hurraerne rungede, som hele Jorden der- 
ved flulde ryste. Köngen kom t il at bo i et stört 
H us lige for Havnen, hvorfra Han künde se paa det 
proegtige Fyrvoerkeri, Skibene afbroendte for Ham, og 
som varede t il Klokken elleve om Aftenen.

Noeste Dag saa Köngen Forpoststillingen om For- 
middagen og Var paa Skibene om Eftermiddagen. 
Der Var S tab s nok, men, at „v i kan faa formeget af 
det Gode," moerkede v i her, for saasnart vi kom af 
Forpost, skulde vi paa M resvagt for Köngen; og saa 
snart v i kom af W resvagt, skulde vi paa Forpost; 
saaledes gik det i oder tre Dogn. Endelig rejste 
Köngen t il Avgustenborg en Morgen, og samme Dag 
skulde Han se Troppernc paa A ls ,  der vare samlede 
paa Marken ved Landsbyen Kjettinge. Ved denne 
Lejlighed blev der uddelt Ordenstegn t il dem, der 
scrrlig havde udmoerket dem under Felttoget, Her 
künde vor Bataillon  ikke komme i Betragtning, da vi 
jo kun var paa Ekserserskolen i N yborg , mens der 
egentlig blev kcrmpet, og at vi nu et P a r  Maaneder 
havde gjort Forposttjeneste, toges der folgerigtigt intet 
Hensyn til. Men en Underoffiser havde vi faaet fra 
syvende Bataillon , der i S laget ved S lesv ig  var ble- 
ven afskaaren med syv Mand, men som havde valgt 
at kcempe sig igennem med sin lille Flok, hellere end 
lade sig tage tilfange, Han stk Ordre at mode der; 
og Han kom ülbage nceste Dag med et Dannebrogs- 
kors paa Brystet, som Han havde modtaget af Kön
gens egen Haand.
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Denne Asten fik v i endelig Frihed efter a l have 
vceret i  Tjeneste tre Ncetter og fire Dage, i  hvilken 
T id  vi nceppe havde faaet en Tim es Sovn  om Dog- 
nct. Jeg Var da ogsaa trcrt tilgavns, ja  saa troel 
Var jeg, at jeg stet ikke künde spise, da jeg kom i 
K va rtc r ; og da de sagde mig, Köngen kom tilbage 
fra  Augustenborg Klokkcn ni, og at jeg endelig maatte 
blive oppe til den T id , da Byen skulde illumincres, 
folte jeg hverken Lyst eller K ra ft dertil, men gik i 
Seng.

Dog fik jeg at se et G lim t af Stadsen. M it  
Kammer vendte heldigvis ud mod Gaden, Köngen 
skulde ride ned ad, saa mine Vinduer skulde ogsaa 
illumineres. D a  de kom derind med Lysene, vaag- 
nede jeg, trak i Klcederne og gik hen t il Vinduerne. 
E n  lille halv Time efter saa jeg Köngen komme 
ridende i Skrid t ned ad Gaden paa sin prcegtige hvide 
Hest og gengceldte Folkets Hilfen t il begge S id er. 
Jeg synes aldrig, jeg har set Ham med saa kongeligt 
et Aasyn hverken for eller siden. Jeg folte ogsaa, 
der horte et kongeligt Mod t il at ride saaledes skilt 
fra  sit Folge i det stcerke L y s , medens hundrede af 
Mordere künde staa i  Morkct og stjcele Livet af ham. 
Det hed sig rigtignok, Sonderborgerne saavelsom 
Bonderne vare „loyale", og det Var ogsaa tildels 
sandt; men enhver vidste ogsaa, der manglede ikke 
paa „W ülere", og at Hertugen havde mange tro 
Venner rundt paa L)en. Men Frederik den Syvende 
kendte ingen Fryg t, det Var klart at se. E n  tyve 
tredive Skrid t bagefter kom imidlertid Hans eget Folge 
og den kommanderende General paa A ls  med sin 
S tab  og et stört Folge af Ordonantser. Saasnart 
Toget Var forbi, lagte jeg mig igen til Sengs og
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saa saaledes ikke noget til Stadsen i Byen den Asten. 
Den nceste Dag stulde vor Bataillon fremstilles for 
Köngen, for Han tog fra Byen. V i var opstillet 
paa en M ark ude ved de saakaldte Kirkebatterier, og 
da vi havde staaet en halv Tim eslid, kom Köngen 
paa sin hvide Heft, rned Pikkelhue paa, men ellers 
klcedt som en af fit Folge. Han red längs Fronten, 
mens der prcrsenteredes Gevoer, vendte derncrst og 
hilsede paa vor Kommandor, og holdt lige foran os. 
Han sagde derpaa: „Det er en vakkcr Bata illon , D u 
har der, Krabbe; og Karlenes Holdning er god, cfter- 
som de er Rekrutter. Men hvad Navn bccrer den?" — 
„Den har endnu ikke faact noget bestemt Navn, Deres 
Majestcet!" svarede Majoren. —  Jm idlcrtid ncrrmede 
Generalen sig og sagde: „Ester Forhandling med 
Krigsministeren foreslaaer jeg Deres Majestcet at 
kalde den „3die Forstcerknings Bataillon ." Og Lager 
jeg mig den Frihed, allerunverdanigst at minde Deres 
Majestcet om, Bataillonen har ingen Fane."

Köngen vekslede nogle Ord med den af fit Folge, 
der red Ham ncermest, saa med Generalen og vor 
M ajo r. Derpaa vendte Han sig til os og sagde: 
„Eders Konge giver eder idag Navnet „3die Forstcerk- 
nings Bata illon" og sit kongelige Ord paa at sende 
eder en Fane det snareste. Det glceder mig at se 
alle mine kcere og tro Undersaatter, men scerlig dem, 
der i  disse Kampens Dage vover L iv  og Blöd for 
Fcedrelandet, I  har endnu ingen Lcjlighed fundet 
t il at vise eders Troskab og Kcerlighed; men edcrs 
Konge er forsikret om, I  v il gloede Hans Hjcerte paa 
Kampens Dag. Og dermed Gud befalet!" E t  „lcenge 
leve Köngen" fulgtes af et nidobbelt Hurra, menK 
Han vendte sin Heft og red bort.
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Ester Köngens Bortrejse fik a lt et helt andet 
Udscende. Forposttjenesten blev afskaffet, Soldaterne 
rejste bort fra Den paa vor Bataljon , nogle Artille- 
rister og Jngeniorer ncer, Krigsskibene sejlede ogsaa 
bort, saa at kun Briggen M erkurius blev liggende 
som Vagtskib. D er kom en Skole igang for vi 
Underkorporaler paa S lottet, hvor vi ovedes i Gym na
stik, Bajonetfcegtning og Sabelhugning, men dog 
soerlig i  Felttjeneste og Kommando. Noget Eksersits 
havde vi ogsaa paa Ladegaardsmarken, men som i 
Fredstider gik vi uden Oppakning. V i  ventede lcenge 
at komme hjem under Vaabenstilstanden, fordi vi 
kaldtes Forstcerkning, og ifolge vor S tillin g  som 
Frilodsmcend var v i det ogsaa; men det blev der 
ikke noget as. Derimod blev vi, da Oktober Maaned 
kom, forsynet med hver en Feltkappe, der tildcltes os 
hver to P a r  Strom per af den störe Mcengde, der 
var indkommet ved frivillige B id rag ; og det blev os 
nu klart, v i skulde ligge Vinteren over.

Uden sonderlig Foranoring gik to fulde Maaneder 
t i l  sidst i  November. Og ved ah gcnnemlcese Dag- 
bogen, sinder jeg ikke noget, der er vcrrd at fortcelle 
paa et P a r  Smaatrcek ncer. Det forste lyder saale- 
des: „D et var idag et velsignet E fteraarsve jr, og vi 
maatte ordenlig tcenke os om for at mindes, v i var 
midt i  Oktober Maaned. V i  var t il Eksersits paa 
Ladcgaardsmarken, og det var allerede ncer Middag, 
da der kom Ordre fra  Overkommandoen, at der skulde 
straks 100 M and over og indtage Forpoststillingen 
ved Dhbbol, da der var kommet foruroligende Tidender. 
V i  kom snart ned t il Skibsbroen, hvor v i fandt Gene
ralen og Hans Adjutanter og desudcn en Lojtnant
............................... . der sagdes at vcrre en Kobmand fra

6
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Flensborg, men som tjenle Danskerne som Sp ion . 
D er var ogsaa dem, der paastod, Han ogsaa Var 
Sp ion  for Slesvig-Holstenerne. I  hvert Fa ld  künde 
Han jo ligesaagodt voere det ene som det andet; men 
det var Ham, der skulde vcrre kommet med den T i-  
dende, at Slesvig-Holstenerne for A lvor tcenkte paa 
at rejse ned en Natstid og odeloegge vore Brohovedcr 
paa den sundevedske S ide . Men hvorom alting er, 
maatte vi i Foergen og derover det snarest mulige, 
skont vi hverken havde Oppakning, Kugler eller Krudt, 
og Heller ikke sonderlig at spise og dritte. D a  vi 
vare komne derover og havde indtaget Stillingen , 
blev der spurgt om, hvad vi havde at iagttage. 
„D e t ved jeg, Gud fordommemig, ikke", svaredeLojt- 
nanten, „jeg har ingen Jnstrukscr. M en der var jo 
Ta le  om, at Slesvig-Holstenerne vilde komme og 
odeloegge vore Brohoveder; og skulde vi se dem 
komme med Okser, Hakker og Spader, gor vi vel 
bedst i at drive dem tilbage." V i  stod der saa til i 
Morkningen, hvorpaa vi fik Ordre til at opgive 
Sü llingen og gaa hjem i vore Kvarterer. D a vi 
blev sat over Sundet, fortalte Foergefolkene, at der 
nu var lejet fire Fiskere, som havde dercs Huse dcr- 
ved, t il at have T ilsyn  med Brohovederne Nat og 
Dag, da det var mod Vaabenstilstands-Betingelserne 
nt have Militoere dcrovre. V o rt Strejftog derover 
va r saaledes ogsaa et B rud  paa denne Aftale, men, 
sagde Foergekarlene> det havde jo intet at sige, for 
det var jo efter Ordre fra de Store.

V i  fik ogsaa at höre, da vi kom over i Byen, at 
Vagten, der ellers bestod af 30 Mand, hver Nat fra  
Klokkcn syv Asten t il Klokken seks Morgen skulde 
forstcerkes til 100 M and, der skulde mode med fuld
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Oppakning og starpladte Gevcerer. Desuden stulde 
Foergen altid ligge ved Sonderborg Skibsbro om 
Natten, og Vagtskibet altid holde sig rede t il at assi- 
stere. Dette Var den forste Begyndelse t il de mange 
Uroligheder, Vinteren forte med fig.

Det andet lille Trcek, jeg pegede paa fra  disse 
P a r  Maaneder, Var fra en af disse Nattevagter. 
Det var en Sondag Aften og jeg Var selv med blandt 
de 70 M and, der stulde forstcerke Vagten. I  Reglen 
havde vi ingen T ing  at göre, saa v i künde ligge og 
fove i en stör S a l ,  der var anvist os, om v i havde 
Lyst. Dog stulde der hvcr Tim e gaa Patro lje r längs 
Stranden t il begge S id e r af B yen ; men for ikke at 
forstyrre det hele, blev det om Aftenen bestemt hvilke 
fire M and, der stulde gaa hver Time, og det var 
desuden Portvagtens P lig t  at purre disse ud, saa vi 
andre havde ingenting at göre.

Denne Aften var en af Vagtmandstabet ved Navn
V ............by saa rufende, at Han kun tilnods künde
staa i Gcleddet. I  det Hele taget var Han en daar- 
lig K a r l, og nylig kommen ud efter en feinten Dages 
Band og B rod  S t ra f , Han var idomt, fordi Han 
aldcles havde odelagt fit T o j og navnlig fit Ge- 
vccr, der fire Maaneder efter at Han havde faaet det 
af nyt, fandtes aldeles ubrugeligt paa Grund af Hans 
Forsommelse. Nu var Han som sagt kommen ud og 
var sammc Dag meldt t il Tjeneste og havde nu gjort 
sig tilgode efter det femten Dages S a vn . Det lod 
som alle saa gennem Fingre med Ham, selv vor 
temmelig iltre Lojtnant sagde, da v i marsjerede ned 
paa S lo ttet: „A a  ftyr lidt ved Svinet, Han falder 
vel ellers for os!"

D a v i var aftalt t il at patroljere, gik Han atter
6*
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ind i  Markentenderiet og svirede; men naar Tappen- 
stregen Var gaaet, stulde Mandstabet vcere samlet i  
den störe S a l ,  hvor der var Halm til os at ligge i,
og hvor der stulde vcrre roligt. V ............by kom da
ogsaa derind, lagde sig ned og sang. L id t efter bad 
en Underoffiser Ham at vcere stille, men rejste sig i 
det samme, Hang sit T o j fra  sig paa Knagerne og
meldte t il Sergenten, Han gik paa L ----- V ............by
log nu vceldig paa med at straale, og Sergenten, der 
havde Kommandoen der, mens Lojtnanten sad hos 
den anden vagthavende Offiser, bod Ham med Hef- 
tighed at holde sin M und, eller Han kom i Hüllet.
Men V ............by bandte ligesaa heftig, Han stulde
lcere saadanne Keppedrenge, hvad det betod at skcelde 
Köngens Karle ud i  Krigstider. Han sprang op, 
rev den udgaaende Underoffisers Sabel af Skeden, 
foer mod Sergeanten og bandte, Han stulde sprcette 
Hans M ave op. T i l  Lykke kaftcde en lille vims F y r , 
der gik under Navn af Gärtneren, sig for Haus 
Fodder, saa Han faldt og hug Sabelen i Gulvet og 
flog dcsuden Ncesen tilblods. T re  andre kastede sig 
nu over Ham og künde tilnods holde Ham nede; men 
da de tog Sabelen fra Ham, rev og bed Han som 
rasende, og dcsuden rullede Djnene vildt i Hovedet 
paa Ham, og Han bandte og hylede som rent afsindig. 
S n a rt  trcrttedes de af at holde paa Ham, og de 
bandt Ham Hoenderne paa Ryggen med Hans Brod- 
poserem og Hans Fodder med Hans Gevcrrrem, bar 
Ham hen i Halmen og satte Ham, saa Han künde 
stotte sig t il Vcrggen. Her syntes Han at ville flaa 
sig t il Ro , og jeg var allerede halvt sovet hen, da 
Portvagten. raabte ind ad Doren: „Patro ljen  til 
K l .  11 skal nu ud!" Ved dette Raab vaagnede
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V ............by og raabte: „der skal jeg med!" Han
vilde springe op, men faldt som Folge af Baandene. 
Nu blev Han alter rasende; bandle, Han stulde gaa 
Patro lje  og Han vilde gaa Patro lje . Men hvis de 
ikke loste Ham, meldte Han dem alle, Hallunker, som 
de var, l i l  Kaptejnen. De tre andre paastod imid- 
lertid, de vilde slet ikke have Ham med, da de syntes 
ikke, de künde vcrre Visse paa deres L iv , naar de 
fulgles med Ham i M ulm  og N a l og Han havde 
Vaaben i  Hcender. De gik saa fulgt af en fjerde. 
M en V . .  . . . b y  blev rent ellevild; Han rev og fled 
skrcekkelig i  Baandene, skar med Tcenderne, og da 
intet vilde hjcelpe, bojede Han sig frem og flog der- 
paa Hovedet tilbage mod M uren, idet Han snart 
skreg: „Jeg  skal gaa Patro lje  og jeg v il gaa P a 
tro lje!" og snart raabte, Han vilde tage L ivet af sig 
selv. Men saa slcebtes Han ud paa Gulvet, og to 
Mand satte sig ovenpaa Ham. Her hujede Han endnu 
noget, men labte saa Kroefterne og faldt i  So vn . 
D a  Han vaagnede, fortrod Han dog sin G alflab , og, 
mcrrkelig nok, blev Han ikke meldt.

Mod Slutningen af November ophoevedes Under- 
torporalflolen, da adflillige Forandringer i  Sü lling en  
gjorde, at der ingen T id  blev dertil. Forst skal 
noevnes, at vi blev sat paa Feltfod, som v i ü l at 
Legynde med kun kendte paa, v i fik to Sk illing  mere 
L Lonning om Dagen og ligeledes i  Afregning eller 
Undermunderingsgodtgorelse, men som snart gik over 
t il at blive den stroengeste T id , v i nogensinde havde 
havt, hvad Tjenesten angaar. I  disse Dage blev 
General Hansen kaldt fra  A ls , og i  Hans S ied
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overtog General Rye Overkommandoen. Det saa 
snart alle som et godt Bytte , da de mente, General 
Hansen Var langt bedre skikket t il at sidde i M in i- 
steriet, hvorül Han blev kaldet, end til at fore Fo lk 
i  Marken, hvorül Rye ansaaes som den allerdygtigste. 
T illige  var Rye en forunderlig jcevn og mild M and, 
i hvis Ncerhed Folk folte, der var godt at vcere, og 
Hans simpleste Optrceden indgod en T ill id , jeg ikke 
v il forsoge at beskrive. Derimod synes General 
Hansen at vcere Udtrykket for den militcere Sto r- 
agtighcd i  sin aller cekleste Skikkelse. Rigtignok horte 
jeg Ofsiserer sige, Hans Fcerd var siet ikke militcerisk, 
men derimod egoistisk indtil Afsiyelighed. Dog disse 
Sammenstillinger af Begreber bliver jo en renSm ags- 
sag, hver kan se med sine egne Ojne. Jeg v il der- 
for meddele enkelte Trcek af mine ülfceldige Sammen- 
stod med disse Herrer.

Jeg var en af de sidste Dage, General Hansen 
var paa A ls , kommanderet t il Ordonants hos Ham 
med tre andre Underkorporaler og Underoffiserer. 
V i  meldte os til bestemt T id  om Morgenen og fandt 
fire andre, som vi skulde lose af, staaende gabende i 
en stör Forstue, hvor det eneste Bostab var et stört 
Klcedeskab og en stör Kiste. D a  vi hilste paa dem, 
lo de ad os og sagde: „ I  kommer paa fine Steder, 
Ka rle ! Som  J  ser, er her hverken at ligge eller sidde 
paa, og det er altsaa vcerre at vcere Generalens 
O rdonants, end sidde i Brummen (Arresten ved 
Vagtstuen). Det skal nu vcere Disiplinen i sin fineste 
raffinerede Skikkelse, at kunne staa op et helt Dogn^ 
og bliver H r. Generalen Krigsminister engang, op- 
kever v i maafle, at Krumslutningsstraffen afloses af 
staaende Arrest." D a  vi lo ad Ordforeren, en over
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midaldrende Underoffiser, stuttede Han og sagde: „ J a ,  
Herre Gud, det er dog en Forandring !"

Inden et M inu t efter Klokken flog ottepaaRaad- 
huset, kom Generalens Tjener ud og sagde, de gamle 
Ordonantser vare nu afloste, og de ny havde at 
blive s taaend e her i Gangen og vente paa ncermere 
Ordre. Enkelte Offiserer gik ind og ud hos Gene
ralen om Formiddagen, men Ham selv saa v i ikke 
noget til. V i  stod eller lcenede os til den omtalte 
Kiste, som v i künde bedst. V i  gik skiftevis frcm og 
ülbage paa Gulvet for at minde Ham om, vl Var 
paa vor Post. Klokken gik t il tre, da Hans Tjener 
kaldte den Ordonants, der stod forst for T u r , ind 
t il Generalen. Ingen havde sagt, hvilke af os det 
var. V i  saa paa Hinanden; men jeg sagde: „Jeg  
har lavest Numer". Og da der ingen T id  Var t il 
Forhandling, bankede jeg paa Deren, efter at have 
samlet a l min militcere Anstand, og traadte modig 
over den farlige Tcerskel, da Generalens: „kom ind, 
Ordonants" naaede mit Ore. Jeg hilste og udtalte 
Ordene: „jeg melder mig, H r . General!" med saa- 
megen Vcrrdighed som muligt, og jeg blev ncesten 
forundret ved at Here Ordet: „godt Ordonants!" 
Han talte nu og sagde: „S ig , Ordonants, kender 
De min Stabschef, Kaptejn Kaufm ann?" —  „V e l, 
H r . General!" svarede jeg. „H an  er nu at finde 
paa Generalkommandokontoret", vedblev Generalen, 
og De har at bringe Ham dette B re v  egenhcendigt! 
forstaar De det?" —  „ J a  vel, H r . General!" sva
rede jeg. —  „A ltsaa, De har at bringe Ham det 
egenhcendigt, og atter bringe mig H r . Kaptejnens 
S v a r ,  ligeledes egenhcendigt!" —  Han gav mig et 
B re v  og sagde: „Trced a f!"  —  D er Var nceppe halv-
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tredsindstyve Skrid t mellein Generalens D or og D ö
ren til Kommandokontoret. Den T u r  Var altsaa 
snart endt, og den lob ogsaa heldigt af.

L id t efter kom Tjeneren igen og sagde, at de Io 
nceste Ordonantser skulde folge Generalen, naar Han 
gik i Byen . E n  halv Tim e efter kom Han ud af 
sin D or, svobt i  sin Kappe. De tre af os gik frem
og tilbage paa Gulvet, og vi gjorde straks Front 
mod Ham og hilste; men uheldigvis fad den fjerde 
paa Kisten, og stont Han Var en rap K a r l og skyndte 
sig som bedst, opdagede Generalen det dog, og skar 
i med en frygtelig Straffeproediken over den Mangel 
paa Respekt mod Armekorpsets Overstbefalende, der 
fandtes mellem Underbefalingsmcendene, og som igen 
virkedc paa Menigmand, saa den snart lignede en 
udisiplineret Hob. Han skulde dog ikke undlade at 
göre, hvad Han künde, og for at Kisten ikke skulde 
friste nogen öftere, skulde den, Gud fordomme Ham, 
blive flyttet den Dag i Morgen. Derpaa gik Han, 
fulgt i  cerbodig Afstand af de to Ordonantser, den 
lange og farlige Vej as 50 S k r id t ; men maaske det 
var ikke for Hans egen Vcrrdigheds Sky ld , men for 
at hjcelpe lidt paa Underbefalingsmcendenes Opdra- 
gelse. Om den omtalte Kiste blev flyttet, ved jeg 
ikke, men to Dage efter rejste Generalen t il Koben- 
havn som Krigsminister.

D er gik nu en otte Dages T id , saa kom General 
Rye, og samme Dag fik jeg Ordre at melde mig som 
Hans Ordonants noeste Morgen Klokken 8, og Hans 
Bopcrl blev mig opgivet. T i l  den befalede T id  
modtes jeg der med tre andre Underkorporaler. L id t 
efter kom Generalen ud og spurgte, om det var Hans 
Ordonantser. V i  meldte os, og Han kalbte straks
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paa sin Tjener og spurgte, om der muligen künde 
blive et Vcerelse, Hans Ordonantser künde faa at 
sidde i, for de skal ikke opholde dem her paa Gangen, 
fojede Han l i l .  Tjeneren svarede, der var anvist Ham 
et stört Vcerelse med Varme, og der var P la d s  nok 
l i l  Ordonanserne ogsaa. Generalen saa det, fandt 
Lejligheden god og sagde: „H er maa I  sidde, B o rn , 
t il jeg kalder paa Je r . M en I  behove ikke at sidde 
her alle, I  maa godt enes om at gaa i  Byen, jeg 
forlanger bare, her altid er en af Je r . Dog maa I  
vcere her alle fire Ktokken otte iaften. „D et var en 
Forandring til det bedre", sagde v i t il hverandre, da 
Generalen var gaaet dort, og vi aftalte hvilke T im er 
hver af os skulde sidde i Generalens Ordonantsstue. 
Om Aftenen Klokken otte kom vi igen, men en halv 
Tim es T id  efter kom Tjeneren og sagde, der var ikke 
indlobet noget Nyt, og Generalen tillod, v i gik hjem 
i  Seng, og skulde Heller ikke umage os t il Ham i 
Morgen tidlig; kun, hvis der blev gjort A lla rm  om 
Natten, skulde vi skyndsomst komme t il Ham.

General R yc blev der kun en Maanedstid og blev 
aflost i  Kommandoen af General B y lo v , der for- 
ovrigt behandlede sine Ordonantser ganske som Rye . 
Der fandtes intet passende Vcerelse i  Hans Kvarter, 
men saa lejede Han et Vcerelse t il os i  et H us ved 
den modsatte S ide  af Gaden. De to sidstncevnte 
havde bcgge to de Ord paa Tunge, at der skulde 
spares paa Krcefterne under Vaabenstilstanden, for at 
Folk künde tage fat med K ra ft, naar Kämpen skulde 
gaa for sig, hvorimod General Hansen vilde samle 
Styrke ved at udvikle Disiplinen. Dette eller denne 
Forstel virkede i  hvert Fa ld  paa Menigmand, saa 
<rt General Hansen blev hadet i  saa fuldt M aa l, som



90

Generalerne Rye og B y lo v  blev elsket, for Menig- 
mand regner Disiplinen til de frcmmede Guddomme.

F ra  min Ordonantsfcerd skal her endvidere med- 
deles folgende Trcek. Jeg havde en Dag, jeg var 
Ordonants paa General-Kommandokontoret, voeret 
sendt ned ombord paa Vagtsiibet, Briggen M erkurius, 
som laa ved Broen, tcet ved S lottet, for at melde
Lojtnant G ............at Hans Ansogning om Permission
Var tilladt eller bevilget, og desuden bragte jeg Ham. 
et Rejsepas. Som  det Var mig befalet, bragte jeg 
Lojtnanten Meldingen mundtlig og Passet egen- 
hcendigt.

Jeg var alter Ordonants paa General-Kom
mandokontoret, og det var om Natten Klokken 
henad 1. De tre Jnfanteri-Ordonantser og de tre 
Dragon-Ordonantser laa paa dercs Tcrpper og sov. 
Den fjerde Dragon var i Stalden ved Hestene, og 
jeg fad ved et Bord og lceste i Aviserne, som Stabs- 
chefen altid lagde ud til os om Aftenen, naar Han 
gav os Ordrer for Natten, for Han gik i Seng. 
Bordet havde jeg stillet ligefor Kontordoren, der for- 
ovrigt var laufet indvendig fra. Som  jeg nu fad 
og loeste, aabnedes Gadedoren og en ung Mand traadte 
ind, tcet indhyllet i en stör graa Heette-Kappe. Jeg 
skottede t i l  Ham og Log Ham for Borgmesterens Fuld- 
mcegtig, der havde fit Vcerelse ovenpaa og kom tit 
sent hjem om Natten. Han havde selv bedet os at 
vcere ganske rolige, fordi Han kom og gik ind. V i  
troede, det var fordi, Borgmesteren, der ogsaa boede 
i  det samme H us, ikke maatte blive kendt med Hans 
natlige Fcrrd, da Han selv brugte den yderste Fo r-
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sigtighed og altid Irak sine S tovler af, for Han gik 
op ad Trapperne. Altsaa, jeg anlog den Jndtrcedende 
for at vcere denne Fuldmcegüg, men blev dog snart 
revel ud derfra, da Han siger med lav men bister 
Stemme: „ E r  Kontoret lukket, O rdonants?" —  
„Kontoret er lukket", svarede jeg og rejste mig, „men 
har De Meldinger, der ikke taaler Udscettelse til 
Klokken halvotte i Morgen, har jeg Ordre at vcekke 
Kaptejnen, der sover i Sidevcerelset." —  „Vcrrsgod 
at luk mig ind t il Ham!" bod den Fremmede. —  
„D ertil har jeg ingen O rdre", svarede jeg. —  „ I n 
gen O rdre!" gentog Han heftig. „ E r  det ikke nok, 
naar jeg giver Ordre? uforskammede K a r l!"  —  „Jeg  
modtager kun Ordre her af en M and, og Han harr 
givet den Ordre, Han v il sove til Klokken halv otte, 
hvis intet uopscetteligt indtraf, og v il De af den 
Grund forlange, jeg skal vcekke Kaptejnen, staar jeg 
til Deres Tjeneste", svarede jeg rolig. —  „G o r Han 
M ytteri her paa Hovcdkvarteret ved Nattetide, Ham 
der staar hyllet i  Vcegterkappen?" spurgte en af 
Ordonantserne, idet de alle seks traadte frem, skrcem- 
mede op af Sovnen ved vort Ordskifte. „ J a  gor 
Han M ytteri, skal Han snart sidde i  Brum m en", sagde 
en af Dragonerne med Haanden paa Sabelen. „H an  
vil, jeg skal fore Ham til Kaptejnen", svarede jeg, „og 
det kan I  da vidne med mig, vi stet ingen Tilladelse 
har t il."  —  „ S a a  har vi Grund t il at anse Ham 
for mistcenkelig", sagde en celdre Underoffiser, „lad 
os folge Ham ned i  Vctgten til i  Morgen."

„Jeg er M arine - Lojtnant G ............" , sagde Han
og rev Hoettekappen af sig; „men jeg blev rasende 
over den Underkorporals Mangel paa Respekt. Han 
har staaet Ansigt t il Ansigt med mig, og maatta
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kende mig, men undlod at göre Honnor for ring. 
De kendte mig, Underkorporal, men De vilde holde 
mig for N ar i Kappen!" vendte Han sig til mig. —  
„D e l bliver i hvert Fa ld  H r. Lojtnantcns Sag  at 
godtgore", svarede jeg; og vi stod alle tavse overfor 
Hinanden.

„N u  ja, ja " , svarede Han, „saa v il v i lade den 
Fu g l flyve!" Men v il De nu melde Kontorchefen
i  Morgen tidlig, at M arine Lojtnant G ............meldte
sig her Klotten 1, og foje til, at jeg blev forsinket 
paa Dampskibsfarten." —  Jeg modtog Ordren, og 
Lojtnanten gik. —  „Kendte du Ham?" spurgte de 
andre, da Han Var borte. „Jeg antog Ham for Fuld- 
mcegtigen, der boer ovenpaa", svarede jeg. „Hvem 
künde tro", spurgte jeg, „at en M arine Lojtnant kom 
stojende her ü l saadanne T ider."  —  „H an maatte 
falde tilfoje", lo den ene, „cllers Var Han ikke for 
god at melde."

E n  anden Gang, det Var en Morgen i Desember, 
stod jeg paa Trappen udenfor Gadedoren og kiggede 
ester om Aflosningen ikke kom. Klotten var slaaet 
6 paa Raadhuset; men der hvilede en tcet Frosttaage 
over Byen, og Lysene, der endnu for en Del vare 
toendte, kastede et mat Sk in  gennem de frosne Ruder. 
Og som Merket den Morgen var forflrcekkelig trevent 
t il at vige for Lyset, saaledes lod det til, at hver og 
en var kommen lidt bagefter, uden netop os, der 
chavde holdt Vagt den lange, lange Vinternat, for 
Paa os sandedes O rdet: „Ventetiden er altid laug!" 
Kontoret var mod Scedvane endnu ikke aabnet, ingen 
af dem, der arbejdede, var endnu kommen, og, som 
sagt, Ordonanserne, der skulde lose os af, vare endnu 
Heller ikke komne.
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Det Var disse sidste, jeg stod og saa saa langelig 
efter, snart t il den ene snart t il den anden Ende af 
den brede Gade, der mere og mere fyldtes med tavse 
og Iravle Folk. Som  jeg staar, kommer der en 
Politibetjent eller Bysvend med cedel Holdning og 
raste Skrid t. Han hilser som So ldat og byder des- 
uden venligt „Godmorgen, Ordonants!" Han pikker 
derncrst paa Doren t il Kontoret, men faar ikke noget 
S v a r . Han lytter, men det scrdvanlige „Kom ind !" 
Hortes der ikke noget til. „Jeg  troer ved min ALre, 
de sovcr cndnu, Ordonants!" henvendte Han sig t il 
mig. —  „Kontoret er ikke aabent cndnu", svarede 
jeg, „men har De Meldinger, der ikke taale Opsoet- 
telse, skal jeg vcekke Kaptejnen." —  „A a , nej, det er 
kun den scedvanlige Morgensang, v i nu har sunget i  
längere T id : „ In te t  passeret!" men", fojedc Han til, 
„men det er skammeligt at sove over sig, saadan en 
Morgen!" —  „D et gaar flere over end Kaptejnen", 
svarede jeg, „Aflosningen er ikke kommet endnu, og 
Klokken er nu et Kvarter t il n i." —  „D et er stamme- 
ligt paa saadan en D ag ", sukkede Han og rystede det 
graasprcengte Hoved. D a  jeg nu ikke vidste, hvad 
jeg flulde svare t il denne, som jeg syntes, scere Snak, 
saa jeg stivt paa Ham. —  „N aa, jeg troer ved Gud 
De falder i S taver, Ordonants! Ved De da ikke, 
vi i Dag har den 10de Desember?" —  „ Jo , det ved 
jeg nok", svarede jeg, idet jeg toenkte mig om. —  
„M en ved De saa intet mcerkeligt om den D ag ?" —  
„Nej, ikke det jeg mindes." —  „H a r De da aldrig 
Hort tale om Slaget ved Sehested 1813?" —  „ Jo , 
derom har jeg Hort mange Gange og Hort med Lyst, 
iscer om de fynste Dragoners Kam p", svarede jeg; 
„men jeg har aldrig vidst Dagen, jeg har kun Hort,
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det Var om Vinteren, kort for J u l ."  —  „N aa ja " , 
sagde Han noget mildere, „det Var den 10de Desember. 
Jeg mindes Dagen; men —  jeg Var ogsaa med! Det 
er i  Dag 35 A a r siden. Nu skal De höre, hvordan 
det gik t i l ;  men saa maa De Heller aldrig glemme 
det."

„ V i  havde staaet nede ved den anden S ide Lybcrk, 
men vi havde maattet trcekke os ülbage. Baade Russer 
og Svensker, Projser og Hannoveraner med andet 
lysk Pak Var os i Hcelene. J a  de omgik os i G rün
den, for endel af dem vare komne foran os, vare 
gaaede over Ejderen og havde sat sig fast i  Sehested 
for at spcerre os Vejen til Rendsborg. Nu Var det 
om at göre, om v i künde hugge os igennem, mens 
v i enonu havde Rum  t il at rore os, for det Var 
klart, de havde tcenkt at klemme os sammen og tage 
os alle. Men de kom bagefter.

„ V i  havde lagt os t il Ro som iaftes Klokken 7; 
men saa fik Prinsen, der anforte os, at vide, hvor
dan vi vare stillede —  helt omringede af Fjendernes 
Heere vare vi. V i  fik saa lidt Brod og Bramdevin 
og Hellene en Sm ule Havre. D a  Klokken atter var 
7, altsaa som nu i Morges, stodte vi paa Fjenden i 
og foran Sehested, og vore Regimenter gik straks paa 
dem med Bajonetten. Dog, hvordan det gik til, kan 
Fodfolket bedre fortcelle. Men varmt kan jeg forsikre 
Dem, det Var, saa varmt at Sablen brcendte mig og 
mangc flere i Haanden, for v i endnu vare komne i 
Jlden . Hvor hedt, troer De saa.ikke, det blev, da 
v i kom med, og vi saa rigtignok ikke til hele Dagen.

Ved Middagstid Var Sehested ryddet, men vest 
for Byen havde Fjenden dannet en „Karree", der 
ikke var god at rokke. Der kom saa Bud til os
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fynske Dragoner, om at tage denne „Karree" paa 
Dor Sanw iltighed, og Regimcntets Forer stikkede 
Ritmester Guldbergs Estadron frem. Jeg Var Vagt- 
mester ved Eskadronen dengang, kom derfor med, og 
derfor blev den 10de Desember en Mcerkedag for 
hele mit L iv .

„Ritmesteren lod os rykke frem i  en Trekant. 
S e lv  red Han forrest, i  den nceste Rcekke kom to 
Mand og siden stadig flere. D a  Trekanten var
dannet, gjorde Han „F ro n t"  mod os, og idet Han 
spcendte Hjelmen fastere om Hagen og Irak et P a r  
Stridshandsker paa, der naaede t il Albuen, sagde 
Han med en Rost, jeg ikke kan gengive: „N aar jeg 
rider frem, folger mig! H v is  jeg vender om, saa 
skyder mig!" Derpaa vendte Han sin Heft og raabte: 
„Frem ad!" —  V i  fulgte.

„Hvordan det ellers gik ü l, kan jeg ikke videre 
sortcelle noget om. Jeg tcenkte kun paa at bruge 
min hojre A rm ; og jeg ved kun, jeg lagde ikke Lov 
imellem. Forst da v i vare langt paa den anden 
S ide Fjenden, blev der raabt: „H o ld t!" —  V i  saa 
os tilbage. Der saa forstrcekkeligt ud. Men vi fik 
endnu ikke T id  t il „opbyggelige Betragtninger". 
Guldbergs Rost lod atter —  Han raabte: „Form er 
Lin ien!" —  Med aabne Rcekker overfoer vi Marken 
en Gang til, og Fjendens sprcengte firkantede F y l-  
king fik rigtig fit Fedt: mange bleve nedtraadte af 
Hestene, andre klovede af Sablerne, og en D e l bad 
om „Pardon", hvad de ogsaa straks fik. D a  vi kom 
tilbage, raabtes der et oegte dansk H urra  for os. Det 
var det stolteste Djeblik i  mit L iv ."

„N u  forst fik vi Stunder til at se paa Hinanden, 
hvor mange vi vare, men det var endda aldrig mange,
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v i savnede. M it  venstre Laa r sved imidlertid hcrs- 
ligt, og bei blev sagt mig, Blodet taplob af mig. 
Jeg  havde faaet et Bajonetstik, som jeg maatte bloese 
paa i  lcengere T id . Men jeg trostede mig med, og 
gor saa endnu, at Han, der gav mig det, aller mindst 
maatte bode dcrfor med sit Hoved, for jeg husker 
godt, at jeg iscer en Gang hcrvede mig i Sudeten og 
hug vceldigere t il cnd cllers. Det var selvfolgelig 
den Gang, jeg blev truffen. Jeg havde ogsaa en 
vanskelig P la d s , ellers tror jeg aldrig, Han havde 
faaet R a in  paa mig. Jeg red ncmlig yderst t il 
Venstre i tredje Rcekke og skulde, som De kan tcenke 
D em , bruge Armen paa den modsatte S ide af 
Heften."

„Guldberg viste sig ellers som Mand nu sidste 
Fo ra a r" , vedblev Han, men blev pludselig afbrudt. 
Doren t il Kontoret blev nu lukket op, Han traadte 
ind, og jeg kom Ham ikke i Ta le  tiere.

Jeg forstod imidlertid straks, at der svcrvede Ham 
et Sag n  paa Lceben om Guldberg, som i Lobet af 
Sommeren var bleven fortalt og troet. Jeg troede 
ogsaa at forstaa, Meddeleren ved sin Fortcelling forst 
vilde skildre sin egen Deltagelse i  Kämpen, men der- 
ncrst ogsaa fremstille Guldberg som en virkelig M and, 
der forst künde handle i sin Time, og naar Hans 
Daadstid var forbi, dog ikke staa andre i Vejcn med 
sin Skygge, og jeg v il derfor udfylde Hans Fortcel
ling med hint Sagn , da begge Hörer med for at vcere 
en Dannemand. Det lyder saaledes:

„D a  Krigen brod ud r Foraaret (1646), hen- 
vendte Köngen sig t il Guldberg og bad Ham fore 
Krigshceren. Han sagde da t il Ham: „Jeg  har altid 
agtet dig som Helten fra  forrige K rig . Jeg var kuu
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et B a rn , da du red foran dine Dragoner ved Sehe- 
sted; men jeg har altid tcenkt, at fik jeg Krig , naar 
jeg blev Konge, saa skulde du vcere General, og saa- 
ledes slaa mine Fjender sonder og sammen, for —  
saaledes er det, de skal have det!"

Men Guldberg svarede Köngen: „Jeg  takker Deres 
Majestcet, fordi De mindes min Vaabendaad. og jeg 
er stolt af min Konges T il l id !  —  M en, Deres 
Majestcet! min T id  er omme, der maa friste Folk 
t i l ;  med Skyggekcemper flaas der ingen Hcere!"

D a  Köngen derncest bad Ham at ncevne sig en 
M and, der künde göre Fyldest, sagde Han: „Jeg  
kender ingen bedre end Lcrssoe!"

Det Var en scer urolig T id  der paa A ls  og i  
Sonderborg fra  Midten af November Maaned. Det 
lod slet ikke til Slesvig-Holstenerne brod dem noget 
om den indgaaede Vaabenstilstand, men staltede og 
valtede, ganste som de vilde, over hele Sonderjylland, 
og navnlig indkrcevede de Skatter overalt, og udstrev 
Mandflabet til deres Hcer, saavidt disse ikke flygtede. 
De vilde göre det samme paa A ls , men det vilde 
Danflerne ikke tillade. S a a  truede Slesvig-Holstenerne 
med at göre Overfald. Dette Var dog nemmere sagt 
end gjort, men Dansterne maatte jo vcere paa deres 
Post og Tjenesten blev derfor strcengere og strcengere. 
D a  det gik hen sidst i November, begyndte Vinteren 
at melde sig, og det hed sig, at det var netop denne 
T id  Tysterne ventede paa, da deres egentlige Over
fald stulde gaa for sig over Isen  fra  Broagerland 
t il et Sted mellem Sonderborg og Kegences. Dette

7
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fandt kyndige Folk ikke saa urim eligt, da Isen 
der mange Vintere laa fast og lcenge. Det 
hed sig ogsaa, Slesvig-Holstenernc havde gjort alle 
mutige Forberedelser t il Toget, blandt andct havde 
de Beslag t il deres Hefte paa rede Haand, hvormed 
de künde skcerpe dem. De havde ogsaa lavet Tu- 
sinder af Jspigge t il Fodfolket, ved hvis Hjcelp de 
hastig skulde kunne lobe over Isen . Danskerne maatte 
vcl saa ogsaa göre lidt, og de gjorde det. Forst 
anlagdes der en Moengde Skanser mod det Stcd , 
Tyflerne künde ventes fra. Der sagdes nemlig, at 
selv om Tysterne vovede sig ud paa Isen , vilde det 
vcere en let Sag  at sprcenge den med nogle saa 
Kugler cller Granater. Men derncrst holdtes der 
idelig Vagt, og da vor Bataljon  var saa godt som 
ene der, blev Tjenesten saa strceng, som den aldrig 
havde vcerct. V i  havde det i lcengere T id  paa fol
gende M aade: § n  Morgen Klokken halv otte (altsaa 
for Dag) stillede vi t il Vagt i Byen og paa S lottet. 
Her blev vi lost af fra  ncrste Morgen til samme 
T id . Men en halv Time efter, eller saasnart vi fik 
Tojet smoget af os, stillede vi atter t il Arbejdskom- 
mando ved Skanserne, hvor vi arbejdede til Asten. 
Den folgende N at havde v i Hvile. Men allerede 
nceste Formiddag skulde v i atter have Vagt paa 
Strcekningen mellem „K jce rv ig " og „A rnkilso re". 
V i  skulde vcere ved Ronhave Klokken 12 Middag, og 
maatte derfor i det forfcerdelige Fore gaa fra  S o n 
derborg straks om Morgenen. Her var v i nu til 
nceste Middag og kom atter hjem til henimod Asten. 
V i  havde atter Hvile den Nat, men kom igen ncrste 
Morgen paa Vagt paa S lottet. Saaledes var vor 
Tjeneste inddelt i  et Kredslob af fire Dage for en
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lang T id . V i  fandt det meget trykkende, og der 
lovedes os ogsaa, v i snart skulde blive aflost, eller 
da faa Hjcelp. F ra  M idien af Desember kom der 
daglig ny Troppeafdelinger t il L)en, snart en B a 
taljon, snart e tB a tte r i; men de laa kun over i Bycn  
en Nat, som vi havde maattet forlade og Var rykket 
ind paa S lottet, men ncrste Morgen rykkede de ud 
paa Landet. Endelig om Morgenen for Dag, som 
det Var Jnleaften om Aftenen, rykkede et Kompagni 
af 10de Bataljon  ind paa S lottet og ovcrtog Vag- 
ternc, og en Tim e efter stillede vor Bataljon  t il Af- 
mars fra Byen, efter at have ligget der fulde fire 
Maaneder.

Det Var den Morgen klar og stcerk Frost, og det 
Var med leitet Hjoertc, v i drog gennem Byen, og saa- 
snart der udcnfor samme Var bloest: „Gevcer paa 
hojre Sku lder", lod Sangen : „Dengang jeg drog 
sted", saa det rungede efter, og sideu stk vi den ene 
efter den anden.

L id t over Middag gjorde vi Holdt ved Tanslet 
Kirke. V i  stk höre, vor ny Bataljonschef, Oberst- 
lojtnant Gerlach, log sit Stabskvarter i  Tanslet Prcrste- 
gaard, og Bataljonen skulde indkvartcres i det störe 
Sogn. Det Var ogsaa med Velbehag, jeg horte, det 
tilfa ldt vort Kompagni at indkvartcres i Tanslet B y , 
som v i stod midt i, for mine Fodder Var bleven me
get ommc af M arsjen paa den haarde Frostvej. Jeg 
stk Kvarter i  en af de ncrrmeste Gaarde hos Esben 
Johansen, hvis Kone tog meget venligt imod os og 
forsikrede os, at Vorherre idag rigtig havde Hort 
hendes Bon  og givet hende lütter Fynbocr i  Jnd- 
kvartering; dem holdt hun mest af, efter dem kom 
Jyderne, men Scrllcrnderne bad hun Gud fr i sig fra,

7 "
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„for de var rigtignok onde". Dernoest bad hun os 
undskylde, hun gav os opvarmet K aa l t il M iddag; 
det var ellers flet ikke hendes Skik, at modtage Folk 
med opvarmet M ad, men det var jo dog Syn d  at 
spilde Guds Gaver, og et af to var hun nodt til, 
enten spilde det, eller give os det, for nu kom Hellig- 
dagene, og i  dem künde det da slet ikke gaa an at 
oede opvarmet M ad. S a a  tog hun Mod t il sig og 
gav os det, og eftersom v i var Fynboer, ventcde hun, 
v i optog det paa bedste Maade. V i  skulde, sandt for 
Herren, faa en saa meget bedre Nadre, saa god, at 
v i aldrig havde faaet en bedre Juleaftens Nadre i 
dort Hjem paa F yn .

Inden Konen var foerdig med sin Ta le  havde vi 
tomt hendes Kaalfad . Og da vi skrabede det, udbrod 
hun: „G ud s Dod og Krone, K arle ! jeg künde sparet 
mine Undskyldninger for Kaalen, nu har I  vist mig, 
den smagte je r." Hun lob ud, men kom snart igen 
med et voeldigt Fad fuldt af Kod og Floesk. Dette 
satte hun for os og bad at se os tilgode. D er stod 
et Fad fuldt af Kartofler paa Bordet, men vi bad 
ligegodt om lidt Brod at spise t il Kodmaden. Konen 
lo ad os og sagde: „Kender I  ikke det gamle O rd : 
„D u  skal Skik holde eller Land f ly " ?  Men nu er 
Landsens Skik, aldrig at oede Brod t il Middag. 
Forsaavidt v i ikke tygger dort S u l  t il Sobemaden, 
saa oeder vi „Poteter" til, men aldrig Brod . Nej

—  det vilde vcere oekelt. Men naar jeg nu staar 
og lcerer jer Skik og B ru g , maa jeg da oerlig til- 
staa, jeg skulde sat Kodmaden ind tilligemed Kaalen, 
men det glemte jeg af F ryg t for I  vilde vrage min 
K a a l."

Saaledes blev Konen ved at snakke op t il os, t il
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v i gik fra  Bordei og havde baade spist og drukket 
Kaffe. V i  log en lille .H v ile , men Konen skulde hen 
at sysle med Julemaden, sagde hun.

Jeg fik imidlertid ikke hendes Julenadre at smage. 
F o r inden to Tim er efter dort Komme fik jeg Ordre at 
mode i  Prcestegaarden som Oberstlojtnantens Ordo- 
nants. Det Var lige i  Morkningen, jeg meldte mig, 
og blev anvist P la d s  i Proestens Folkestue, hvor jeg 
forresten sad lunt og godt. - Proestekonen havde vist 
meget travlt i Kokkenct, i  det mindste lob hendes 
M und ud i et, snart bydende, snart stundende. D a  
Nadvertiden kom, modte hun selv inde i Stuen , hvor 
jeg sad, og fik sine Folk bcenket, og da de allesammen 
havde faaet P la d s , siger P igen : „D er er rigtignok 
endnu Ham, der sidder Henne i  Krogen; Han skulde 
dog egentlig spise med." —  „D u  sode Frelsens Gud! 
har vi endnu faaet en t il? "  udbrod Prcestekonen. —  
„H an  skal nok kun vcere her i N at" , sagde Pigen. 
—  „Kun  voere her i N a t" , gentog Proestekonen. „D u  
sode Frelsens G ud ; er det ikke Ulykke nok? S a a  
skal v i jo give Ham Juleaftens Nadre", jamrede 
Madammen; „og v i kan slet ikke skaffe Ham Seng. 
Hvor kommer Han fra, K a r l?  og hvorfor skal Han 
just indkvarteres hos os i  N a t? " vendte hun sig t il 
mig. —  „Jeg  kommer fra mit Kvarter Henne i  Byen , 
Madame", svarede jeg; „og jeg skal slet ikke indkvar
teres hos Dem." —  „H os hvem er Han da indkvar- 
teret, K a r l? "  —  „Jeg  er indkvarteret hos Esben 
Johansen", svarede jeg. —  „ S a a  skal Han min 
Sandten gaa straks hen ü l fit Kvarter. F y  stamme 
sig", vedblev hun, „at voere ude en god Juleaften ; 
og sidde og snylte hos Fremmede. M en det nytter 
Ham ikke, —  hos os faar Han Skam  ikke noget!"
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Folkene ved Bordet, for storstedels Soldater, lo 
ncesten hojt; og jeg selv havde ondt ved at holde 
mig. Dette havde vist opirret hende, og hun sagde 
nu ligefrem, jeg skulde pakke mig ud af hendes S tue . 
Jeg tog mit T o j og tog det paa med Langsomhed; 
imens holdt Madammen folgende Foredrag: „ V i  er 
Skam  nodt t il at holde tilraade, naar v i skal ikke 
komme til at fülle og torste selv. V i  er ogsaa Haardt 
betagt med Jndkvartering. Lad os se, der er nu 
Oberstleutnanten, Han gaar for fire M and; Adjutanten 
gaar for Ire, det bliver syv; Bataljons-Skrivercn for 
to, det bliver n i; to Hefte gaar for fire M and, det 
bliver tretten; to Tjenere og to Hestepassere er fire, 
det bliver sytten." —  A lle ved Bordet lo, og den 
omtakte Skriver sagde: „Madammen tan dog noget 
Hovedregning." —  Det lod imidlertid, som hun ikke 
mcerkede det, men sagde: „D er skal Skam M ad til 
saamange Munde! t il hele sytten M unde!" —  „N ej 
nu er det dog for galt", sagde Korpsskriveren. 
„Madammen gaar, Fanden gale mig, for vidt ud i 
det; jeg er bange, Definder aldrig tilbage igen!" —  
„H a r jeg fejlet, min Herre?" spurgte hun. —  „Hoj- 
lig fejlet, Madamme", svarede Han. „D e bilder Dem 
jo ind, De skal skaffe M ad til sytten Munde." —  
„D et var nok saa", svarede hun. —  „M en tillad, 
jeg vifer Dem, De regner galt", bad Han. —  „V crr 
saa god", svarede hun.

„S e r  D e", vedblev han, „jeg forudscetter, De ind- 
rommer Oberstlojtnanten har kun en M und, Adju
tanten har Heller ikke uden en M und, og min Ring- 
hed Heller ikke uden en M und." Han saa paa hende. 
Hun nikkede og sagde: „Forstaar sig!" „T o  T je 
nere har to M unde", vedblev Han, „og to Hestepassere
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Heller kun to, det bliver fire Munde til de andre Ire 
altsaa syv Munde istedetfor sytten." —  „D et synes, 
De har R et" , sagde Madammen. „M en derfor har 
vi da ikke nodig at give Esben Johansens Jndkvar- 
tering Juleaftensnadre", gentog hun og lob ud i  
Kokkenet. Jeg havde taget mit T o j paa; Skriveren 
bad mig gaa om i Gangen, og selv gik Han ind t il 
Adjutanten og fortalte, jeg maatte ikke blive i Folke- 
stuen. Adjutanten satte et L y s  og en S to l ud t il 
mig og sagde, jeg fik tage t il Takke med Opholdet i 
Gangen til videre.

„Jeg  sad nu i Gangen i en klingrende Frost fra 
Klokken seks t il elleve, uden at have andet at göre 
end rejse mig, da Oberstlojtnanten og Adjutanten gik 
fra  deres Vcerelse og ind at spise. Jeg rystede der
for ogsaa af Kulde, da de gik fra  Spisestuen t il deres 
Seng. „D e fryser, O rdonants!" sagde Oberstlojt
nanten t il mig. „D et har Han da Heller ingen 
Skam af", sagde Adjutanten; „Han har siddet her 
siden i Morkningen i  en saadan Frost, det er snart 
voerre, end at gaa ude paa Marken." —  „D e  har, 
Sa tan  annamme mig Ret, Lojtnant K . . . . " ,  svarede 
Oberstlojtnanten; „her maa min Ordonants ikke til- 
bringe Natten. De maa", vendte Han sig t il Proesten, 
„som en hellig Guds M and, sorge for en Varm Stue 
t il Underkorporalen i  Nat eller maaste det skal voere 
vor Voertindes, den crdle Frues S ag , at sorge paa 
dette Omraade", vedblev Han, vendt mod Madammen, 
der meget poent stod ved sin M ands S ide , vel sag- 
tens for at faa det sidste Godnat af deres oerede 
Goester. A lles Ojne hvilede efter denne sidste Ven- 
ding, Talen havde taget, paa Madammen, og hun 
saa paa mig. Men endelig fattede hun sig og sagde:
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„Korn K a r l!  jeg skal folge Ham ud i  Folkestuen." —  
„S o rg  for Varme, F ru e " , bad Oberstlojtnanten og 
bod mig at gaa med hende.

S n a rt  stod vi i den godt kendte Folkestue, hvor- 
fra  alle nu Var gaaet. Hun bod Pigen, der syslede 
i  Kokkenet, at scette en Lampe ind til mig og lcrgge 
en Sm ule i Kakkelovnen, men ikke altfor meget, fojede 
hun ü l, for Han behover da ikke at steges. Dermed 
lob Madammen. Jeg fik Lampen; Bramde var der 
nok i  Kassen, sagde Pigen mig, og desuden gav hun 
mig fem Mbleskiver paa en Tallerken og et K ru s  O l 
med den ligefremme Bemcerkning, det var uden M a- 
dammens Befaling , for hun var af det SLags, der 
aldrig „gav fit M ble bort, uden hun fik en Pcere 
igen."

Jeg var saa overladt t il mig selv og Log min 
Dagbog frem og skrev, da jeg syntes, jeg aldrig fik 
bedre Lejlighed, og jeg desuden skulde have noget at 
fordrive Kedsomheden med. Jeg skrev endda om 
Morgenen, da Pigen og Oberstlojtnantens Tjeuer 
omtrent paa en Gang kom ind til mig og onskede en 
gloedelig J u l .  Jeg gav mig ü l at gemme mine S ä 
ger, og saasnart jeg var fcerdig dermed, skcenkede 
Pigen Kaffe t il sig selv, Oberstlojtnantens Tjenere 
og mig. "Jeg sagde, at dette vist ogsaa var udenfor 
Madammens Befa ling ; men dertil svarede hun bare: 
„Misundelsens B rod bliver ogsaa cedt!"

D a  v i havde drukket Kaffen, sagde jeg, jeg nu alter 
vilde gaa om i Forstuen ved Oberstlojtnantens Vcerelser, 
for ikke at udsoette Madammen for det ubehagelige S y n , 
at jeg skulde sidde her, naar hun kom. M en Tjeneren 
sagde, nej det er ikke voerd, jeg gaar nu ind t il Oberst
lojtnanten, saa faar jeg at vide, om der er noget ü l
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dig at göre, ellers faar du Lov at gaa. Han lob, 
og kom noget efter tilbage og sagde, jeg havde bare 
a l melde Kommanderserganlen, der skulde mode en 
anden Ordonants K l. 10, men jeg maatte saa gaa til 
mit Kvarter, og havde ikke nodig at komme tiere. 
Det folger af sig selv, jeg tog denne Ordre for gode 
B are r, sagde Fa rve l t il Tjeneren og Pigen og gik t il 
Kommanderserganlen med den omtalte Ordre. Han 
sendte mig i  Byen med Ordre til en anden Under- 
korporal, der straks skulde melde sig som Ordonants 
i  mit Sted.

Jeg havde imidlertid ikke vceret lcenge i  mit K va r
ter, sor samme Underkorporal kom og meldte mig, jeg 
havde straks at indfinde mig hos Oberstlojtnanten, 
der paastod, jeg havde forladt min Post som Hans 
Ordonants uden at vcere lost af, og, fojede Han til, 
Oberstlojtnanten er meget vred. Jeg tog mit Toj" 
paa, fulgte med Ordonantsen, der undervejs spaaede 
mig meget ilde, og snart efter stod vi i  den omtalte 
Forstue, udenfor Oberstlojtnantens D or.

V i  traf Adjutanten derude, og mens Ordonantsen 
meldte mig hos Oberstlojtnanten, formanede Adju
tanten mig t il at bede om Forladelse for den be- 
gaaede Forseelse. Men for jeg fik T id  at give S v a r , 
kom Oberstlojtnanten ud af sin D or, og Han saa da 
rigtignok ogsaa meget vred ud. Han raabte straks 
og sagde: „Forvovne K a r l!  De vover at forlade 
Deres Post som min Ordonants og gaa ü l Deres 
Kvarter uden min Tilladclse. T a l !  —  hvad har De 
at sige t il Deres Undskyldning? Og kan De ikke 
klare for Dem, skal jeg, S a tan  gale mig, tage Dem 
ved Vingebenet!" —  Jeg folte mig krcenket ved denne 
T ilta le , men det Var jo noget dagligdags mellem de
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Folk, og jeg svarede ro lig : „ Je g h a rk u n  forladt min 
Post her efter en meget besternt Ordre eller da T il-  
ladelse fra Oberstleutnanten selv!" —  „Hvad siger 
De, K a r l?  —  fra m ig?" gentog Han lidt sagtere.—  
„Jeg  modtog Ordren af Oberstlojtnantens Tjenere, 
at gaa til Kornrnanderserganten og melde Ham, her 
skulde mode en Ordonants i  mit Sted, og tillige T il-  
ladclse at gaa til mit Kvarter uden at vende tilbage. 
Jeg Var vant til alle Steder, hvor jeg havde vceret 
Ordonants, at modtage Ordre gennem Tjcnerne, og 
havde altid taget dem for gode B are r, og saaledes 
har jeg ogsaa taget det for gode Barer, men Hörer 
nu, der er en Hage ved." —  „H ar De modtaget 
Ordre af min Tjener, stal der, S a tan  annamme mig, 
ikke krummes et H aar paa Deres Hoved!" „H a n s !"  
raabte Han, saa det gjaldede efter. —  Hans kom 

' springende ud af Stuen, idet Han svarede: „H r . Oberst- 
lo jtnant!" —  „H a r D u  givet Underkorporalen Lov 
at gaa til fit Kvarter efter at have vcrret hos Kom- 
manderserganten?" spurgte Han Ham derpaa. —  „ J a , 
jeg syntes det var Oberstlojtnantens M ening", svarede 
Han. —  „D u  skal göre efter mine Ord og ikke efter 
min Mening, dij Äsen!" stampede Han mod Tjeneren; 
„men D e", vendte Han sig mod mig, „har gjort Deres 
P lig t . Voer saa god." Dermed gik Han ind i sin 
S tue  og jeg t il mit Hjem.



Agrunden havde vi det meget hjemligt i Ju len  
hos Esben Johansen i Tanslet, hvor vi som sagt Var 
bleven indkvarteret Juleaften. Tiden lob for mig, 
saa de nceste Optegnelser i  Dagbogen staar under 
Overstriften den 3dje Ja n u a r 1849, hvorfor de og- 
saa her henregnes til det ncevnte A ar. Og de lyder 
saaledes:

„D a  jeg kom hjem fra  den noget ubehagelige 
Ordonantstur i Prcrstegaarden og dennes ubehagelige 
Efterflcrt, dcekkede de Middagsbordet hos min Vcert. 
D er stulde denne Dag spises i det saakaldte „D o n s" 
eller „Donst", en hyggelig Stue , der tjente t il Sove- 
kammer. So len stinnede nu derind, og der saa lyst 
og venligt ud. Der Var dcekket pcent Bord , og 
lidt efter v i havde taget Scede, blev Maden baarel 
ind. Det Var tre störe Fade rned ALrtegrod, der saa 
at sige flod i Fedt, og som desuden havde hvert et 
stört H u l med smeltet Fedt i  Midten. Ved S iden 
af hvert Fad med ALrter, blev der sat et tilsvarende 
med fedt, kogt Flcest, og Konen bad os nu lange t il 
Maden. V i  saa t il Sagerne. D e r Var sat Ta lle r-  
kener t il os, der Var lagt Kn iv  og Gaffel, men der 
Var ikke lagt Skeer, og spise W rte r med Gafler havde
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v i som Fynboer ikke set. D a  vi nolede, sagde Konen: 
„Tag  du fat, vor Fa 'er, Karlene kan vist ikke hitte 
Rede i  Skik og B ru g ."  P a a  denne Opfordring tog 
Manden et Stykke Flcesk og skar det i passende 
M undfulde; Husets Folk gjorde som Han, og vi S o l-  
dater gjorde ligesaa. Derpaa tog Han Gaffelen stak 
i  ALrterne, dyppede dem i Fedtet og spiste. Del gik 
nu skiftevis med en Gaffelfuld ALrter dyppet i  Fedt 
og en Gaffelfuld Flcesk. V i  andre efterlignede Ham, 
som vi künde bedst, men fandt Konen havde Ret, 
naar hun kaldte os nogle S inker t il at spise Flcesk. 
V i  undskyldte os med, det Var fedt, at efter vor Op- 
dragelse skulde Folk spise Brod til deres M ad, og 
at denne Maade at cede paa vilde i vort Hjem blive 
set som et rent Fraadseri. Konen paastod, det künde 
kun vcere passende for Fattigfolk at tygge Brod til 
AErter og Flcesk, og selv for dem künde det ikke gaa 
an i  Ju len . Desuden Var hun af den Mening, Folk 
künde ligesaa godt fraadse med Brod, som med Flcesk, 
for efter hendes Bornelcerdom Var det forst Fraadseri, 
naar de aad for meget. I  det Hele taget mcerkede 
jeg ikke til, at Alsingerne kendte Ju len  uden fra M a- 
dens S ide . J a  saa holdt de unge Folk da ogsaa 
Dansegilder; og disse G ilder spillede en vigtig Rolle. 
E t  saadant G ilde skulde der vcere anden Juledags 
Aften Henne i  Byen . Karlene og Pigerne der fra 
Gaarden skulde med, og de bad o L  folge. De fire 
tog imod Jndbydelsen, men en til foruden mig blev 
hjemme. V i  blev udlet dersor; men vi blev ved vort 
Forsset; jeg, fordi jeg hverken künde danse eller dritte, 
og desuden efter min Tankegang saa det som en 
S y n d ; den anden, fordi Han ikke ncennede at ode 
sine Penge.
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V i kom lige godt t il G ilde, rigtignok af et and et 
S la g s  og hjenmre i  vort Kvarter. Ret for Klokken 
seks kom tre Gaardmcend fra  Byen fulgt af deres 
Koner; de bod en glcrdelig J u l  og bleve bcenkede ved 
det lange Bord inde i  „Donsk't", hvor v i to S o l-  
dater fad i Sam tale med Manden. V i  rejste os, da 
v i saa der kom Fremmede, og vilde gaa ind i et eget 
Kammer, hvor vore Senge stod, og hvor v i for det 
meste fad i  vor F r it id ; men baade M and og Kone 
nodte os at blive og dele deres Gilde. V i  blev saa 
bcenkede tilligemed de Fremmede og Manden og Hans 
Kone. Denne sidste satte sig for Bordenden og 
Manden ved hendes hojre Haand paa Merbcenken, 
her fad ligeledes de andre Mcend, men bagved B o r
det fad de tre fremmede Koner. V i  to Soldater fad 
ved den nederste Ende. F ra  Madens S ide Var An- 
retningen ikke overflodig, men desto rigeligere gik det 
t il med Drikken. Forst blev der sat ALbleskiver frem, 
som vi dyppede i S iru p  og hertil blev skoenket baade 
Brcendevin og M jod ; men der blev kun spist og 
drukket lidet. L id t efter blev der sat en stör, dam- 
pende Kaffekande ind paa Bordet med tilhorende 
Köpper, og Konen skcenkede en Kop Kaffe t il hver af 
os. V i  to Soldater vare her atter fremmede for 
Skik og B ru g ; v i satte vore Köpper paa Bunden i 
Underkoppen og der blev uden videre skcenket en Kop 
fuld til os til. A lle de andre lagde deres paa E i 
den, og til dem blev der skcenket Kaffepuns, det v il 
sige, de sik et G la s  Rom i  deres Kaffe. V i  gjorde 
Jndsigelse mod at drikke mere, men det hjalp ikke. 
V i  bad om at blive kendt med Skik og B rug , og vi 
sik saa höre, at ved saadanne Lejligheder skcenkedes der 
forst en Kop Kaffe, dog künde den enkelte saa mere,
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om Han lystede; Tegnet herpaa Var, at Han lod sin 
Kop staa oprejst. B ilde de derimod folge Skik og 
B ru g , skulde de lcrgge Koppen paa Siden efter den 
forste Kop, og det Var Tegnet lit, at de vilde begynde 
at dritte Kaffepuns. B ilde de endelig itke have mere 
P u n s , skulde de vende Bunden i  Vejret paa Koppen. 
P a a  samme Maade git det t il med Teen og den 
virkelige P u n s .

D er blev altsaa forst stcenket en Kop Kaffe, der- 
ncest Kaffepuns saalcenge nogen vilde dritte, og jcg 
saa dem, der drak syv Kopfulde. D a  nu alle vare 
tilfredsstillede og alle Kopperne laa med Bunden i 
Vejret, skulde vi da endelig have hver en Kop ren 
Kaffe at skylle Halsen af med. Endelig Var det da 
forbi med Kaffen, og Kande og Köpper blev taget af 
Bordet. D a  Klotten Var ni begyndte et nyt A fsn it: 
E n  stör Temaskine blev sat frem, og der blev stcenket 
en Kop Te  til hver af os. Tvebakker stod paa B o r
det, hvoraf v i spiste til. E fter at den forste Kop var
tomt, blev de alle tagte paa Siden, og nu git det
for sig med Tevandspuns eller, som de kaldte det, 
Kncrgte. D a  ingen syntes, Han orkede mere, laa alle 
Kopperne igen med Bunden i  Vejret. E n  Kopfuld 
Te  nodtes igen hver enkelt paa at skylle efter med, 
og dermed var det Afsnit forbi. Mellem Klotten 
elleve og tolv bares endelig Punsen frem, hvortil der 
alter gaves Wbleskiver, dyppet i S iru p . A f Punsen 
blev der ligeledes drukket saa meget, at jeg hojlig
forundrede mig derover. Den ene Mand drak i  det
mindste atten Kopfulde af de forskellige S la g s  den 
Aften.

D a  Klotten var tolv git de Fremmede, og i det 
mindste git de itke torstige hjem, hverken Mcrnd eller
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Koner, og bisse sidste drak lige saa Irofast som de 
forste. D a  de Var borte talte Mand og Kone endnu 
lidt om Aftenens Fcerd med os, og begge paastode 
de, at vi Fynboer ikke havde drevet det vidt i Drikkc- 
kunsten, hvad vi nodtes t il at indromme. Under 
denne Sam tale lagde jeg Mcerke til, at Konen et 
P a r  Gange forsogte at rejse sig fra Bordenden, men 
hun sank immer tilbage igen. Hun havde ikke veget 
fra sin P la d s  hele Aftenen, hun havde skcrnket t il 
alle og dog ikke forsomt at drikke selv, saa det Var 
let at forstaa, hvad hun fejlede. Endelig sagde M an- 
den: „ V i  faar vel t il at lette paa os, M oer!" —  
„D e Karle skal gaa forst", svarede hun. —  V i rcjste 
os og gik; men hvordan Manden og Konen stk hjul- 
pet Hinanden i Seng, ved jeg ikke.

Ikke mindre storartet gik det t il med Drikkeriet 
ved Dansegildet Henne i Byen . Ktokken Var mel- 
fire og fem, da Gaardens Folk og Soldaterne kom 
hjem paa en temmelig stojende M aade; men de horte 
til deLykkelige: „D e gik hjem ved deres egen Hjcelp." 
Men Dagen efter Var de saa medtaget, at de ikke 
engang künde fortcelle om Gilbet. Men da de ende
lig kom t il Mcelct, stk v i blandt andet at höre, det 
var Pigerne, der havde begyndt at ville „kapdrikke" 
med Karlene; men at hende, der vilde fore an, 
da ogsaa blev „sprojtfuld", saa fu ld , at hun 
sank hclt sammen og blev baaren ud i  Loen, hvor 
hun blev liggende at sove ud. Dette fandt de dog 
hverken stodende paa den ene eller anden Maade, 
men undrede dem over, at hun forst sank sammen 
efter at have drukket ni G la s  eller rettere Köpper 
P u n s . Jeg ytrede, om en saadan nu ikke blev for- 
agtet for sinFoerd, men det Var de enige om at sige
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Nej til. J a  Tjenestekarlen fojede endogsaa t i l :  „N ej 
hun bliver, „S a ta n  ta'e mig, sei soin en „galant 
T o s "  (en Stadspige eller noget lignende), S a a  vidt 
var det gaaet der ovre, at S v i r  og D rik ikke engang 
flcemmede Kvinderne. Det var oin Eftersommeren, 
mens jeg endnu laa i Sonderborg. Det var en 
Markedsdag, og v i havde Fridag og sad i  vore Kvar- 
terer. D a  Hörer vi et scert S k ra a l i  et Vcertshus 
lige over for, v i gik ud i Gadedoren og saa gennem 
de aabne Vinduer lige for en Hel Flok Bonderpiger 
sidde om et langt Bord med en Bolle P u n s  for 
dem, som de tomte det ene G la s  af efter det andet, 
under den mest overgivne, ja  v i künde ncesten sige 
kaadeste Spog. Hvor meget de drak, ved jeg folgelig 
ikke, men det ved jeg, at jeg aldrig har set et uhygge- 
ligere S y n , end da disse P iger stojende, med störe 
rode Ansigter og rullende Ojne tog hverandre under 
Armen og svinglede op ad Gaden, ioet de sang hojt 
paa en Drikkevise.

Jeg har her rort ved den svageste, ja  ommeste 
S ide , jeg saa hos den alsingske Kvinde. I  meget 
andet var der en D el husligt, trofast og elstvcerdigt. 
V o r Moer, der drak saa voldsomt ved Julegildet, og 
som ikke mcegtede at rejse sig sra Stolen, var Dagen 
efter en huslig og flittig Kone. Snaksom var hun 
altid og spurgte nd om den ringeste T ing  her ovre, 
ikke alene om M ad og Dritte , men om Klceder og 
huslige Skikke. Og det maatte undre mig, at hun 
fandt det mest latterligt blandt alt, hvad jeg fortalte 
om Fynboernes Skikke, at de kogte Byggrynsgrod i  
80t a lt  og ikke i Vaud. Og efter at have let hojt og 
lange heraf udbrod hun: „N ej fy —  det gad jeg 
saa Gud ikke havt! det bliver vammelsk." —  Forovrigt
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onstede hun hver Dag, v i maatte blive liggende der, 
saa locnge de skulde have Jndkvartering, og da det 
endelig spurgtes, vi stulde bytte Kvarterer med anden 
Bataljon, soin Var Soelloendere, grced hun heftig .

Nytaarsdag, da v i havde modtaget Lonning og 
desuden hver et P a r  Stromper, blev der uddelt en 
Del gudelige Smaaskrifter mellem os, der Var ikke 
knap T id  paa dem, og da mange slet ikke satte P r is  
paa at faa nogen, fik jeg hele tre til min P a rt . B landt 
disse var en Prceken af Grundtvig, holdt som Bede- 
dags Ta le  ved Aabningen af den grundlovgivcnde 
Rigsdagsforsamling, og den blev mig en meget kcer- 
kommen Nytaarsgave. Jeg havde aldrig for lcest 
nogct af Grundtvig; men jeg havde Hort en Del for
tcelle om Ham af de saakaldte Hellige, og de var 
Ham ikke gode; ja Han var saa at sige froemstillet for 
mig som en skinhellig Hykler, der var dobbelt farlig , 
fordi Han var saa bcgavet. Hans kristelige L ivssyn 
kcndte de ikke; men de vidste, eller da de troede at 
vide, Han elskede M usik, tillod D ans, saa gennem 
Fingre med Kortspil og Sondagsarbejde, altsammen 
noget de Opvakte regnede for meget vigtige Säger. 
Han var for dem et Menneste, de styede og raadte 
dcres Venner at sty. Proekenen i det Hele fandt jeg 
god; men det der seerlig fik mig t il at se paa G rundt
vig med andre Djne, var et P a r  L in ier af en Sang , 
som stod foran Proekenen. Sangen begyndte:

„Alfader, du hvis Navn i Nord
kan aldrig gaa af Minde."

Han bad deri saa hjoertelig til Vorherre, at Han som 
den rette Styrm and vilde tage sig af Danmark, og 
det paa saadan en Maade, at v i künde nodes t il at 
tilloegge Ham M ren derfor. Han bad Ham at give

8
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de Mcend, der nu skulde give os den ny Grundlov, 
det reite Hjcertelav, a l de maatte glemme smaalig 
Egennytte og cne have Fcedrelandets V e l for Oje. 

„Fo r Dod er altid Syndens Sold  
og blind er Egermytte!"

Det Var iscer disse Lin ier, der blev ved at lyde for 
mig; og det var, som blev der sagt til mig, en Mand 
med saadan Klang i sine Ord, umuligt künde va-re, 
hvad de Hellige sagde, en Hyklcr eller Skinhellig. 
Og Var dette den bedste Gloede, jeg havde i Ju len .

Den 12. Jan u a r rcjste vi fra Tanslct. Bor
M a rs  var ikke lang: vi skulde bare stifte, hvad de 
kaldte Kantonnement, med anden Liniebataljon. B o rt 
Kompagni skulde ligge i  Landsbheu Majng og paa 
Avgustcnborg S lo t , og paa dette sidste Sted skulde 
vor Kaptejn vcere, hvad de kaldte, Pladskommandant. 
D er manglcde imidlertid P la d s  til ti Mand paa 
Slottet, hvorfor jeg med ni Menige blev sendt ud 
t il „ B ro " , en lille Landsby tcet ved Avgustcnborg. 
D a  der allerede var Jndkvartering, blev vi fordclt en 
M and i hver Gaard, og jeg selv i Kroen.

Her laa vi t il S lutningen af Febrnar. Og jeg 
havde her den mageligste T id , jeg cndnu havde havt, 
mens jeg var So ldat. A lt  mit Arbejde bcstod i, at 
jeg hver Morgen K l. n i gik ind t il Avgustenborg 
med mine ni M and, hvor Kompagniet samledes til 
en eller anden Ovelsc, naar da Vcjret tillod det, 
cllers gik vi hjem igcn. Hver Asten sendtc jeg en 
af Mandstabct ind t il Avgustenborg for at höre O r
dre til nceste Dag, og naar der undtages, at den en 
enkelt Gang lod paa vi skulde til Bataljons-Eksersits 
paa eller ved Gammelgaard, hvor Oberstlojtnanten 
havde taget sit Stabskvarter, lod den altid paa at stille
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paa S lo lte t Klokken in . Jeg  havde et meget godt 
K varle r, og det morede mig meget at sidde i Ska?nke- 
stuen et P a r  T im ers T id  for Aften, naar Bonderne 
körte hjem fra Sonderborg; de kom nemlig alle ind, 
og troer jeg ikke, jeg siger formeget, om jeg paastaar, 
ikke en eneste körte forbi. De forlaugte alle uden 
Undtagelse et G la s  Grog (det v il sige Nodvinspuns), 
de drak da som oftest staacude og vekslede imens 
nogle almindelige Ord med Va?rten, der svarede med 
samme Overftadisthed. Om det havde sin Grnnd i 
at Bonderne som oftest Var kongeligsindede (loyale) 
og Kromanden en ivrig Forsvarer af Hertugen og 
Hans Negimente, fik jeg aldrig rigtig at vide. Men 
det gik med den samme Regelnurssighed Dag ud, 
Dag ind, og kom der ikke andet ud af det, havde 
i det mindste Kromanden god Fortjcneste.

Mcerkclig nok Var Tiden mig ingensinde saa 
lang som netop i disse Uger, og naar jeg lcrser min 
Dagbog efter, sinder jeg kun lütter kedelige T ing  op- 
tegnet fra  a l den T id . Tilsidst fik jeg endogsaa
Hjemve, saa jeg lcrngtes saa stcrrkt efter at se min 
Fodeby og mine Bekendte, at jeg tror nceppe jeg 
havde modstaact Fristelsen, men havde ansogt om 
nogle Dages Permission, hvis ikke Vinteren og Hav- 
lcrgct havde saa godt som stoppet al Sam fardsel.

I  de sidste Dagc af Februar flyttcde vi ind 
paa Avgustenborg S lo t , der havde vi ikke nodig at 
kede os af M angel paa Arbejde, det gik snarere til 
den modsalte Iderlighcd : v i fik alt for travlt. V i 
skuldc nu ikke alcne dcltage i alle Ovelser, men og- 
saa forrette Vagter og andet Arbejde, der forefaldt
paa S lo lte t. F r a  forst af Var v i dog kun paa Vagt
h vcr fcmte Dag, men Sygdom flog til, og indcn

8*
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lcrnge blev del hver tredie D ag ; og som oftest maatte 
v i gaa lige fra Vagten til Ovelserne. F ra  Opholdet 
paa Avgustenborg har jeg flere Optegnelser, som jeg 
v il meddele til Efterfloegten.

D a  vi havde ligget indkvarteret paa Slottet cn 
Halv S n es Dage, kom der Ordre, det skulde rommcs 
og atter indrettes til Lasaret for det kommende Felt- 
tog. Fo r mit Bedkommende havde jeg aldrig fundet 
det hyggeligt i Hertugens fine Sa le , men mange satte 
en M re  i at vcrre indkvarteret der. Tilmed nu da 
det traf sig saa uheldig, at vi skulde flytte fra Slottet 
og ud r den S ta ld , der laa i Skoven ved det saa- 
kaldte Sommerpalce, og som gik ander Navn „Treener- 
stalden", og allerede Tanken om at skulde tage Vinter- 
kvarter i den forhadte Hertugs S ta ld , frawkaldte en 
uhyggelig Stemning, der hele Dagen, vi flyttede 
derud, gav sig tilkende ved en dump M urren. Jeg 
lod nogle Ord falde om, det Var et meget godt Kvar- 
1er, og da selv Lojtnanterne flyttede ind og boede der, 
havde vi ingen Grund til Klage. De Misfornojede 
svarede, og med et S la g s  Ret, at der dog havde 
boet Mennesker, hvor Lojtnanterne og Kommander- 
serganten flyttede ind, men Underoffiserer og Menige 
skulde ligge i de Rum , Hertugens Hefte havde staaet. 
V i  var mange, som paastode, vi ingen Forstel künde 
se mellem oe forrige Staldkarles Kamre, hvor Lo jt
nanterne skulde bo, og de forrige Hestekamre (for 
hver Heft havde virkelig havt et seks Alen langt og 
otte Alen bredt Kammer at gaa i), hvor vi skulde 
bo, end at Vinduerne sad noget lavere nedc i Karle- 
kamrene end i Hestekamrene, og at Gulvet i Karle- 
kamrene var af Fjelle, men i Hestekamrene var de 
af Mursten, der var sat paa Kant. Begge Steder
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var Lostet gipset og Voeggene kalkede hvide. Dette 
indrommede de; men nu paastode de, det var Kap- 
tcjnens Skyld , de skulde blive vcd at ligge og göre 
Tjeneste paa Avgustenborg, mens alle andre Bata l- 
joucr laa og rattede dem paa Landet og gjorde al- 
deles ingen Tjeneste, ja selv de andre Kompagnier af 
vor Bataljon gjorde ingen Tjeneste Heller. J a  de 
paastode at vide, det efter en Brigade-Bcfaling var 
bestemt, at hvert af Bataljoncns fire Kompagnier 
sknlde skiftevis forrettet Tjeneste paa S lottet i tyve 
Dage, mens Vaabenstilstandcn udlob, men at vor 
Kaptejn havde taget Penge af de andre Kaptejner, 
sor at blive liggende der med sit Kompagni hele 
Tioen. Og derfor skal vi nu slide og sloebe, sulte og 
vaage, imens alle andre hvilcr dem ud til Krigen 
noeste A a r ; men, fojede de til, det kan ogsaa godt 
vare , Han faar den forste Kugle, naar den T id  kom- 
mer, —  Han er ikke den M and, der sparer sine Fo lk ; 
hvorfor skal vi saa spare Ham?

Lige i Morkningen var Flytningen fcerdig, og 
Urostifterne samlede dem om et Bord , drak og sang 
Viser. Hvor mange de egentlig var, vcd jeg ikke, 
men de var nceppe mange. Derimod er der altid 
nok, som har Lyst til Kommersen; og, da Drikken og 
Skraalet begyndtc, vokste Klyngen til vist over fyrrc- 
tyve. Men gennem det hojrostede S k ra a l lod truende 
Ord mod Kaptejncn, og enkeltvis mod Oberstlojt- 
nanten, der, som de paastode, saa gennem Fingre 
med Ham.

Det blivcr vist uroligt her i Asten, sagde en 
Kammerat til mig, lad os Heller gaa i B yen ; om 
lidt kommer Kaptejnen herned, saa kan ingen vide, 
hvad de Sviregaster tager dein sor, og i hvert Fa ld
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er det sikrest at vcere borle. Jeg fandt, Han havde 
Ret. V i  talte nied flere derom; og vi Var mange, 
der gik, nagen til en Side , andre til en anden.

L id t efter kom Kaptejnen ganste rigtig, for at se 
hvardan Sagerne vare ordncde. Sv iren  og Stojen 
var paa sit Hojeste, og da Han traadte md, lod 
Raabenc: Der har vi Ham, gid Han faa en Ulykke 
over sine „S a ta n s  Skinncben" (et af Hans egne Ud- 
tryk). Kaptejnen mcerkede ikke, hvorom Talen Var, 
eller i dct mindste lod Han, som Han ikke mcerkede 
det, gik midt ind i Klyngen og sagde hojt: „N aa —  
hvordan gaar dct? har I  faaet jer indrettet? —  her 
ser jo ganske hyggeligt ud. B i  maatte onske, vi künde 
flytte et saadant Kvarter med os i Felten." —  Der 
var ingcn, som svarcde, men enkelte peb i Fingrenc. 
—  „Noligt her! og vid, K a rle , jer Kompagnichef 
staar mellem jer og taler! —  Respekt for jeres 
Foresatte!" —  Karlene lo hojt og gentog: „R o lig t 
her! Respekt for jeres Foresatte!" —  Andre peb i 
Fingrene og raabte: „ V i  skal indrette dig, tov du 
kun!" —  „F o r en Ulykke, har vi nu M ytte ri!"  
raabte Kaptejnen og vitde trcekke sin Sabel. Mere 
vidste ingen med Bished, om hvad der foregik, for 
nn slukkedes Lysene, og Kaptejnen raabte hojt om 
Hjcelp. Kommanderserganten kom ud fra sit Vcrrelsc 
med L y s ;  men det slukkedes. Inden Han sik det 
toendt, var der imidlertid kommet L y s  saavel fra 
Lojtnanternes Bcerelse og fra nogle Soldater, som 
havde syslet i den anden Ende med deres To j. 
Klyngen var spredt noget, men Kaptejnen ftod med 
en Mand i hver Haand, og disse kom det nu for 
det forste til at gaa ud over, idet de straks maatte 
gaa med i Vagten.
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T re  Dage efter var der Krigsforhor over hele 
den Afdcling af Kompagniet, der var indkvarteret i 
den omtalte S ta ld . V i  stillede udcnfor det saakaldte 
Hussogedkontor og blev kaldt ind M and for M and. 
Auditoren sad i Hojscedet, og Kaptejnen, Lojtnanten, 
der laa i Stalden, og Konunanderserganten stod ved 
Siden af. Det gjaldt forst at udfinde, hvem der 
havde vceret ined ved Optojerne, eller, som det hed 
paa Avditorens Sprog, vceret med at „insultere" Kap
tejnen. T i l  den Ende forelagdes det Sporgsm aal 
hver af os, om vi havde vceret hjemme den Asten, 
Kaptejnen blev insulteret. Jeg svarede naturligvis 
Nej. D a  jeg havde svaret, saa Auditoren til Kap
tejnen, Lojtnanten og Kommanderserganten, og da de 
gav et Nik, blev der sagt mig, jeg maatte gaa ned. 
D a  vi paa den Maade var gaaet igennem, og, som 
Auditoren udtrykte sig, Bukkene skilte fra  Faarene, 
fandtes der at vcere fem og tyve M and, som havde 
vceret samlede ved hint uhyggelige O ptrin. D isse 
kom nu alter scerlig i Forhor, men bleve frifundne 
paa tre Mand ncer. B landt disse var de to, Kap
tejnen holdt fast, da der kom L y s . Dem paastod 
Han med Bestemthed, de havde Puffet Ham for Brystet 
og slaaet Ham over Armene; men de paastode med 
lige saa stör Bestemthed, at de ikke vidste, det var 
Kaptejnen, men troede, det var nogen af deres Kam- 
merater, der var lidt berusede. Og de fojede til, de 
bad om Forladelse, saa snart de saa, det var Kap
tejnen, hvad de forovrigt krcrvede Lojtnanten og 
Kommanderserganten til Vidne paa; og det blev da 
ogsaa gceldende. Den tredie derimod svarede fr it  ja  
paa Sporgsmaalet, om Han havde slaaet sin Kaptejn. 
Og da Avditoren spurgte vidcre, om Han havde gjort
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det med fr i V illie , svarede Han ogsaa ja, og selv da 
Han fluttelig blev spurgt, om Han gjorde det med 
Overlceg, eller om det Var et Jndfald , Han havde 
faaet under S v iren , og som Han maaske var crgget 
ü l af de andre misfornojede, svarede Han uden vidcre, 
Han havde tcenkt lcenge, Kaptejncn havde fortjent 
nogle „Lussinger", fordi Han Var Skyld i, Kompag- 
niet skulde blive liggende og göre Vagter og Arbejde, 
mens alle andre Afdelinger havde Frihed og gode 
Dage paa Landet, dette Forscet var styrket ved, at 
v i nu t il Sp o t og Skam, mens der ingen Ufred var, 
stulde ligge i Hertugens Stalde. Og da Han aldrig 
syntes at have en bedre Lejlighed, end da Lysene 
bleve slukkede, og Han stod tcrt ved Kaptejncn, udforte 
Han det uden videre. „H a r du nu aldrig tcenkt paa, 
du blev straffet derfor?" spurgte Auditoren. —  „Kap- 
tejnen bliver jo aldrig straffet, fordi Han slaar os 
andre", svarede Karlen. —  „Jndg iv en Klage oder 
Ham", sagde Auditoren. —  „D et nytter ikke", svarede 
Karlen, „fo r der er kun Ret^ for de Store og Rige 
og Galger t il Sm aafolk." —  „Jcg  er en Gcek, jeg 
fkifter Ord med en „Jn su ltan t" om uvedkommende 
S äg e r" , sagde Avditoren og sluttede Forhorerne.

Det folger jo ncesten af sig selv, at denne tredie 
M and blev sat i Hüllet, Sagen blev derncrst fort, 
og Krigsretten blev sat, efter at der var indhentet 
Oplysninger om deres Opforsel i deres Hjem, der 
forresten skal have lydt fordelagtigt for de Anklagede. 
Den endelige Dom lod paa, at de to, der, som det 
hed, havde slaaet Kaptejncn af Vanvare, fik hver ti 
Dages simpelt Fcengsel, hvorimod den tredie, der med 
f r i V illie  og efter roligt Overlceg havde lagt Haand 
paa sin Kaptejn, blev domt til at nedsoettes i  de
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Meniges anden Klasse, miste sin Kokarde, have 25 
Rottingslag og 30 Dages Band og Brod . Saa . 
skulde Han i Dagene mellem Han stk Band og Brod 
hensidde i mork Arrest. Desuden gik Ordet, at dct 
var ved de Meniges og Underoffiscrernes Sammen- 
hold i Krigsretten, at Straffen blev saa milo.

Jeg havde netop Vagten paa Slottet den Dag, 
Han skulde have sine Rottingslag, saa jeg saa dct ikke; 
men paa de 25 Mand noer, som udgjorde Vagten, 
var hele Kompagniet samlet i Ridehuset, hvor Eksku- 
tionrn gik for sig. Ester Befaling var Vagten traadt 
i Geveer, om de frygtede Optojer, eller det var en 
gangbar Skik, ved jeg ikke. Der sagdes ellers, at 
Rottingslagene blev Ham tildclt paa cn Maade, Han 
nceppe fik S v ie  og endnu mindre Lemmelast af, l i l  
stör Harm sor Kaptejnen, der meget omhyggelig og, 
som Han udtrykte sig, for at Stymperen ikke skulde 
do i Synden , men ordenlig künde saa den udsonet  ̂
havde valgt den stcerkestc Underoffiser, som stod tib 
Hans Raadighed, t il dette Arbejdc.

Endvidere havde Kaptejnen den Sorg , at hele 
Kompagniets Underoffiserer og Menige sammenstod 
hver cn M ark til Arrestanten, for at Han i det mindste 
künde leve flot fem Dage, om end Han skulde nojes 
med Band og Brod i andre fem i Lobet af to M aa- 
neder. Over dette Skrid t af Mandskabet holdt Kap^ 
tejnen idag (to Dage efter) cn meget rorendc, ircrsten 
opbyggelig Ta le  til Kompagniet, der dog, som det 
syntes, blev afbrudt i utide, rimeligvis fordi der bê  
gyndte en temmelig ncergaaende Hyssen i andet oz
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tredje Geled. Han begyndte med, at en Krigsmand 
altid gik med den ene Fod i  Tiden og den anden i 
Evigheden, og derfor altid burde have sit Regnflab 
opgjort. De militccre Dyder, der ganfle vist forte 
Menncflct t il en salig Evighed, naar de oprigtig dyr- 
kedes, vare Respekt, D issip lin , Subordination, M oral 
og andre ligncnde. Men det stod paa et saa laut 
Stade med disse „Kardinaldyder" vcd Hans Kom- 
pagni, at Han ncesten var fristet t il at tro, Han var 
den encste, der dyrkede dem. Det var en haard Tanke 
for en Kompagnichef, for her gjaldt Bibelens O rd : 
„Lyder Eders Ledsagere, og lader Eder lede af dem 
t il det Gode." De fla l göre Regnflab for Eders 
Sjcele, o, at de kan göre det med Glcede og ikkc fü l
lende, for det er Eder ikke gavnligt. Nej, det er 
Eder, Fanden brcekke mig, ikke gavnligt! I  Satan s 
Skind og B en ! Hvad gavner det jer, S lyng le r, at 
en gammcl Hcrdersmand, en fodt So ldat, der er sig 
levende bevidst, ikke at have sparet sig selv, men talt 
t il Eder i Tide og Utide, med det Onde og det Gode, 
har brugt Mund og Haand, saavidt Reglements til- 
lod det, ja maafle til sine T ider overskredet det af 
hellig Tjenesteiver, hvorfor jeg tidt har maattct höre 
ilde af Hoje og Lavc ; og dog fla l jeg nu have den 
Harm  at se Respekten traadt under Fodder paa en 
saa roedsom Maade, at en Menigmand kan i längere 
T id  gaa og loegge Raad op, hvordan Han bedst kan 
komme til at knubse sin Kaptejn, der burde vcere Ham 
et helligt Vcrsen, hvis milde Ord flulde vcere Ham 
som „D ug fra Hermon", og hvis Tugtens Ord flulde 
runge for Ham som„Torden fra S in a i" . Men ingen 
af Delene; nej —  det er Ham ligegyldigt. Hans 
Kaptejn er Ham ikke mer hellig end enhver lapset
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Haandvoerkssvend, Han moder paa Vejen. D er er 
ikke Tanke af Respekt. Hvor stulde der saa vcere 
Tanke om M o ra l! —  nej mit Kompagni er skrcrkkelig 
demoraliseret. Derom taler intet tydeligere cnd bette 
infame Optrin, at et helt Kompagni, Underoffiserer 
og Menige, skyder Penge sammen til en Jnsu lant! 
Det er skrcekkeligt! —  hvor skal man vel söge om 
Magen?

Jcg har for indskcerpet det rcedsomme, der er 
ved at den Enkelte forbrod sig; jeg paaviste da, at 
der aldrig blev gjort Rede for, om det Var Nasm us, 
Pcdcr cller P o v l, .der havde gjort det, det Var jo 
ikke deres S a g ; det heb sig bare: det Var forste 
Kompagni. Men, min sandten, nu gor de ingcn 
Urct, fordi de sige —  nej jeg kan ikke udtale det 
gruse lige Ord! Men I  skal ikke do i Synden, i 
Djcevlcns Skind og Ben! —  Jeg skal finde paa Ud- 
vej og Raad fra Fordccrvclsen! J a  jeg skal ved alle 
Sataner, finde paa Raad !" Hm, hm, hm! stonnede 
Han, ncesten ude af sig selv af Anstrcengelsc og 
Harm. Han kom da Heller ikke tiere i Gang, for nu 
lod Oberstlojtnantens Stemme bag Ham: „Hvad lavcr 
De nu, Kaptejn M ..............? S p a r dog Deres La n 
ger!" Kaptejnen vendte sig overrasket og forvirrct, 
hilsede og svarede: „D et staar sig saa daarligt med 
Kompagniets Respekt, M oral og andre militcere Dy- 
der, jeg er i Fcrrd med at hjcrlpe lidt paa de sor- 
faldne Säger, og H r. Oberstlojtnanten er nu mit 
Vidne, at jeg ikke sparcr mine kostbare Krcefter, hvor 
det gjcelder at frcmme det Gode." —  „Snak , Kaptejn
M ............. . De Lager Sagen ravgalt; De gor Ondt
vcerre! ser De ikke, Mandskabet staar og ler Dem 
ud? Og De gor det, ja jeg havde, S a tan  brcrkke
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mig, noer sagt det, ikke uden Grund. —  De ved det, 
Dcres Mand>kab er misfornojet, fordi de liggcr paa 
dette Sted, hvor der er saa megen Tjeneste at göre, 
medens de andre Kompagnier ligger og gotter dem 
paa Landet. Og fra denne S ide set, har Deres Folk 
Grund til M isnoje ; De maa have vidst i loengere 
T id , M isnojen goerede og have sogt at afhjwlpe den 
ved at söge at faa dem forlagt t il andre Kvarterer, 
saa künde alt blevetgodt, og Forholdet t il dem havde 
aldrig bleven saa spoendt. I  den sidste Fcerd kan 
Ingen holde med dem, eller da med de af dem, der 
ovede den. Men der skal, Satan  brcekke mig, voere 
Maade med a lt! Og bild Dem aldrig ind, det styr- 
ker, hvad De nu kalder Respekten eller Moralen hos 
Deres Folk, at De der staar og ter Dem saa det er 
en Unk at höre og se!" —  Saaledes endte dette Skrifte- 
maal, som mange spotvis kaldte det; og den S a g  
kom ikke mere paa Bane.

Noeste Sondag blev vi sagt t il Kirkeparade. Og. 
det blev vi ved at maatte mode til hver Sondag, 
saa loenge Kompagniet laa der. D ertil saa dog snart 
ingen surt. Jeg troer det smigrede, at Slotskirken 
aabnedes for os, i det mindste horte jeg tidt sige: 
Det v il oergre Hertugen, naar Han nu loeser i B la -  
dene, at danske Soldater holde Gudstjeneste i Haus 
Kirke. —  E n  Dag sagde Kaptejnen os, Proesten 
havde tilbudt at tage os til A lters noeste Sondag 
efter Gudstjenestcn, dog kun dem, der valgtc det fri- 
v illigt. „Jeg  v il s igeJer, K a rle !"  vedblev Han, „jeg 
gaar selv med, og jeg Venter af mit Kompagni, det
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nu folger mig samlet t il L ivets Bord , som de nu om 
en Maanedstid skal folge mig i Dodningedansen! 
Folger I  frivrlligt med Eders Kaptejn l i l  A lters paa 
Sondag?" —  „ J a ! "  lod det fra Ncekkerne. —  „F o r  
en Sikkerheds Skyld  byder jeg dem trcede frcm, som 
ikke er delagtig i detle J a " ,  raabte Kaplejncn. E n  
Underoffiser var den eneste, der traadte frem. „G odt", 
sagde Kaptejnen, „D e har Deres Frihed med Hensyn 
t il Altergangen; men til Kirkeparaden skal De lige 
godt stille." D a  Gudstjenesten nu var forbi om 
Sondagen, og Altergangen skulde begynde, vilde samme 
Underoffiser forlade Kirken; men Kaptejnen traadte 
Ham imode og sagde: „D e bliver, Fanden brcekke mig, 
her! Kirkeparaden er, som De vel maa vide, ikke 
endt, for Kompagniet har stillet efter at vcere kommet 
ud af Kirken og der er befalct: trcrd a f!"  Under- 
offiseren maatte foje sig; men Han bandte, da der 
endelig var besätet: „trced a f!"  at havde Han tcrnkt, 
det skulde gaaet saadan, havde Han ogsaa gaaet med, 
for det var uhyre cergerlig at se hele Kompagniet 
drak, mens Han alene skulde torre sig om M unden; 
men Han paastod immer, Han holdt sig tilbage af bar 
Gudfrygtighed, da Han ikke var v is  paa, Han künde 
bare sig for at drikke alt, der var i Bcegerct; og det 
var jo ikke tilladt. Men de fleste af Mandskabet 
gyste dog tilbage for dcnne Frcekhed.

D a  Di forst blev indrettet i  Hertugens S ta ld , 
havde vi det ganske godt der, og der forefaldt mange 
Lojer. Men der forefaldt da ogsaa en Morgenstund 
et meget uhyggeligt Trcek: V i  stod og lavede os t il
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at marsjere til Bataljons-Eksersits. De fleste af os 
var i Fcerd med at. tage deres T o j paa, kun en en- 
kclt Sinke var ikke sirrdig med Maden. T i l  dette 
S c rt horte et P a r  Hornblcescrdrenge, hvoraf den ene 
endogsaa kom lige ud fra Sengen, var hverken vasket 
eller redt, men bandte lige fuldt, Han skulde ikke blive 
den sidste og tog sin Sabel og sit Tornyster paa. 
I  det samme maa vist Hans Mave havc sagt Ham, 
Han ikke fastende og maaske med tom Brodpose künde 
give sig paa den en M il lange Vej, og efter endt 
-velse den samme Vej tilbage, uden at have faaet 

L id t. Nu faldt Hans Oje paa et Stykkc Smorrcbrod, 
som Hans Kammerat, den anden Dreng, var i Fcrrd 
at sllrrc Kod paa, medens Han af og til tog sig en 

B id  af ei andet Stykke, der stod ved Siden ad. 
Dette sidste var sagtens bestemt til Rejsekost, men 
nu napper den anden det, bider en stör Mundfuld 
deraf, idet Han siger; „Jeg  stal da ogsaa lcve!" —  
Denne Fcerd kom Ham dog dyrt at staa; og dersom 
Han ikke var blottet for al Mad og alle M idler til 
at skaffe sig noget paa anden Maadc, maattc Han 
rigtignok hellere taget af sit eget, for saa snart den 
Forurettede ser sin gode Mellemmad saa at sige i 
Svcrlget paa den anden S lug ha ls , sprang Han til og 
stak Kniven, Han stod med i Haanden, dybt ind i 
Nakkcn paa sin Modstander. Denne gav et B ro l af 
sig, faldt om paa Gulvet, og Blodet vcrltede ud af 
Hüllet. Han blev imidlcrtid straks baaret op paa 
S lottet og lagt paa Lasaretet; men da Kaptejnen 
horte det, svarede Han: „A a  —  den Hvalp! Han 
kommer sig nok igen. Det er dog alt for galt at 
melde den S a g . Kompagniet har nylig havt en 
K rig srets-Sag , og det bliver regnet for aldeles demo-
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raliseret, hvis denne S a g  ogsaa kommer op." 
„Hver er sig ogsaa selv ncermest", svarede en inde i  
Rcekkerne, og en anden fojede t i l :  „D e r er da ogsaa 
Forstel paa Kong Salomon og Jorgen Hattemager, 
eller hvad jeg stulde sagt, paa Kaptejnen og Horn- 
btceserdrengcn." —  D a  Kaptejnen horte bisse S t r in 
ger, bad Han Fanden brcekke sig, Han var sig fuldt 
bevidst, Han handlede ikke for sit eget, men for t̂om- 
pagnicts Vel, kommandercde Gevceret i Hvit, mcd 
Sektioner hojre S v in g , mars, og vi gik saa vor 
Gang.

F ra  denne Dags Bataljons-Eksersits er der vp- 
tcgnet et lille Trcek i Da^bogen, der lyder saaledes: 
Det blcv i Dag et meget slemt Fore. D er var fa l
ben ncesten en halv A lcn Sne om Natten; men Jo r- 
den var ikke frosset derunder, og da So len kom op, 
gik vi til vüdt paa Bencne hvert Skrid t, v i tog paa 
de plojede Marker. V i  blev sendt ud i Kcede mod 
en Fjende, der tcenktes at true den hojre Flanke. 
V i  tcenkte os atter, Fjcnden Irak sig tilbage for os. 
V i  forfulgte den over et P a r  Marker, hvorpaa der 
blcestes Holdt t il os, og de fleste af os dcekkede os, 
som vi künde bedst, enten bag Hegn eller ved at käste 
os ned paa Jorden, hvor lidt tiltalende bette cnd 
var i den gruelige So le . Kaptejnen stod bag ved og 
saa, om .vi udforte Manovren rigtig, her fik Han 
L)je paa en Menig, der stod nok saa stolt op. Han 
raabte straks: „Dcek big, N r . 63! —  Dcek big, dit 
Sa tan s Skinneben!" —  „D et er dog saa bestidt, 
H r. Kaptejn!" svarede den T ilta lte , „og Kaptejnen 
siger altid, jeg er et S v in ; men nu har jeg tcenkt at 
jeg v il vcere renlig i  D a g ; og det kan da ogsaa kal- 
des Sv ineri, at blccse S ignaler, hvorefter v i f la l falbe
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ned i bette M orads. M on Hornblceseren bog ikke 
har blcest fe jl?" —  „B is t ikke nej", genlog Kaptejnen. 
„Dcek big, for S a tan ! D u  dcekker big nok, naar bet 
bliver A lvor. Og, hvem der v il sit Fcrdreland noget 
Hobt, Han, Fanden pine mig, dcekker sig!" —  Det lod 
imidlertid ikke til, den Forstokkede vilde lade sig sige, 
og Kaptejnen ncermede sig Ham paa en noget truende 
Maade. Men et nyt S ig n a l fik os alle t il at springe 
op og skynde os tilbage. L id t efter lod en skoerende 
lang Tone og et andet S ig n a l, der meldte os, vi 
stod Fare for at angribes af Kavalleri, og derfor 
maatte lobe sammen og banne Krebse. Den ene O r
dre fulgte ellers saa hastig paa den andcn, at der 
blev slet ikke talt mere til Numer 63.

Det v il ses heraf, at der paa Tiden Var, hvad 
de Styrende pleje at kalbe, en meget daarlig Aand 
ved Herren. Sygdom, iscrr T y fu s  og Fnat, udbredte 
sig meget stcrrkt; og alene fra vort Kompagni var 
oder tredive Mand paa Sygehuset, og i Lobet af to, 
tre Maaneder dode der 16 Mand ene fra vort Kom
pagni. M en det maa lige frem fojes til, det var et 
ganske ualmindelig stört T a l  mod det, der var T il-  
fcelde ved de andre Afdelinger. Ogsaa denne ual- 
mindelige Dodelighed og scerlig mellem os, paastod 
Mandstabet var en Folge af Opholdet paa S lottet 
og i Stalden. Maaske var bette ikke uden al Grund, 
for strcengt havde vi det med Vagter, Arbejde og 
Ovelser; og dertil kom, at vi tre Gange ugentlig blev 
opvartet med ALrter, der var kogt paa ncrsten helt 
fordcrrvet Flcesk. E n  af mine bedste Kammerater
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blev da ogsaa syg og dode af T y fu s , tre Dage efter 
Han Var kommen paa Lasarettet.

D er kom atter flere og flere Afdelinger Tropper 
l i l  A ls , og VaaLenstilstanden Var fra dansk S id c op- 
sagt t il den 26. M a rts . Det gjordes nodvendig, hed 
det sig, at indrette Stalden, hvor vi laa, t i l  Lasaret, 
og vi blev indkvarteret i Byen. Jeg kom i Kvarter 
hos cn M and, cver hvis D or stod skrevet paa tysk: 
hertugelig Hofbager, og jeg maa sige, det gjorde undcr- 
lig i mig, da jeg lcestc dette ovcr Doren. Jeg blev 
dog mcget godt modtaget, og fik en udmcrrket M id- 
dagsspise; men Skcrbnen vilde lige godt, jeg ikke skulde 
blive der. V i  havde Orore at stille om Aftenen 
Klokken fern udenfor Kaptejnens D or og medbringe 
vore Kvartcrsedler. Dette Var aldclcs ikke noget nyt, 
det gentog sig vcd hvert Skifte, og det hed sig, det 
Var for at udbctalc Bespisningspenge for os. Men 
som vi nu staar, og Kommandcrserganten allerede Var 
ifcrrd mcd at samle Sedlerne, kalder Kaptejnen mig 
frem og siger: „Lad mig se Deres Kvarterseddel." —  
Jeg rakte Ham den, og Han lccste: „Hofbagcr . . . ."  
„Hvad S atan  er dette?" raabte Han. —  „M in  Jnd- 
kvarteringsseddcl, H r . Kaptejn", svarcde jeg noget 
overrasket. —  „ J a ,  det ser jeg jo til min H arm ", 
veoblev Han og spurgte dernccst: „Hvem Djcevelcn 
har indkvarteret Dem der?" —  „Jeg modtog Billetten 
af Kommandcrserganten, da jeg kom fra Oberstlojt- 
nanten, hvor jeg var med Rapporten, da Kompagniet 
stillede og blev indkvarteret", svarede jeg ganske rolig. 
—  „Kommandersergant!" brolede Han nu, saa det 
genlod i hcle S lottet. „H r . Kaptejn!" svarede denne 
i  ncrsten ligesaa hoj Tone og kom springende. „D e 
har atter vovet at handle mod min O rdre", sagde

9
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Han i strceng Tone; „jeg bod at indkvartere Under- 
korporal Gudme paa Krocn, og nu har De lige t il 
T rods for min udtrykkelige Ordre lagt Ham omme i 
cn Afkrog af Byen! Hvad skal det betydc?" —  
„D et er ikkc gjort paa Trods, H r . Kaptejn", svarede 
dcnne; „men Gudme Var fravcerende, og saa gemte 
jeg den eneste B ille t t il en M and, der stod til min 
Raadighed, og gav Ham. Jeg trocde ogsaa at opsylde 
Kaptejnens Ordre, naar der kom en Underkorporal 
t il at ligge paa Kroen, saa indkvarterede jeg Ko . . .  . 
der." —  „ J a ,  De troer saa megct; men i Gudme 
har jeg en forsogt M and, og Han skal straks, cudnu 
idag, flytte derind. Kogs . . . . ,  den lille V im s, Han 
dritter sig, ved alle Sataner! fuld hver Dag. Det 
er altsaa min gentagne O rdre", vedblev Han, „at 
Gudme flytter ind paa Kroen. Hörer D e?" nikkede 
Han t il mig. —  „V e l, H r . Kaptejn!" svarede jeg. —  
„O g nu Hörer De, hvad De har at göre; og Kom- 
pagniet Hörer, hvad Myndighed De har."

„D e r er", vedblev Han, „ncesten faren cn ond 
Aand i hele Armekorpset her paa A ls , og scerlig i 
dem her paa Avgustenborg. Derfor er strcenge For- 
holdsregler nodvcndige, og Overkommandoen har paa- 
lagt hver Afdeling at vcerc aarvaagen med, at ingen 
gor Ustyr i  Vcertshusene eller gaar paa Gaden cfter 
Tappenstreg og gor Optojer mod fredelige Borgere, 
de have hvilken Tankegang de v il. Der er sat Ov- 
righed til at drage dem til Ansvar, der forse sig mod 
den danske N ationa list, men det kan, ved alle S a 
taner! ikke gaa, at lade Menigmand udfore dette cfter 
Behag. V i har Overgeneralens Ordre for, at hver 
den, der gor nogct lignende, eller som bliver truffet
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paa mistcenkelige Veje, og iscer efter Tappenstreg, 
bliver strcengelig straffet.

I  ved, hvor megen Umage fjerde Dragonregiment 
har med at holde S t y r  paa sig selv, saa de er ncesten 
overlcesset med Tjeneste, idet nogen af dem har Vagt 
hist, andre her, blot for at holde Orden med hin- 
andcn; men de er da ogsaa Scelloendere, der jo ncesten 
alle er fodte Urostiftere. I  er tildels Fynboer, og 
Oberstlojtnanten mener derfor, at Han kan undgaa at 
bruge andre Forholdsregler, end indkvartere en paa- 
lidclig. Underofsiser i Krocn, med P lig t  t il at melde 
alt uordenligt, der foretages eller siges af vore egne 
Folk. Nu ved I  det. Denne Myndighed faar nu 
Underkorporal Gudme. Jeg stoler paa Ham, og jeg 
mener at vcrre v is paa, I  troer, Han ikke v il mis- 
bruge sin Myndighed." —  Han stansede, og cn B i-  
faldsytring fra Mandstabct gav mig lidt Mod til at 
flytto ind paa Kroen og begynde mit, som det syntes 
mig, vanskelige Hverv.

Jeg stk nu ncermere at vide af Kaptejnen, det kun 
Var vore egne Folk, jeg skulde have T ilsyn  med. De 
maatte naturligvis nok komme i Kroen, de maatte 
bare ikke yppe Klammeri eller S lag sm aal. Jeg skulde, 
iscer om Aftenen, men dog ogsaa naar Folk ellers 
flokkedes der, af og t il gaa ind i Drikkestuen med 
Sabel ved Eiden. Folkene vidste, jeg saa modte som 
et S la g s  P o liti, det samme vidste Kromanden og 
Hans Fo lk ; Var alt roligt, künde jeg scrtte mig eller 
gaa paa mit Kammer, som jeg vilde. Ippedes der 
Trcette, eller Kromanden havde noget at klage, havde

9*
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jeg straks at melde det t il Vagten, eller bringe B e 
kommende derhen selv, om jeg Iroede at kunne 
magte det.

Disse Forhold varede i tolv Dage; men der var 
aldrig noget i Vejen med vore Folk. Kom jeg der- 
ind og lod mig se hen mod Tappenstrcg, sagde de 
som oftest: „D et lakker vel mod Po lititid , Gudme." 
Og naar jeg svarede, det var paa T id  at bryde op, 
hvis de ikke vilde, Patroljen skulde trcrffe dem her, 
var der aldrig noget i Vejen. Horte de i det samme 
Tappenstreg fra Bagten, gik de straks. Fjerde D ra 
gonregiment havde immer Ire Mand siddende der 
vcebnet med Sab ler, men deres Folk gik aldrig, fordi 
Vagten mindedc derom. S e lv  naar Patroljen kom 
og mindede dem om at gaa, var de saa at sige aldrig 
fcerdig, men Irak det ud til den henimod en Time 
efter kom tilbage igen. Forst da fik de vagthavcnde 
Dragoner dem med en Del Ulempe, halvt med Magt, 
t il at forladc Skcenkestuen. Det var forresten ikke 
alene paa Avgustenborg og den ncrrmeste Omegn der- 
ved, Forholdene vare saadanne, og i B ye r og paa 
Vejen gik og red Patro ljer hver Aften. Det var iscer 
dem, Folkene i Lobet af Vinteren havde faaet snuset 
op, der horte til Hertugens P a rt i, det gik ud over. 
T i l  dette P a r t i horte for det meste alle Embedsmcrnd 
og Bestillingsmcend paa Oen. D ertil horte ogsaa 
alle Forpagterne paa de hertugelige Ladegaarde, og 
ncesten alle privilegerede Folk, som Kromcend, og ncr- 
sten alle Folk i Avgustenborg B y  bosatte Folk, for 
Avgustenborg var noesten helt og holdent en B y  af 
hertugelige Bestillingsmcend; derfor skrev de snart 
allesammen „H o f" foran deres Bestillinger. V i  künde 
blive ved at lcese: Hofapotheker, Hofgartner, Hoflcege,
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Hoffisker, Hofsadelmager osv. osv. Disse havde S o l-  
daterne og iscer Scellccnderne, som det saa ud, om 
just ikke faaet i Sinde at udrydde af Jorden, saa dog 
at drille og göre dem al den Fortrocd, de künde. 
Dette og en ncesten urimelig Lyst t il at dritte og 
slaas gjorde alle disse Forholdsregler nodvendige. 
Og hvor oidt Lysten t il at göre Optojer künde gaa, 
skonnes af, hvad her er sagt fra  Kroen, og til yder- 
ligere Prove fortcelles det for fuldt og fast, ja  jeg 
saa det saa at sige med egne Ojne, at naar Dragon- 
patroljcn om Astenen kom tilbage til Avgustenborg, 
efter at have vceret en M ils  Ve j ude, havde Mand- 
skabet Stene i Hcenderne, og, idet de red op ad G a 
den, kastede de dem igennem Vinduerne til de Folk, 
de vilde tage Hoevn over. —  Det var ret en uhygge- 
lig T id ; og jeg lcengtes tit efter at Krigen igen künde 
brydc ud.

Ikke saa faa Fortcellinger i  min Dagbog blev 
i denne T id  skreven i Vagtstuen, hvor jeg tilsidst til- 
bragte Tredjeparten af Tiden. Egentlig blev det sagt 
mig, da jeg blev indkvarteret i Kroen, at jeg skulde 
vcere fr i for anden Vagttjencste, men Sygdommen tog 
saaledes Overhaand, at v i tilsidst kun Var tre Under- 
korporaler t il at göre Tjeneste, og det var nu engang 
befalet, at Underkorporalerne stulde göre Vagterne, 
som det hed, for deres Uddannelses Sky ld . Her skal 
meddeles et P a r  Trcek.

E n  Nat, da Mandstabet, der havde staaet Post 
fra  Klokken elleve til et, var bleven lost af og kom 
tilbage til Vagtstuen, og de saa at sige allesammen. 
Harde lagt dem t il Ro , kom en hen og satte sig ved
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Lampen jcevne mig ved Bordet, hvor jeg sad og skrev. 
Han saa sig om i Stuen og sagde derpaa: „M a a  
jeg forstyrre big et lille K o rn?" —  „H a r du noget, 
du v i l  snakke om? saa vcer saa god", svarcde jeg. 
„Jeg  kan faa T id  nok at skrive i, for de fire forste 
T im er bliver jeg sagtens saa godt som ene vaagcn 
her i Vagtstuen. Jeg lukkede min Vog, og Han tog 
t il Orde: „Jeg  har disse to sidste T im er staact paa 
en Post, hvor jeg aldrig har staaet for, men jeg har 
da ogsaa oplevet og set noget, jeg aldrig har oplevet 
eller set fo r." —  Han stansede, og jeg spurgte: „H vor 
har du da staaet? og hvad har du set?" —  „Jeg  
stod", svarede Han, „ved Jndgangen til Trcenerstalden 
og Artilleriparken; og, som du ved, staar Skilder- 
huset midt imellcm Vejen og Jndgangen. Men du 
har vel set, der i de sidste Dage er lagt Fjcelle hele 
Vejen, fordi det var cllers umuligt for Skildvagten 
at gaa der i den rwdsomme So le , og dctte var jo 
nodvendigt, da det skal vcrre meget om at göre, Ingen 
lister dem om i Parken. Det var dygtig koldt; og 
da jeg havde staact der en Timestid (Klokken var lige 
staaet tolv) begynder jeg at fryse stcerkt, iscer mine 
Hcrnder, da mine Handsker var bleven vaade af det 
stcerke Snevcjr, v i havde havt om Aftenen. Jeg 
troede mig ganske sikker for, ikke at blive set af nogen, 
og gjorde derfor, hvad der faldt mig mergeligst; jeg 
satte Gevcrret ved Skilderhuset, lob frem og tilbage 
ad Fjcellene og flang mine Arme. Men lige idet jeg 
vendte mig ved Jndgangen til Stalden, ser jeg en 
med listende Gang og klcrdt ganske som de hertuge- 
lige Ridekncrgte, v i har set at gaa her, komme fra 
Vejen og gik hen cfter Stalden. Jeg blev angst, 
fordi jeg havde sat mit Gevcer fra mig; jeg frygtede



135

det Var cn Gavtyv, der vilde tage det, og jeg sprang 
til, saa hurtig som muligt, tog Gevceret og sagde halv 
hojt: „det skal du ikke naa!" D a jeg havde faaet 
Gevoeret, gjorde jeg „F ro n t" mod den kommende, der 
nu i A lcns Afstand gik mig forbi. Og jeg saa ved 
M aancns Sk in , Han Var bleg som cn Dodning. Jeg 
var glad et Ojeblik; men nn saa jeg Doren t il S t a l
den aabne sig for Ham og lukke sig efter Ham igen, 
og det flog mig med G ru , at det var et Spogelse. 
—  Hvad siger du nu om det?" spurgte Han, da 
Han havde endt sin Fortcelling.

„ J a , jeg kan jo ikke sige noget videre om det", 
svarede jeg; „men forrestcn ligger den Tanke jo ncer", 
vedblev jeg, „at du har set Genfcerd cller Spogeri; 
kun salder det mig underlig, ingen anden end du stal 
have set det, da vi dog nu har ligget her hele V in- 
teren." —  „Jeg er fodt om Sondagen", svarede Han, 
„og det kan jo vcrre, det er derfor, jeg kan se saadant 
noget." —  V i havde vist begge to gaaet ud fra, vi 
varc de cncste vaagne, men nu rcjser en sig og siger: 
„Han er ikke den cncste, der har set det; jeg har ikke 
turdct snakke derom, for det var sagt mig, det var 
ikke godt at fortcelle om Spogeri, men naar vi tav 
stille dermed, saa havde det ingen M agt over os. 
Jeg har cllcrs set det alle tre Ncetre, jeg har truffet 
at staa paa den Post fra Klokken ellcve til et. Jeg 
ved for den Sag  ogsaa flere, der har set det; og jeg 
har Hort af en Mand her fra Byen, det har spoget 
der hver Nat siden en af Nidekncegtene blev klemt 
ihjcl af cn Heft." F ra  den Nat af blev der talt 
aabenbart om Spogcrict, hver Gang, der blev lost af 
efter Klokken et, og det flog da Heller aldrig fejl, at 
Skikkclsen jo kom.
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Det horte i denne T id  til det Hverdagsagtige, at 
>en cller anden sad i Vagten, som oftest havde de 
vceret oppe at slaas, cller de havde vceret fulde og 
Var bleven opsamlede af Patroljerne om Aftenen. 
M en  iblandt de mange Var der isoer en fra andet 
Kompagni, der gik under Navn af „M aleren". Han 
Var fra Asscns-Egnen og Var lidt over atten A a r 
gammel bleven arresteret som misteenkt for at vcere 
delagtig med en Bande, der havde lavet falske Penge. 
Det Var Hans Stolthed at tale om sin A a r lange 
Arrest, om alle Forhorene, Han havde vceret i, udcn 
at nogen künde bringe Ham til Bekendelse, skont Han 
havde gaaet Stokhusrettcn igenncm og blandt andet 
nitten Dage i Rad vceret i Forhor to Gange daglig 
og faaet P ry g l hver Gang. Spurgte nogen Ham, 
om Han da virkelig havde vceret med at göre falske 
Penge, lo Han og sagde: „Lob nu med det! —  M en", 
vedblev Han, „det er aldrig saa farlig  en Sag , at 
skrive en Bankseddel! Jeg kan godt vife jer, hvor 
vidt jeg har drevct det." Han tog saa et Stykke 
P a p ir , som Han forst gned og skrabcde paa; somme, 
der mente at vcere bedre underrettede, paastod at Han 
flcekkede Pap iret. Men hvorom alting er, saa tog 
Han, efter at have puslet en Sm ule med det, og skrev 
med sin Pen  en Rigsbankdalerseddel. Han gjorde 
-et mange Gange, og Han gjorde det saa godt, at 
det ikke Var muligt for os at stille den fra en al- 
mindelig Rigsdalerseddel, men Han skrev aldrig nogen 
helt fcerdig, snart fejlede der noget et Steds, snart 
et andet. Dog det künde mange vidne, at Han godt 
künde skrive den hele Seddel; men, som sagt, Han 
gjorde det aldrig. Saasnart den havde gaaet Vagt-
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stuen rundt, brcendte Han den, og derpaa krcrvede Han 
os alle t il Vidne.

Han sad ellers arresteret for en Tobakspibes 
Skyld , som naturligvis tilhorte en anden K a rl, men 
som „M aleren" havde taget og folgt for fire og tyve 
Skilling . Sagen Var bleven meldt. og Han Var kom
met iF o rh o r . Skont Han dristig paastod, Han havde 
kun gjort det for „Lojer og P lase r", og at alle for- 
nuftige Folk dog nok künde vidc, Han ikke gjorde sig 
til T yv  for saa lidt, vilde Avditoren dog slet ikke 
lade sig overbcvise af den Snak, men Han bare lo 
og sagde: „Hvcm der stjceler for Lojer, faar lade sig 
straffe for A lvo r!" —  Maleren fandt det Var cergcrlig; 
Han hcrvnede sig ogsaa, som Han künde bedst; men 
det bestod kun i, at Han tegnede Avditoren af paa et 
Stykkc P ap ir med et Faarehovcd, og Han fojede til, 
at saaledes hcevnede „S jen iet" sig paa Fo lk , der 
manglede jcrvn menneskelig Forstand. Det Irak sig 
Icenge ud med Hans Sag , og forst nogle Dage for 
Vaabenstilstanden Var udloben, blev Han domt til fem 
og halvfjerdsindstyve Rottingslag. Han havde Lov, 
at faa dem Ire Dage i  Rad med fem og tyve hver 
Dag, men Han valgte at faa dem allesammen paa en 
Gang. Det fik Han; og tog straks Oppakningen paa 
ng marsjcrede et P a r  M il med fit Kompagni.

Den 24. M arts  har jeg skrevet i  min Dagbog: 
„Jdag har jeg gjort en dum Streg og kom godt fra  
det; men jeg skal dog nok tage mig i  Agt og ikke 
vove mig saa yderlig tiere!"

Dermed Hang det saaledes sammen: V o r Kom-
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mandcrsergant Var en meget dygtig Mand til sin 
Tjeneste, men Han Var meget forfalden l i l  Kortspil, 
og siden vi var kommet til Avgustenborg, lagde Han sig 
endog efter at spille B il la rd ; ja  Han künde rent 
glemme sig selv og Tjenesteu, naar Han fik fat paa 
Kortene cller Billardstokken. —  E n  Dag for kort 
T id  siden Var Vataljoncns fire Kommanderserganter 
modtes paa Gammelgaard, det var efter Ordre og 
for at faa dcres Boger, hvori Dagsbcfalingcr og 
andct lignende blev opskrevet, cftersete. De var ble- 
ven fcerdige der Klokken tre om Eftcrmiddagen, men 
de havde dcrncest taget dem et G la s  P u n s  sammcn 
i Kroen der joevnc ved. Hvor lcenge de tre var der, 
kom aldrig for en Dag, men vor holdt ud til Klokken 
elleve om Aftenen. D a  Han nu gik hjem, vel sagtens 
noget or i Hovedet, modte Han Oberstlojtnanten og 
Hans Adjutant, der kom ridende fra Sonderborg; 
og Han blev kendt af dem. Nu er saadan noget jo 
stridende mod Reglementet, men dcsuden forte det 
ogsaa en D el Ulempe med sig, for det traf sig faa 
uheldig, at der skulde vcere Bataljons Eksersits 
Dagen efter, og Ordren dcrom bragte Han nu forst 
t il Kaptejnen Klokken tolv. Herfra skulde den nu 
til Hele Kompagnict, hvoraf de lcengst fraveerende laa 
en halv M il borte, faa dem i hvis Lod det faldt, de 
maatte nu gaa til Klokken to for at tilsige Marid- 
skabet. Det folgcr af sig selv, Kaptejnen var nieget 
vred, men da Kommanderserganten krummede sig for 
Ham, spitlcde Han dog den Mdelmodige, tilgav Ham 
og lovede at lade vcrre med at melde Sagen, men 
bandte dcrhos, at hvis Han tiere gjorde saadanne 
dumme (Ztreger skulde Han ikke komme til at do i sine 
Synder, men ordentlig komme til at udsonc dem.
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A t Oberstlojtnanten cller Adjutanten, hvem det nw 
Var, stulde have N ys om Sagen, tccnkte vist ingen 
af dem paa. S a a  stillede Bataljonen da om M or- 
genen t il den bestemte T id , men det forste, Oberst- 
lojtnanten spnrgte om, Var: „Hvornaar modtog De 
Ordren af Deres Kommandersergant iaftes, Kaptejn 
. . .  —  Kaptejnen blev noget forhippet og sagde:
„Jeg  maatilstaa, H r . Oberstlojtnant, jeg saa ikke paa 
mit Uhr, og kan derfor ikke saa lige sige det!" —  
„Sladder, Kaptejn . . . . !  kom os nu ikke med Om- 
svob —  De ved da, om De fik Ordren t il ordentlig 
T id , eller om Deres H r . Kommandersergant skulde 
vceret kommet sor Skade paa Vejen fra Gammelgaard 
og til Avgustcnborg og maaske siddet i en Kro til 
henimod M idnat, for at saa helc Kompagniet sor 
Hans Skhld skulde allarmcrcs ved Nattetide. Og ved 
De det ikke, Kaptejn . . . . !  saa ved, S a tan  regere 
mig, leg det: De fik Ordren omtrcnt K l. halv tolv 
—  ikke sandt, min H r. Kaptejn!" —  „Om Forla- 
delse, H r. Oberstlojtnanten! Jeg Hörer, De ved det 
bedre end jeg; men ganske vist var det cfter Klokken 
elleve."

„ V i l  De behage at trccde frcm, Kommanderser
gant Lembke!" bod nu Oberstlojtnanten, og Synderen 
maatte for Fronten. —  „Hvad har De at sige 1ĵ  
Deres Fo rsvar? —  tal, Menneske!" raabte Obcrst- 
lojtnantcn heftig vred. —  „Jeg har intet at sige til 
mit Forsvar, H r. Oberstlojtnant!" svarede Kom- 
manderserganten. „M en jeg beder om Forladelse! 
jeg glemte ganske mig sclv i  Sam lag med gode 
Venner, jeg traf ved Kroen; og jeg lover, at jeg 
aldrig mcre skal glemme mine P lig ter over mine 
egne Säger!" —  „D e er ellers en dygüg M and",
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svarede Oberstlojtnanten noget mildere, „og jeg har 
aldrig voeret ubonhorlig. Jeg lover derfor at 
glemme Sagen , hvis De ikke öftere Händler saa 
lastvcerdig; men kommer de med flere dumme Streger, 
kommer Sagen oder Deres syndige Hoved igen med 
Rente og Rentes Nenter! —  Troed nu ind!"

Saaledes faldt den Sag  hen. Men der gik i 
hvert Fa ld  ikke fjorten Dage hen, for Han gjorde 
dumme Streger igen. Dermed Hang det saaledes 
sammen. Kompagniet var tilsagt t il Ovelse paa 
Avgustenborg til noeste Dag Klokken n i, men om 
Eftermiddagen kom der Ordre, at disse Ovclser skulde 
ophore og Mandskabet have saa megen Frihed svm 
muligt, de faa Dage, der var tilbage, for Felttogets 
Aabning. Denne Ordre modtog Kommanderserganten 
hos Kaptejnen, men paa Vejen hjem skulde Han uhel- 
digvis forbi Goestgivergaarden, og Lysten til at komme 
derind tog Overhaand. Han fik atter fat paa B il-  
lardstokken, men Ordren til Kompagniet glemte Han. 
Noeste Morgen üdlig var jeg efter Omgang gaact 
t il Gammelgaard t il Bataljonskommandoren med 
Rapporten , og Klokken ni stillede de forskellige 
Afdelinger udenfor Kaptejnens Kvarter. Denne 
stojede stcerkt over at de vare modte; men de for- 
stellige Afdelingskommandorer paastod som med en 
M und, at de intet Afbud havde faaet, og derfor vare 
de modte. —  Kommanderserganten blev tilkaldt; Han 
tilstod, Kaptejnen havde givet Ham Ordre om, der 
ingen Ovelse skulde voere; men Han paastod, Han 
havde givet den visiterende Underkorporal Ordre til 
at affige Ovelsen, og at Skylden saa maatte blive 
Ham tilregnet. Og derom var alle enige.

Denne visiterende Underkorporal var netop mig.
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Jeg Var som sagt ikke tilstede, og derfor turde Kom- 
manderserganten vove at skyde Skylden paa mig. 
D e l var Hans Tanker, at Kaptejnen nok mindedes, 
hvilken Underkorporal, der havde Visiteringen i de 
Dage, og Han troede at vide, jeg stod saa hojt i  
Kaptejncns Gunst, at saasnart Han fik at höre, jeg 
bar Skylden, vilde Han lade Sagen falde, da Han 
ikke ncente at straffe mig, der gjaldt for Hans Kjcele- 
dcegge. Men siger Kaptejnen: „Saasnart Underkorpo- 
ralen kommcr fra Gammelgaard, tager De Ham med 
hen til mig, Han stal, Fanden brcekke mig, i Vagten, 
den S lyng e l!"

E n  Time efter stod jeg i Kommandersergantens 
Vccrelse. „Hvordan", siger Han, „er De kommet af- 
sted iaftes? De har jo ikke givet Kompagniet Kontra
ordre til den Ovelse, det Var tilsagt t il idag!" —  
„Nej det er sandt nok", svarede jeg; „men jeg ud- 
stceder' jo aldrig hverken Ordre eller Kontraordre, 
kun hvad jeg faaer fra mine Foresatte, uddeler jeg 
videre, naar det bliver mig befalet." —  „Sa nd t nok", 
svarede Han; „men sig mig, Var jeg dog ikke. inde 
paa Deres Kammer iaftes og bod Dem bringe den 
Satan s Ordre t il Kompagniets Kundskab?" —  „Nej 
vist ikke", svarede jeg. „Derimod Var jeg tre Gange 
ved Deres Dor, uden at kunne komme ind." —  „ J a ,  
jeg er om en H a ls " , sagde Han; „jeg bliver straffet, 
maaske degraderet, hvis De ikke v il hjcelpe mig ud 
af det. Men De kan hjcelpe mig ud af det, uden 
Skade for Dem selv!" —  Han fortalte Sagen fra 
forst til sidst, og sagde ligefrem, Han havde skudt 
Skylden paa mig, fordi Han var v is  paa, det hele 
faldt hen, naar jeg skulde bcere den, fordi jeg var 
Kaptejnens Kjceledcegge. I  det hojeste kommer D a
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tun i  Vagten seks Tim er, og derfor er De ligc god 
K a r l . Men jeg kender Kaptejnen, Han melder mig, 
hvis jeg skal bcere den, og saa kommer den anden 
forbandede Sag  t il."  —  Jeg Var dog noget betccnke- 
lig  ved Sagen ; jeg skulde jo lyve mig selv en For- 
seelse paa, og udsoette mig for at komme i Vagten; 
det Var jo da alle Dage at blive straffet. Men saa 
grced Han; og jeg lovede det halvt om halvt. S a a  
fulgtes vi ad t il Kaptejnen. Han gik forst ind; men 
jeg blev kaldt ind straks efter. Saasnart jeg stod for 
Kaptejnen, sagde Han: „Hvad for noget, Gudme! er 
det Dem, der er den visiterende Underkorporal i disse 
Dage?" —  J a  det er mig, H r. Kaptejn!" svarede 
jeg. „Hm , hm!" sagde Han, „det er rigtignok en 
infam Sag  med den Ordre iaftes, men saa taler vi 
ikke mere derom! Vccr saa god at trcrde af og gaa 
hjem til Deres Kvarte r!" —  Jeg lod mig ikke dette 
sige to Gange; og snart stod jeg i mit Kammer, hvor 
Kommanderserganten kom farende ind, omfavnede mig, 
og havde ncer trykket mig flad i sine stcerke Arme. Han 
grced af Glcede og sagde: „Jeg  skal aldrig glemme, 
hvad De har gjort idag! hele min Fremtid stod paa 
S p i l  og min Fam ilies med! G aa med ind i  Stuen, 
jeg giver en Flaske V in ."  —  „D et v il jeg ikke", 
svarede jeg. „Behold disse Penge til audet B rug , 
De ved, jeg skvtter ikke om V in !"

V o r Afrejse fra Avgustenborg var bestcmt til den 
26. M arts , for den Dag Var Vaabenstilstanden ud- 
loben, og en lille  Afdeling, som skulde göre Tjeneste, 
naar v i tog dort, var allerede ankommet. Men Dagen
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sorud kom der Budstab om, at den efter Tyskernes 
Forlangende Var forlcenget t il den tredje A p ril. Dog 
rejste v i fra  Avgustenborg denne Dag, og vi mar
serede i et stort.Lag Sne t il Lysabel-Skov, en Rcekke 
Udflyttergaarde allerlcengst ude paa det ostlige Hjorne 
af A ls . Det hcd sig, det Var for at vcrre samlet 
nied de andre Afdclinger af vor Brigade, der for det 
kommende Felttog skulde danne Armcens Avantgarde; 
og det lod til, vorc Offiserer vare mcget stolte af at 
Bataljonen Var blevet regnet dertil.

Sondagen den Iste A p ril om Aftenen fik v i 
Ordre at stille nceste Morgen Klokken 7, for at drage 
t il Sonderborg.

V i  kom dog lige godt ikke langt denne D ag : v i 
gik et Steds fra  og et andet Steds til, v i modtog 
Ammunition, Lonning og Naturalforplejning, eller 
B ro d , Kjod, Flcefl, Brcendevin, W rte r, G ryn  og 
andet mcre. Endelig henimod Aften den 2den A p r il 
Llev v i indkvarteret i Horup B y , hundredc Mand i  
hver Gaard, og med Ordre til at stille ved Horup 
Kirke Klokken et Kvarter over tolv om Natten. Dog, 
for at v i künde sove nogenlunde roligt, blev der sagt 
os, v i künde blive rolige til der blev blcest Appel.

Jeg blev glad ved at kunne krybe ncd i noget 
Ho, og trcet, som jeg Var, sov jeg rolig, t il der blev 
blcest Appel. Jeg stod saa op og vildc se mig om 
efter et Sted, hvor jeg künde komme t il at stcerc mig 
en Sm ule M ad, for vi skulde trcede Marsen t il 
Sonderborg. M en saasnart jeg kom ud i Gaarden, 
blev jeg bcdt at gaa ind i  S tucn  og faa noget M ad 
for Afrejsen. Jeg log mod Jndbydelsen, kom ind og 
fandt flere Borde dcekkede, og Mauden og Konen 
nodtc os til at spise og drikke og göre os tilgode,
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for v i skulde drage i Krigen og inaaske aldrig vcnde 
tilbage mere. V i  fik allesammen, stont vi Var 100 
M and, baade M ad og Kaffe, desuden mange Lyk- 
onskninger og et saa kcrrligt Farvel, som künde dct 
have vceret af vore ncermcste Venner.'

E t  Ojeblik cfter at de tolv dumpe Midnatsslag dar 
lydt fra Taarnet paa Horup Kirke, blev der raabt 
„trcrd an". Oberstlojtnanten sagde os nied kräftig 
Stemme, at Vaabenstilstanden i dette Ojeblik Var ud- 
lobet, og Krigen begyndt. „Net nu", vedblev Han,
gaar den forste Afdeling af vore Vaabenbrodre over 
Alssundet og bescetter Brohovedcrne til Dagen bryder 
frem, saa skal vi samlede rykke ind i Landet og op- 
soge og slaa Fjenden. Fccdrelandet stoler paa os, 
og de skal, Sa tan  annamme mig, ikke göre det for- 
gceves. —  Og naar jcg nu kommandercr: „Bata ljo n !
—  giv Agt —  lad!" saa lader vi virkelig med Kug-
ler og K rudt; dct er saa ikke en tom Forcstilling ."
—  Han udtalte Kommandoordet; Bataljoncn ladte 
med „starpt" og tiltraadte Marsen til Sonderborg.

Det Var en mork, taaget Foraarsnat, og et rcrd- 
somt Forc , paa sine Steder gik det bogstavelig til 
midt paa Benene. Klokken Ire stod vi paa Allarm- 
Pladscn, men maatte vente Io Tim er, for Türen kom 
t il os at gaa over Broen, over i det sundevedske.
Og ret som vi spredte os paa Markcrne for at af-
soge Egnen, brod Solen genncm Taagen og det teg- 
nede t il en rigtig kon Foraarsdag. Fjender saa vi 
endnu ingen til, men der blev sagt os, de havde 
vcrret der ret for Dag, og rimeligvis endnu Var der
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i  Ncerheden, hvorfor v i maatte gaa frem med den storste 
Forsigtighed og undersoge hver Krog paa hele Egnen. 
Hver Gaard og hver B y  blev randsaget, og iscer 
troede vore Forere, de maatte voere i  Dybbel. E n  
Patro lje , der blev sendt derind, fandt dog ingen; og 
v i rykkede saa derigennem, rede t il S la g , med en 
Skyttekcrde foran. Som  vi naaede Proestegaarden, 
gik en Lojtnant med en Afdeling ind i  Gaarden for 
at tage Proesten, der Var bleven indsat af Tyskerne, 
cfter at de havde fordrevet den rigtige Sogneproest, 
som Var dansksindet. De naaede dog ikke at saa fat 
paa Ham, da de Var for hidsige og troengte ind i  
Gaarden for vi, der gik i  Koede, kom omkring G aar
den. Men lige idct jeg, fulgt af fem— seks M and, 
Var ved at gaa ind i Haven, sprang Proesten ud af 
Doren til Haven, som en Kvinde, sagtens Hans Kone, 
hastig lukkede. Han havde sin Frakke paa Armen og 
Var ved at knappe sin Best, da Han lob hen over 
Haven og sprang ud i  Marken. Nogle af vore Folk 
raabte: „M a a  vi skyde Ham? maa vi skyde Ham!" 
M en dertil blev der svarei bestemt nej og fojet til, 
v i aldrig maatte skyde paa Folk, der ikke bar Vaaben. 
Prccsten slap altsaa dort, og vi künde loenge ojne 
Ham, mens vi saa joevnt rhkkede frem over Markerne; 
tilsidst Labte vi Ham af S igte. F o r v i naaede Ats- 
bol, blev v i lost af fra vor hidtidige S tillin g , at af- 
soge Egnen. Men v i Var ncrppe bleven samlet i  
Kolonne og havde faaet lost op for vore Madposer 
midt paa en Rugmark, for v i horte Kanonstud, og 
der kom straks en Ordonants med Ordre til os om 
at rykke frem. V i  lukkede for Maden, tog Gevoererne 
og rykkede frem i  en Lavning paa Markerne. I  det 
samme kom den kommanderende General ridende med

10
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f in M a b . Han red op paa en Banke jcevne ved og saa 
peM a nd pver Egnen, men lige idet vi gik forbi, 
flog to Granater ned, den ene midt imellem hin Flok 
og os. Ingen af os kom t il Skade, men en Heft 
blev fludt dod paa Stedet, en anden lob ned mod 
os med Tarmene hängende sioebende efter sig. K a r
len sprang af, da Heften et Ojeblik blev rolig, tog 
sin Karabin og flod den. Men ogsaa en af Ordo- 
nantserne, en scrllandfl Dragon, fik en Granatstump 
Unnem M aven; Han segnede af Heften og blev af 
vor Bataljons Ambülanser baaren tilside for at for- 
hindes. Men idet de satte Baaren og Lagen kom 
t il for at forbinde Ham, flog Han Ojnene op, saa paa 
os alle og sagde: „Jeg  blev saa den forste, det gik 
som jeg havde dromt!" Han smilede, lukkede sine 
Ojne og Var dod. Det Var det forste Optrin, jeg 
sga af det S la g s , og det gjorde et dybt Jndtryk paa 
irrig. M m  der blev ikke T id  til mange Betragtninger, 
ha der hurtig kom Ordre om at rykke frem. V i  gik 
nu ind midt i  Atsbol B y , hvor vore Folk, der vare 
fremyre, ikke künde tage Kirkegaarden. V o rt Kom- 
pagni fik Ordre at rykke frem og tage den med Storm , 
men da v i ncermede os M uren, sprang en Snes 
Tyskere ud fra  Klokkehuset, der Var bygget af Bjcelker 
og Trce og stod lige i  Hjornet af Kirkegaarden, de 
havde derfra fortsat en heftig Skydning mod vore 
Blcenkere. N u trcengte vi op paa Kirkegaarden, men 
her blev v i straks hilset med Granater fra nogle 
Kanoner, der var kort op ret uden for Byen. V i  
fik Ordre t il at dcekke os ; men Tyskerne sendte den 
ene G ranat efter den anden ind i Byen, uden dog 
just mange blev saarede. Endelig kom General de 
Meza, Avantgardens Chef, jagende med fire Kanoner,
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men Han fandt ingen P la d s  at anbringe dem. S a a  
slcebtes de to op paa Kirkegaarden, mens Hefte og 
Forstillingerne blev nede paa Gaden. Saasnart de 
saa os, sendte de straks Granater igen: en gik gennem 
Livet paa Generalens Adjutanls Heft, der straks 
fa ld l. M en en Stum p rev ncesten den ene M g  af 
Generalens Kappe. „R ap  jer, K a rle !"  raabte Han; 
„ I  ser, De er S a tan s ncergaaende! V i  maa snart 
bide fra os!" Generalen rettede selv den ene Kanon; 
der raabtes: fy r ! og Granaterne vandrede over Huse 
og Gaarde ud t il Tyskerne. Endnu et P a r  S a lve r 
sendte Tyskerne os; den forste tornede mod Kirke- 
gaardsmuren, og Stumperne floj os om Drerne. 
Den nceste S a lve  gik saa hojt, at det lod til, den 
sent naaede Jorden. Jm idlertid havde vore to G ra- 
natkanoner fra Kirkegaarden fyret en Mcengde Skud, 
der jo maa forudscettes vare vel rettede, da den ene 
Kanon immer rettedes af Generalen. Vore Blcenkere 
viste sig temmelig stcerke i  Udkanten af B yen ; og da 
de to Kanoner, der ikke kom op paa Kirkegaarden, 
körte op paa en M ark eller Tost temmelig ncer ved 
dem, prossede de paa og jog ad Vejen efter Graasten.

Ester dette Pust marserede vor Bataljon  igen 
samlet, men over Markerne og saa vidt muligt i Lav- 
ninger. V i  stod en halv Timestid i en Lavning, hvor 
der var hugget Skov om Vinteren. V i  Var ganske 
dcekket og künde umuligt ses, da Bunden, vi stod paa, 
var mer end to Gange en M ands Hojde under de 
omgivende Jord lags Hojde. V i  troede os derfor fuld- 
kommen dcekket, tog alter t il vore Brodposer, efter- 
som vi havde ikke spist siden forrige Asten Klokken 11 
i  Horup paa A ls , og nu var den alt 1 om Efter- 
middagen. Men Skcebnen vilde nu, denne Dag skulde
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vcere os en Fastedag, for jeg tror knap, der Var gaaet 
to M inuter, fra Tilladelsen Var given til at spise, 
for Granalerne fandt Äej l i l  dort Skjulested. P a a  
en eller anden Maade maa det vcere bleven robet, at 
v i stod der, og Tyskerne rettede. en heftig J ld  imod 
os. Madposerne bleve lukkede i  Hast; men alle 
Granaterne gik paa Grund af Jordlagets Hojde foran 
os, over Hovedet paa os og ind i  Bakken ved den 
modsatte S ide. Stumperne susede vel over Hovedet 
paa os, men saa godt som ingen rorte os. „ V i  künde 
godt for dette P u s le ris  Skyld tage vor Frokost, H r. 
Oberstlojtnant!" sagde en ung Lojtnant. „Uden Mad 
er Helten intet", vedblev Han, „og en er dog noget 
flov, naar Han, som vi har gjort, gaar og crlter om 
i Mudder og Morke tolv— fjorten T im e r!"  —  „Kan  
Soldaten, der i Dag lugter Krudtet for forste Gang, 
skcere Brod og smore Mad med dette S la g s  Sang- 
fugle over Hovedet, saa for mig, S a tan  regere mig, 
gcerne!" svarede Oberstlojtnanten. „Jeg  skal se paa 
dem med Lyst, og tro de kan göre mer cnd det."

Der blev for tredje Gang taget fat paa Brod- 
poserne. I  det samme klapper en mig paa Skulderen 
bag fra, og en godt kendt Stemme siger: „D u  kan 
da ikke spise, R asm u s?" —  „Saamcend kan jeg saa", 
svarede jeg, „jeg er skrupsulten; jeg har ikke faaet 
M ad siden iaftes." —  „ J a " ,  gentog Han, „men med 
Doden lige over Hovedet. Jeg toenkte, vi künde over- 
veje i Sam lag, hvad det dog skal fore til med disse 
Kugler og G ranater." —  Jeg faa stivt paa Ham og 
saa, Han Var bleg som en Dodning og rystede stcerkt. 
„Lad os Heller tage et Stykke Mad og en T a a r  i 
Sam lag", svarede jeg, „det trcenger du Haardt til. 
Kuglerne og Granaterne ved jeg ikke andet om, end
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at Tyskerne ved deres Hjcelp v il hindre os at rykke 
frem, men det lykkes dem ikke i  D ag !" —  „Jeg  kan 
ikke cede", svarede Han. „Jeg  troede ogsaa, du Var 
mcre gudfrygtig og sorgede for Sjcelen, for du sor- 
gede for Legemet i saadanne T ider, da Guds Vrede 
hcenger over vore syndige Hoveder." Han vendte sig 
og gik tilbage paa sin P la d s .

I  det samme holdt en Ordonants paa Skroenten 
foran os og spurgte: „ E r  dette tredje Forstcerknings- 
bataljon?" —  „V e l, S o n " , svarede Oberstlojtnanten. 
—  „S a a  har jeg at melde", tog Karlen Ordet, men 
stansede med et, da en seks— otte Granater susede 
forbi, og en af dem rev endogsaa Hans Oreflip t i l  
B lod s og Hageremmen af Hans Hjcelm. —  „F o r  
S a ta n ! rap dig med O rdren!" raabte Oberstlojt
nanten. „Maaske den nceste H ilfen Lager dit Hoved, 
saa staar vi her uden Ordre, og Tjenesten forsommes. 
Rap dig, K a r l!"  —  „E n  er dog nodt t il at vente t il 
Han atter kan drage fit V e jr i  dette rasende Hagel- 
vejr", svarede Karlen. „Jeg  skal ellers melde fra  
Brigaden, at Oberstlojtnanten har med sin Bataljon  
at forsoge at tage eller mindst hjcelpe Slesvig-Hol- 
stenerne bort fra  Pladsen foran S lottet med deres 
Kanoner. Ordren lyder paa at troenge frem t il 
Skoven, og naar den er vor, da afstcere Kanonerne, 
hvis de ikke forinden retirerer dem!" —  „Godt, 
S o n !"  svarede Oberstlojtnanten. „M eld H r. Brigade- 
kommandoren, det stal ske!" —  Karlen venote sin 
Hest og foer bort gennem en ny Hagl af Granater.

„Naa, det maa jeg sige, Karle , det er et oerefuldt 
Hverv for en ung Bataljon , der aldrig har vceret 
rigtig i  Jld en", sagde Oberstlojtnanten. Men de skal 
ikke finde dem skuffede. Jeg gaar selv i  Spidsen,
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saa gaar det i Lob ried oder Marken t il Skoven. 
Hver blive paa sin P la d s ! —  Hvem har „Te ten"?" 
—  „D et er forste Kompagnies Skytter, H r. Oberst- 
ls jtnan t!" svarede jeg, da jeg just stod bagved. —  
Han vendte sig rnod mig og sagde: „Godt, S o n ; vi 
to har vist sei Hinanden for." —  „V e l, H r . Oberst- 
lo jtnant!" svarede jeg. „D et Var nok Julemorgen i 
Tansiet Prcestegaard paa A ls ."  —  „R ig tig ", svarede 
Han. „Det^maa jeg lide: De staar saa rolig i  Kugle- 
regnen, som De stod i Prcestens Forstuc. Det kalder 
jeg godt Folgeflab."

Han var allerede staaet af Heften tilligemed sin 
Adjutant; men nu kalder Han ad sin Tjener, der kom 
krybende og flcrlvende for Fronten. „D er, tag den 
Kappe og min Tafle  og folg med min Hest med det, 
det er mig for svcert, naar jeg fla l gaa." Tjeneren 
tog mod begge Dele, men sagde: „D et er dog for 
galt, H r . Oberstlojtnanten gaar selv foran —  btiv 
dog lidt tilbage, for Guds Skyld , og spar Deres 
kostbare L iv !"  —  „Hold Kceft, dit Äsen!" stampede 
Oberstlojtnanten og sendte Ham et lynende B lik ; og 
som en kuflet Hund luflede Han tilbage. Derpaa 
'Vendte Oberstlojtnanten sig mod sin Adjutant, der 
stod ved Siden ad og siger: „D e er da ikke bange, 
Lojtnant K ---- ?" —  „ V i l  De forncerme mig!" sva
rede denne i strceng Tone. Oberstlojtnanten bukkede 
sig og sagde: „Om  Forladelse!"

Derpaa raabte Han: „Bata ljon  —  lob!" Og 
nu gik det i  jcevnt Lob ned over den temmelig störe 
plojede Ladegaards M ark. Tyflerne forfulgte os 
med deres G ranater; men de flod immer bag os; og 
mcerkelig nok blev kun en Underoffiser saaret, der Var 
stukket bag ud. Oberstlojtnanten kastede sig ned, da
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v i naaede Skovhegnet, ncesten aandelos af bei lange 
Lob. „Over Gcerdet og frem t il S lottet, M m  W  
kan", bod Han; og dort Kompagnis Skytter foer öveî  
Hegnet. „Jeg  ved Skam snart ikke, hvor vi skal M " ,  
sagde vor Premierlojtnant, der forte os. —  „Hier!" 
raabte jeg og tog Vejen längs det störe Hegn. De 
andre fulgte. Men alt v i lob, kom v i dog for silde; 
v i manglede vist 100 Alen t il Vejen, da Thskerüe i  
strakt Galop jog forbi S lottet hen ad Vejen, der 
forte over en lang Dcemning. Trceernc hindrede os 
endog at skyde efter dem. Ligesom vi trcengte ud af 
Skoven, sprcrngte en lille  Afdeling Ryttere ud af 
S lottet og efter Kanonerne. V i  sendte nogle Kugler 
efter dem, og en Heft faldt, men Rytteren lob efter 
de Ovrige. S lottet blev derncest undersogt, og der 
fandtes to M and, som bleve gjorte t il Fänger. S n a rt  
var Bataljonen samlet foran Slottet. Flere Afde- 
linger kom t i l ;  selv General de Meza kom. Han 
bod straks at köre Io Kanoner frem paa Vejen, t il 
det Stcd Dcemningen begyndte, og hvorfra Byens 
Hovedgade künde bestryges med Granater; for Han 
og alle troede, Tysterne vilde forsvare dem i Byen . 
M en da disse Forberedelser saaes fra Byen, sam- 
ledes mange Folk sammen, de raabte H urra  for de 
Danske og svingede et stört Dannebrogsflag. „A a  
send en Lojtnant med tyve Mand over at undersoge 
Byen , Oberstlojtnant Gerlach", bod Brigadekomman- 
doren, og det faldt i  min Lod at komme mellem disse 
20 M and. V i  lob over Dcemningen, blev modtaget 
ved den anden S ide med Hurraer og Velkomsthilsener 
af Mcrnd, Kvinder og Bo rn , som vare samlede der. 
Desuden ncesten rent overvceldede de os med Mad^ 
O l, B in  og tusinde andre T ing .
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„ E r  Fjenden her i  B yen ?" spurgte Lojtnanten 
ivrig , og mens Han skaffede sig Rede paa det, havde 
vi andre drukket L )l, V m , Kaffe og faaet os hver en 
Haandfuld M ad, Smorrebrod, Pandekager eller Hvede- 
brod, som det nu künde falde for enhver af os. „ I  
maa Skam ikke spise", bod Lojtnanten, men rakte i 
det samme Haanden ud cfter et G la s  V in , der bodes 
Ham. S n a rt  gik det dog til Udkanten af Byen, hvor 
v i gjorde Holdt, sendte Bud tilbage at Byen Var tom, 
og nu kom hele Styrken ovcr.

Afsides for Byen ligger en temmelig stör Skov 
paa et Nces eller en Odde, der gik ud mellem Flens- 
borgfjorden og det saakaldte Nybolnoer. Den blev 
to Kompagnier, dort og et til, sendt ud for at afsoge. 
Begge Kompagniers Skytter blev sendt frcem i Kcrde. 
V i  troengte ind i Skoven, der Var sumpig og gennem- 
skaaret af mange Vandgrofter, som vi havde ondt 
nok ved at komme over. Tilsidst stod vi ved S t ra n 
den; men Fjender traf vi ingen. D er var ingen 
Offiserer fulgt med, og ingen vidste, hvem der havde 
der at byde, for vi Var fra to Kompagnier. S a a  
enedes vi om at gaa längs Stranden syd paa; og 
mente vi med det forste at stode sammen med vore 
Afdelinger.

D a  vi havde gaaet en halv Timestid, slap vi ud 
af Skoven; Markerne faldt der temmelig brat af ned 
mod Stranden, saa vi künde ingen Steder se; men 
lid t fremme laa et P a r  Hnse tcet nede ved S tra n d 
kanten. E n  halv Snes Stykker af os, der var kom
met noget forud for de andre, vilde derhen og sporge 
os for. „D er ligger et P a r  Krigsskibe ude", siger 
en, bedst som vi gaar, „om de tog os nu for Tyskcre 
og flod paa os", vedblev Han, „va r det snart en
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skammelig Dod." —  „D et har ingen Nod", siger en 
anden. „D e vender Enden mod os, og de skal jo 
have S iden ü l for at fyre". Jeg syntes at vcrre 
enig med Ham; og ingen af os cendsede et P a r  Ka- 
nonbaade, der laa jcevne ved, ogsaa med Enden vendt 
mod Land. Under saadanne Sam taler naaede v i det 
forste Hus. Mand og Kone, to aldrende Folk, kom 
ud til os, Konen med et Fad Pandekager og M an- 
dcn med en stör Kande fuld af Kaffe. V i  talte og 
spiste og drak, og fik höre Landevejen gik ret oven- 
for Bakken og at Afdelingerne havde gjort Holdt der.

M en som vi ftaar, glimter det fra  den ene 
Kanonbaad og en Kugle hvisler oder vore Hoveder 
og gaar ind i Banken hojt oppe. „Lad os skjule o s", 
raabtc somme og foer om bag Huset; med dem drog 
Konen. L id t efter kom nok en Kugle, den tog en 
stör Gren af et Trce, men gik ind i Banken lcenger 
nede. S n a rt  kom en tredje, men den faldt i Tanget 
ved Strandbrcdden. Jm idlertid vifer der sig en Trom 
peter oppe paa Brinken. Han holder en S tand art 
og blceser et S ig n a l; men nu forstod de ombord, de 
havde taget fest og skudt paa Danske. De raabte nu 
et rungende H urra , men sendte os ikke flere Kugler.

Nu begyndte det at morkne. Og da v i kom t il 
vore Afdelinger, tiltraadte v i en ncesten halvanden 
M il lang M a rs  tilbage til Stenderup, hvor v i skulde 
blive om Natten. Det Var en meget strceng Gang i  
den morke og racstolde Fo raarsn at; og da v i engang 
havde H v il undervejs, folte jeg mig saa trcet, at jeg 
udbrod: „G id  en vilde bcere mig t il Kvarteret!" —  
„D et vilde jeg, hvis bare jeg künde", svarede Kom- 
manderserganten lige jcevne mig i  Vejgroften; „D e  
har gjort mere for mig end det." —  Jeg mindedes
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den Dag, jeg friede Ham fra  at blive meldt fordi 
Han ved B illardsp illet glemle Ordren til Kompagnie^ 
Jeg mcerkede, at Han dog var lidt taknemmelig, hvad> 
jeg forresten nceppe havde troet for.

Klokken 11 kom vi t il Stenderup. V i  blev ind- 
kvarteret to Kompagnier, omtrent 600 M and, i hver 
Gaard . Manden var dog stet ikke forknyt, men sagde:. 
„ S a a  hoj en S o  har v i sejlet for! Hele Gaarden 
staar t il jcr Raadighed, saa ncer som den Lade der, 
som er laaset, den ligger fuld af tcersketByg; og alle 
Stuerne paa et lille Kammer ncer, for der ligger vor 
S o n  L ig ."  Han viste os omkring med en Lygte i  
Haanden; men det var umuligt, alle künde komme 
ind, og jeg med mange andre lagde os i noget Halm  
ved Moddingen midt i Gaarden.

E n  Timestid efter kom en Afdeling scellandste 
Dragoner ind i Gaarden, og vi der laa ved Mod
dingen sprang op for ikke at blive traadt fordcervet 
af Hestene. De raabte paa P la d s  til dem og dcres 
Hefte. D er sagdes dem, der künde ikke vcrre Ta le  
om P la d s , da vi allerede var 600 Mand der, og 
mange af os laa paa Moddingen. De bandte, det 
var godt nok til noget Jnfanteri, iscrr naar det var 
Fynboer og Jyd e r ; men Dragoner skulde have P la d s , 
om saa S a tan  stod for Doren. De ledte og fandt 
Loen, hvis D or var laaset. Denne sprcrngte de og 
Irak deres Hefte ind i Loen og satte dem i  vistnok 
over 30 Tonder Byg .

Klokken 3 om Morgenen den 4de A p ril blev v i 
atter blcest ud. V i  rykkede frem til ret bag efter
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Forpostkoeden, hvor v i maatte staa nogle T im er, oa 
der frygtedes et Angreb af Tyflerne paa vor S t i l-  
ling lige i  Dagningen. Dette udeblev, og v i fik alter 
Lov at gaa tilbage t il vort Kvarter i Stenderup. 
D a  vi kom i Gaard der, Var der en frygtelig T ra v l-  
hed, idet Manden havde meldt de tyve Dragoner og 
en Vagtmester, der havde brudt Hans tillaasede Lo 
op om Natten og selv indkvarteret dem i Hans Byg- 
dynge. Der Var baade militcere og sivile Ovrigheds 
Personer, og der Var Mcrnd til at vurdere Skaden. 
Hvordan Sagen endte er ikke godt at vide.

V ort Ophold i  Kvarteret var ikke langt. L id t 
efter Middag fik v i Ordre at rykke ud og understotte 
Forposterne, der trccngtes af Fjenden. Det Var iscer 
fra Graasten, de trcengte frem med storre S tyrke ; 
v i gik derfor frcem ad Landevejen, og sprcdte os der- 
ncest paa Markerne for at trcenge Tyskerne tilbage 
bag Graasten. Andet Joegerkorps stod paa Forpost, 
og de skulde egentlig blive staaende, men vi, som det 
kaldtes, rcnsede Terrcenet foran S tillin g en ; men da 
vi naaede de yderste Poster, siger en: „ I  Rekruter 
er ellers brave Folk, I  kommer og hjcelper v i gamle 
Karle ; og det kan godt gores nodig idag, for vi har 
reves „fa llt" med dem hele Formiddagen; og, endda 
vi har gjort vort Bedste, er de lige „visnceset". M en 
tag jer nu i Agt, Kammerater, de ligger Henne bag 
Hegnet!" I  det samme hvislede en halv S n es Kug- 
ler omkring os, og Han udbrod: „ E r  det ikke fcelt? 
saadan tage de Skabhalse altid mod honnette Fo lk ! 
I  skal ellers ikke bryde jer om, fordi Kuglerne suser 
lidt om Orerne paa jer, for jeg kan forsikre jer, der 
er slet ingen Fare paa Foerde, naar forst v i har Hort 
det lille Fu t. Men det kan I  jo nu ikke vide, da I
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Hörer det idag for forste Gang." —  „D u  tager fest, 
Kaminerat", sagde min Sidemand, „v i Var foran hele 
Dagen igaar, og det kan nok vcere, vi modte baade 
störe og smaa Kugler." —  „ J a  saa", svarcdc Han, 
„saa er J  snart krigsvante. Jdetmindste tor jeg bande 
paa, I  bliver snart regnet med t il de gamle. Men 
hör! —  nu blceser de „avanser". Det er sagtens 
t il je r ; men hvad, for den Lede, behover jeg at staa 
her! jeg hjcelper jer at storme det Hegn." —  „H u rra ! 
H u rra !"  raabte Han og lob mod Hegnet; v i andre 
fulgte Ham.

Det gik nu fra  Hegn t il Hegn hen mod G rau
sten; men her blev v i modtaget af saa stör en Styrke, 
at v i atter maatte trcekke os tilbage. T re  Gange 
maatte v i trcenge dem tilbage saaledes. De to forste 
Gange havde de fulgt os i Hcrlene tilbage, men tredje 
Gang Var vi, hele Bataljonen, fulgt af et P a r  Ka- 
noner, og da Irak de af syd paa, da vi ncermede os. 
Den K a r l fra  andet Jcegerkorps, der gik med os 
forste Gang, havde fulgt os hele T iden ; og da vi 
nu Irak os tilbage, cndnu i Kcrde, stod en Lojtnant 
paa Hans Post. —  „Hvor har du havt at göre?" 
spurgte Han. —  „D et kan disse Folk vidne om, H r. 
Lojtnant!" svarede Karlen. „D et blceste jo „avanser", 
og saa sluttede jeg mig t il de forreste. V a r  det en 
Fejltagelse maaste?" —  „D et Var en Fejltagelse", 
svarede Lojtnanten, „hvad du vistnok vidste; men en 
Fejltagelse af det S la g s  er tilgivelig, iscer hvis Kar- 
lene give dig et godtLov." —  „D et kan v i" , svarede 
flere af os paa en Gang. Lojtnanten nikkede til os, 
og vi Irak os tilbage, ja  maatte endogsaa til at skynde 
os, da der blcrstes Appel ü l vor Bataljon .

Over .den LLgn, hvor vi havde tumlet os de sidste
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Tim ers T id , lob en lille A a . Jeg havde sprunget 
oder den fem Gange, men den sjette og sidste sprang 
jeg midt i den i  Band til oder Hofterne, og saaledes 
tilrakket drog v i tilbage. P a a  Tilbagemarsen kom vi. 
sammen med flere og flere Afdelinger, og vi horte, 
der Var Mening om, det vilde have udviklet sig til' 
et storre Sammenstod. Ved en Kro gjorde v i Holdt; 
og vi Var der otte Bataljoner, tolv Kanoner og endel 
Dragoner. General By lov , den kommanderende Ge
neral, var der med sin S tab , Han og alle de hojere 
Offiserer og alle Bataljons-Kommandorerne var inde 
i Kroen. Somme sagde, der holdtes Krigsraad, andre, 
der blev kun givet Rapport om det Skete. S a a  meget 
er vist, vi stod der over to Tim er. Somme B a ta l
joner stod under Gevcer; vi havde vore sat i  P y ra 
mide og maatte se os lidt om, dog ikke for langt.

Jeg saa her mange Kendtfolk, talte med somme 
og hilsede paa flere. Men blandt disse var en, jeg 
hverken turde tale med eller hilse paa. Det var en 
ung Herremand fra min Hjemegn, der var gaaet med 
som F r iv ill ig  1648 og var bleven ansat ved Herre- 
gaardsstytterne. Ordet gik, Han gcerne vilde have 
trukket sig tilbage kort efter, men at Han skulde tjene 
Aaret om. Han stal saa have ansogt om at blive 
ansat som Offiser, og Han naaede da ogsaa at blive 
et S la g s  Ordonants-Offtser og havde Lov at bcere 
Lojtnants Dragt, mens Han var i  Tjenesten. Nu 
saa jeg Ham for forste Gang. Han holdt t il tillige- 
med nogle yngre Offiserer i  sin gronne Herregaards- 
skyttedragt med Fjeren i  den graa Hat. Det havde 
naturligvis ikke faldet mig ind at hilse paa Ham i  
Hjemmet, —  nej der var Afstanden alt for stör mel- 
lem en Herremand og en Tjenestekarl; men, som vi
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rm stod, fristedes jeg t il at mene, Afstanden mellem 
os var noget rent ubetydeligt: jeg Var jo Underkorpo- 
ra l, Han havde vceret og var jo egentlig menig Hcrre- 
gaardsstytte, der efter Ordet, der gik, kun havde faaet 
Lov t il at klcede sig som Lojtnant, mens Han gjorde 
Tjeneste. Jeg gjorde T illob  og vilde hen at tale med 
Ham, men Hans Aasyn skrcemmede mig tilbage. To  
Gange tog jeg Mod til mig og gik hen imod Ham, 
men hver Gang flrcemmedes jeg tilbage. Jeg crrgrede 
mig endnu over min Fcerd, da Oberstlojtnanten kom 
og der raabtes „trced an". V i  skulde atter t il Stende- 
rup denne N at. Det var lige i  Morkningen, vi kom 
dertil. Jeg syntes at vcrre trcrttere, end jeg nogen- 
sinde havde vceret. Jeg var sulten og vaad snart til 
Arm hullerne; men Madlysten veg for Lysten ü l Hvile, 
og Frygten for den Fare , jeg udsatte mig for ved at 
lcegge mig med det vaade To j, overvandtes af Trcet- 
heden. Saasnart der sagdes, Mandflabet maatte gaa 
t il Hvile , sogtc jeg en Hoslyde, borede mig ned i 
Hoet og sov straks.

D a  jeg vaagnede, knugede Kulden mig skrcekkelig, 
og Tcenderne klaprede i  Munden paa mig. Det var 
saa morkt som i  en Bagerovn, men jeg solle mig 
for, fik en tor Skjorte, Underbukser og Hoser frem 
af Tornysteret, jeg Irak det vaade af og det torre 
paa, jeg fik igen Tojet pakket sammen, tog lidt Mad 
og en M undfuld Brcendevin; men jeg rystede endnu, 
som havde jeg en stcerk Feber. Jeg krob derfor ned 
og gik ud paa Gaden for at gaa mig varm, hvad 
dog Heller ikke vilde lykkes. Nu opdagede jeg L y s  i  
Kroen, gik derind og fandt den helt fyldt af So l- 
dater. Med Moje fik jeg et G la s  P u n s , efter at 
have fortalt en Mcrngde Kulsviere, der sad, hvordan
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jeg trcrt og udmattet af Dagens Kamp havde lagt 
mig t il at sove i  de vaade Klcrder. —  „Deres B a- 
taljon har vceret i  Jlden  to Dage", raabte de, „Han 
skal have et G la s  P u n s , saa Han kan blive varm og 
sove med R o ! Rap  dig, Kromand, hvis du ikke er 
en lysk Hallunk, som de fleste af dit S la g s  der ovre 
paa A ls !"  —  Endelig kom Punsen, jeg drak den, 
betalte mine to Skilling  Lybst, takkcde Kulsvierne og 
gik ü l mit Kvarter, hvor jeg nu sov trygt.

Skcertorsdag Morgen, den 5te A p ril, stod v i 
alter for Dag paa Allarmpladsen. D er ventedes et 
Angreb af Tyskerne, men det kom ikke. S e lv  den 
kommanderende General Var kommen derud Klokken 
syv— otte. V i  blev kaldt t il Gevcer, og Han talte til 
os og takkede os for vor Holdning de to forrige 
Dage. Han sagde, v i künde stilles ved S iden af de 
bedste Afdelinger, og Han lovede t il T id  og Sted at 
omtale os med R o s. V i  gik alter tilbage til Stende- 
rup. Den störe Lo Var alter tillaaset. Men alle de 
andre var overladt os. D er Var denne Dag Be- 
gravelse i  Gaarden; men Gilde var der, saa vidt jeg 
saa, ikke. E n  af vort Kompagni ovede denne Dag, 
mens de sang over Liget, en afskyelig Gcerning. Han 
krob fra et tomt Kornlad over Stcenget paa den til- 
laasede Lo og over paa Lostet, hvor Han stjal et 
Stykke Flcefl og nogle P o lse r ; men paa Tilbage- 
vejen faldt Han ned i  Loen, flog sig en D el og vilde 
sagtens have slaaet sig rent t il Skamme, hvis der 
ikke havde ligget saa meget B yg  paa Logulvet. Han 
Lunde ikke komme ud af Loen ved egen Hjcelp; men
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gennem en Sprcekke i  Doren fik Han mig at se,. 
kaldte mig til sig og bad mig hjcrlpe sig ud, hvad 
jeg ogsaa gjorde med et P a r  andre Kammerater.

„Hvad vilde du dog ovre paa Lostet?" spurgte 
jeg, da Han stod hos os dcrinde. —  „D et skal I  faa 
at se", svarede Han, spcendte sit Tornyster af, aabnede 
det og Irak et dygtig Stykke Floest og tre Po lse r 
frem. —  „ F y  —  stamme dig", siger jeg, „havde jeg 
troet, du Var saadan en Tyvekncrgt, stulde du for 
mig blive staaende til Manden havde truffet dig".
—  „Kalder du saadan noget T yv e r i? "  spurgte Han 
noget spccndt. „Jeg  ser det som en cerlig Sag , at 
tage lidt, hvor vi kan faa noget; der er saamoend 
ingen, der ved, hvor lcenge vi lever, Kuglerne suser 
os jo om Orerne hver Dag ." —  „D e ri har du et 
S la g s  R e t" , svarede jeg; „men troer du da virkclig, 
du er bleven So ldat for at stjcele?" —  „Hvad mener 
I  andre?" spurgte Han. „Gudme er nu engang saa 
retfcrrdig, men Han er jo nu ogsaa af de Hellige."
—  „Jeg  er enig med Gudme", svarede en straks, 
„jeg ogsaa, jeg ogsaa", gik det Kredsen rundt. Og 
en fojede endogsaa t i l :  „Jeg  ved ikke, hvor du tor, 
da v i hver Dag gaa med Doden for Oje. D u  stulde 
dog tcrnke paa at komme hen, hvor der er godt at 
vcere, naar du engang gaar hcrfra ." —  „D et er 
noget S ludder", svarede Tyven, „det er jo en gam
mel T ro , at alle, der falder i  K rig , bliver salige."
—  „Mennester spaar, men Gud raader!" svarede den 
anden; „og, saa vidt jeg ved, har Vorherre sagt: 
Tyve  og Rovere stal ikke arve Guds R ige!" —  
„Jeg  er ikke prcrstelcerd", svarede Tyven, „og ved 
ikke stört Rede ü l, hvad Vorherre har sagt eller ikke 
sagt, og hvad jeg ikke ved, kan Vorherre ikke krceve
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mig t il Regnstab fo r; men jeg har Hort, at naar v i 
betender, er den halve Synd  forladt. Nu har jeg 
bekendt for jer, og jeg v il cerlig dele med jer, baade 
Floestet og Polsen, saa toenker jeg, Vorherre forlader 
mig nok hele Synden, forsaavidt det er Synd . Og 
naar I  faar jer P a rt  eller da saa nogenlunde, kan 
I  ikke melde mig, saa er den Sag  klaret. Lad os 
dele straks, inden her kommer flere."

„Jeg  v il ikke have noget deraf", svarede jeg, „jeg 
trcenger ikke ü l noget, og har aldrig med min V illie  
crdt Tyvekoster. Desuden er Hcrleren ligesaa god 
som Stjcrleren." —  De andre ncegtcde ogsaa at mod- 
tage noget deraf. —  „ I  v il da ikke melde mig?" 
spurgte Han halv forbloffet. —  „Jeg ikke", svarede 
jeg og gik. De andre gik ogsaa. E t  P a r  Tim er 
cfter sagde Han mig, Han havde bragt Sagerne over 
paa Lostet igen. Om det er sandt, ved jeg ikke, for 
Logn og Tyveri folges jo gcerne ad.

Om Aftenen fik v i Ordre at marsere paa Piket- 
Vagt, hvor v i stod t il Fredag Morgen. D a  vi blev 
aflost. gik vi tilbage til Dybbol B y ;  her laa v i paa 
en P la d s  foran Proestegaardcn den meste Dag. Det 
forventede Angreb paa Stillingcn  stete denne Dag, 
dog ikke hvor det i flere Dage havde voeret ventet, 
fra Flensborgvejen, men dcrimod fra Aabcnraavejen, 
gcnnem Satrup  og Ulderup. Det blev altsaa ikke os, 
der maatte modtage det, men derimod den Brigade, 
som stod der. V i  stk ogsaa denne Dag Tidende om 
Slaget i Egernforde Fjorden Dagen forud; og godt 
Var det, vore Folk vandt ved Ulderup, ellers vilde

11.
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Tabet af Liniestibet Kristjan den ottende og Fregatten 
Gefion have virket altfor nedflaaende.

V i  havde denne Dag Lov til fliftevis at gaa om 
i Byen, for at faa os lidt Mad og Kaffe, eller hvad 
enhver nu havde Lyst t il. Jeg kom ind et S teds, 
hvor Konen kogte Mad og bagte Pandekager og folgte 
til Soldaterne; jeg fik Lov at spise men jeg gad af 
Bygsuppe og Pandekager for tre Skilling  Lybfl, og 
gik bort med Lovte om at komme noeste Dag igen, 
forsaavidt vi da blev der.

Om Eftermiddagen horte v i hele Tiden stcerk 
Skyden nord fra ; og da ingen vidste, hvorvidt v i 
kom med eller ikke, maatte v i ikke forlade Allarm- 
pladsen. Tiden gik hen under gemytlig P ass ia r. 
Nogle sang, andre samtalede, men der Var ogsaa dem, 
Ler sov. Det viste sig her, det kan voere farligt nok, 
at sove altfor ncer ved de opstillede Gevcerer, idet en 
L Sovne kom til at sparke t il en Pyramide, faa den 
fa ld t; et Skud gik af og Kuglcn peb hojt i Vejret 
og faldt ned inde i  Prcestens Gaard uden at göre 
Skade. V i  fik nu Ordre at tage hver fit Gevoer og 
fe efter, om den saakaldte Sikkerhedskrog var sat godt 
for og om den virkelig Var sikker. Just som vi var 
fcrrd med dette, gik der nok et Skud af lige midt i 

Flokken. „B le v  der ingen saaret?" raabte Oberst
leutnanten. „ A v " , raabte i  det samme han, for hvem 
Skuddet gik af. Kuglen faldt og traf Ham oven i  
Hovcdet, „Godt, vi slap faa let fra to dumme S tre- 
ger!" sagde Oberstleutnanten. „H v is  Gevoer var det, 
der gik a f? " —  „D et va r m it", svarede Han, der 
endnu gned sig Hovedet. —  „Lad  mig se Gevoeret, 
K a r l !"  bod Oberstlojtnanten, og Karlen rakte Ham 
det. Oberstlojtnanten saa det, stiftede Farve af Vrede
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og udbrod: „A ld rig  har jeg set et Gevoer handlet 
saa stodeslost. Hvorfor Djcevelen er det dog ikke 
struet bedre sainmen?" —  „F o r  saa er det lettere at 
eksersere med", sagde K arlen ; „det hores bedre, naar 
jeg slaar paa det." —  E r  Han en dygtig K a r l t il
sin Tjeneste, Kaptejn M ..............?" spurgte Oberst-
lojtnanten. —  „Nej, Gud bedre det!" svarede Kap- 
tejnen. „N aar vi undtager lidt raa S p a s , er Han 
ingen T ing til. D e l varogsaaham, der sov og vcel- 
tede sig hen og sparkede Pyramiden om", vedblev 
Kaptejnen.

„Jeg maa se, om Han har mange Brodre i  
Kompagniet", sagde Oberstleutnanten og bod Kaptejnen 
lade Kompagniet trcede an. Han saa derncrst alle 
vore Gevcerer uden at sige et Ord, forst da Han Var 
fcerdig, sagde Han: „A lting  i god Orden paa den ene 
ncer; det vilde derfor vcere for galt for ens Skyld  at 
lade flere undgcelde. Kom frem, K a r l!"  raaber Han 
til den omtalte; og da Han havde laoet os scette Ge- 
vcrrerne sammen og trcrde af, bod Han den anden 
indtil videre at gaa og holde Vagt ved Gevcererne. 
V i  andre lagde os atter ned, og Offisererne gjorde 
dem megen Umage for at saa en lystig Stemning i  
Stand hos Mandflabet, der Var noget forstemt efter 
det underlige Tilfcelde med de to Skud. Det lykkedes 
ogsaa: mangen Vise blev sungen, mangt et Sag n  for
talt og mangen droj Vittighed kom til Orde.

D a  vi naaede Asten, blev v i indkvarteret et Kom- 
pagni i hver Gaard, men jeg Var dog saa heldig at 
slippe ind i  en S ta ld , hvor der laa lidt H alm ; jeg

11*
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Var kun lige kommen ü l Leje, da vor Kommander- 
sergant raabte hojt i  Deren paa mit Navn og Nummer^ 
Jeg tog mit Tornyster paa Armen og gik ud saa 
hastigt som muligt. „Jeg  melder mig!" sagde jeg, 
idet jeg traadte udenfor, hvor Kaptejnen og Forste- 
lojtnanten stod i ivrig Sam tale med nogle Serganter. 
Endelig afbrod Kaptejnen Sam talen og sagde: „Kald 
saa en Underoffiser og 30 Maud frem, Kommander- 
sergant." —  „Underkorporal Gudme!" brolte Han, 
som havde jeg ligget i den dybeste Sovn , eller vceret 
et Gevcerstud borte. —  „H e r!"  svarede jeg temmelig 
hojt lige ved Ham. „N aa, for Sa tan ! hvor bliver 
De af?" —  „D e kender kun siet Deres Folk, Kom- 
mandersergant", sagde Kaptejnen, „ellers brolte De 
ikke saaledes, naar De en Gang havde kaldt, og Han 
svaret. Desuden har Han meldt sig for lcenge siden." 
—  „Om Forladelse!" sagde Han og kaldte de 30 
Mand frem.

V i  blev overgivet t il Forstelojtnanten, og der 
blev sagt os, det gjaldt en Kantonnementsvagt; den 
skulde forstcerkes i  Nat, fordi Fjenden Var saa noer. 
Egentlig havde vi Jngenting at göre, da vi kun havde 
Io Poster; men vi skulde allesammen staa med Ge- 
vcrret i  Haanden, saa det Var en meget trcettende 
Nat. V i  stod i en Po rt, men Foraarsnattens kolde 
Vind susede derigennem, og vi blev helt gennemisnet 
af Kulde. Klokken henad tre Var Folkene i Gaarden 
oppe, der blev gjort J ld  paa Skorstenen i Bryggerset 
og vi künde lugte, der blev logt Kaffe. V i fik Lov 
at gaa derind i to Hold for at dritte en Kopfuld. 
Den var imidlertid ikke fccrdig, og i et Nu Var hele 
Huset fuldt af Gaardens egen Jndkvartering, hvem 
Kulden havde vcekket saa tidlig, da endet af dem
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havde maattet ligget udenfor. A lle raabte de paa 
Kaffe og trcengte ncermere og noermere sarmnen om 
Konen og en Pige, der Var ifcerd med at koge den i  
en Kedel t il 30 Kander, der stod paa en Trefod i  
Skorstenen. „Skynder jer, J  Kvinder!" raabte nogle 
Scellcendere, „Soldalerne skal have lidt Varm t i  
denne allerhelvedes Kulde!" —  „ E r  I  alle S crl- 
lcendere?" spurgte Konen mig. —  „Nej, de fleste af 
os er Fynboer og Jyd e r" , svarede jeg. —  „A a , Gud 
sie Lov da!" sagde hun, „de Jyder og Fynboer er 
fredelige Folk." —  De fyrede dygtig under den störe 
Kedel, og da den kogle, flcengte Konen et Fad fuldt 
af malet Kaffe i og Pigen bukkede sig og tog en 
Brand og rorte om med. Derpaa tog de med hver 
en Jernkrog fat i Kedelens Hanker og hivede den ud 
paa Bryggers-Gulvet.

„N u  staar den t il Tjeneste", sagde Konen; „men 
hör nu forst paa hvad M aade: Flode faar I  ikke i ;  
men ellers scrlges saadant et M aa l fuldt af D ritten 
for en Lybfk Skilling , og der skal ikke spares paa 
Sukkeret." —  „ E r  det Kaffe, hun har kogt, M oer? 
eller er det maaske noget andet Sv ineri, der kan vcere 
godt nok t il de Danske?" raabte Scrllcenderne. „ V i  
saar vel da smage uden at betale!" —  „Sonderjyder 
er lige saa gode Danske, som Scrllcendere", svarede 
Konen; „ i det mindste de, der her boer i  Sundeved." 
—  „ J a  vist", raabte Jyderne, „alle Jyder er Danske, 
baade dem i  Nord og i  S yd . Oser nu Kaffen op, 
ingen faar en Draabe, for Han giver sine to S y s -  
linger, saa lcenge Jyden kan rore sig." —  „ E t  godt 
Ord igen, Kammerat!" raabte Scellcenderne.
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Under bette Ordskifte Var alle Forbercdelser gjorde  ̂
Pigen stillede sig ved Kaffekedelen med en stör B lik- 
sse i  Haanden. Konen stob ved Bordet ved en Siebotte 
fuld af Sukkerstumper. Pigen tildelte hver, der 
modte med en Kop, en Skaa l eller et andet „M o n ", 
et besternt M aa l med sin Ose, og Konen tildelte, som 
hun havde lovet, rigeligt Sukker. A lle maatte betale 
forst, noget Jyderne satte igennem for at drille Scel- 
lcenderne, om hvem Ordet gik, kun hveranden betalte 
ved saadanne Lejligheder. A lle roste Kaffen. Den 
gjorde jo ogsaa sin Gcerning, den varmede godt. 
A lt , hvad der künde bruges, brugtes til Kaffetoj; jeg 
drak saaledes af en Strippe. J a  der leeres meget 
paa saadanne Tiber.

D a  v i kom fra  Vagten, blev der sagt os, vi 
skulde have Frihed den Dag. Jeg skrev t il Hjemmet 
og nok et P a r  Breve. Jeg spiste alter Bygsuppe og 
Pandekager t il Middag hos den gamle Kone, og Var 
hen paa Eftermiddagen lagt mig til at sove, da jeg 
jo havde voeret paa Vagt de to foregaaende Noetter. 
Jeg  Var dog ikke salbet i  Sovn , da der blev fortalt 
i  Gaarden, at Köngen med fit Folge om et Ojeblik 
kom ridende gennem Byen og vilde ud t il Forpost- 
koeden. V i  vilde alle se Köngen, men kom bagefter, 
Han Var sluppen forbi, for v i naaede hen til Vejen, 
Han skulde ride.

N u fik v i Ordre at marsere paa Forpost for 
Natten, men, heb det sig, vi skulde have Forplejning 
fsrst ; Tiden gik imidlerüd hen, og Proviantvognen 
kom ikke. V i  maatte altsaa gaa en M il bort paa
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Forpost, skont faa af os havde en B id  Brod . Lige 
i  Morkningen havde vi stillet Forposterne ud, og kort 
efter kom en M and, der sagde, Han boede der i  Ncrr- 
heden og havde noget Vigtigt at fortcrlle dem, der 
havde at befale. Vedetterne turde ikke lade Ham stippe 
igennem Kcrden, da Han ikke havde Feltraab, og Heller 
intet Bev is  for, Han maatte passere. Men de meldte 
Sagen til Feltvagten, og derfra meldtes det igen til 
Oberstleutnanten, som bod os at binde for Hans Ojne 
og fore Ham ü l Stedet, hvor Han selv stod. Dette 
gjorde jeg og tre M and. V i  horte da Han navngav 
sig som en der tcrt ved boende M and, der havde 
vcrret körende i  Flensborg om Dagen og der Hort, 
at Projserne og de saakaldte Rigstropper vare samme 
Dag gaaede Nord paa. Der sagdes at vcere 40 Ba- 
taljoner og 120 Kanoner. Manden mente, det T a l 
var maaske nok noget overdrevent; men mandstcerke 
Var de, og Han paastod, at Egnen fra  Bov og forbi 
Rinkenoes op til Graasten vrimlede af dem. Om 
nogen vare gaaede loengere mod Nord vidste Han ikke. 
D er taltes ogsaa om i Flensborg, paastod Han, 
at Tyskerne havde isinde at vinde et S la g  Dagen 
efter, Paaskedag, som de vandt ved S lesv ig  Paaskedag 
1848. Mere horte v i ikke, men Oberstlojtnanten talte 
endnu noget med Ham og sendte Ham dernoest dort.

Forposterne blev en Timestid efter paalagt den 
storste Aarvaagenhed, og Underoffiserer og Under- 
korporaler gik idelig frem og tilbage ved Koeden. 
Fuldmaanen stod klar paa Himlen, der bloeste en 
skarp Ostenvind og var temmelig haard Frost, men 
for ikke at blive sete af Tyskerne, der var i  Ncer- 
heden, maatte Feltvagten staa ved den S ide af et 
Hegn, hvor den skarpe Blcest stod paa. Jeg var der-
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for bedst tilpas, naar jeg efter T u r  maatte gaa ude 
ved Kceden, hvorfra vi henad M idnat Iroede at kunne 
se Tyskerne ncermede sig, men blev staaende i  nogle 
Hundrede A lens Frastand.

Klokken et kom jeg alter tilbage til Feltvagten, 
hvor der Var Hvisken og Smaasnakken om, det vist 
vilde blive en Paaskedag iaar lig den ifjor. E n  
gjorde den torre Bemcerkning, at v i godt künde have 
nodig at faa lidt varmt, naar Dagen kom, v i havde 
det saa koldt i Nat. Andre bandte over, v i stulde 
fryse som Hunde og hverken havde Brod eller Brcende- 
vin, og at det Var jammerlig Fcerd at flulle trcekke 
paa Forpost uden Forplejning. Lojtnanten tyssede 
paa os og forbod os a l Sam tale og mindede os alle- 
sammen om at vcere opmcerksomme. Fo r et Ojeblik 
dode al Ta le  hen, og de fleste stod vist i  en halv 
sovende Tilstand, da jeg raabte: „Her kommer Ve- 
detterne flygtende." —  „Skamfcerd!" raabte Leut
nanten, „v i maa se at holde Stillingen saalcenge som 
muligt! Om igen! og Feltvagten til hojre og venstre 
former Kceden!" —  Feltvagten oploste sig allerede i 
Kcede for at tage mod den ventede Fjende; men Kceden 
eller Vedetterne paastod at have Ordre t il at trcekke 
sig tilbage; men Lojtnanten trampede i  Jorden og 
paastod, Vedetterne kun havde at modtage Ordre gen- 
nem Feltvagten, og at de derfor skulde indtage deres 
S tillin g  t il der kom rigtig Ordre. I  det samme kom 
en Ordonants og meldte, at hele Stillingen skulde 
foretage en tilbagegaaende Bevcegelse ligesom den stod, 
og at v i skulde tage den lige Retning efter Stenderup, 
uden at drage vore Poster ind ; var de Afdelinger, 
Her stod i Stenderup, ikke komne tilbage, for v i naaede 
dertil, skulde v i dcekke Byen, mens de ordnede dem.
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Saasnart Karlen havde aflagt sin Melding, red Han. 
Stenderup laa vist henad en M il tilbage. og M arsen 
dertil skulde vi fortscette oder Grofter og Gcerder, 
plojede og uplojede Marker. Men, der er saa meget, 
der kan gaa; dette gik ogsaa. In te t videre tilstodte 
o s ; men det kan nok vcere, at den sidste D el af 
Paaskenatten blev varm, havde den forste D e l vceret 
kold. Fo r v i havde gaaet den halve Vej, dryppede 
Sveden af os. D a  det dagedes, saa vi Stenderup 
Lige for o s ; men det Var knap en eneste Afdeling, 
der havde forladt Byen . D er Var ellers en skroekkelig 
S to j derinde med Fodfolk, Dragoner og Kanoner. 
Det Var forresten kendelig, de vidste ikke hvilken Ende 
de skulde til, ja de begyndte cndog at rykke ud mod 
Fjenden, men da de straks stodte paa os og fik at 
höre, vi vare de ydcrste Forposter, og at vi bare 
ventede paa, de skulde komme dort, for at trcekke 
endnu lcrngere tilbage, syntes det, som Raadvildheden 
blev endnu storre: alle kommanderede, men intet blev 
udfort. L id t efter kom den kommanderende General 
med sin Stab . Han holdt vist et S la g s  Krigsraad , 
som varede en halv Times T id ; imens blev Dragon- 
patroljer udsendte for at spejde efter Fjendens Frem- 
rykken, men det lod ikke t il, Fjenden Var synderlig 
ivrig i at rykke efter os. Dragonerne saa ingen, dog 
sagdes der, fjendtlige Blcrnkere var set fra  Atsboll 
Der var saa ingen ojeblikkelig Fare paafcerde, og da 
v i blev trukken sammen i en Halvkreds udenom Byen 
med nogle faa Poster ude, fik vi Lov at lcegge os 
ned og tage lidt Forfriskning efter det natlige Tog. 
—  „D et er nu godt nok med disse Forfriskninger", 
sagde en temmelig hojt, „men hvad skal v i forfriske 
os med?" —  „N u har v i Tilladelsen", sagde Kap-
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tejnen, „saa tager v i ültakke med det, v i har." —  
V i  satte Gevcererne sammen og satte os ned.

„Jeg  har ingen T in g " , sagde en. „Jeg har 
Heller ingen T in g " , sagde en anden. Og det syntes, 
at saa mange istemte denne Vise, at der kun künde 
vcere lidt Haab. Men saa siger Kaptejnen: „Jeg  
har, Fanden brcekke mig, et helt Pund F lc rfl, og jeg 
har Hort et Ord, der siger: „Den M ad, der er paa 
Skibet, foder Folket", lad os nu dele deraf saa langt 
det kan naa." —  Mandskabet blev helt overrastet ved 
dette Forslag, Ingen af os havde nogensinde set, 
Kaptejnen havde spist, Han havde vist Heller sultet, 
mente de fleste, end Han spiste i  Mandstabets Ncrr- 
vcerelse; nu vilde Han endog dele sin M ad med alle. 
Han aabnede virkelig for sin Pose og Irak et Stykke 
F lc rfl frem og bod derncest sin Tjener at flcere det i  
Smaastykker. —  „Jeg  har Brcendevin i min Maste"' 
sagde jeg, „vistnok over en halv P o t."  —  „D et Var 
prcegtig", sagde Kaptejnen, „giv h id !" —  Kaptejnen 
dritter forst! —  „S itten  en Paastemorgen vi holder 
her med Spegeflcrst og Brcendevin. Det stal hver 
mindes, mens Han lever, at v i spiste Spegeflcrst og 
drak Brcendevin Paastemorgen 1849 udenfor Stende- 
rup i  Sundeved." Derpaa drak Han, lod Masten 
gaa videre til den blev tomt. —  „Hjemme er vi alüd 
vant t il at faa kogte M g  Paastemorgen", sagde en, 
idet Han gnavede Spegeflcestet. —  „V a r  de blodkogte?" 
sporger en anden. —  „ V i  fik dem ligesom vi holdt 
mest af dem", svarede den forste. „Jeg  fik alüd mine 
haardkogte." —  „S a a  kan du naa det, for jeg tcrnker 
nok, Tyflerne v il difle op for os med haardkogte 
M g  opad Dagen", sagde den anden. D er blev en
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Hel Munlerhed mellem Mandstabet og mangt et vit- 
tigt Jndfald kom tilorde.

Lid t efter vi havde spist, og mens jeg paa en 
Maade Var Genstand for Vittighederne, fordi min - 
Ncrse havde blodt stcerkt paa det natlige Tilbagetog, 
maaske fordi jeg havde revet den i  et Hegn, maaske 
ogsaa fordi Blodet under den stcrrke Anstrcengclse 
Var kommet for stcerkt i Kog hos mig; nok er det, 
det havde lobet uden mit Vidende, og det havde helt 
oversmurt min Kappe, mit Bandoler og mit Gehceng. 
Og mens vi stod og morede os over det, kom en 
Ordonants og meldte, at der Var set fjendtligt Ka- 
valleri foran Atsbol. Denne Melding virkede paa 
de i Stenderup sammenstuvede Afdelinger, der hidtil 
lod til at give sig god T id , at ordne deres Sagerv 
for de gik tilbage. Der sagdes da ogsaa, der Var 
samlet en Mcengde Ho, Halm og Havre, som Dan- 
skerne nodig overlod t il Tyskerne. Om de stk a lt 
med, ved jeg ikke; men nu gik Tilbagetoget for sig r  
Hast. Vejen eller VejenL fyldtes med Vogne, der 
Var lcesset med alle mulige S la g s , og Fodsolket gib 
af Mangel paa Kolonneveje over Grofter og Gcerder^ 
E n  Time efter gik vi der igennem og fandt B yen  
som uddod.

D a  vi naaede Dybbol B y , saa der sorskrcekkeligt 
ud, for derfra vilde alle dort. Danskerne havde i  
Lobet af de faa Dage, Armeen havde staaet i  Sunde- 
ved, forskanset dem paa den vestlige Skraaning af 
Dybbol Banker, og her toge de nu deres S t ill in g . 
D a  Rygtet desuden fortalte, Tyskerne rykkede stcerkt 
frem, og det Var bleven den gcengse Tankegang, de 
vilde vove et S la g  iaar Paaskedag, som de gjorde 
det ifjor, saa vidste Folkene for vel fra forrige A a r ,
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hvad det havde at betyde at komme mellem dobbelt 
J ld . S a a  skyndte de dem at komme til A ls  og S o n 
derborg med det, de künde fore med dem. Der Var 
en M hlren af Vogne, mange flere end Byen ejede, 
men der sagdes ogsaa, der var sendt en Mcengde 
oder fra A ls  for at hjcelpe dem. Nu lob hver med 
sine Kister og Skabe, Sengklcrder og Gangklcrder, 
Scekke med Korn og alle mulige S la g s  Fodevarer. 
Bornene flreg og Kvinderne grcrd; nogen var halvt, 
andre helt paaklcedte; nogle bar B o rn  paa Armene, 
andre en Vugge mellem dem; nogle drev med Koer 
og Fa a r, andre med S v in . Jeg folte, de var meget 
vcrrre stillede end os andre, der vare i  Krigen. Nu 
gik hele det brogede Tog ad Sonderborg og A ls  til.

P a a  den vestlige Skraaning af Dybbol Bankerne 
havde dem af vore Folk taget S tillin g , der skulde tage 
mod den forste To rn , naar Tyskerne, som det ventedes, 
gik paa. V i  andre gik lcrngere tilbage. Og os der blev 
lost af Forpost, kom helt bag Bakkekammen ned mod 
Vemmingbund. Her blev forst hele Bataljonen samlet, 
og Oberstlojtnanten spurgte ivrig, om vi to Kompag- 
nier, der havde vcrret i  Kcede, siet intet Tab havde 
lidt, og da Han havde faaet Vished derfor, sagde Han: 
„ S a a  kan v i, Sa tan  regere mig, tage et Tag med 
Tyskerne, saasnart vi faar hvilet en Time, for saa 
fester vi jo ingen T in g !"  —  „Med Forlov, H r . Oberst- 
lo jtnant!" sagde vor Kaptejn, „v i fejler dog et meget 
voesenligt Tilbehor, for at kunne tage en T o rn : uden 
M ad er Hellen In te t!"  —  „G uds Dod og Pine, 
H r . Kaptejn, De har R e t: Mandskabet drog paa For-
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post igaar uden Forplejning! Det er en Skandale", 
vedblev Han; „det maa v i have raadet Bod paa. 
Proviantvognen vceltede, da den maatte afVejen , for 
at Köngen stulde frem med sit Folge."

Der blev nu ogsaa sorget for, vi straks stk F o r
plejning, baade Brod og Brcendevin, baade Kod og 
Flcest, baade ALrter og G ryn . Og vi tog os nu en 
rigtig god Frokost, og med Hensyn t il Tiden Var 
det paa fornem V is , for Klokken var mellem elleve 
og tolv.

V i  maatte ingen Steder gaa, men se os om, var 
da ikke forbudt. Der var ogsaa nok at mcette Ojnene 
paa for en kort T id . V i  künde se oder hele Bjerget^ 
baade dets vestlige og ostlige Skraaning, og iscer den 
ostlige var helt fyldt med Soldater. De fire af A r- 
meens seks Brigader vare samlede her; desuden var 
her en Del A rtille ri og noget Hestfolk, for nu ikke 
at tale om Vogne vistnok i  hundredevis. Det var 
forste Gang, jeg saa saamange Krigsfolk samlede (vor 
Kaptejn paastod, der var henad fem og tyve Tusinde 
M and), og det gjorde et mcegügt Jndtryk . S a a  var 
der saadan en Summen og Surren , at en ncesten 
künde blive or i Hovedet. Der sagdes, Köngen var 
derude mellem Soldaterne, og vel muligt, for Aftenen 
iforvejen havdc Han vcrret ved Forposterne, og Ordet 
gik, det var efter Hans udtrykkelige Ordre, det natlige 
Tilbagetog stete. Klokken henved tre kom der Ordre, 
at vi maatte lave Middagsmad, da der nu kun var 
lidt Rimelighed for, at det ventede Angrcb af T y -  
sterne vilde blive gjort den Dag. A lle Kedlerne bleve 
i en Hast hcengte over Uden, og Suppen var snart 
i  Kog; men en halv Time efter blev v i kaldte til 
Gevcer. Suppen blev vceltet af paa Jord'en, og Kcd-
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-lerne med det halvkogte Kod sat paa Vognene. V i  
marserede mellem flere Afdelinger, og det lod, som vi 
a lte r skulde voeret frem mod Tyflerne; men det endte 
med, v i kom ned over Broen, gik gennem Sonderborg 
og kom ud ü l nogle Udflyttergaarde kaldt „Kjoer 
Vestermark". Her blev v i indkvarteret et halvt Kom- 
pagni i  hver Gaard, og saasnart vi havde sat Ge- 
vcererne sammen, blev der sagt os, vi maatte ingen 
Steder gaa. men havde vi Lyst, maatte vi straks 
lcegge os t il at sove. Jeg gjorde straks B rug  af 
denne Tilladelse, da jeg Var yderst trcet og udvaaget, 
eftersom jeg kun havde faaet en Tim es Sovn de tre 
sidste Dogn. Her sov jeg den lcengste Sovn  jeg 
nogensinde havde sovet, idet jeg puttede mig i Hoet 
Paaskedags Asten Klokken seks og sov i et vcek til 
anden Paaskedags Morgen Klokken ni, altsaa femten 
Tim er. Jeg havde kanske ikke vaagnet dengang endda, 
for min Sovn  afbrodes ved at der blcestes Appel i 
Gaarden, og der raabtes iv rig t: „Trced an til Floesk", 
Menigmands brugelige Udtryk istedetfor Forplejning. 
Samme Dags Eftermiddag blev vi forlagt ü l Volle- 
rup, hvor hvert Kompagni blev delt i fire Gaarde.

Jeg har nu fulgt Dagbogen Ord til andet, hvad 
der Var skrevet en Uge. Det efterfolgende er igen et 
Uddrag, da det vilde fore ü l altfor mange Gentagelser, 
a t  folge Bogen hele Vejen.

Ovenpaa den strcrnge Uge, v i havde havt, fik v i 
ncesten en Hel Uges H v il i vore ny Kvarterer. Den 
eneste Tjeneste, v i havde at göre, var at fire Mand 
stod Vagt hvert Dogn ved den saakaldte Kvarter-
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eller Kompagnifane, der Var opstillet i  et Hegn eller 
et lignende Sted udenfor den Gaard, Kompagnikom- 
mandoren boede i. De stod der ikke som en Sikker- 
hedsvagt, men for at bringe Meldinger, om saadanne 
indlob. S a a  Var der ogsaa paalagt dem at melde 
det t il Kommandoren, om det begyndte med stärkere 
Skydning i Retningen af Sonderborg og Sundeved, 
for immer ventedes et stört Angreb af Tysterne; naar 
det kom, skulde det saa vidt muligt vifes tilbage; ellers 
Var det forbudt, det sagdes af Köngen selv, at gaa 
angrebsvis frem. —  Den 13. A p ril, noget for Dag, 
meldte den M and, der stod Post ved vor Kvarter- 
fane, forst t il sine vagthavende Kammerater, at en 
stcrrk Skydning Var begyndt, og da de var mange 
derom, vcekkede de Kaptejnen og sagde, det Var vist 
paa Tiden at komme i Klcederne, eftersom Gevcrr- 
skuddene faldt saa tcet, at det ene ikke künde stilles 
fra det andet. Kaptejnen laa lidt og smaaknurrede, 
men i  det samme dundrede nogle vcrldige Kanonstud 
fra de faste Batterier ved Sonderborg, hvorved Huset 
rystede. Derved foer Kaptejnen op og raabte: „ J a  
nu spiller Dansterne, Fanden brcekke mig, störe Trum - 
fer, nu maa det gcelde! Melder Sagen til de andre 
Gaarde og sig, Kompagniet stiller saa hastig som 
mulig paa Landevcjen lige for Kvartersanen!"

Fo r Sagen blev meldt, havde den voldsomt til- 
tagende Kanonade vaagnet os allesammen. V i  krob 
ud af Halmen eller, som det hed paa Soldatersproget, 
„Svinefjerene" og lyttede. S n a rt  stod Kompagniet 
samlet paa Gaden, og mens v i stod der, uvisse om, 
hvad der skulde gores, flog Luen i  Vejret fra den 
hojtliggende Dybbol Molle. I  det samme blceste det 
„Appel" t il vor Bataljon, og v i samledes under vor
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Fane. T rin d t om ved alle S ider paa os dronede 
Luren ; alle Afdelinger skyndte dem til deres saakaldte 
Allarmpladser ved Sonderborg. Derinde fra dronede 
Skuddene, og Kuglers og Granaters Hvislen og P i-  
ben tiltog, jo mere v i ncermede os Byen. V i  stod 
a lt paa vor Sam lingsplads, da en Ordonants meldte 
os, v i skulde marsere ud mellem de saakaldte Kirke- 
og Baadsager-Batterier, hvor imod Tysterne havde 
rettet en saa stcerk J ld , at det Var at frygte, de vilde 
prove, om de künde gaa over Sundet der. —  „ S a a  
for S a ta n !"  sagde vor Oberstlojtnant, da Han havde 
modtaget Ordren, „skal det vcrre vor P la d s . V ilde 
de Helvedes Tyskere endda for A lvor prove paa at 
gaa over, saa der künde blive noget at tage Haand i."  
—  M en Tysterne havde vist nceppe tcrnkt paa cn 
Overgang; rigtignok havde de kort, der sagdes tolv 
Kanoner, ned paa en M ark ikke langt fra Stranden, 
og de stormcde ogsaa derned imod med stcrrke A f
delinger Fodfolk, men de forte intet med sig at gaa 
over paa, og det kan vel da nceppe vcrre T ilfcrldet, 
at de, som Ordet rigtignok gik, troede at Sundet kun 
Var som en almindelig Aa. Men hvorom nu alting 
er, saa kom de ikke engang ned til Sundet, for langt 
fra  at deres Kanoner künde bringe vore faste Battc- 
rier t il Tavshed, blev de saaledes modtaget og med- 
taget, at de snart stak Piben ind og slcebte bort, ilde 
tilredt og med Tabet af tre Kanoner, som de maatte 
lade staa paa Siedet. Desuden gjorde vore G ra- 
nater saaledes lyst i deres störe Flokke, at de snart 
spredtes t il alle S ider. To  af de Kanoner, Tysterne 
(Sakserne) havde ladet staa, tog de Danste. De stod 
nogle Dage paa Pladsen ved Sonderborg, hvor mangen 
Danst glcrdede sig ved at se dem, men saa sendtes de 
t il Kobenhavn. ______________
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Tydsternes Angreb denne Morgen blev vel flaaet 
tilbage, men de fleste mente dog, Danflerne satte for 
lidt K ra ft paa. Hele Hojderyggen eller, som det ogsaa 
kaldtes, Kämmen af Dhbbel Bankerne Var fra den 
Dag i  Tyskernes M agt, og de danske Forposter stod 
midt paa den ostlige Skraaning om Dagen, men om 
Natten ret foran Brohovederne. Enkelte Steder stod 
danske og tyske Forposter saa tcet sammen, at de stod 
og gjorde Tegn til hverandre, stak endogsaa have lagt 
Gevcererne og modtes paa Halvvejen, hvor de drak af 
Hinandens Master. Men Tysterne indtog en meget 
truende S tillin g  oder for Sonderborg og A ls , idet de 
opkastede en Rcekke Skanser tvcers over Kämmen, der 
med deres störe, gabende Svcelg pegede truende ned 
mod Sonderborg og vore Forsvarsvcerkcr dernede. 
S a a  spillede deres Musik deroppe et P a r  Tim er hver 
Asten. V e l havde Dansterne ogsaa Kanoner, og vores 
Musik spillede op til samme T id  som Tyskernes, maaste 
ligesaa kont og ligesaa godt, men Sindet Var lige godt 
trykket, og der foltes tit en underlig Tomhed i  S in -  
dene. Saalcdes gik en Maanedstid.

I  denne T id  Var v i stiftevis fire Dage i Ba- 
rakker ved Ronhave og fire i Vollerup, hvor v i i  
Reglen havde Frihed. Kun et P a r  Gange kom der 
Ordre til os lige overtvert, at v i udenfor de gceldende 
Regler maatte paa Vagt. V i  troede, det Var for at 
vcenne os t il altid at kunne rykke i  Marken. Den 
forste Gang stk vi Ordre henimod Asten den femtende 
A p r il at marsere t il Ronhave paa Vagt. Det var 
ingen Springvej, vistnok henad halvanden M il. Foret

12
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Var ogsaa alt anbei end gabt, for bet havde sneet 
temmelig stcerkt fra  Morgenstunden, og der va r faldet 
et Lag paa mindst en halv A len. Henad Eftermid- 
dagen blev det klart V e jr, og vel künde det ses, det 
var Frostvejr, men So len havde ved den Aarsüd dog 
saa stör Magt, at Sneen halv smeltede, og det hele 
stod i  et S lapperi. Vore Fodder var derfor ogsaa 
bleven drivvaade, inden v i naaede derud.

V i  stk saa at höre, den Tidende var kommen 
ovre fra Sundeved, at Tyskerne vilde gaa oder Sundet 
et Sted, hvor de nu künde faa udspejdet, der var min- 
dre godt vogtet. V i  udsatte bare nogle faa Poster, 
men skuloe saa skiftevis staa inde i Gaarden og nede 
mod Stranden bag et B a lten , der var opkastet. Det 
blev denne Nat en saa stcerk Frost, at Stovlerne, der 
jo var vaade som en Karklud, fros ganste süve paa 
Fodderne af os, og Fodderne vare som Folge af den 
stcerke Kulde, ncesten dode. D a  vi om Formiddagen 
gik tilbage, talte vore Offiserer om, det var dog vel 
meget at lade os doje, for at skaffe os Ovelse, da 
Tiden i  og for sig selv var saa praktisk.

D er blev nu bygget Barakker bag Skoven ved 
Ronhave, og to Bataljoner var der alüd, hvoraf 
den ene holdt Vagt längs Stranden, den anden laa 
i  Barakkerne, saa det kan godt vcrre, det var mere af 
F ryg t for en Overgang, end for at vcenne os til alle 
S la g s , vi maatte göre hin natlige T u r  derud. V i  
var nu, som foran sagt, fire Dage derude og fire i Vol- 
lerup. A f de fire, vi var ved Barakkerne, tilbragte 
v i igen de to paa Vagterne längs Stranden, som jo 
maatte kaldes en meget let Forposttjeneste. Scerligt 
tiltalende var der paa den Vagt, der stod i  Ronhave 
Skov, hvor der var Lce mod de skarpe og kolde For-
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aarsvinde, og hvor Fuglene sang ncrsten hele Natten. 
Ordet gik, at Tyskerne havde ladet en stör Mcrngde, 
der sagdes 1100, Baade, som skulde kores til S iedet 
paa Vogne og vcere saa künftig gjorte og lette at sain? 
menfoje, at en Pontonbro skulde kunne lcegges oder 
Sundet i mindre end en halv Tim e. Det blev os 
ogsaa idelig paalagt at have Opmcrrksomheden vendt 
paa den S to j, et saadant Arbejde maatte fore med sig. 
Men jeg troer ligegodt ikke, Osftsererne havde stör 
Frygt for, Forsoget vilde blive gjort. De indrettede 
dem paa Feltvagterne med, hvad de kaldte, en v is 
Sm ag ; i Skoven lagde de endogsaa Gange og byg- 
gede Forhojninger, hvorpaa de künde gaa op og se 
efter Fjenden. I  et stört Bogetrce nedenfor blev staaret 
mange Navne af dem, der havde Vagten der; vor 
Lojtnant skrev endogsaa en Dag folgende V e rs :

„Stig  ferst engang paa den hoje Platfond 
og se efter Tyskernes Flaade, 
om de ikke kommer med den störe Ponton 
og de elleve hundrede Baade.
Hvis D u  saa ikke ser nogen farlig Fcrrd, 
ej Hörer mistoenkelig Stojen, 
saa kan D u Dig scette rolig her 
og höre paa Droslen og Gogen!"

Barakkerne vare kolde at ligge i, inden vi blev 
vcrnnet dertil; da hver af os kun stk nogle Pund Halm 
at lcrgge paa den endnu vaade og fugtige Jord , maatte 
vi ncrsten hver Nat staa op og gaa udenfor at lobe 
os varme. Men vi kan jo vcrnnes ü l saameget. E n  
Nat saa det ud, som de skulde have brcendt af alle- 
sammen, da en stcrrk Storm  maa have fort Ginster 
fra Kogestederne og hen i  et P a r  Lces Risbrcrnde, 
der laa, og som allerede blussede hojt, inden Brand- 
vagten raabte Brandraab, og v i kom ü l og dcrmpede 
Jlden ved at grave Jord  derpaa.

12*
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V i havde-et P a r  Gange Gudsljeneste ude ved 
Barakkerne, der gjorde et vist Jndtryk paa os, som 
jeg ikke kan udtale rigtig. Jeg var ellers noget for- 
knyt af og t il i bette T idsrum , uden jeg rigtig vidste, 
hvad jeg fejlede. Men saa en Nat havde jeg en under- 
lig Drom. Jeg dromte, en forunderlig venlig Mand 
med et tillidsfuldt Aasyn kom til mig, som jeg laa 
og sov. Han bad mig folge sig hen i den ncere Skov, 
hvad jeg uden videre gjorde, da Skoven laa saa ncer, 
v i uden Tilladelse maatte gaa derhen. Skondt det 
var i  A p ril Maaned, saa jeg dog Skoven i fuld Som- 
merdragt meo Lov, Blomster og Fuglesang. Og skondt 
det var den dybeste Nat, var det dog klart som om 
Dagen; ja  selv den for Lovskoven ejendommelige Dun- 
kelhed, syntes jeg var helt forsvunden. Manden holdt 
mig ved Haanden, Irak loenge om med mig og talte, 
som atdrig nogen havde talt med mig for. Jeg kan 
kun udtrykke mig derom, ved at skrive det var uudsige- 
lige Ord. Kun et mindes jeg helt og holdent, og det 
var Ordet Han forlod mig med. Han tog mig i Haan
den og sagde: „ I  min Faders Hus er mange Boliger, 
der er ogsaa en P lad s til D ig !"  —  Jeg vaagnede 
saasnart bisse Ord vare udtalte, og Manden havde for- 
ladt mig, men jeg solle mig som lostet t il Himmelen.

Dagen efter marserede vi til Vollerup. Fo r hver 
gik t il sine Kvarterer, sagde Oberstlojtnanten til os, 
at vi nu künde faa Lov til at gaa en lille T u r  dort 
fra Kantonnementet (den Krebs Bataljonen var ind- 
kvarteret i), naar v i bad vore Offiserer om Tilladelse, 
og de troede os saa vet, at de turde lade os gaa.
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Dagen efter henimod Middag gik jeg t il Kaptejnen og 
bad Ham om Forlov for Eftermiddagen. —  „Hvem 
skal De besoge, Gudme? og hvor langt agier De Dem 
dort?" —  „Jeg vilde gcerne se og tale med min B ro 
der, H rr . Kaptejn! vi har ikke seet Hinanden, siden 
Krigen udbrod ifjor. Han staar ved tredie Reserve- 
Bataljon, og dens Stabskvarter er fortiden paa M aj- 
bollegaard." —  „N u, ja " , svarede Han, „det er rime- 
ligt, De har Lyst at se Deres Broder; Sagen er ogsaa 
overkommelig, hvorfor det skal vcere Dem tilladt." —  
Han spurgte, hvor snart jeg künde komme tilbage. —  
Jeg svarede, jeg var tilfreds, om jeg kun var en halv 
Time hos min Broder; men jeg bad Ham mindes, jeg 
vidste blot dette, at Stabskvarteret var paa ncevnte 
Gaard, men saa langt ude paa Landet var Kan- 
tonnementerne störe, saa jeg godt künde komme t il at 
gaa langt og lede lcrnge, for jeg fandt Ham. —  „D e r i 
har De, Fanden pine mig, R et" , svarede Han, „men 
saa scetter vi ingen bcstemt T id ."  Han satte sig og 
skrev folgende Seddel:

„Underkorporal Nummer 16 af tredie Forstcerk- 
nings Bataljons Iste. Kompagni har Tilladelse t il 
at forlade fit Kantonnement i  Vollerup, og gaa t il 
sin Broder ved tredie Reserve-Bataljon, som Han 
mencr at vide^Iigger i  Kantonnement i  Maibolle 
eller Omegn. Han har at melde sig igen det snarest 
mulige efter Forholdenes Natur, men senest inden 
Klokken elleve Asien.

Kantonnementet i  Vollerup, d. 12te M a i 1649.
M öller,

Kaptejn og Kompagnichef."
Efter Ordre foreviste jeg Sedlen for Lojtnanten, 

der var indkvarteret i  samme Gaard som jeg, og for
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Kommandersergenten, gik saa omtrent Klokken et sam- 
men med en anden Underkorporal, der havde en lig- 
nende Tilladelse, ad Vejen efter Maibolle. V i  enedes 
om at gaa lige til Maibollegaard, for at kunne 
trceffe Folk, der künde sige os, hvor de forftjellige 
Kompagnier Var at finde. I  Porten modte vi en 
Underoffiser, men paa vort Sporgsrnaal, hvor andet 
Kornpagni var at finde, svarede Han: „ T a l ikke t il mig 
om flige T ing , Karle ! jeg er glad, naar jeg i disse 
forvirrede T ider kan finde mit eget Kvarter. Men ser 
jeg Ret —  jo det er Fanden kncrkke mig hcm —  jo, 
det er vor Adjudant her kommer gaaende, sporg Ham, 
Han kan sige jer Besked; Han gor det ogsaa, er Han 
i  det gode Hjorne, men er Han bister, gjorde I  bedst 
i  at gaa, for Han kan se jer, for ellers scetter Han 
jer, Fanden kncekke mig, i  Vagten, t il Han kan sende 
jer t il jeres Afdeling." —  „Dermed har det ingen 
Nod", svarede vi, hilsede og gik den kommende Lojt- 
vant imode, fuldt bestemt paa at fritte Ham om M aalet 
for vor Gang, som vi nok indsaa, Han ifolge sin S t il-  
ling künde lede os paa S p o r efter. —  Han sparede 
os dog for den Ulempe, der altid er ved at sporge 
saadanne Folk, idet Han i  nogle Skrid ts  Frastand 
raabte t il os og sagde: „Hvad Satan  er det for to 
Karle  der her gaar og driver om! To  Dragoner, kan 
jeg skonne; J a ,  ved alle Djcrvle! to Dragoner, for 
ingen gaar nu ellers i  rode K jo ler! S v a r , for S a ta n ! 
hvad driver I  to Karle  om efter?" —  „Jeg  soger 
min Broder, som staar her ved Bataljonens andet 
Kompagni", svarede jeg. —  „Og jeg", svarede den 
anden, „har en Ven ved fierdp Kompagni." —  „Smukke 
H istorier", mumlede Adjudanten, idet Han Irak sin 
Lommebog frem for at flrive. —  „S ig  nu frem",
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vendte Han sig t il mig, „dit Navn, Nununer, Efledron 
og Regiment!" —  „M it  Navn er Underkorporal R a s 
mus Hansen Gudme, og jeg har Nummer 16 Ved3die 
Forstcrrknings Bataljons Iste Kompagni", svarede jeg. 
Han monstrede mig noje med sine kendelig svage Ojne 
og sagde: „N aa, maafle jeg har vceret lidt i  Vilde- 
rede. I  Hörer altsaa ikke til de Sa tan s scellandfle 
Dragoner. Jeg vidste ikke, der var andre, som endnu 
gik i  rode K jo ler", sagde Han noget mildere. „M en 
hvor har I  jcrt Kantonnement, da I  fcrrdes her?"
—  „ I  Vollerup, H rr . Lojtnant!" svarede v i begge.
—  „ I  Vollerup", gentog Han, „saa dog ligegodt Io 
omstrejfende ALsler. J a ,  ja —  Dragoner eller ikke 
Dragoner, saa skal I  dog ligegodt anholdes, t il I  kan 
sendes til jer Afdeling." —  Han vilde atter skrive, 
men jeg sagde nu: „M a a  jeg gjore H rr . Lojtnanten 
kendt med, v i har Tilladelse til vor Gang!" —  „T il-  
ladelse", gentog Han, „saa legimiter jer, eller I  er 
dodsens!" —  Jeg gav Ham min Seddel, den anden 
gjorde ligesaa. Han lcrste og sagde; „H a r noget Men- 
neske set saa galt? De har, Fanden tindre mig, T i l 
ladelse t il at gaa dort fra  deres Kantonnement! T i l 
ladelse med deres Kaptejns og Kompagnichefs Under- 
strift! M aa det ikke lobe en oerlig K a r l rundt i 
Hovedet: her er vi fcerdig at flaa vore, om de bare 
gaar ti Skridt for langt; men v i oplever jo meget i  
disse T ider, ak ja, v i gjor saa. Men i  hvert Fa ld  
saa er De sageslose, mine Herrer Underkorporaler! 
M en eders Offiserer, de er Gud fordomme mig . . . .  
Naa, ja, ja —  de faar selv svare for deres Goer- 
ninger. Og med Hensyn t il jer, saa folger det af sig 
selv, jeg kender ikke den enes Broder saalidt som den 
andens Ven, men jeg fla l lede jer paa rette S p o r t il
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deres Kompagnier." Han lccste i  sin Lommebog og 
ncrvnede for hver af os Byens og Mandens Navn, 
hvor de Kompagniers Fane stod plantet, som vi sogte, 
det v il sige, hvor Kompagnicheferne Var indkvarteret. 
V i  takkede Lojtnanten og gik.

Klokken Var over fire, da jeg endelig fandt min 
Broder. Han og alle Hans Karnrnerater undrede dem 
hojlig ved at se mig saa langt fra mit Kantonnement. 
„B a re  det gaar D ig godt", sagde min Broder. —  
„D et kan og maa det", svarede jeg, „jeg har T i l 
ladelse, skriftlig Tilladelse, ellers havde jeg allerede 
siddet i jeres Fangehul, da jeg lob lige i Gäbet paa 
eders Adjudant." Jeg fortalte dem Historien, men 
de troede mig ikke, og troede mig Heller ikke sikker mel- 
lem dem. Forst da jeg havde vist en Underoffiser 
min Seddel, og Han havde lcest den hojt, fandt de, jeg 
gik paa mine lovlige Veje. —  „D u  maa staa hojt hos 
Kaptejnen", sagde en. —  „D et troer jeg nok", svarede 
jeg, „men det er ellers en Tilladelse, der efter Oberst- 
lojtnantens Ord maatte gives t il enhver ordenlig K a r l ."  
—  „ J a  vor er en To lper", svarede de, „men lad os 
nu glemme det."

Jeg var en Timestid i  deres Kreds. De vilde 
alle have mig t il at spise og dritte hos dem, og de 
almindelige Soldater-Sam taler kom igang. D a  jeg 
endelig skulde bryde op, havde en Sergent udvirket 
hos Lojtnanten, at min Broder maatte folge mig paa 
Bejen efter Vollerup, saa langt deres egen Bataljons 
Kantonnement naaede, men Heller ikke et Skrid t lcengere.

M n  Broder fulgte mig t il Grcenscn, om vi saa
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v il ;  men vort Ordskifte strommede saa stcerkt, at jcg 
maatte folge Ham et Stykke og Han igen mig, der var 
saa mangt og meget at stifte Ord om, saa Klokken 
blev oder otte, for vi stilles. Jeg gik ganste roligt 
og tankefuld hjem til mit Kvarter. Jeg havde intet 
forsomt, og künde jo melde mig over en Time, for 
min Frit id  lob ud.

D a jeg naaede Byen, gik jeg lige til Kaptcjnens 
Kvarter for at melde mig. Jeg undrede mig ved at 
se Kvarterfanen og Vagten borte, men gik lige godt 
ind. Jeg fandt Kaptejnens Vcerelse tomt og Folkene 
i Gaarden ifa rd  med at gaa i Seng. Manden sagde 
mig, at Bataljonen var marseret dort Klokken syv og 
Bagagevognene var fulgt efter. Hvor de stulde hen, 
lod til at vcere en Hemmelighed, sagde Han, og Han 
künde ingen Bested give mig. Manden var S yn s-  
mand (Sognefogcd) der i Byen, og jeg bad Ham strive 
paa min Seddel, jeg havde meldt mig i  god T id  efter 
min Ordre. Derpaa styndte jeg mig t il mit eget K la r 
ier for at finde mit T o j og komme efter Bataljonen, 
hvorom jeg vidste den havde taget Vejen efter Sonder
borg. Saasnart jeg traadte ind, gav Manden mig en 
Seddel fra Lojtnanten, hvorpaa der stod strevet; „ B a 
taljonen er marseret paa Strandvagt ved Kjoer! De 
kan finde os ved Barakkerne ned for Baadsager- 
gaardcn. Kom saasnart De kan; men lob ikke Livet 
af Dem. D er er jo ingenting i  Vejen!"

Konen der i  Gaarden jamrede sig og mente, jeg 
blev straffet. Jeg sagde nej og bad dem t il yderligere 
Sikkerhed loese min striftlige Tilladelse fra  Kaptejnen 
og Lojtnantens Seddel t il mig, mens jeg fik Säm ling 
paa mit T o j. D a  jeg traadte ind med fuld Oppak- 
ning, lo Konen og sagde: „Nej, det har ingen Nod!"
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Derncest bad hun mig sidde og faa lidt Smorrebrod^- 
og Kaffe, hvad jeg ogsaa gjorde. De sagde mig Vejen^ 
jcg skulde gaa og bod mig venligt Farve l.

Jeg gav mig straks paa V e j; men fulgte Lojt- 
nantens Raad og gik, som jeg künde taale. Klokken 
lidt oder ti naaede jeg en Gaard, i hvis Ncerhed de 
omtalte Barakker maatte vcrre. Heldig nok sad der 
to Soldater udenfor Porten. Jeg hilste dem og bad, 
om de vilde vise mig Vejen til Barakkerne og Felt- 
vagten. Det var to Scellcendere fra anden lette Ba- 
taljon; de var straks villige dertil, men spurgte ivrig, 
hvorfor jcg kom bag efter. Jeg sagde, som sandt var, 
jeg havde vEret en lille T u r  ude at hilse paa min 
Broder, og at Bataljonen var marseret af, mens jeg 
var borte. —  „ S a a  er D u , Fanden sprojte mig, galt 
i det", sagde den ene. —  „A a  nej, for den Sag  ikke", 
svarede jcg, „jeg havde Tilladelse!" —  „Snak  om en 
T in g " , svarede de, „der er jo ingen, som saar T i l 
ladelse." —  „ I  kan jo folge med, har I  Lyst at höre, 
hvordan jeg bliver modtaget, saa gor I  med det samme 
den Tjeneste at vise mig V e j."  —  De gik ind paa 
mit Onske, og efter et Kvarters Gang stod vi vcd 
Barakkerne udenfor hvilke en D el af Bataljonen stod 
opstillet. „N u  skal I  have Tak for godt Folge", sagde 
jcg, „der ser jeg vor Kaptejn, som jeg nu melder mig 
til, saa kan I ,  om I  har Lyst, höre min Dom." —  
„Lykkclig Rejse!" sagde de, og jeg gik. S n a rt  ser jeg 
gennem Sommernatten en Mand komme mod mig og 
kendte vor Oberstlojtnant. Han raabte t il mig og 
sagde: „Hvem er det?" —  „Underkorporal Gudme af 
forste Kompagni, H r r . Oberstlojtnant!" svarede jcg. 
—  „Kaptejn M ölle r! her er en af Deres Underkorpo- 
ra le r!"  sagde Han derpaa hojt. V o r Kaptejn kom.
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Jeg traadte frem og sagde: „Jeg  melder inig, Hrr.- 
Kaptejn!" —  „G odt", svarede Kaptejnen. —  „Havde 
Han Tilladelse, Kaptejn M ö lle r?" spurgte Oberstlojt- 
nanten. —  „ Jo , ved Gud havde Han saa, H rr . Oberst- 
lojtnant", svarede Kaptejnen, „Han Hörer t il de Folk, 
man kan stole paa!" —  „M en jeg synes, Gudme, det 
blev et langt Besog, De gjorde hos Deres Broder!" 
vendte Han sig til mig. —  „D et Var mig ikke mulig, 
at komme for tilbage", svarede jeg. „H rr . Kaptejnen 
ved jo, Kantonnementerne ere störe saa langt ude paa 
Landet. Jeg var i tre Byer, for jeg traf min Broder, 
og da var Klokken allerede halv fem. Jeg maatte 
baade hvile lidt og spise lidt og samtale, men jeg var 
dog igen i Vollerup Klokken halv n i." —  „D e rtil kan ikke 
indvendes noget", svarede Oberstlojtnanten, „lad Under- 
korporalen gaa lidt t il Hvile, Kaptejn M öller, Han har 
gaaet langt og er jo en cedruelig K a r l!"  —  Det blev 
mig sagt, jeg maatte scrtte mit Gevcer ved en v is  
Pyramide, og derncest söge mig et Leje inde i Barak- 
ken, hvor jeg maatte hvile t il imorgen. Jeg havde 
allerede „traadt af", da Oberstlojtnanten sagde t il 
mig: „D er staar to M and, Underkorporal, som fulgte 
med Dem." —  „D et er to Mand fra anden lette B a- 
taljon, der sad udcnfor den ncermeste Gaard, og som 
viste mig Vej herned", svarede jeg. —  „ S a a  v il De 
maaske höre, hvordan De blev modtaget", sagde Ham 

Det folger af sig selv, at alle, der var gaaet dort 
med Tilladelse, blev modtaget omtrent som jeg, M en 
der var femten, sexten Mand, som var gaaet uden 
Forlov, de maatte göre Tjeneste om Natten, desuden 
blev der sagt til dem, de skulde i  Morgen faa at vide, 
hvad S t ra f  de skulde have. Dagen efter gik v i igen 
til Vollerup. Fo r v i stilles ad, kaldte Oberstlojtnanten
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alle dem frem, der Dagen forud havde taget sig selv 
Forlov, og spurgte dem, om de Heller bilde, Han stulde 
melde Sagen, eller de bilde modtage den S tra f , Han 
tilkendte dem. De balgte det sidste. Og Han dornte 
dem til at staa seks T im er med fuld Oppakning og 
Gevceret skutdret eller i  Hb il udenfor den Offisers 
D or, hvis Kvarter de bar lobet fra. —  Karlene fandt, 
det Var en mild S tra f , og dermed bar den Sag  jcrvnet.

K risti Himmelfartsdag laa vi ogsaa i Vollerup. 
Det Var om Eftermiddagen og ikke faa af os legede 
paa Gaden, da en stcerk Kanonade bcgyndte. Der blev 
som scedvanlig straks blcrst Appel, og da Skydningen 
barede bed, gab bi os paa Marsen til bore Allarm- 
pladser bed Sonderborg. Der Var just den Dag kom
men en Pige fra Assens Egnen ober til sin Broder 
bed dort Kompagni. Og hun kom nu ret i en under- 
lig S tillin g . D a  Broderen log fit T o j paa, tog hun 
ogsaa sit Rejsetoj paa. Broderen sagde: „D u  faar 
blive her, M aren! bi kommer snart igen." —  „Nej, 
jeg gaar besternt med, N ie ls !" svarede Sosteren. „Jeg 
tor ikke blive tilbage hos de fremmede Folk, og des- 
uden kan D u  snart blive skudt, men saa v il jeg dog 
se det, naar jeg er her." —  „ J a , men hvis D u saa 
bliver skudt, M aren!" sagde Broderen. —  „Tyskerne 
skyder jo ikke efter mig", svarede Sosteren. „De kan 
da nok se, jeg er et Fruentimmer!" —  „D e trcrffer 
dog ikke altid, hvor de sigter", sagde Broderen. —  
„S a a  er de jo nogle Fce", svarede hun, „der ikke har 
leert deres T ing . Men jeg gaar lige godt med, for 
saa kan D u  fortcrlle Moder, hvor jeg er bleven af."



169

Pigen gik med hen, hvor Kompagniet stillede. D a  der 
raabtes: „Trced an!" og Broderen sagte sin P la d s  i  
mellemste Geled, stillede Sosteren sig ved Siden af 
Ham. —  „Det gaar aldrig an, M aren! gaa dog ud, 
for Lojtnanten kommer og inddeler o s!" —  „D er er 
jo ingen, der forbyder mig at staa her, andre end 
bare D ig, og D u  skulde da som Broder tage mig i 
Forsvar!" —  Nu kom Lojtnanten: „D en Pige kan vi, 
Fanden gale mig, ikke have i Geteddet! Trced ud, 
min Dukke!" tilfojede Han mildere, „v i kan ikke have 
saadanne Fugte med, det Var jo Synd  og Skam, om 
Tyskerne skulde skyde Dem —  trced ud!" —  „N ej, 
bare jeg dog maa vcere her", sagde Pigen. —  „Hvor 
er De dog fra og hvad hedder D e?" spurgte Lo jt
nanten. —  „Jeg er saamcend fra Sa lb y  ved Assens, 
og jeg hedder M aren. Og v il De vide mere, saa er 
jeg kommen Herover for at se til min Broder N iels, 
her staar." —  „ Ja , men skynd Dem nu at trcede ud, 
De har jo gaaet hos Deres Broder flere Tim er, har 
jeg set, og vi har ingen T id  til at fjase nu, Kano
naden Lager til —  skynd Dem!" sagde Lojtnanten. —  
„ Ja , men vi har altid vceret saa gode Soskende, jeg. 
og N iels", vedblev Pigen, „maa jeg dog ikke gaa ved 
Siden af Ham, Vejen er jo bred, og vi kommer kanske 
aldrig til at folges ad tiere!" —  „N ej! De maa,. 
Satan  gale mig, ikke blive der —  herud med Dem, 
og det straks!" —  „Hvor skal jeg da hen?" spurgte 
Pigen. —  „De kan gaa ad Helvede til, om De lyster, 
eller her ved Siden af Vejen, om De hellere v il det", 
sagde Lojtnanten, idet Han Irak hende ud af Geleddet.

Lidt efter gik det ad Landevejen efter Sonderborg. 
Soldaterne sang, og Kanonerne tordnede, men Pigen 
sulgte sin Broders Session og grced. „G aa  dog til-
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Hage, M aren!" sagde Broderen af og til. —  „Nej, det 
gor jeg ikke, N ie ls !" gentog hun ligesaa tit. Og bette 
gentog de, t il en Ordonnans meldte, vi stulde ikke 
marsere t il Sonderborg, da det hele kun Var enKamp 
mellem et P a r  Kanonbaade og nogle af Tyskernes 
Batterier. S a a  vendte v i igen ülbage til voreKvar- 
terer, og hun künde jo saa samtale i  Ro og Mag 
med sin Broder.

S idst i M aj forlod vi Vollerup, men kun for at 
flytte t il Kjcer og göre Strandvagt noget ncermere 
Sonderborg. Det Var hndige Skcrrsommerdage, vi laa 
der, men med Krigen gik det daarligt P a a  A ls  Var 
der siet ikke saa lidt Krigsfolk, stondt der af og ü l 
blev plukket nogle derfra. Men Fjenden stod truende 
paa Dybbelbjerg, og der blev slct ikke gjort noget mod 
dem. Med et kom det Ord t il at liste sig om at hele 
vor Brigade, den saakaldte Avantgarde, skulde til J y l-  
land; men saa modsagdes bette igen. S a a  heb det 
sig, Tyskernes S tillin g  paa Dybbelbjerg stulde angribes, 
just ikke lige i  Fronten fra Brohovederne af, men fra 
Flankerne, saaledes at den storste Styrke stulde gaa 
over ved Sandbjerg Skov, men vor Bataljon stulde 
scettes iland i  Nybolnoer. Tanken, om virksom Daad, 
enten det saa gaar t il Livet eller Doden, opliver alüd 
Modet hos Soldaten; men Tiden gik og ingen forte 
os t il Daad.

F ra  Frederits syncs Tidender immer at tyde 
paa, det gik tilbage. Og naar v i horte Visen om 
Sü llingen i det ovrige Jy lland , hvori det heb:

„Nu fidde de Tyske i mange Dage 
som Herrer i Jydens Hjem;
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Hrr. R y  er vegen saa langt tilbage 
og tor ej maales med dem.

De ode vor Hest, og vor Ko de slagte, 
de lejre sig i vor Rüg, 
og Bonden, som knap for Trcel de agte, 
maa brede dem Disk og Dug",

saa Var det noer ved at lobe os koldt ned ad Ryggen, 
og vi gentog tit Ordet eller Omkvcedet: „M en Hjoel- 
pen er ncrst, naar Noden er svoerest".

Der blev dog ikke gjort noget Forsog fra  A ls  
mod Tyskernes S tillin g  paa Dybbel, og vor Lyst l i l  
Bedriften maatte v i kvcele i  os. Der er Heller ikke 
synderlig at meddele af Dagbogen fra  de tre Uger vi 
laa i  denne S tillin g . F o r at vi ikke skulde kede os
og, som det hed, drive omkring, maatte de lade os 
gaa til Ovelser. E n  Dag, jeg kom hjem, har jeg 
skrevet folgende i  min Dagbog: „V i har idag faaet 
Rekrutter, og det er ovenikobet Scellcendere. Hvor 
vi hidtil har stodt sammen med disse Karle, har de 
altid ladet os forstaa, de var ikke alene de bedste So l- 
dater, men de var ogsaa de klogeste og dygtigste Folk. 
Jscer maa Jyderne fole deres Foragt. Dog kan der, 
alle andre Scellcendere upaatalt, findes meget ringe 
Mennester mellem dem ogsaa, saa Scellcenderne nodes 
i  det mindste til at lade Ordet „der er braadne K a r 
i  alle Lande", gcelde dem ogsaa. V i  har saaledes 
mellem den S n es  Rekrutter faaet en, der bliver kaldt 
Vandlose, som er det dummeste Menneste, jeg har kendt. 
Rigtignok stal nogle Lceger have undersogt Ham og 
fandet, at Han efter hele sin Bygning stal have cnd- 
ogsaa en meget god Forstand, men det er ncesten utro- 
ligt, og indtil videre er jeg tilbojelig t il at tro, alle 
deres Moerker er slaaet fejl her.
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Det viste sig straks, da Ovelserne beghndte, at 
Han var slet ikke til at have i Geleddet: skulde Han 
göre „hojre om", gjordc Han tit „venstre om", kom- 
manderedes der „skulder", fceldede Han tit Gevcer, 
stulde Han tage „Gevceret i H v il" , var det ikke saa 
sjceldent at Han tog det „ved Foden". Saaledes gjordc 
Han just ikke altid det modsatte, men det Han gjorde 
var i hvert Fa ld  lige hcn i Taaget. Han blev saa 
skilt fra  de ovrige, og jeg skulde prove, hvorvidt Han 
künde lcere det, og hvorvidt Han rim cligvis med V illie  
gjorde sig fjantct, eller om Han til Trods for Lceger- 
nes Undersogelser manglede den nodvendige Forstand.

Jeg kom imidlertid ikke videre med Ham paa dette 
Omraade, end jeg var kommet med Ham to Dage tid- 
ligcre, da jeg paa Feltvagten skulde lcere Ham adskil- 
lige T ing . Han var da bleven funden paa Post med 
P ibcn i Munden og Gevceret i Haanden, og paa 
Sporgsm aal, om Han mente, det var tilladt for en 
So ld at at staa saaledes, svarede Han, Han vidste ikke, 
hvad der var tilladt; men Han havde da ikke andet at 
göre, end staa og holde ved den Bosse, og det künde 
Han nok med den ene Haand. D a  Lojtnanten videre 
spurgte, hvad Han havde at iagttage der paa Posten, 
svarede Han, Han vidste det ikke. „F ik  D u ingen „ Jn -  
strukser", da D u  blev sat paa Post?" spurgte Lo jt
nanten videre. —  „Jeg har ikke andet, end hvad D u  
ser", svarede Han. „Lidt Sm or og Brod og Flcesk 
har jeg i min Pose, nogle Skilling  i min Pung og 
kanske et Fjerdingspund Tobak i min Pung, det er 
det hcle. Det andet, D u snakker om, kjender jeg ikke". 
—  „M en D u  ved da", siger Lojtnanten, „D u  maa 
ikke sige D u  til din Lojtnant." — „ Ja , men jeg ved 
jo ikke, D u  er Lojtnant", svarede Karlen. —  „ Ja , merr
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nu har jeg sagt D ig det", svarede Lojtnanten, „saa 
skal D u , P ine  Dod, huste det." —  „D et er ikke sikkert, 
jeg kan kende D ig", paastod Karlen. —  „Hvad hed- 
der D u ?"  spurgte Lojtnanten. —  „Jeg hedder ellers 
Je n s" , svarede Karlen, „men siden jeg har faaet disse 
Klcrder paa, kalder de mig altid Vandlose/' —  „Ved 
D u  Heller ikke, hvem der er din Kaptejn?" spurgte 
Lojtnanten. —  „N ej." —  „Ved D u  Heller ikke, hvad 
Bataljon  D u  staar ved?" —  „N ej." —  „Heller ikke 
hvilket Kompagni?" —  „N ej."

Ester dette Forhor lod Lojtnanten Ham lose af 
Post, og derncrst satte Han mig t il at leere Ham, hvad 
Bataljon  og Kompagni Han stod ved, hvad Bataljons- 
kommandoren hed, og ligedan Kaptejnen ved Kompag- 
niet og Lojtnanterne. Men det Var spildt Umage. 
Vandlose var netop ligesaa klog, eller ligesaa dum, da 
v i endte, som Han var, da v i begyndte. Og som det 
gik mig den Dag, gik det mig igen idag, da jeg stulde 
lcere Ham at göre hojre og venstre om, tage Gevceret 
ved Foden, i  H v il og stuldre det. Og paa Sporgs- 
maalet, om jeg troede, Han manglede Evner t il at vcere 
So ldat, maatte jeg nodvendigvis svare J a ."

D a  der er gjort B rud  paa Dagbogen, v il jeg her 
foje til, at Vandlose blev sig selv lig hele Sommeren: 
Han loerte intet, og Han künde intet, og tilsidst blev 
der intet krcevet af Ham. N aar der blev uddelt 
Lonning, passede Han, ingen narrede Ham en Skilling  
fra ; naar anden Forplejning stulde deles, var Han 
ligesaa sikker, og Han var vist aldrig hele Sommeren 
blottct for Brcrndevin og Tobak, men ingen fik hver< 
ken det ene eller det andet hos Ham. Bad nogen Ham 
om noget, svarede Han: „ I  kan tage jert eget." —  
D er blev sagt om Ham, Han var vittig efter Fode,

13
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men det kroenkede Ham ikke. Han Var altid den samme; 
og selv Broendevin og Tobak troede de at lcegge Moerke 
til, Han brugte altid nojagtigt ligemeget.

Dette meget ensformige L iv  syntes at ville göre 
vor Oberstlojtnant meget stroeng. Det var altid Hans 
Skik at lade mangt og meget gaa ustraffet hen, som 
andre Afdelinger straffede, eller ogsaa Han straffede 
det paa sin egen Maade. Nu talte Han om at straffe 
eksemplarisk, og Han gjorde det ogsaa. M ens Han gik 
i denne Stemning, var jeg en Dag Ordonnans hos 
Ham. Jeg var fra Morgenstunden blevcn sendt til 
Sonderborg af Adjudanten med en Vogn, der skulde 
hente et og andet, og jeg havde faaet nogle M rinder 
at udfore. Ligesom Vognen kom körende i Gaard, 
kommer Han ud af sine Voerelser, meget vred og siger: 
„ E r  De min Ordonnans?" —  Jeg svarede ja . —  
„Hvor har De voeret Henne uden mitVidende", spurgte 
Han. —  „Jeg  har fulgtes til Sonderborg med denne 
Vogn, H rr . Oberstlojtnant", svarede jeg. —  „ J a  jeg 
flä l, S a tan  gale mig, folge jer med Vogne her og 
med Vogne der, naar I  er mine Ordonnanser. Det 
er jer S lyng le r t il Underoffiserer og Underkorporaler, 
der giver Menigmand slette Eksempler, hvoraf saa 
mange Uordener folger. Nu skal De for de Lojer 
komme til at „spinde Tobak" (ligge krum) tolv T im e r!"
—  Jeg saa paa Ham med Mund og Ojne og var helt 
overrastet. —  „V a r  fler med Dem?" spurgte Han. —  
„Kun  Troenkudsten, der körte Vognen", svarede jeg.
—  „Troenkudsten sporger ingen om", afbrod Han hef
tig og stampede. „Troenkudsten har voeret komman-
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deret afsted!" —  „Det har Underkorporalen ogsaa, 
H rr . Oberstlojtnant!" sagde Adjudanten, der i  det 
samme kom til. „Og i  Gründen er Han kommanderet 
afsted efter H rr . Oberstlojtnantens Ordre, der udtrykke- 
lig gaar ud paa at lade en af Ordonnanserne folge 
med til Sonderborg, naar der Var meget at ekspedere!" 
—  „Naa, ja, ja —  men saa er Han, Sa tan  gale mig, 
ogsaa fr i for videre T ilta le . Det vilde jo vcere rent 
mod Reglementet at straffe blot fordi v i er i daarligt 
Humor. Gaa saa, De har ikke forset Dem." —  
„Oberstlojtnanten er hell urimelig i  denne T id " , sagde 
Adjudanten til mig, da den gamle var gaaet, „Han 
ligner sig ncesten ikke selv: Han higer efter at straffe, 
som Han er vant at afsky det. Kunde vi dog snart 
blive revet ud af dette utidige L iv ."  Og vi blev revet 
nd deraf, og det ü l Daad.

M idt om Formiddagen den 23de Ju n i kom vi 
fra Strandvagt og blev indkvarteret i  Kjcer. E fter 
gcengse Skik blev v i der, eller skulde blive der, fire 
Dage, og vi skyndte os at sende vort T o j t il Vast. 
V i  havde faaet Lonning og Forplejning, og Mad- 
svendcne havde travlt med Middagsmaden. Jeg havde 
havt et lille Besog af min Broder, der nu laa i  S o n 
derborg, men det var meget kort, da de alt var under- 
rettet om, der var nyt i  Gcere. D a  Han var gaaet, 
stod jeg og samtalede med Manden i  Gaarden, der 
var ung og livlig , og, som det saa ud, scerlig havde 
faaet Lyst til at tale med mig. Samtalen drejede sig, 
som saa t il for, om Hertugen og Hans Fcerd; M an
den ledte Talen hen paa de störe Summer, der var

13*
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brugt for at faa Oprvret istand. —  „Hvor fik Han 
dog den Mcrngde Penge fra ? "  spurgte jeg. „Saa- 
danne Folk er sjoelden ved Skillingen." —  „Han havde 
störe Jndtcrgter af sine Godser", svarcde Mandem 
„og et godt Greb til at handle med Penge. P aa  en 
Maade har vi hjulpet t il allesammen", vedblev Han, 
og da jeg studsede ved denne Tale , sagde Han: „H er
tugen var alt andet end godt troet af Bonderne, men 
i  mange Stykter fik Han dog sin V illie  med dem, og 
saaledes fik Han saa godt som alle Folks Penge i sin 
Bo ld . Forholdene kom Ham her til Hjallp. S a a  godt 
som hele Landet (A ls ) er jo Fcestcqods, og da Tiderne 
gik frem, fik snart alle lidt Penge tilovers, somme 
ikke saa lidt endda. Det Raad, at loegge dem paa 
Kistebunden, kendte alle; men de fleste vidste ogsaa, 
det bragte mere ind at sollte dem paa Rente. Men 
der var mange flere, der künde sollte Penge paa Renter, 
end som vilde have tillaans, ja disse sidste var ncrsten 
ene Sonderborgerne, der nu og da trcrngte til nogle 
hundrede M ark Knrant at sollte i et Hus eller Skib, 
men da her blev saa mange Penge, gav de kun til- 
sidst 2 pCt. Nu kom Hertugen til, og Han bod 4 pCt. 
t il alle, der overlod Ham deres Penge. Herover blev 
han meget rost. A lle kom til Ham, og Han fik Penge 
i  megct störe Summer. Renterne betalte Han redelig, 
hvad Han sagtens künde, for Han satte dem i Jern- 
baner og andet mere, hvorved Han skal have havt ind- 
til 12 pCt. Men det hele tog lige godt . . . ."

Her afbrodes Samtalen pludselig, da enOrdon- 
nans skhndsomt kom ind i Gaarden og siger, som i  
Forbigaaende, nu er her Nyheder. Soldaterne stim- 
lede sammen fra alle Kanter, og den ene spurgte 
ivrigere end den anden, hvad der var paa Fcerde, uden
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at nogen künde svare. Men nu kom Kaptejnen ud i 
Doren og raabte: „Kompagniet skal stille t il A fm ars 
om en Time. Hvorhen Rejsen gaar er en Hemme- 
lighed, men v i kommer ikke mere tilbage, den Sag  er 
klar, saa hver Mand faar tage alt med!" —  „M en 
de allerfleste af os har baaret deres T o j t il Vast!" 
raabte flere i Munden paa hverandre. —  „Henter det 
saa hurtig som muligt", bod Han. Andre havde Fod- 
toj hos Skomagere, de stk ogsaa Lov at heute det og 
mode ved Ulkebol Prcestegaard Klokken halv to. Nu 
kom der Rore i Tingenc. Skjorter og Strom per blev 
pakket drhppende vaade i Tornysterne, og Klokken halv 
to stod v i ved Ulkebol Prcestegaard, hvor Brigadekom- 
mandoren boede. D erfra git Marsen lige til Mom- 
mark, hvor vi saa to, Ire Dampstibe og flere T rans- 
portskibe liggende, og v i forstod, vi skulde dort fra  A ls .

V i  fik en Tim es Hvile. Derpaa begyndte Ud- 
skibningen i smaa Baade. Jeg kom med den allerforste 
Baad derud, hvad jo ikke var videre heldigt, dog for 
saa vidt, at det endnu var godt V e jr. V i  tagte til 
et meget stört Dampskib, hvor v i blev vist ned i Lasten, 
og hvor vi havde Frihed t il at lcegge os ned i Sandet 
og sove. Det rejste med en Storm , og det blev vanske- 
ligere og vanskcligere at saa de sidste Bataljoner ud. 
Dog fuldendtes Udskibningen Klokken tolv om Natten 
uden anhet Uheld end at en Baad vcrltede; den S n es  
M and, der var i  den, faldt i  Bandet, og blev fiskel 
levende op igen; men to, tre Gevcrrer fandtes ikke. 
Jeg faldt tilsidst i  So vn  nede i  Rummel, da jeg var 
meget udvaaget efter den fire Dogns Vagttur, v i lige



198

kom hjem fra , og den temmelig stroenge M a rs  fra Kjoer 
l i l  Mommark. Jeg vaagnede og gned Djnene, da de 
hev Ankeret t il dem, men faldt alter i Sovn . Men 
jeg vaagnede alter og syntes, jeg var i  en underlig 
Tilstand, som jeg i  Hast ikke künde blive klog paa. 
D a  jeg fik mig lidt samlet, forstod jeg dog, det var 
Skibet, der havde taget F a rt  og vuggede stcerkt i den 
oprorte S o . Jeg solle mig ilde tilpas, og dette til- 
tog ved, at jeg moerkede Mandskabet brcekkede dem af 
Sosyge rundt om. Som  noget der fulgte af sig sclv, 
tog jeg mit To j, gik t il Opgangen, der var kendelig 
paa en svag Lysn ing. Uden Hinder kom jeg fra 
Lasten op paa det nederste Doek, men da jeg vilde 
fortsoette min Vandring op paa det egentlige Doek for 
at faa frisk Lu ft, standsedes jeg af en Somand, der 
raabte t il mig paa et fremmed Sprog, sagtens engelsk, 
da Skibet var engelsk, og vilde true mig til at blive 
nede. Jeg lod dog som ingenting var, selv da Han 
spjettede mig over Armen, gik jeg dristig frem, skjoeldre 
og paatog mig en M ine, som var det min Ret at 
komme op. S n a rt  stod jeg paa Doekket og troengte 
mig frem t il Skandskloedningen, hvor jeg stirrede ned 
i  det oprorte Hav. M in  Sosyge gik med et over, og 
jeg priste min Lykke, jeg kom op, for nede i Lasten 
gik det gruelig til.

Stormen havde imidlertid afstedkommet Lavvande 
i  Fjorden ved Faaborg, og vi maatte gaa tilankers 
ved B jorno . Klokken tre, fire kom vi dog i  Land paa 
Faaborg Skibsbro tilligemed en Bataljon til. Den 
ovrige D e l af Brigaden sejlede t il Assens. Faabor- 
gerne modtog os paa deres ejendommelige goestfrie 
Maade, og i  de P a r  Tim er, vi holdt H v il paa Broen, 
blev v i hell overloessede med Mad og Drikke. D er
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Var vist ikke mange af os, der ej stk deres varme 
Middagsmad, da de havde ventet, vi vilde blevet ind- 
kvarteret der i Byen. S a a  stk vi Kaffe, Brcrndevin 
og O l;  ja  da de horte, v i skulde gaa tre M il ,  t il 
Haarby, om Aftenen, vilde de endogsaa forsynet os 
med Mad til Marsen, men det sagde vor Oberstlojt- 
nant, vi ikke maatte modtage.

Klokken halv seks den 24de Ju n i om Eftermid- 
dagen gik vi fra Faaborg, og det var ikke fr i for at 
gyse i os ved Tanken om den tre M ile s  M a rs  oven- 
paa den uvante Sejletur. Saasnart vi kom udenfor 
Byen, kommanderedes Gevceret paa hojre Skulder, og 
Oberstlojtnanten blev holdende, mens hele Bataljonen 
gik forbi Ham, og Han lod vist salde opmuntrende 
Ord til dem alle. Saaledes sagde Han t il os: „Glem  
nu ikke, K a r le ! at frisk Mod er halv T crring ! V i  er 
nu paa Vejen til ny Vaabendaad, og det staar, Gud 
fordomme mig, for mig, v i gaar t il hcederlig Daad! 
Hvor, ved jeg ikke, men noget i mig hvisker, vi gaar 
t il Frederits, der staar vor virkelige Dodssjenvc, der 
staar Oprorerne! Og de fkal, Sa tan  annamme mig, 
faa „deres Fedt" modes vi med dem! M untre nu 
Sindet lidt op med Sang !"

Saalcrnge Han talte disse Ord, red Han S ide om 
S ide  med os. Nu holdt Han tilbage for at tale med 
andre; men vore „Syngere" stemte efter gammel Scrd 
op og sang: „Dengang jeg drog afsted". Under Sang  
gik v i nu til Skoven ved Damsbo, hvor v i holdt H v il, 
og hvor v i ncer havde overlcesset vor djcerveste „S yn -  
ger" med Brcendevin. Han gik immer under Navnet
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„den lille  Smed" eller „Ejlstovssineden", og mange 
sagde om Ham, Han Var en „allerhelvedes K a r l" . Og 
det kan godt voere, det Var passende nok, for detUd- 
tryk bruges jo om de hojst forfljellige Mennesker. 
Saameget er da vist, Han sang tit under Marsen hele 
M il ,  baade hojt og noerved meget kont. Han var 
maaske endda den mindste M and ved Kompagniet, saa 
lille  at Han paa Sessionen stod paa Tceerne under 
Maalet, for dog at naa den givne Hojde. Han var 
tilmed meget tynd eller, som det tit blev sagt, „klejn"; 
bleg var Han som enhver Smed og gruelig til at dritte 
Broendevin. Jeg  holdt endel af Ham for Sangens 
Sky ld  og Hans godmodige Fcerd, og Han holdt sig t il 
mig, fordi jeg havde altid Broendevin at give dort, da 
jeg drak lidt eller intet selv. Han var tun 24 A ar, 
og dog var Broendevin Hans Herre i  den G rad , at 
Han rystede, som havde Han stoerk Feber, naar Han 
vaagnede, indül Han fit drukket et P a r  Gange af 
sin Feltflaske. Fem Poegle rummede Feltflasken, og 
den tog Han fyldt med til enhver Fcltvagt. Saadan 
en T u r  varede jo et Dogn, men tit gik de fem Poegle 
for tidligt op, og Han plagede da alle uden Undtagelse 
for Broendevin. Nu havde Han som sagt sunget en 
Hel M il .  Det fandt alle var udmoerket; men Smeden 
bandte ved alle sine Guder, Han künde synge en til, 
naar bare Han künde faa dygtig Broendevin. De 
enedes da om, Han maatte dritte af alle Flaskerne, 
om Han gad. Det er vistnok umuligt at sige, hvor- 
rneget Han drak, men saameget er vist, Han drak, saa 
Han noeppe künde tale og sige: „N u orker jeg, Fanden 
hente mig, ikke en Draabe mere". Nu vilde de have 
Ham t il at synge, men Hans Tunge var noesten lam ; 
derimod künde Han godt gaa og boere sit To j.
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V i klagede os over, vi fik nu ikke S a n g : men 
.Oberstleutnanten bod Musikken at spille. Deres Oppak- 
ning blev slcengt paa Vognene, og da Marsen atter 
Legyndte, maatte de spille op. Saaledes gik der en 
Hel M il, hvor Horn og Trommer skiftevis forte M usik; 
men saa vare de da ogsaa trcette. Nu var Smeden 
imidlertid atter kommen t il Mcelet, og Sangen be- 
gyndte igen. Lige i Morkningen naaede v i Haarby 
Kro , hvor Bataljonen stilles ad, og vor: Kompagni 
gik til Sa ru p . Ved Saru p  Molle gjorde vi holdt og 
fik Kvartersedler. Mölleren lod to störe B a llie r fulde 
af Gammeltol sollte ud til os, og vi havde ncrr druk- 
ket os en R u s  allesammen. Heldigvis var mit Kvar- 
ter straks derved. Her blev vi modtaget med en fynst 
„Klosesuppe", og der vankede folgelig ikke anden Drikke 
end Gammeltol. Ester M aaltidet blev v i vist ü l vel 
opredte Senge, og Konen undstyldte meget, hun künde 
kun staffe en Seng til tre og tre M and, da v i vare 
saamange (vi var tolv M and). V i  trostede hende 
med, at vi hele Sommeren havde ligget i  Halm , der 
t il sine Tider var ncerved at ligne Svinenes Leje, og 
Lermed gik v i t il Sengs.

Det var sildig nceste Morgen inden v i stod op, 
og ingen af os folte sig vel tilpas. V i  vaflede og 
redte os dog, som vi var vant, og forglemte natur- 
ligvis ikke at pudse os paa det bedste. Derpaa tog 
v i vor Mad frem og vilde spise, men det tog Konen 
fortrydelig op og paastod, det var ü l at krcenke hende 
med. Hun satte derncest to störe Fade paa Bordet 
for os med Ollebrod og fojede ü l, det var en cegte
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fynsk Davre, som maatte smage os godt, da v i vare 
Fynboer.

Konen havde vist Ret, at Davren var fynsk, men 
smage os vilde den ikke, og hvad mere var, jeg og 
flere künde ikke faa en Skefnld deraf t illiv s . „ J a , ja", 
sagde hun, „ I  er ikke vcennet til Ollebrod, Floefket v il 
vist smage jer, for det roser alle." Mens hun udtalte 
disse Ord, satte hun en stör Pande Flcrst paa Bordet 
for os, der var fedt, men kun lidt stegt og flod i 
Fedt. „Voer saa god", sagde hun, „v il det ikke smage 
jer, ved jeg ikke Raad ." Men Flcesket vilde ikke smage. 
„ S a a  maa I  ikke vcere vel, eller maaske I  kan ikke 
taale godt ovenpaa al den Usselhed, I  har levet i."
—  V i viloe nodig höre, vi havde levet saa usselt- 
men fra den anden S ide maatte vi jo indromme, at 
her sandedes Ordet: „ V i  kan faa formeget af det gode", 
eftersom vi var bleven for varme mellem hendes Dyner, 
som jo var en Folge af, vi stadig i tre Maaneder 
havde ligget paa lidt Halm i Barakker eller Udhuse 
og mange Gange paa den aabne M ark. Hendes Garn- 
meltol var os ogsaa for stcerkt, eftersom vi A a r og 
Dag kun var vant t il en Skaa l bar Kaffe og lidt 
Smorrebrod. Og vilde hun endelig, vi skulde have 
en god Davre, stk hun at give os lidt magrere Kost.
—  „ Ja " ,  svarede hun, „nu er det jo snart Mellem- 
madstid, saa kan vi jo se, hvordan den smager jer."

Klokken n i skulde vi stille t il Appel ved Saru p  
M olle, hvor Kaptejnen havde Kvarter. Han modtog 
os meget opromt og sagde: „N u  er vi, Fanden brcekke 
mig, kommen til Fyn , Karle ! Det kan vi mcerke paa 
meget, iscrr paa Dynerne og det gamle O l. Jeg havde 
paa min ALre ncer drukket mig en R u s , for jeg iaftes 
fik Kompagniet indkvarteret. Jeg kendte ikke Kräften
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i  bette fynste O l, men bet künde ogsaa snart habe 
gaaet mig som Noah, da Han forste Gang drak B in . 
Jeg v il nu give jer det Raad, ikke at drikke alt for 
meget deraf, om vi blive her nogle Dage. S e  der- 
imod at faa jert Linned vasket godt og jert Fodtoj 
gjort istand, for der forestaar os vist Lange M arser, 
da v i jo kan vcere sikkre paa, vi er ikke kommet Her
over for at drikke Gammeltol og ligge i blöde Senge."

Han var lige ved at lade os gaa igen, da en 
Ordonnans meldte, Bataljonen skulde stille ved Haarby 
Kro Klokken halv tolv. „A ltsaa staar Kompagniet 
marsfcerdig her Klokken elleve", bod Kaptejnen, og 
dermed skyndte hver sig ü l fit. De lcengst fravcerende 
künde med Nod og Neppe hente deres T o j. V i  ncer- 
meste künde faa Ständer at spise Mellemmaden, og. 
vor snaksomme Vccrtinde havde det Moro at se os 
spise Smorrebrod til Kaffe.

Hen paa Eftermiddagen blev v i indkvarteret r 
Verninge Sogn og vort Kompagni i Bregnemosc B y . 
V i  blev indkvarteret fire Underkorporaler og Kom- 
mandersergenteu foruden Kaptejnen og en Lojtnant 
med deres Oppassere i en G aard ; det Var mod Reg
lerne, men Kaptejnen vilde have faa mange ved Haan- 
den for det Tilfcclde, der kom hastig Ordre. V i  blev 
her dog i seks Dage. V i havde et meget godtKvar- 
ter, tiltrods for at Kaptejnnen og Lojtnanten, ja selv 
Kommandersergenten tog forend vi andre. V i  folte 
os ogsaa vel alle paa Kommandersergenten ncrr, der 
immer snakkede om, det havde vceret mere passende at 
lade Ham spise sammen med Offisererne end med Under-
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korporalerne; ja jeg er ncerved at mene, Han tit sul- 
tede af Harme derover.

A f mine Optegnelser fra disse Dage fla l med- 
deles folgende Trcek: „Kaptejnen kalbte paa mig ud 
afV induet og sagde: „Kom ind, Gudme! saa skal De 
se det ny Kort, De bragte med hjem fra Odense iaftes!" 
(D et var det saakaldte „Specialkort oder Krigsskue- 
pladsen med Frederits og Omegn"). Jeg havde vceret 
noget inde, og jeg tror, Kaptejnen vilde prove, om jeg 
havde noget Kendskab til et saadant. Körtet laa endnu 
paa Bordet og Kaptejnen fad og samtalede med mig 
om D it  og D at, da det pikker noget kluntet paa Doren. 
„Kom ind", raabte Kaptejnen. Doren blev revet op, 
og en Menig af Kompagniet kom stampende ind, tager 
Felthuen af og siger: „Goddag, H rr . Kaptejn! Jeg 
har nogle Breve fra mig selv og Jen s  O  . . . vi l  
De ikke sende Dem „heem". —  Kaptejnen tog Brevene 
og spurgte: „H a r D u  mer at sige, K lodrian?" —  
„N ej", svarede Han. —  „N u , ja  saa maa jeg", sagde 
Kaptejnen, „sige Dig, D u  er et Bcrst! ret en grov 
To lpcr, paa hvem a l Opdragelse er spildt. Her kom- 
mer D u , Fanden brcekke mig, ikke som D u var S o l
dat —  nej deraf er der, ved den lebe Satan , ikke 
S p o r —  nej, D u  kommer, som vi kan se en fuld 
S jo ver kommer vraltende ind i  et Vcertshus, og to
taler mig, bin Kaptejn, som var jeg en Vcrrtshus- 
holder! Jo , jeg maa love, det klceder —  ja det klceder 
kont! N u sidder Gudme her, men bin Kaptejn künde 
ligesaa let havt en af de fremmede Offiserer t il Se l-  
skab, som Han har en af sine Underkorporalcr. Det 
Hilde have vceret et opbyggeligt S y n  for Ham, og 
—  ja  hvad vilde Han dog tcrnke om Disiplinen ved 
Kompagniet: forst den kammeratagtige T ilta le , bin
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M sel vover at byde bin Kaptejn, og derncest denne 
Paaklcedning —  nej det er dog infam t: Trcesto paa 
Fodderne", dermed sik Han et Spjcet oder Benene. —  
„M ine Fodder ere omme fra sidste Dages M ars , H r r . 
Kaptejn!" vovede Stymperen at sige, „og saa laante 
jeg mig bisse Trcesto." —  „Det er, Fanden brcekke 
mig, ikke min Sag , og det kommer ikke i fjcerneste 
Maade Disiplinen eller den militcere Anstand ved. 
Det viser yderligere, hvilket Bcest D u  er; har nogen 
ordenlig K a r l omme Fodder sire Dage efter en M a rs ?  
Det har Gndme her staar ikke, og det har ingen, der 
mener det cerligt med Konge og Fcedreland. —  Ogsaa 
er det denne Baistro je , og det endda opknappet —  
ja, D u  stcrnker os, min Salighed, Glasset fuldt. —  
M en D u  fla l, min Salighed, ikke komme t il at do i  
dine Synder, saa sandt jeg hedder Kaptejn M ölle r! 
Herud af med D ig ;"

Det folger af sig selv, Karlen styndte sig ud saa 
hastig som muligt. Og Kaptejnen stod pustende og 
stonnende, som efter en stcerk Anstrcengelse. „Det er 
dog et forfcerdeligt Kompagni, jeg har", udbrod Han 
endelig. „Jeg  troer, Fanden brcrkke mig, v i kan lebe 
mange Niger og Lande igennem uden at finde Magen." 
—  Disse Ord var aabenbart sagt t il mig, men jeg 
fandt, det var ikke alle Ord, der stulde svares til, 0K. 
at det her var bedst at tie stille. —  „Hvad siger De, 
Gudme?" spurgte Han noget mildere, „Dem anser jeg 
for en brav K a r l!"  —  „Jeg siger, der er mange 
brave Karle ved Kompagniet, og at denne er en 
ren Undtagelse", svarede jeg. —  „D e har paa en 
Maade Ret, og en N ar var jeg, om jeg cergrede 
mig over det Bcest", udbrod Han nu, og jeg tcrnkte 
den Pust var overstaaet. D a  Ordstiftet dog. Äke
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mere vilde komme igang mellem Kaptejnen og mig, 
gik jeg.

Dagen ester stillede imidlertid Kompagniet uden- 
for Kaptejnens Kvarter i  Baisklceder. Kaptejnen kom 
ud og meddelte Lojtnanterne, at Kompagniet skulde 
have lidt Ovelse i militcer Anstand, som Han havde 
bragt i  E rfaring , de trcengte meget Haardt t il. Der 
var ingen, som svarede videre hertil, men det gjordes 
Heller ikke nodig. for deres Mening stod tydelig at 
lcese i deres Ansigter. Den celdste Lojtnant forte 
Kompagniet hen i  en Brakmark, der delte de Mand- 
skabet mellem dem, og gav dem Undervisning i den 
saakaldte militcere Anstand, og lod dem derpaa gaa 
i Kredse udenom dem og göre Honor. E n  halv 
Timestid ester kom Kaptejnen, Mandskabet fik H vil, 
men Offisererne gik og samtalede. Her horte Lojt
nanterne forste Gang, hvad der havde drevet Kaptejnen 
til denne underlige Fcerd, Han idag viste Kompagniet. 
Men da de alle tre fandt, Han handlede uretfcrrdigt 
ved at lade hele Kompagniet, Offiserer, Underoffiserer 
og Menige, bode for en enkelt Hallunks Skyld , der 
tilmed ikke var en rigtig So ldat, da Han Var sat i de 
Meniges anden Klasse, saa forandrede Kaptejnen Sagen 
derhen, at Vedkommende skulde have to Tim ers Dvelse 
daglig, saalcenge vi laa rolig, og skulde saa to Under- 
korporaler skiftes t il at afrette Ham.

Den t ste J u l i  sik vi M arsordre til E jby ved 
M iddelfart. P a a  denne M a rs  i  stcerk Regn blev jeg 
syg og maatte nceste Dag melde mig hos Lcegen, der 
erklcerede mig for „kvartershg". Den anden og tredie
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J u l i  laa jeg t il Sengs, men den fjerde krob jeg igen 
ovenfor. Bataljonen havde Ordre t il at rykkc ud, 
saasnart Ordren kom, men skulde esterlade Bagage og 
a lt der horte til Forplejning og Regnstabsvcrsen samt 
sine Kvartersyge, og desuden en Underkorporal og tre 
Menige som Vagt fra vort Kompagni. Det var den 
fjerde om Formiddagen, Kompagniet stillede og mod- 
tog denne Ordre. Jeg var, som sagt, krobet ud af 
Sengen, og jeg stillede med og indtog min vante 
P lad s . „Hvad Fanden gor De her, Underkorporal 
Gudme? De er jo kvartersyg!" brolte Kommander- 
genten til mig, da Han talte Mandstabet. „H a r De 
meldt Dem hos Lcrgen og faaet Hans Tilladelse t il at 
staa op?" —  „Lcrgen har aldrig befalet mig at ligge", 
svarede jeg, „og derfor har det aldrig faldet mig ind 
at sporge, om jeg maa vcere oppe. Men jeg v il nodig 
blive tilbage her, naar det gcrlder et eller andet, hvad 
det naturligvis gor." —  „G o d t" , svarede Han, „men 
De maa lige godt blive udenfor Geleddet, t il De 
ordenlig er meldt til Tjeneste."

Jeg traadte ud; men nu kom Kaptejnen med Lcrgen. 
De Kvartersyge blev kaldt frem, og jeg meldte mig 
rask. —  „Lad  mig se Deres Tunge", sagde Han og 
rystede paa Hovedet, da jeg viste den frem. „Deres 
P u ls " ,  sagde Han og tog min Haand. „N ej, De er. 
Fanden pine mig, ikke rast", svarede Han, „vcrr De 
glad, kan De stippe for Lasarettet. Men hvorfor v il 
De nu endelig kaldes helbredet? Deres Sygdom er 
endnu ikke udviklet." —  „Jeg  vilde meget nodig blive 
tilbage, hvis Bataljonen, som jeg Venter, fla l t il Frede- 
r its ."  —  „D e er en rast K a r l" , svarede Han, „men 
jeg har al Grund t il at mene, det gaar galt." —  
„A a , H rr . Overlcrge", sagde Kaptejnen, „det gaar
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nok." —  „M ig  er det. Fanden pine mig, ligemeget"^ 
svarede Han, „naar De ikke v il Deres eget Vel. Meld 
Dem saa t il Tjeneste."

Denne Dag kom vi ingen Steder; men min Syg- 
dom tiltog. Den femte J u l i  efter Middag fik B a- 
taljonen Ordre at gaa til S tr ib  og vcrre der Klokken 
henad otte. D a  vi stillede til Afm ars, sagde Kap- 
tejnen t il mig: „D e  ser, Fanden brcekke mig, ikke ud 
t il at tage med idag. Trost Dem med, at Sygdom 
er hver M ands Herre. Og v il De endelig ikke blive 
tilbage som kvartersyg, saa kan De vcrre den Under- 
korporal, Kompagniet skal afgive. Det skal gcrrne vcrre 
en paalidelig M and." —  Jeg vovede endnu at bede 
om at komme med, og Kaptejnen tillod det.

P a a  Marsen red Oberstlojtnanten hele Vejen og 
samtalede forst med den ene Afdeling og saa med den 
anden: „Ind en  i Morgen ved denne T id " , sagde Han 
t il os, „Venter jeg her er ovet Stordaad i  Danmark, 
K a rle ! V i  gaa nu lige til Frederits! Der udcnfor 
staa vore Arvefjender, Slesvigholstenerne! Men der 
maa de ikke staa lcrnger, Karle ! for der er ikke deres 
P la d s . Vore Vaabenbrodre har trukket om Red med 
dem der i to Maaneder; men Fjenden har hidtil vcrret 
stcerkest. N u har de kaldt os fra A ls , og R y  er kom
men fra Jy llan d  med sin Brigade; nu er vi de stoer- 
keste og inden i  Morgen ved denne T id  staar S le s 
vigholstenerne der ikke lcrnger! Hörer I  det, Karle —  
de staar der ikke lcrnger, for nu v il vi ikke have, de 
maa staa der lcrnger, og saa v il Himmelen det ikke 
Heller, for Himmelen v il altid Sandheden og Retten, 
og den er paa vor S ide ! —  V i vender straks igen 
tilbage t il vore Kvarterer i  E jby, hvor vi har en 
Mcöngde Flcrstestinker der Venter os. Nu har jeg sagi
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eder, hvad jeg ved, og jeg stoler paa, I  gor eders 
P lig t , naar Kämpen stal staa!" —  Der blev svaret 
med et fuldtonigt J a ,  og Oberstlojtnanten gav sig i 
Folge med andre; men hvad Han sagde t il dem, det 
veed jeg ikke.

M in  Sygdom tog t il under Marsen, men mine 
Kammerater hjalp mig trolig med mit To j, og jeg 
kom med ü l S tr ib . D er dar ikke Lejlighed ü l os at 
blive sat over straks, og v i skulde derfor staa noget 
afsides bag en Banke t il vor T u r  kom. V i  stk Ge- 
vcrrerne sat i Pyram ide og Lov at lcegge os ned. 
V i  künde nu se over ü l Pladsen nord for Foestningen, 
hvor Slesvigholstenerne tumlede dem, og hvor Käm
pen om faa T im er skulde staa. A f og t il dronede et 
Skud, mest fra Fjenden, hvad vi künde se paa Rogen 
fra  deres Kanoner. Kugler og Granater foer i  flere 
Retninger, og mindst en stör Kugle kom Herover ü l 
F yn , for oppe paa en Banke Var samlet en Flok, dels 
„ S iv i le " , men dog nok ogsaa Offiserer, der stod og 
spejdede efter Foestningen og Omcgnen, men, som Flok- 
ken stod, flog en voeldig Kugle ned mellem dem og 
trillede henover Marken. E n  Kusk mellem Flokken 
lob efter den, tog den og bar den derpaa ned og lagde 
den i  sin Vogn.

D er blev sagt os, v i stk H v il et P a r  T im er og 
derfor godt künde lcegge os t il Hvile eller tage os 
noget M ad. Jeg  kom imidlertid voldsomt ü l at brcekke. 
Endel Offiserer stimlede om mig, og Oberstlojtnanten 
kom ü l og spurgte med sin scedvanlige Hefüghcd: „ E r  
Manden syg? eller er Han fu ld? eller har Han maaske

14
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faaet Kanonfeber?" —  „D et er Skam en af vore 
bedste Underkorporaler", svarede Kaptejnen, „Han har 
voeret syg en otte Dages T id . Det er i Gründen 
baade mod min og Lcegens V illie  Han kom med i Dag, 
men Han fordrede det som Ret, uden at cendse Syg- 
dommen; saa künde jeg ikke noegte Ham det." —  „D et 
vilde, Sa tan  regere mig, ogsaa voeret en Skam ", sva
rede Oberstlojtnanten. „D et maa jeg lide, det er 
Karle , der v il, hvad de v il paa saadanne Tider. Men 
De stulde have ladet Ham sidde paa en Vogn hertil, 
da De vidste, Han havde saa lidt Kroefter. Nu faar 
v i have fat i Liegen; det vilde, Satan  regere mig, 
voere en Skam, kom Han ikke med t il Udfaldet."

L id t efter stod Loegen hos mig. Oberstlojtnanten 
fagde: „K a n  De gjore Ham istand, at Han kan folge 
med om et P a r  T im e r?" —  „Nej, det er umuligt", 
svarede Loegen. „H an  har meget forvoerret sin T il-  
stand! M en saadant kommer der ud af denne stive 
Egensindighed. Og voerst er det, naar den faar Med- 
hold hos de Foresatte. —  Sagde jeg det ikke nok?" 
vendte Han sig mod Kaptejnen. „O g tilsidst gaar det 
dog ud oder os Loeger!" —  „K a n  De give Karlen 
noget?" spurgte Oberstlojtnanten og stampede. „D en 
S la g s  Egensind, De staar og laster, er meget for god 
at loegge for Had. G id hele Armeen Var saa egen- 
sindig, saa var det en Lyst at voere Offiser og Lcrge 
med, tcenker jeg. Kan De derfor give Ham noget, 
saa gor det, selv om det er udenfor alle Deres Reg
le r ."  —  „D e r er ingen T ing  at göre, Karlen kan 
umuligt gaa lcenger", svarede Loegen. —  „N aa , saa 
skal der. Fanden gale i  mig, idetmindste sorges for 
Ham", svarede Oberstlojtnanten, „her stal Han ikke 
ligge." Jeg  blev nu fulgt hen i  en Gaard der jcevne
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ved, hvor jeg fik Lov at blive til Bataljonen kom til- 
bage eller ogsaa matte jeg tage tilbage t il E jby , om 
det Var muligt.

Henne i  Gaarden kom jeg t il Leje hos flere Syge. 
I  Morkningen faldt jeg i  So vn , men vaagnede ved 
en forunderlig S u rren , som jeg syntes at höre rundt 
om mig. D a  jeg kom til mig selv, horte jeg dem tale 
rundt om mig og sige: „ Jo , det er ganske rigtig, 
S laget har begyndt!" —  A f og t il Hortes D ron fra  
Kanonerne, saa Gaarden bogstavelig rystede; men den 
underlige Knagen og Su rren  faldt mig endnu scert, 
saa scrrt at jeg maatte sporge: „Hvad er dog dette 
for en Knagen og S u rre n ?"  —  „D e l er jo Gevcer- 
skuddene", svarede en, „de kan tage dem saadan ud her 
om Natten. Somme paastaar, det er Genlyden fra  
Skovene og Stranden, der volder det; men ligemegct, 
det gaar varmt til derovre, og det var andet at vcrre 
med der end ligge her og trcrkkes med Federen." —  
„D et siger jeg ikke for min P a r t " , svarede en, der, 
hvis jeg ikke tager meget fejl, var en „Taasinger". 
„N aar v i ligger her, har v i dog Lemmerne hele; det 
beholder de ikke alle, der er med histovre i  N at." —  
„D u  er et Aadsel", sagde den forste, som vist var en 
Scellcender, „D u  holder vist mere af at ligge et Steds 
og raadne op end do paa oerlig Maade! Hold din 
Mund —  D u skal ikke tale, hvor der er Karle  sam- 
lede." —  „Hvad siger D u , Landsmand", vendte Han 
sig til mig, ,,jcg horte af dem, der fulgte D ig herind 
iaftes, D u  skulde lagt kvartersyg ude paa Landet, men 
gjorde D ig rask og gik med t il D u  besvimede. Jeg

14*



212

ts r  vcedde D u  holder med mig her i denne S a g !"  —  
„Jeg  er enig med D ig", svarede jeg, „og vilde Heller 
givet hver Skilling , jeg har i min Pung, künde jeg 
gaaet med. —  „Det maa jeg lide", svarede Han. „Hvad 
Afdeling staar D n ved?" spurgte Han. „Jeg kan jo 
ikke se D ig ." —  „Jeg Hörer t il sjette Brigade, der 
kom fra A ls  i forrige Uge", svarede jeg; „forresten 
staar jeg ved trcdie Forstcrrknings Bataljon ." —  „D er 
har D u  min Haand, Kammerat!" sagde Han, „jeg 
staar ogsaa ved Avantgarden! Dem er det der nu 
banker Jnsurgenterne ud af deres Kuler. H u rra  for 
Avantgarden!"

V i  enedes om at gaa ud og liste os op paa B a n 
ken, for at se Slaget. Det var dog kun et dunkelt 
Omrids v i saa alting i, og naar vi undtager et P a r  
Steder, det brcrndte stoerkt, var det kun et uhyre Lag 
af Rog, hvorigennem der idelig glimtede, som rugede 
oder Egnen. Ogsaa Hortes den idelige S u rren  og 
Knagen. D a  vi kom tilbage til Gaarden, holdt der 
en Vogn, hvoraf nylig var staaet to fornemme Mcend. 
Den ene gav Küsten Ordre om at köre hjem, og hvad der 
ellers stulde gores hjemme, til Han kom tilbage. V i  
moerkede paa Ordstiftet, v i stulde samme Vej som Han. 
V i  ncermede os Herrerne, fortalte om vor S tillin g  og 
bad, om vi for Betaling maatte köre med deres Vogn, 
saalangt det var passende for os. „ F o r  ingen T ing , 
B o rn , maa I  köre, sid kun I  op", svarede den ene. 
Og kort efter körte v i i  den magelige Vogn efter 
vore Kvarterer.
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Noget ude paa Vejen var der stör Trcengsel med 
Vogne. Jdet en Mcengde körte efter S tr ib , nogle 
lcrssede andre tomme, og der ogsaa kom mange fra  
S tr ib  med Saarede; og rnellem disse Var dort Kore- 
toj kommen ind, saa vi maatte holde ganske stille. 
Just i  det samme kom en Oberst af Generalstaben 
ridende, som jeg tit havde set ved Generalkommandoen 
paa A ls . Han holder og taler med de Saarede og 
siger: „ I  er nok fra sjette Brigade?" —  „ J a  vel, 
H rr . Oberst." —  „S a a  den er altsaa kommen i  Jlden 
forst!" —  „ V i kom i Jlden straks", svarede en, „dog 
det er jo vor Gcerning som Avantgarde. Men det 
kan ellers nok vcrre, vi tog dem." —  „ S a a  I  blev 
ikke kästet tilbage, B o rn ? "  spurgte Obersten. —  „Kästet 
tilbage? —  nej, vi stormede deres Skanser, satte J ld  
derpaa og tog mange Fänger", lod Svaret. —  „M en 
I  blev saarede, og det blev vel mange?" spurgte 
Obersten. —  „D et gror sammen igen, H rr . Oberst!" 
blev der svaret, „men det gor Bjcrlkerne i  S lesvig- 
holstenernes Blokhuse, som nu ryger derovre, ikke." 
—  „ I  er brave Fo lk", sagde Obersten, sporede sin 
Heft og red.

To  Dage efter det navnkundige S la g  ved Frede- 
r its , som jeg baade saa og horte i  Frastand, men ikke 
rorte min Haand til, hvor gcerne jeg end vilde, blev 
jeg kort t il Lasaretet i Odense. Her var jeg over en 
Maaned. Og det folger af sig selv, Dagbogen for- 
tceller ikke saa lidt fra disse Dage. Men det skal 
dog altsammen springes over i  dcnne Fortcrlling.

D a  jeg igen meldte mig t il Tjeneste, havde v i
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Vaabenstilstand paa syv Maaneder, og vor Brigade 
laa her paa Fyn , hvor v i skulde blive liggende, heb 
det, t il de svensk-norske Trapper kom, som skulde ligge 
i  Sonderjylland under Vaabenstilstanden. Jeg havde 
fem M ile s  M a rs  derud, og det Var ingen Springvej, 
naar v i kom lige fra Sygelejet. Men min Rejse var 
dog indrettet saaledes, at jeg skulde ligge Natten over 
i  Verninge, hvad ogsaa var nodvendigt for mig, da 
jeg slet ikke tror, jeg künde have gaaet hele Türen en 
Dag. Noeste Dag meldte jeg mig ved Bataljoncn. 
D erfra  blev jeg sendt ü l Kompagniet og kom endelig 
i  Kvarter henimod Asten.

Det var i  Orsted og Voldtofte Sogne, Batal- 
jonen laa, ved Landevejen fra Bogense ü l Faaborg; 
og selv havde jeg Kvarter i en lille B y , der hed Hoj- 
bjerg. Her forte vi et meget ensartet L iv  henad en 
M aanedsüd: v i gik hver Formiddag til Brasholm , 
hvor vor Kaptejn laa, og horte Ordre, men hver Efter- 
middag hjalp vi t il ved Hosten. Det saa underlig ud, 
naar v i kom fjorten Soldater ud i Marken, hvoraf 
nogle hostede, andre bandt. Kun Manden selv gik 
hos os, for baade Karlen og Pigen og Drengen rejste 
hver Dag t il Hove t il Frederikslund. S a a  uden os 
vilde Manden have kommet ü l at lade sin egen Host 
hvile t il Hoveriet var forbi. Netop Dagen efter vi 
havde hostet og bundet den sidste Havre og der alle
rede var kort ind et P a r  Dage af Hveden fik v i 
M arsordre ü l Svendborg, hvor Bataljonen skulde 
ligge under Vaabenstilstanden, medens dog Storste- 
delen af Mandskabet skulde sendes hjem.

Det var om Formiddagen den fjerde September, 
v i modtoge denne Ordre, da vi efter gammel Skik 
horte Ordre eller, som det gcerne kaldtes, stillede til
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Appel paa B rasho lm . V i  skyndte os hjein. Og saa- 
snart v i kom i  Gaard raabte en meget fremsagt K a r l 
t il Manden: „N u  er D u  det lykkeligste Mennefle, jeg 
kender, nu har D u  havt Folk nok, saalcengc D u  havde 
Arbejde til os, og nu slipper D u  os ligesaa le i: imor- 
gen gaa vi t il Svendborg at aflevere vort T o j, og 
derncest stal v i hjem!" —  „N aa  ja " , svarede Manden, 
„jeg misunder jer ikke at komme Hjem, menhvadLyk- 
ken angaar, saa er det vel, som Proesten sagde for- 
leden: „D er er ikke noget fuldkomment under So len ", 
for om saa Var, havde I  blevet her to, Ire Dage t il."  
—  „N u er det forbi", raabte hin, „jeg arbejder ikke 
mere, jeg v il straks hen at pakke sammen."

Om Aftenen blev der sagt, vi skulde have Host- 
gilde for v i rejste. „Og fandt jeg det upassende at 
give jer det i Asten", sagde Konen, „derfor skal I  
have det i Morgen tid lig ; men nu maa I  sclv afgore, 
hvad Klokkesloet Maden skal vcere foerdig." —  D er 
blev nu talt endet frcem og tilbage, men endelig blev 
det vedtaget med de flestc Stemmer, at der skulde kal- 
des paa os Klokken tre, og Klokken sire skulde Maden 
staa paa Bordet.

Dette stete ogsaa. P a a  en Maade gik det os 
ens alle: v i havde aldrig vceret t il Hostgilde om M o r
gen for Dag. Gildet gik ellers vel fra  Haanden, og 
der blev iscer drukket svcert af Punsbollen. Manden 
vilde desuden give os fern D aler som Rejsepenge; men 
dem vilde ingen modtage. Jeg troer endogsaa, Han 
vakte M isnoje med dette Tilbud , da enkelte havde 
pukket paa, Han godt künde vcere bekeudt at give os 
vore Bespisningspenge, fordi v i havde arbejdet for 
Ham. Der var dog ingen, der talte om det. Gildet 
varede t il Klokken sex. Og t il den T id  stod begge
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Mandens Hostvogne forspcrndte og körte os t il 
B rasho lm .

D er Var, sagdes der, halvfemte M ils  M a rs  t il 
Faaborg; og det Var hen paa Eftermiddagen om en 
meget hed Hostdag, vi kom dertil, skrcrkkelig tilredte 
af Sved og Damp ellcr S to v . V i  blev festlig mod- 
taget af Faaborgerne, der havde smykket deres B y  
med Blomster og F lag . D a  vi Var marscret op paa 
Torvet, maatte vi staa med skuldret Gevcer og höre 
paa to, tre Velkomsttaler, men Festligheden afbrodes 
ved at en efter en anden blev overvcrldet af Heden 
og Anstrcengelsen og faldt. S a a  fik vi Gevcrret ved 
Foden og „R o r" . Og mens Jndkvarteringssedlerne 
bleve uddelte, havde alle travlt med at bringe Band 
t il de mest torstige.

I  vorc Kvarterer bleve v i yderst gcrstfri og ncesten 
prcegtigt modtagne. Forst maatte vi spise til Middag 
og dritte Kaffe. D a  vi derncrst havde pusset vort 
T o j og Hort Ordre Klotten halv otte, troede vi at kunne 
lcegge os til Ro , da vi allerede Klotten halv seks 
ncrste Morgen stulde marsere t il Svendborg; men 
derpaa Var der slet ikke at tcenke: forst maatte vi spise 
Steg, og derncrst blev Punsbollen sat paa Bordet. 
V o r Veert skcrnkede for os og holdt en Lovtale over 
P u n s  i Almindelighed, men og scrrlig over sin egen 
P u n s , der, efter Hans Sigende maatte bekomme alle 
vel, af den Grund den Var lavet af crgte Rom, S i-  
troner og stodt Kandis, det eneste Sukker, der gav en 
sund og velsmagende P u n s . Jeg maatte skonne paa 
Mandens gcrstfri Venlighed; men jeg künde mcrrke, 
jeg sank meget i  Vcrrd hos Ham, da jeg ligefrem 
tilstod, jeg stet ingen Forstand havde paa at lave 
P u n s , at jeg tilnods künde dritte et G la s , men stet
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ikke mere. Han havde ved Maden og hidtil under- 
holdt sig med mig, fra bette Ojeblik holdt Han sig t il 
de Menige.

Ester at have spist og drnkket rigelig om M or- 
genen, stod vi marsfcerdige Klokken halv seks. Den 
halve B y  var vist samlet der, og efter at vor Oberst- 
lojtnant havde sagt os, v i skulde vcere i  Svendborg 
Klokken elleve, hvor v i vist Llev festligt modtaget, og 
derncest med faa men fyndige Ord havde sagt de 
gcestfri Faaborgere Tak, gik Marsen t il Svendborg.

Ved en M resport udenfor Byen, hvor cn meget 
stör Mcrngde Mennesker vare samlede, blev v i bubt 
velkommen, men Ta le r slap vi for, da der skulde vcrre 
Gilde for os om Eftermiddagen. Gaden, v i marserede 
ad, var stroet med Gront, F lag  vajede i Mcrngde, og 
fra Vinduer og Dore regnede der Blomster over os. 
Men her kom vi ingen S tab s t il at göre paa Torvet, 
for efterhaanden, vi marserede op, blev der komman- 
deret „ved Foden". Og inden fjerde Kompagni var 
kommet paa sin P la d s , havde vi faaet Kvartersedler, 
og spredte os t il alle S id e r med Ordre t il at mode 
i Mundering men uden Sabe l t il G ilde i Lystskoven 
Klokken halv fire. F o r vi kom ind paa Festpladsen, 
sagde vor Oberstlojtnant os, v i maatte göre os tilgode, 
som vi künde bedst. V i  maatte vcere der paa Pladsen, 
saalcenge vi havde Lyst, der blev ikke set efter i  Kvar- 
tererne, og der blev ingen straffet, fordi Han fandtes 
ude efter Tappenstreng. Dog syntes Han ikke om, 
nogen blev derude efter Klokken elleve, og gjorte nogcn 
virkelige Optojer blev Han straffet. Ved Gilbet blan- 
dede Svendborgerne dem med F lid  mellem deres Gcester, 
og Offisererne sad S ide om S ide  med de Menige. 
A t göre Rede for, hvad de mange Borde var dcekket
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med, formaar jeg ikke, men der Var Spise og Drikke 
t i l  Overflod, og venligt og nedladende, som det kaldes, 
gik det t il ved Bordet. T a le r blev der holdt i  Moengde, 
jeg mindes ikke hvormange, men efter hver blev der 
fyretmedKanoner. EfterBordet blev derdanset og gaaet 
omkring i Skoven. T i l  disse sidste sluttede jeg mig. 
I  Morkningen gik jeg og vistnok det störe F le rta l 
hjem, mcette af B ildet og trcrtte af de sidste Dages 
M a rs . M en ellers blev der sunget, danset og drukket 
t il Klokken Var over elleve.

Noeste Morgen leverede vi Tojet af, dog saaledes, 
vi maatte rejse i  Bukser og Bajstro jer, som hver 
maatte aflevere paa noermeste Amtstue og der hoeve 
sine Afregningspenge. M en dem, der havde egne 
Kloeder at tage paa, sik Afregning straks. Fo r nu 
at faa denne S ag  klaret, udbad jeg mig fire T im ers 
Frihed at gaa til Gudme og hente mit T o j. Det Var 
en Lordag; og da jeg gik henover Torvet traf jeg 
ikke saa faa Kendtfolk, som jeg dog kun bare hilste 
paa og fortalte, jeg skulde til Gudme at hente Kloeder 
og voere tilbage om fire T im er. En  svarede mig: 
„D u  skulde bare have skrevet, saa skulde jeg taget 
nogle ud t il D ig ."  Sondagen efter sik v i Afregning 
og om Mandag Formiddag vore P a s , med hvilke vr 
drog t il vort Hjem.



^ e n  18de M a j 1950 blev jeg indkaldt t il min 
Bataljon til Svendborg, hvor den havde ligget i  et 
S la g s  Vinterleje, siden forrige A a rs  Felttog. Egent- 
lig stulde jeg have ligget Vinteren over og gjort Tje- 
neste, men jeg havde fandet dette L iv  saa tvungent 
Vinteren forud, at jeg valgte at give en anden 6 R d l. 
om Maaneden for at göre Tjeneste for mig. Det var 
Pintselordag den Dag, jeg modtog de samme Vaaben, 
jeg havde baaret de to forrige A a rs  Felttog, og den 
samme Kappe, men ellers ny Klceder. Jeg blev med 
21 andre indhuset hos Skibsbygger L a rs  M öller (af 
Egnens Folk goerne kaldt L a rs  Möllere). Jeg havde 
Hort megen Ta le  om Ham, baade lost og fast, men jeg 
havde ikke set eller kendt Ham, da Han boede noget afsides 
fra Byen. Saasnart jeg saa, der paa Sedlen stod: 
„Skibsbygger L . M öller, Oxenbjarg, har at modtage 
to Underoffiserer og 20 Menige i  Jndkvartering", 
tankte jeg: Ham skal jeg se at komme i Ta le  med —  
det v il blive morsomt! D a  vi kom i  Hans Gaard, saa 
v i stet intet Menneske; og ikke en Hund maldte vort 
Komme ved at go ad os. V i  enedes om, at den anden 
Underkorporal og jeg stulde gaa ind og malde os.
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F r a  Kokkenet vistes v i af en Pige ind i Stuen t il 
Manden, vi vilde i  Ta le . V i  traf Ham sidde halv 
sovende i sin S to l, og det bliver derfor nodvendigt, 
jeg fojer til, det Var ret efter Middagsmaden; og det 
Var saaledes sagtens Middagssovnen, Han tog sig paa 
den Maade. Han var dog snart lysvaagen, da Pigen 
havde udtalt Ordene: „H er er kommet Frcrmmede, 
Husbond." Han hilste venligere, end jeg havde ventet, 
og spurgte, hvem vi var. V i  sagde, vi horte til „Jnd- 
kvarteringen". „N aa ja " , svarede Han, „hvormange 
er I ? "  Jeg rakte Ham vor „Jndkvarteringsseddel". 
M en Han svarede: „D en Lap bryder jeg mig „fand" 
ikke om —  sig mig bare, hvad der staar paa." Jeg 
lcrste: „Skibsbygger L .  M öller, Oxenbjerg, har at mod- 
tage 2 Underoffiserer og 20 Menige i Jndkvartering." 
„Hm , hm", smilede Han, „de unde mig godt derinde 
i  Byen, hvem det nu er, som har med det at skasfe. 
—  J a ,  ja, de ved „fand" nok, hvor de skal hen med 
dem. M en ikke for det, Karle ! vi skal nok komme ud 
af det den T id , v i skal vcere sammen! Vcerst bliver 
det med Underoffiser?rne, de er sagtens noget fine paa 
det, for jeg skal sige vos, B o rn : „Sk id t er snart altid 
vcrrst!" E r  de ogsaa kommet?" —  V i  fortalte Ham 
at Underoffiserer og Underkorporaler gcrrne slogcs 
sammen ved saadanne Lejligheder, at vi to var Under
korporaler, og egentlige Underoffiserer kom her ingen. 
„G ud  ske Lov da!" sagde Han, „fo r I  lader jo til at 
vcere to jcevne Bonderkarle, Fynboer vist, og jeg skulde 
tage meget fejl, hvis jer Vugge har gaaet mange M il 
fra  Svendborg." V i tilstod, Han i  et og alt var paa 
rette S p o r : Bonderkarle var vi, Fynboer ogsaa, og 
ingen af os havde to M il  t il Fodestedet. Nu rakte 
Han os Haanden og sagde: „Saadanne er ret af mine
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Fo lk ." V i  maatte fortcelle Ham om vore Fodebyer og 
vor Sloegt, svm Han mente at kende lidt t il.

„M e n ", siger Han, „jeg fla l jo have jer i  Kost 
ogsaa, gik Trommen om igaar. Men vi har nu ikke 
ventet jer for imorgen, saa vi har vel nceppe M id- 
dagsmad til saamange Munde." Han lod Pigen kalbe 
og spurgte, om der var levnet M ad. L io t Var der, 
sagde hun, men ikke noget, der künde scettes for saa
mange. „ J a ,  ja " , sagde Han, „Soldaten faar vel ikke 
altid varm Sobemad til Middag. —  Skcer saamegct 
M ad, min Pige, Karlene v il scette ved dem og giv 
dem O l og Bramdevin til, saa kan de saa deres varme 
M ad til Nadre." —  V i  gjorde Ham opmcerksom paa, 
v i kun stulde have Middagsspisen, og den fik Han tolv 
Skilling  for om Dagen. —  „ J a ,  ja " , svarede Han, 
„der er vel ingen, der har noget imod, at jeg gir jer 
Nadre og Davre med i  Kobet. Og det v il jeg sige 
jer med Forord, a't bliver I  her kun nogle Dage, saa 
tager jeg ingen Penge derfor af Folk som je r ; skal det 
derimod vare lcenge, kommer jeg t il at have lidt, —  
ellers kan jeg „fand" ikke taale det."

D e l var den forste Sam tale med Manden, som 
jeg fandt jcevn og ligefrcem, men meget forskellig fra 
sine Ligemamd i  sin T id . Det maa nemltg fojes t i l :  
Han var saa rig, at Folk sagde om Ham, Han maalte 
sine Solvpenge med Skjceppen. Om bette nu stulde 
tages, som Fynboer kalbe det: lige efter Ordet, eller, 
som dannede kalder det, bogstavelig, det tor jeg ikke 
paastaa. M en rig var Han, det tor jeg paastaa, fordr 
seg horte det af Hans egen M und. T i l  det, hvori 
Han flilte sig fra  sin T id , var ikke ene Hans ligefrcemme 
og ukonstlede Fcerd, som nu kun findes hos Somanden 
qg Landsbyfolket, mm det var ogsaa i  Kloededragtem
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H an gik saaledes klcedt i Knoebuxer og Hel gammel- 
dags Dragt, ja  saa gammeldags, at den snart var 
aflagt overalt paa Landet.

V i  kom imidlerüd i „Kvarter" eller blev vist vore 
Kamre. V i  fik dort Smvrrebrod, Broendevin og D l, 
som det Var lovet os; og vi fra  vor S ide gjorde os 
tilgode: spiste, drak og lod det smage os. V ifikend - 
ogsaa en Kop Kaffe ovenpaa som T ilg iv t ; og da v i 
Var ved at tomme den, kom Manden selv ind t il os 
og spurgte os, om vi havde faaet, hvad vi trcrngte 
t il, og var forsynet. V i  to, som havde vceret inde,
svarede ja  og takkede, hvorpaa Han gik ud og ned paa 
sin Tommerplads ü l sine Arbejdere.

„Hvad var det dog for en da?" spurgte flere af 
Mandskabet, da Han var ude af Doren. Jeg svarede, 
det var vor Vcert. Somme lo ad Ham for Hans 
Klcededragt og paastod, de troede, Han var en „S jo ve r" , 
der kom for at se, om v i havde lidt i  vor Maske, hvad 
saadanne Karle  jo altid snuser om efter. Han ligner 
siet ikke andre Folk her i  Byen, mente andre, hverken 
i  „D rag t eller S n a k" .

Jeg  maatte jo tilstaa, de havde R e t; men fandt 
dog, der var noget ved Ham, som tiltalte mig. Jeg 
vidste snart ikke, hvad det var. —  Han er da hverken 
saa sin eller saa storsnudet, som de fleste Kjobstadfolk 
i  vore Dage, mente en, —  men var jeg rig, vilde jeg 
da ikke klcede mig „saadan", fojede Han til, „for for- 
lidt og formcget fordcerver a lting!" „M on Han klceder 
sig saaledes altid?" spurgte somme, andre vilde vide, 
om Han tog saa ligefrcrm mod alle som mod os, alter 
andre, hvor Han var kommet ü l sin Rigdom, og om 
Han virkelig var rig.

Jeg sagde, jeg vidste tun lidt om Manden, og
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jeg saa Ham idag forste G ang ; men vilde de höre, 
vilde jeg ogsaa fortcelle, hvad jeg havde Hort om Ham. 
A lle  Var lystne efter at höre noget om aldrig saalidt 
om denne „scereM and". Jeg fortalte saa, jeg havde 
Hort, Han havde begyndt fra „bar B und" og arbejdet 
sig frcem ved egen Dygtighed. Han havde selv leert 
sig til at bygge, forst Jo lle r og siden storre Skibe. 
Künsten havde Han aldrig leert. A lle  Skibe byggede 
Han uden Tegning og künde endda, hvad Folk undrede 
dem meget over, bygge dem til et vist M aa l. Hans 
Skibe vare gode Sejlere, ja  somme mente, de havde 
endog soerlig Lykke med dem. Hvormange Veje Han 
ellers havde samlet Rigdom af, vidste jeg ikke; men 
Hans Dygtighed ved S iden af Hans Sparsommelighed 
maa jo have gjort deres D e l dertil; ogsaa sagde Folk 
Han havde havt en forunderlig Lykke med sig t il alt, 
Han tog sig for. F o r mange A a r siden havde Han 
lagt sig efter at bygge Skibe t il sig selv, og det saa 
mange, Han künde magte, for sine sammcnsparede 
Penge. Med disse Skibe havde Han altid Lykke; ja, 
hvad mere Var, Han troede paa, Lykken Var med dem. 
Derfor sejlede de altid uden at voere sikret mod So- 
skade, for, sagde Han, saa Var de Penge sparet. „Kunde 
det saa altid gaa godt med Hans Skibe?" blev jeg 
spurgt. Jeg maatte tilstaa, jeg vidste ikke fuld Rede, 
men efter Ordet, der gik mellem Folk, gik det snart 
altid godt, kun et eneste, blev der fortalt, Var gaaet 
nnder for Ham ude i Dstersoen; og efter Folkesnak 
Var det loenge, inden Han vilde tro det.

Hvordan Han tog mod Folk, künde jeg ogsaa give 
dem Prover paa, sagde jeg, og fortalte, jeg havde Hort 
sagt, det traf sig engang, mens Kristjan den ottende 
Var „Guvernor" paa F y n  og kaldtes ved Navnet
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P r in s  Kristjan , at Han gcrstede Svendborg og blandt 
saa meget anbei ogsaa gjorde sig den Ulejlighcd at 
se L a rs  M ölle rs Skibsbyggerier. Den Gang havde 
Han en stör B r ig , som stulde lobe af Stabelen. Den 
Var bygget for Mesterens egen Regning og stulde 
blive i Hans eget E je . Prinsen var saa naadig at til- 
lade, Skibet maatte bcere Hans Navn. Skibet gik der- 
paa en Rejse til Sydamerika og var nylig vendt til- 
bage derfra, da Prinsen alter gcestcde L a rs  M öller.
—  „N aa , er der saa nogen Lykke ved min Navner?" 
spurgte Prinsen . —  „Nej, det er „sand" stidt", sagde 
L a rs  M ö lle r; „ P r in s  Kristjan har knap tjent saa- 
meget, hun (Ordet B r ig  er Hunkon paa fynsk) kan 
blive tjceret for."

Henimod Asten samme Dag saa jeg L a rs  M öller 
gaa nede paa Pladsen efter at Arbejdsfolkene var 
gaaet hver t il sit. Jeg gik hen t il Ham og gav mig 
i  Ta le  med Ham. I  Sam talens Lob spurgte jeg, hvor- 
mange Skibe Han ejede. „Jeg  har i A lt  nitten", sva- 
rede Han. „Og de ere vel störe?" spurgte jeg. „ J a
—  Mathilde, der ligger, er den mindste", var Hans 
körte S v a r . Ved en noermere Fritten  stk jeg at vide 
om M athilde, det var en stör Jag t og künde fore 
800 T d r . Korn, og at Briggen „ P r in s  Kristjan" var 
det storste blandt Hans mange Skibe og forte 2200 
T d r . Korn.

V i  var kun i  Svendborg Pintsedagene over, og 
fra  bisse Dage staar der ikke noget i  min Dagbog, 
der er vcrrd at fortcelle, og jeg v il Heller ikke skrive 
derom, for jeg er ikke for at lcegge mig ud med de 
gode Svendborgere. Tredie Pintsedag stillede Bata l- 
jonen med fuld Oppakning; og om Morgenen, for vi 
forlod vor Vcrrt, var jeg og en til atter inde og sporge,
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hvad vi flyldte for de tre Dages Ophold hos Ham. Han 
svarede alter kort og ro lig : „D et skal I  „fand" ikke 
give noget for, B o rn !"  Og da vi takkede Ham, sva
rede Han: „A a  ikke andet end det!"

D a  vi stod opstillet t il Afgang, blev der sagt 
forste Kompagni skulde „indkvartercs" i So rup  og 
Egense Sogne, andet og tredie Kompagni skulde blive 
i Svendborg og fjerde Kompagni skulde til Skaarnp 
og Tvede Sogne. V i  blev noget overraskede, for vi 
havde ventct at blive sendt til A ls  cller Jy lland , i 
hvert Fa ld  etsteds hen mod Assens eller M iddelfart. 
Jeg blev med et P a r  andre „indkvarteret" i Skov- 
ridcrgaardcn i  So rup , hvor der Var meget fint, men 
det Vidncsbyrd fortjener Folkene, de omgikkes os 
godt. V i  Var her henved Io Maaneder, og under vort 
Ophold her blev Freden sluttet med Projserne den 
2den J u l i ,  og Frederitsslagets Aarsdag festligholdtcs. 
Derom er der ikke skrcvet saa faa Blade i  den egent- 
lige Dagbog, men disse B lade springer v i over.

Dagen cfter Frederitsslagets Aarsdag, hedder det 
derimod, der blev cn Skrivelse oplcrst for os sra den 
kommanderende General, og at vor Oberst lod os for- 
staa, v i snart blev sendt mod Slesvigholstenerne, men 
dem havde vi alt faact saa god Ovelse i at slaa, at 
det vilde blive os en let S a g . V i  havde jo slaact 
dem forste Gang ved Bov , anden Gang ved Fredc- 
r its , og saa vist som alle gode Gange Var Ire, skulde 
v i slaa dem tredie Gang, hvor v i saa end traf dem. 
Bataljonen svarede med et rungende H u rra !

F ire  Dage gik hen endnu, og nu fik v i Budskab 
om at holde os fcrrdige t il Afgang. Den 12te J u l i  
modle v i med fuld Oppakning. Men v i fik saa ende- 
lig  at vide, v i endnu denne Dag künde gaa hver t il

15
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sine „Kvartere r", men nceste Dags Morgen K l. 8 
skulde vi afsted efter Faaborg og de ncermest dcrvcd 
liggende B ye r. Det blcv os sagt, at hver, der ikke 
havde oder en M il til sit Hjem fra den ncermest lig
gende D e l af „Bataljonens Kantonnement", maatte i 
Lobet af Eftermiddagen sige Fa rve l t il sine Benncr, 
de andre fik nojes mcd at skrive. dllle Mand skulde 
dog vcere tilbage til K l .  10, og der blcv set strcengt 
efter den Asten, hed det.

Jeg horte til dem, der künde gjore B ru g  af oenne 
Frihed. Og jeg tcrnkte mig ikke lcenge om, skont det 
for mig blev en 4 M il at gaa. Jeg Var attsaa hos 
min Fader og Moder nogle Tim er, men skyndte mig 
hjem for at vcere der til rette T id . Dette künde Folk 
dog ellers have lusket dem fra den Asien, for der blcv 
siet ikke set efter.

Klokken 8 om Morgenen den 13de J u l i  stod vort 
Kompagni opstillet og ventede paa, at de ovrige Kom- 
pagnier skulde komme fra Svendborg, hvor det Kom
pagni, der havde ligget i Skaarup og Tvede, havve 
forenet sig med de Io andre, der havde ligget i Svend- 
borg. Den forste T u r  blev kun kort for os, da vore 
Offiserer Var bedt til at spise Frokost paa Hvidkilde, 
hvor der saaledes skulde gores Holdt. Der blev sagt, 
v i fik en Tim es H v il, men vi fik to. Offisererne 
morede dem godt, künde vi höre gennem Vinduerne 
fra Spisesalen. De blev vist ogsaa opvartct godt. 
Somme mente, der kom lidt t il os ogsaa; andre sagde 
derimod, der vankede ikke Steg for Stoddcre, og disse 
sidste fik R c t ; men det künde vcere, det Var ogsaa for
meget forlangt, selv af en Kammerherre. D a  vi ende- 
lig stod under Vaaben, forlangte vor Kommandor, vi 
skulde udbringe et H u rra  for den brave H r. Kammer-
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herre. Offisererne istemte det, inen Mandfkabet holdt 
inde paa enkelte ncer, og da bisse enkelte moerkede, 
deres Kammerater tav stille, dode deres Raab saa scert 
hcn. Offisererne huede det ikke, og Kommandoren 
udbrod: „D et blev attfor vandet; sidst künde I ,  saa 
bandede Han, änderndes, B o rn ."  „Jdag  har v i ogsaa 
va r̂et henvist til Springvandet", sagde enkelte temme- 
lig hojt, og fler/ og flere stemte i med. Offisererne 
tyssede. Kommandoren saa harmfuld paa sin Bata l- 
jon. Jeg holdt Oje med Hans M inespil og troede 
Hans Vrede lige paa Nippet t il at bryde los. M en 
Han fattede sig og raabte: „Bataljonen skal afmarsere 
fra hojre!" Nu tog Hans Kompagniforer hver til sit 
Sprog, og et Ojebllk efter gik det ad Landevejen t il 
Faaborg.

Svendborgerne havde taget festligt mod Bata l- 
jonen forrige Efteraar efter Vaabenstilstanden. De 
cerede den igen, da den drog bort, og Byens „Kom- 
munalbestyrelse" fulgte os tilvogns til Vesterskerninge 
Kro , eller da rettere, de körte forved os i  en aaben 
Vogn og holdt Danebrogsflag i  Haanden. De gjorde 
S tab s  for os, da vi drog forbi dem ved Kroen; men det 
halvanden M ils  raste Tog i den brcendende Ju l i- S o l og 
med fuld Oppakning, efter Hvilet paa Grcesplcrnen 
ved Springvandet, hvor v i i to T im er forgceves ven- 
tede paa Frokosren, giver imidlertid ikke Krigsmanden 
S a n s  for den S la g s  S tab s . Noget ude paa Lande
vejen gjorde vi Holdt, og der blev os sagt, v i fik et 
H v il paa tyve M inutter. Krigsfolket kastede sig ned 
i Vejgroften, somme tog deres M ad frcem, men geeinte 
den for det meste igen, uden at nyde noget af den. 
De fleste kastede dem dodt hen i  den brcendende S o l-  
Hede. Offisererne blev opmcerksomme ved denne Dosig-
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heb hos Folket; og selv Bataljons-Kommandoren kom 
og talte med os. Han spurgte, hvorfor vi ikke spiste. 
Nogle svarede, de künde ikke fo rTo rst. „H a r I  ikke 
havt Drikkevarer i  Feltflaskerne hjemme fra Kvartc- 
rerne?" spurgte Han. Der svaredes jo ; men der 
fojedes t il, del künde ikke forslaa undcr en saa strcrng 
M a rs  i  en brcendende Hede. —  Han og flerc andre 
af Forerne paastod, dct var Blodagüghed; en Soldat 
skulde hcerdes. „H vor kan I ,  blodagtige Skrcellinger, 
slaa Fjenden, naar I  kan gaa jer trcette paa en M ars  
af to M il?  Og künde v i vcere bekendt at holde 
H v il, for vore Vcrrter fra  Svcndborg havde taget 
Afsted fra  o s?" „H r . Oberstlojtnant!" sagde i det 
samme en, der havde rejst sig fra Grovtekanten, „det 
havde vcrret bedre, v i havde holdt H v il i Byen, hvor 
v i künde faaet lidt O l eller Band til vor M ad." —  
„D et Var bedre, D u  lod din Kommandor sorge derfor. 
D u  kender jo ikke engang Reglementet. Jeg har, Gud 
fordomme mig, valgt Ptadsen efter og i fuld Over- 
ensstemmelse med alle militcere Forholdsregler."

I  det samme faldt den om i Grovten, som havde 
talt med Oberstlojtnanten. Han var ganske bleg, 
gabede og lod, som skulde Han do. —  „Hvad er 
dette?" raabte nogle Offiserer, der stod hos. —  „H u 
—  for en Ulykke", raabte Oberstlojtnanten, „Held lidt 
Band i  Ih re n ."  —  „B an d ! kom med Band ! —  hid 
med Vandflasker!" raabtes der med flere Munde. 
Men ingen havde Band . >,Ol, for Satan  da!" raabte 
en ungdommelig, tjenstivrig Lojtnant. „ V i  harBrcende- 
v in ", svarede nogle. „ J a  kom med det", svarede en 
gammel Sergent, „do af Torst skal Han dog ikke til 
NLre for Reglementet; det er, „Doder og P in e " , for 
galt. E n  So ldat skal ofre Livet for Fcedrenelandet,
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men ikke for Reglementet. J a ,  det skulde vcere, den 
Ordre künde vcere givet som en Dagsbefaling, for dem 
kan ikke selve S a tan  finde Rede i ."  „N u  kommer 
Oberstlojtnanten og Overlcegen!" raabte nogle. „ J a  
lad Ham komme", svarede Sergenten, „Han blce- 
ser ingen L iv  i dodt!" Disse sidste Ord havde Oberst
leutnanten Hort, skont Han stredes ivrig  med Over
lcegen om Regler og Undtagelser fra Regler, og Han 
raabte hceftig: „D od! Nej, Han maa „G ud fordomme 
mig" ikke do! —  Do efter en kun to M ile s  Parade
m ars! og endda holdt Frokost efter den forste halve 
M il! "  ( „ J a ,  og havt Lov til at cede Grces paa en 
Plcene og drikke af et Springvand", mumlede nogle.) 
„D et er for galt. Det er ikke blot mod Reglemen
tet —  det er en Skandale for A rm e en .------- J a
det er „Fan'en gale mig" en Skandale uden Lige!" 
„D et er, fom jeg sagde", afbrod Overlcegen, „en
Mangel paa Konduite hos de subalterne O f ............ "
„S lud der", afbrod Oberstlojtnanten, „de Herrer O f
fnerer har gjort deres P lig t : hver K a r l har vceret i  
Geleddet, det tor jeg forsvare med M und og Haand". 
„M in  kcere H r. Oberstlojtnant", tog Lcegen aller 
Ordet; men nu Hortes det fra den sammenstimlede 
M asse: „H an er saa dod som en Spegesild."

Derved glcemte Oberstlojtnanten og Lcegen deres 
S t r id ; og Lcegen bad om at lade Folkene gaa tilside. 
Der raabtes til Gevcer. V i  saa ikke mer t il den 
formentlige Dode; men Ordet gik mellem Soldaterne, 
at Han blev kort dod ind ü l Faaborg.

Det blev en bedrovelig M a rs  t il Faaborg; v i 
holdt H v il et Kvarter hver Fjerdingvej, og saavidt mu
tig ved et Vandlob eller i  en B y . Den Dag maatte 
Reglementet vige for den bydende Nodvendighed,
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Heden frcrmtvang. I  Faaborg horte vi, det havde 
vceret 22 Graders Hede og var cndnu den Gang 18 
Grader, skondt Klokken var 7. I  Faaborg fik vi 
blot Lov at dritte lidt, saa maatte vort Kompagni 
atter paa M arsen ; v i skulde indkvarteres i Svan- 
ninge Sogn. Herud naaede vi uden stör Moje, da 
Dagen nu hoeldtc, og Heden tog en Del af.

Jeg blev indkvarteret i en Gaard i Svanninge, 
hvor der boede nogle gamle Folk, der talde saa ven- 
ligt t il os og overlcrssede os saaledcs med M ad og 
Gammelol, at det snart blev os til en Byrde. J a  
Konen brugte endog det P u s  med os, at hun paastod, 
de slet ikke havde Drikkevand, bare for at saa os til 
at dritte sit Gammelol, der forovrigt ogsaa var ud- 
mcerket, men for stcerkt for mig.

D a  jeg saa mig lidt om efter Maden, traf jeg 
selv en Brond ved Bryggersdoren i Haven. Jeg drak 
af Vandet, der smagte godt. E n  Pige, der stod og 
siede Mcrlk, havde jeg ta lt med, og hende vendte jeg 
mig t il og sagde: „D in  Moder skulde rigtig ha'e: hun 
noegtede, I  havde Drikkevand, da vi spiste, og jeg 
havde saa ondt ved at dritte jert stcerke Gammelol."

„M in  Moder driver sommctider sin Godhed vel 
vidt, iscer naar hun skal give Mad og D ritte ; og Synd  
er det af hende, at hun af bar Godhed forncegtede, 
hvad sandt var, og tilmed plagede D ig ; men D u maa 
ikke vcere hende vred derfor; jeg skal faa hende til 
at bede Vorherre om Forladelse og Dig med, v il D u  
have det?"

Jeg flog Ojnene ned og svarede: „ F o r  en god 
Goerning skal hun ikke bede mig om Forladelse; og 
selv om hun havde gjort mig noget ondt, vitde jeg til- 
give hende, som jeg v il bede Vorherre tilgive mig."
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Pigen saa paa mig og sagde: „D u  er af de Heilige!" 
„D et er D u ogsaa", svarede jeg. Og dermed Var der 
et S la g s  Kendskab sluttet inellem os. Hun klagedc 
sig oder, vi künde ikke blive der nceste Dag, da der 
skulde komme „en god M and" og holde gudelig For- 
samling. Hun spurgte mig, om jeg ikke mente, de 
S to re  godt künde lade vcrre med at plage Soldaterne 
den D ag ; og synde gjorde de jo mod Vorherre, efter- 
som Han havde budet, vi skulde heilige Hviledagen. —  
Hun spurgte videre, om jeg troede Vorherre gav os 
S e jr  over vore Fjender, naar vi ikke omvendte os og 
holdt Hans Bud .

Jeg sogte, men uden Held, at overtyde Pigen 
om, at hun var noget i Vildrede. Hun opdagede, jeg 
maatte vcere noget grundtvigiansk, og hun klagede 
over de mange Forvildelser mellem Guds Bo rn  i 
vore Dagc.

Nceste Dag var det Sondag den 14de J u l i .  V i  
skulde marserc ned mod Assens og vente ncermerc 
Ordre; og til Marsen skulde vort Kompagni stille paa 
Landevejen lige for Svanningevejen K l. 9 og vente, t il de 
andre Kompagnier kom fra Faaborg. —  „D er er 
somme, der bliver ktoge as E rfa rin g " , sagde H . . ., 
da vi laa i Sengene, „men det lader ikke vore Forere 
er af det S la g s  Folk, for saa lod de os gaa herfra 
Klokken to, tre, saa vi var ved Assens, for Dagen 
blev hed." „D u  har ikke lcert nok", sagde Jen s , „kan 
D u  ikke forstaa, vi skal indrettes efter Reglementet?"

V i  lo hojt af disse Udbrud, fik os en fornuftig 
Pasja r og derncest en god So vn  til vor Vcertinde 
vaagnede os med Kaffen nceste Morgen. V i  spurgte 
om Klokken og fik höre, den var kun fem. V i  blev 
indtil videre i Sengene. Klokken halvotte kaldtes der
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paa os t il Davre, og da vi derncest vaskede os ved 
Bronden, fik vi nok en T illa le  af Datieren, som 
stod der og vaskede Sibotter. Hun bad os hver iscrr 
omvende os til Vorherre, at v i künde fare vel, naar 
vi faldt i  Krigen. M ine Kammerater paastod, alle, 
der faldt i K rig , blev salige, da de faldt i Kämpen 
for det, „sandt Var", og de dode paa deres lovlige 
Veje. Hun krcevede mig til Dommer i deres S t r ie 
men jeg var vendt mig og gaaet, jeg lod derfor, som 
jeg horte det ikke. L id t efter gik vi med fuld Oppak- 
ning og sagde Folkene Fa rve l. De havde nodt os 
faameget Mad paa, vi neppe künde spise i et P a r  
Dage. De havde vasket og torret vore Skjorter, vi 
Dagen i  Forvejen havde trukket af og hcengt ud at 
torre. De havde givet os D l og Broendevin; og nu 
grced de over os, da vi sagde dem Farve l. De gamle 
dad Gud holde sin Haand over os; og Datieren bad 
os endnu engang omvende os.

Klokken blev henad ti, for de tre Kompagnier 
kom fra Faaborg; og vi begyndte atter en M a rs  i 
brcendende Hede. Det lod stet ikke til, Folket denne 
Dag brod dem om, Offtsererne mindede om „Regle
m ents", men drak uden videre, naar de vilde, og da 
Flaskerne vare tomte, sogte de Vandsteder og fyldte 
disse igen. D a  vi kom til Fa lsled , modtoges vi med 
en Sang , og nogle Mcrnd talte med vor Kommandor, 
der var lidt forud, om at lade os holde H v il i  Byen 
og modtage lidt Vederkvcegelse der, mindst noget at 
drikke. De gode Folk havde allerede beredt a lt t il 
vor Modtagelse; men vor Kommandor ncegtede besternt 
at lade os göre Holdt, idet Han paastod, v i trcengte 
aldeles ikke t il noget. Mcendene var paaholdne og 
paastod, Folk, der gik og flcebte paa Oppakning, altid
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künde trcenge t il en D rik i en saadan Hede. Oberst- 
lojtnanten vilde dog ikke lade sig sige. Jm idlertid Var 
v i kommen li l ,  og aldrig saasnart saa Mandstabet to 
K a r  Band , der stod ved S iden as Vejen, for de for- 
lod deres Rcekker og drak, andre fyldte deres Flaster 
og atter andre sogte ind i Husene. Men Oberstlojt- 
nanten raabte hojt: „M ine Herrer Offiserer holder 
Orden i  jeres Kompagnier under M arsen; og nu 
fremad." Det gik nu atter sremad; men Ordreu om 
at blive i Roekkerne künde ikke magtes. Offisererue 
lob frann og tilbage, fra den ene S ide af Gaden til 
dcn anden; men de fleste af dem lod forresten Folkene
dritte, hvor de künde faa noget. E n  Lojtnant N ............
gjorde dog sin oerlige F lid  for at holde dem borte 
fra  Vandkarrene og Olspandene, der Var sat t il vor 
Tjelreste. Han havde nylig drevet nogle af Mand- 
skabet fra et Vandkar med Naabet: „ In d  i  jeres Rcek- 
kcr!" men fik t il S v a r :  „ V i  v il have vore Fcltflaster 
fyldt forst." „N aa , „fo r S a ta n " , gor det da", havde 
Han svarct. M ens Han ventedc paa, disse Master 
fyldtes, maa Han have faaet Oje paa et og andet, for 
Han lob mod alle Regler tvcers over Gaden med 
Sablcn i Haanden og Tungen ud af Halsen, idet 
Han raabte: „D et er", bandte Han, „ret at vcere H und!" 
Han fik i det samme Oje paa en gammelagtig Kone, 
der kom ud af et H us med to Kandespotter af rodt 
Ler og begge fyldte med O l. Hun stillede sig paa 
Fortoget, rakte Potterne frem og sagde: „V crr saa 
god —  drik hvem der lyster!" E t  P a r  M and, der 
gik ret forved mig, rakte alt cfter Potterne; men i 
det samme kom H r. Lojtnanten springende til med 
Sabelen i Haanden og flog mod Potterne, saa Konen 
Lun holdt begge Hankerne tilbage i  Haanden: det
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ovrige laa i Rendestenen. Konen saa vredt paa Lojt- 
nanten og udbrod: „ T i lD c r v l i  Han gaale i D ig, bin 
Hund! J a  gib D u  aldrig trives, for Bagbcest D u  
e r!"  F lere horte jcg ikke af hendes Udbrud, da jeg 
skyndte mig dort. Men gennem Kompagniet lod det; 
„D e r sik Han —  saaledes skulde de have det, alle de 
Kagedrenge!"

I  Skoven ved Damsbo gjorde vi Holdt og fik 
H v il en Time. Det var et godt S ted ; Duggen lau 
endnu paa Grcesset ved den nordre Vejkant, og der var 
Skygge og Ko ling ; og igrunden havdc vi bedre Tim es 
H v il, eud vi künde have faaet den i Byens brandende 
Solhede; men der var ingen K a r med Band og ingen 
Spandc med O l, og selv Kaffe eller en Sn ap s havde 
der vist vanket i Fa ls led ; og Tanken dcrom satte Uro 
i Sindene. Oberstlojtnanten gik frem og tilbage, talte 
venlig med Mandskabet og mindede om den forestaaende 
Kamp og S e jr ;  Han foreslog at synge: „D etSp o rg s- 
m aal hores mangen Gang, naar kommer den gode 
T id ? "  Sangen har Omkvcrdet: „N aar Tysken rigtig 
faar sit Kncek, saa kommer den gode T id !"  Visen 
blcv sunget af nogle, men Omkvadet af Hundreder, 
saa det gav Genlyd i Skoven. „N u  kender jeg", saa 
bandede Han, „m in egen Bataljon  igen; det har jeg 
knap kunuet igaar eller idag", sagde Han, da Visen 
var endt. „A a , saadan bliver Menigmand tilmode, 
naar de skal torre dem om Munden, mens Herrerne 
gotter dem med V in , Steg og Kage", sagde en kjoben- 
havnsk Slagtersvend. —  „D e r kan vcere noget i det, 
S o n " , svarede den gamle, „Tiden v il göre alle lige." 
—  „ J a ,  paa det L a v " , begyndte Kobenhavneren; men 
Oberstlojtnanten horte det ikke, Han raabte, om nogcn 
var kendt der paa Stedet. D er meldte sig nogle fra
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Nabobyerne; og Han spurgte, om der var godt Band 
i Ncerheden. D a  de svarede J a ,  sendte Han en Lojt- 
nant og tyve Mand dort fra hvert Kompagni for at 
fylde alle Fellflaskerne. Derpaa stillede vi med de 
fyldte Vandflafler ved Siden og en Sm ule bedre 
Humor. Han tog derpaa selv Farve l, efter a l have 
overladt Kompagnikommandorerne, at fore hvcr sit 
Kompagni til „Kantonnementerne" ad ncermeste Nej 
og paa bedste Maadc. V i  fulgtes ad endnu et Stykke; 
men ved et Sammenstod af Veje gik vi t il tre for- 
skellige S ider. E t  Kompagni foruden vort kom ad en 
meget fandet B ive j med hoj Ptantning ved Siden, 
hvor So len brcrndte forfcrrdelig hedt i Middagsstunden. 
Her blev saa mange af det andet Kompagni over- 
vcrldet af Heden, at det var skrcrkkeligt. De havde 
da ogsaa gaact en M il samme Morgen, for de stodte 
t il os, men nu var de da ogsaa naaet deres Kvarterer.

Endnu cngang gjorde vi Holdt midt i  Byen 
Strandby. Her var en Brond med Vippe, saa nu
künde og maattc vi faa Band. Der blev skikket Bud 
i Byen efter Spande og B a lje r , og vor Kaptejn vilde, 
vi skuldc vaske og kole vore Hoveder. Der blev nu 
en Hel Travlhed med at trcekke Band op og göre den 
befalcde og behagelige B rug  deraf. —  Lojtnant N . . . ,  
vi mindes fra Fa lsled , var her atter tilrcde og raabte: 
„D er skal", bandede Han, „vcere Orden ved det Hele! 
Kom her, nu skal jeg tage mig af Sagerne." —  „B ryd  
jer ikke noget om Ham!" raabtes ved en anden S ide- 
„Baade Kaptejnen og Premierlojtnanten er her!" raabte 
andre. —  „ J a ,  v i modtager ikke Ordre af Ham." —  
„Nej, vist ikke", svarede over hundrede Stemmer. —  
„Han skal ikke have Band , inden bagefter alle v i 
andre!" raabte enkelte. —  „Kaptejnen skal derimok
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habe en Hel Spand Band , og Lojtnant O . . .  ogsaa!" 
raabte andre. —  „M en Lojtnant R  . . .  kan drikke af 
Rendestenen i Fa ls led ", stemtes der atter op. —  
„A a  ja " , svarede andre, „det Var godt Gammelol, 
der kom i."

D a  der blev et lille Ophold, raabte Lojtnant 
R  . . . ineget krcenket: „Hvad „for S a tan " skal dette 
bctyde? E r  dette Respekt? Nej det er S a tan  gale 
mig Jnsubordinasion! Det maa straffes exemplarisk!" 
Han trat sin Sabel, foer ind paa de ncermeste, uden, 
saavidt jeg saa, at göre andet cnd bande og true. 
N u raabtes der et vceldigt H urra fra saa godt som 
hele det samlede Kompagni. Nu blev Lojtnanten und- 
selig. Kaptejnen kom til og spurgte, hvad der var 
paafcerde. Lojtnanten stojede oder Mandskabets M an
gel paa Respekt. Mandskabet klagede, Han uden at 
sige, Han var sendt dertil, havde forbudt dem at bruge 
Bandet, som Kaptejnen bod; og Han havde overfaldet 
dem og truet med at hugge dem ned. „D et künde 
JL o m le r  da, „Sa ta n  gale mig", nok vide, jeg gjorde 
ikke." „N u  ro lig", bod Kaptejnen. Og dermed endte 
Sagen. „Saaledes kan en saa for en Sm ule Tjenestc- 
ivcr", mumlede Lojtnanten, da Han gik bort med Kap
tejnen. „F o r  utidig Tjenesteiver faaes det", svarede 
Kaptejnen.

D a  v i var kommet t il S a ru p  M olle holdt der 
fire Vogne fra den lille B y  Skaarup, og deres Kore- 
svende bad om at maatte modtage deres Jndkvartering, 
som de saa vilde köre for hjem. Der blev imidlertid 
snakket saaledes om, at de fik hele Kompagniets Ge- 
vcerer og Tornistre at köre, og Mandskabet gik saa. 
I  Skaarup blev jeg indkvarteret, og saasnart vi kom 
i Kvarter, klcrdte vi os helt om, ja  de fleste af os
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vaskede dem oder det Hele, da Heden og den stcrrke 
Sved, v i var i  hele Dagen, gjorde, at Huden vcw 
gnavet mange Stedcr. Skjorter og S lrom per sik vi 
vasket, og det ovrige T o j hoengt i So len  at torres, 
mens vi gik i  vore hvide Bukser og Ba istro jer.

Her blcv sat et Stykke logt Flcest paa Bordet 
for v i sex So ldater; det vejede vistnok henad et L is -  
pund. V i  udtalte vor Forundring derover og spurgte, 
hvor mange de havde vcntet. Men de sagde os, de 
skulde skoere R aps Dagen efter; dertil künde det bruges, 
vi levncde; men nu var det da en ALre, mente Konen, 
at have et saadant Stykke at scette for Soldaterne. 
Konen var liv lig  og snaksom. Hun havde det forste 
A a r sendt sine to Sonner, saavidt jeg forstod det̂  
Tvilling-Sonner, i Krigen. Den ene var a lt falden, 
og det var den blandt dem, hun holdt mest af. F ra  
den S ide set, mente hun, det künde se ud, som det 
var slemt, det traf paa Ham; men set fra  en andcu 
Side, glcedte hun sig til, Doden tog Ham, da Han 
altid havde vceret saa stille, rolig og gudfrygtig af 
sig. Dette havde vist sig, Uge fra  Han var ganste 
lille ; Han havde aldrig havt Lyst t il den vilde Leg, 
som er de fleste Drenge saa egen; og, naar det traf 
sig, Han var kommen i Leg, og de andres Vildskab 
viste sig, sagde Han altid : „N u  er jeg ikke med lcenger." 
Han havde aldrig bandet, hverken som B a rn  eller 
Voxen, og der havde aldrig vist sig Hang t il Logn 
eller Dovenskab hos Ham. De künde skikke Ham i  
M ark at flytte Kreaturet, og scette Ham til at passe 
Lam og Goes, Han var og blev tro som Guld . Med 
sine Klceder havde Han vceret den ordentligste Dreng 
i  hele B yen ; og Hans Broder sied altid dobbelt süa 
mange Buxer og Hoser, for ikke at tale om Troesko,
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som Han. Han havde aldrig nogen Dag gaaet i Skole 
uden at kunne sine Leksier, baade i  „Bibelsk" og Lcere- 
bog, baade i  Katekismus og Satmebogen. Derfor 
dar Han Degnens „Livstykke", og Han havde aldrig 
faaet et eneste Skrup af Hans Tamp, aldrig vceret 
trukket i H aar af Hain eller faaet en eneste „Orekyl- 
ling" af Hans flade Haand eller en „Vakkerdus" over 
Nakken. S e lv  den gamle Provst i Dreslette klappede 
Ham hver Gang Han kom i Skolen, og da Drengen 
skulde „staa paa Kirkegulvet" gav Provsten Ham baade 
Testament og Salmebog foruden en anden god Bog 
med saadan rare Bonner og Sange og anden „Guds- 
frygt". D isse Boger havde vceret Hans Lyst baade 
den ene T id  og den anden; Moderen troede, der ikke 
Var trukket et eneste Tordenvejr over eller gaaet en 
E s t e  Son- eller Helligdag hen, siden Han fik Bogerne, 
uden at Han jo havde lcest i  dem. Hun viste os 
Bogerne og gjorde opmcerksom paa, hvor meget de 
havde vceret brugt og hvor rene og ordentlige de 
endda Var. Hun forte os op i Storstuen og viste os 
Hans Klceder, lige fra Frakke og Hat t il Handster og 
Hoser. Ligefra de Klceder, Han gik med til „G uds 
B o rd " , og t il dem, Han havde paa, naar Han tren 
T o rv  eller lcessede Mcergel eller Mog, for nu ikke at 
täte om, naar Han skulde kline og smore Vceggene. 
Scerlig viste hun os en gammel Best og sagde: „N u 
skraaede Han —  og det som den Bedste — , men tro 
ikke, der findes en Ende Tobak eller en gammel Skraa 
i  Hans Lommer eller Sp o r af, der nogen T id  har 
vceret saadan noget deri." Hun vendte Lommen og 
viste den frem. „M en tror I  Hans Faders eller B ro- 
ders Lommer er saa rene og ordentlige, saa tager I  
saamcend fe jl; saadan var kun Larses." Nu viste hun
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os Hans lille Hoengeskab, hvor Hans Hammer og Knib- 
tang, Hans S y l  og Naadletang, Hans Trceskopladcr, 
Som  og P lader og meget mere var. Se lo  Hans 
Trcrsko stob i storste Hcrvd: v i maatte höre, hvilkct 
P a r  Han tog paa til svoert Arbejde, hvilket P a r  der 
var Hans Sondagstrcesko og hvilket P a r  Han gik adby 
med. V i  maatte se, hvor ordentligt de vare skoede:. 
ikke et Som  sad skcevt, ikke et manglede; og tit havde 
dct glcrdet hende at künde kende Hans S p o r efter al 
denne Bestcmthed i det mindste. Lagde hun nu dette 
sammen med, at Han var saa gudfrygtig, at Han 
sogte Provsten, saasnart Han blev indkaldt, og bad at 
komme til Guds Bord og blive beredt til Doden for 
Han rejste dort, saa troede hun fuldt og fast, Doden 
havde fort Ham hen, hvor der var godt at vccre. 
Forsaavidt var det bedre, Han dode, end Broderen, 
der vel var god nok, men dog et forvildet B a rn , der 
hverken lcrste eller bad, knap nok den Dag Han gik 
t il Guds B o rd : saa holdt Han Heller ikke ncrr den 
Orden med sine Säger, som Broderen. Han var ogsaa 
slem til at gaa efter Pigerne, skont Han jo slet ikke 
skulde givtes endnu, da Han hverken havde Gaard eller 
Grund at bygge paa. S a a  tog Han Heller ingen Hen- 
syn, hvad P iger Han gik efter, men holdt dem lige 
gode, naar bare de künde danse, enten de havde lidt 
eller meget til Bedste.

Jeg havde Hort taalmodig paa Konen, endog med 
Deltagelse, saalcenge hun fortalte om sin faldne S o n ; 
men det Kapitel, hun lcrste om den levende, syntes 
jeg ikke om, hvorfor jeg spurgte: „ V i l  D u  nu gcemme 
og frede L a rs 's  T o j altid?" —  „Det v il jeg", svarede 
hun, „ellers flog jeg Ham paa en Maade ihjel selv, 
og var saa ikke bedre end Tyskerne. M en som Tojet
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staar, og som jeg omgaaes med det, da lever Han hos- 
mig, eftersom jeg blivcr ved a l göre den Gerning, harr 
satte mig til, da Han rejste. Der er mange og lcr ad 
mig for det, men det bliver dercs S a g ."

„M en hvorfor tror D u , L a rs  bedre künde komme 
til Vorherre end andre, der falder iK rig e u ? "  spurgte 
Peder L . . . . „D et skat jeg sige vos", sagde Konen.. 
„D et troer jeg ligefrcm, fordi L a rs  netop var, som 
Vorherre oilde, Han sknlde vcere." Jeg gjorde den 
lille  Jndoending, om det ikke Var passeligere at sige, 
L a rs  var, ligesom hun selv vilde havc Ham. Hun fir 
ikke T id  at svare paa mine Ord, maaske hun ogsaa 
reenkte: „D et er ikke alle Ord, vi skal svare tll."  
Saameget er vist, hun valgte at svare en anden forst, 
der med K ra ft hoevdede den almene Tankegang, at 
alle, der faldt i K rig , blev salig. Hun lcrste med Jv e r  
Sprogct, hun künde efter B a lles Loerebog: „Ikke alle, 
som sige Herre, Hcrre, komme i  Guds R ige ; men den, 
som gor min Faders V illie , som er i Himlen." Hun 
blev spurgt, om hun troede ikke, Soldater ogsaa künde 
göre Guds V illie . Hun svarede: jo. Enhver, der 
var tro og god, künde saavel der som andre Steder 
göre Borherres V illie ; og sau kom de til Vorherre^ 
Livet her var en Provetid, sagde den gamle Provst i  
Dreslette, og hvem der her var tro over lidt, satte 
Vorhcrre over mere, og lod dem indgaa t il sin Glcede; 
og der troer jeg „sandt for Herren" L a rs  er.

D er var ingen, som vilde aftrcette hende dette. 
Derimod gjorde en So ldat atter gceldende, at alle, der 
faldt i  K rig ; fik en uskyldig Dod. Konen blev nn 
meget ivrig, paastod, der var siet ingen uskyldige Folk 
til, ingen künde do uskyldig, fordi de efter „Loesningen" 
var fodl og undfanget i S ynd . Hun lceste atter a f
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B a lles  Lcerebog, denrie Gang Var detLcerescctningen: 
„Ligesom et T rc r af den slettere A rt  ikke kan bcrre
de bedste F ru g te r ................. " Jeg horte hverken S lu t-
ningen af hendes Lcesning eller, som hun sagde mig 
selv nceste Dag, deres „Disteteren" derom, hvorved 
hun da mente Soldaterne helt kom tilkort, for en Ser- 
gent traadte ind i det samme, optog en Liste over os 
som over alle, der i Byen indkvarterede. Han lod mig vide, 
jeg kom til at gaa ü l Flenstofte til Kaptejnen med 
samme Liste endnu i Eftermiddag. Jeg skyndte mig 
dcrfor at pusse min Sabel, mit Gehcrng og mine Stov- 
ler og Knapper lidt, og styndte mig saa paa Vejen. 
Flenstofte laa tre Fjerdingvej borte, saa det var halv- 
anden M il frem og tilbage, just ingen behagelig Rejse 
cfter en streng M ars , men det forte Tjenesten med sig. 
Undervejs blev jeg lidt scer ved, at jeg i  Skyndingen 
havde glcmt at tage mine hvide Bukser af og ifore 
mig de blaa. Jeg vidste, Kaptejnen holdt strcengt 
paa, hvad Han kaldte „reglementeret" Paaklcedning, 
saavelsom paa militoer Anstand. Jeg spurgte mig selv, 
om jeg skulde gaa tilbage og klcedemigom; men det 
fandt jeg for galt; jeg overvejede, om jeg skulde bede 
Kaptejnen om Forladelse, for jeg endte mit ALrinde 
t il Ham, mrn det fandt jeg upassende. Jeg lagde flere 
P laner, men fandt ingen af dem gode, hvorfor jeg vilde 
komme frit og lade som ingen T in g . D a  jeg kom i  en 
lang Gang, der forte t il Kaptejnens Vcerelse, troeder 
Han selv ud af sin D o r i Morgensko, hvide Bukser 
og Munderingsfrakkcn opknappet. Saasnart Han. saa 
mig, raabte Han: „Jeg  ser, Fanden broekke mig, der 
er fler lige saa fornuftige som mig. Jeg  sad. lige 
og tcenkte paa, mine Fo lk sagtens vare gnavede.af 
Tojet, og künde de bare vcere saa fornuftige. at trwkke

16
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dem om, vaste og torre deres T o j og saa gaa i deres 
hvide Bukser, —  saa kommer der mig en lige imode, 
der er sua fornuftig a l gaa udenom Reglementet, hvor 
det er fornuftigt, selv om Han derved stal udscrttesig 
for en droj Jrettcscettelse; det kalder jeg, Fanden bra'kke 
mig, Konduite —  af saadanne kan vi vente os noget 
paa Kampens Dag." Han klappede mig paa Skuldren, 
spurgte om mit ALrinde, men monstrede med det samme, 
hvordan jeg havde pusset. Endelig pillede Han ved 
en vaad P le t paa mit Gehceng. „Det er af Sved, 
H r . Kaptejn, og torrer meget langsomt. Det künde 
vist vceret istand, men jeg vidste ikke, jeg stulde v^re 
Ordonants. E g . . .  . stod for T u r , men Hans Fod- 
der Var saa gnavede af Marsen, at Sergent O  . . . . 
paastod, jeg kom til at tage T u r  for Ham. S a a  
tcenkte jeg: Heller med svedet Gehcrng end uden Side- 
gevcer." „D et Var, Fanden brcekke mig, ogsaa for
nuftigt", sagde Kaptejnen. „M en det er voldsomt, 
Sveden saaledes kan gennemtrcrnge Gehcrnget." Jeg 
bad Kaptejnen se det paa Ryggen, hvor Tornisteret 
dcekkede det, og gjorde omkring. Han undersogte det 
nu, og regncde derncest ud, hvilkcn Rem der havde 
trykket paa hvert vaadt Sted. Forst nu gav jeg Ham 
Kvarterlisten og spurgte om Ordre. Han sagde, vi 
stulde sende en M and fra Byen imorgen Klotten otte, 
som stulde blive og modtage ncermere Ordre. Jeg 
maatte dritte et G la s  V in  hos Ham og gik derm^st 
4il mit Kvarter, hvor jeg fandt mine Kammerater i  
Senge.

Mandagen den 15de J u l i  vare vi ude at stwre 
R a p s  med Folkene i Gaarden. V i  spiste af det störe 
Stykke kogte Flcest t il Middag og fik, mens vi sad 
Led Bordet, Ordre t il at holde os fcrrdige til Udryk-
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ning; v i pakkede altsaa sammen, sov tilM iddag , drak 
Kaffe og gik alter t il Rapsen, der var ret udenfor 
Gaarden. V i  havde neppe arbejdet en halv Time, 
for Pigen i Gaarden kom og meldte os, vi stulde mode 
ved Frederiksgave Klokken seks samme Eftermiddag, 
og stulde til den Ende stille i Byen, vi laa, Klokken 
halv fem. D er var intet Hastvcrrk; men vi havde 
Heller ingen Ro til at arbejde mer. V i  sagde Fa rve l 
til Folkene og gik. Konen havde meget travlt med 
at faa Suppen fcerdig; den stulde egentlig kun vcrret 
fcrrdig til Nadren, sagde hun, men Soldater vidste 
vel aldrig om Middag, hvor de stulde have deres Mad 
om Aftencn. V i  fik da ogsaa Suppen.

Klokken seks stod Bataljonen ved Frederiksgave. 
Her stulde vi vente nogle andre Afdelinger, sagde 
Oberstlojtnanten os; og vi satte efter Ordre Gcvcererne 
i Pyramide, lagde os paa Plcenen og ventede henved 
et P a r  T im er. Den ene Afdeling kom efter den anden, 
og for Klokken 8 talte v i 6 Bataljoner, et og et halvt 
Feltbatteri, eller 12 Kanoner, to Estadroner og nogle 
Jngeniorer. V i  var henad 8000 Mand og fyldte 
Veje og aabne Pladser vidt omkring, iscer fyldte A r
tilleriet og Trcrnet strcekkeligt. Klokken 8 kom B r i-  
gadekommandoren med sin S tab , tog ind paa Frede
riksgave og kaldte alle Afdelingernes Kommandorer 
til sig. E n  halv Time efter kom disse ud, sogte hver 
ü l sin P lad s , og nu marsercde vi ad Landevejen efter 
Assens.

Natten var brudt frem, for vi naaede dertil. 
V i  fik Gevcer ved Foden og stod noget paa Gaden 
tcrt ved Skibsbroen, hvor vi ved Sk in  af Lygter saa, 
der var en Hel Travlhed med Jndstibning af Kanoner 
og alt, der horte med dertil. Nu meldte en Ordonans,

16*
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vi fkulde marsere gennem et Strcrde og afsides ved 
Bhen. P a a  denne Ve j var der hensat K a r med D l 
og andre med Brcendevin, hvorved der stod Folk, som 
fyldte os vore FeltfLasker med D l og vore Snapsflaster 
med Brcendevin. Andre stod der og tildelte os hvert 
et Franskbrod; og der blev og sagt, det var Assens 
B y , som gav dette, for vi drog dort. Ingen ringe 
Udgift for den lille B y  til 8000 M and!

Lcengere frcrmme traf vi en Udskibningsbro, der 
var flaaet i  a lH a s t ; en Mcengde Baade laa der, som 
var i fuld Gang med at fore Folk ud til nogle störe 
Skibe, v i künde skimte gennem Sommernatten. S n a rt  
kom Türen  til o s; og indcn ret lccnge stod vi paa 
Skandsen af et stört engelsk Dampskib, en Fregat, der 
sejlede Forselsfart for dansk Hyre. Den rummede 
1500 M and, eller hele vor Bataljon og et Kompagni 
Jcegere. D a  Ankeret henimod Dagningen blev leitet, 
gik Brigadekommandoren ombord med sin S ta b ; Skibet 
gik nu tilsos, fulgt af 7 andre Dampskibe, hvert med 
flere Pramme eller Sejlskibe paa Slcrbetog. Der blev 
en Hvisken og Sporgen om, hvor vi nu skulde hen; 
men alle, der vidste det, holdt Tand for Tunge, stont 
der ingen Fa re  var ved at robe Hemmeligheden nu, 
da ingen künde sladre til Fjenden. Det var en dejlig 
Sommernat, der snart aflostes af Morgenroden og 
d^n opgaaende S o l. Omtrent t il samme T id  saa vi 
en Mcengde M arsvin  boltrc sig i det spejlklare Band, 
og det saa snart ud, som de legede i Morgensolens 
S traa le r .

Soldaterne vare muntre, og der sagdes mange 
Vittigheder. Nogle stillede dem ved en lille  Kanon 
tzy/i Skandsen, som de immer forestillede, som de ladede 
vH .derpaa rettede og affyrede efter de andre Skjbe ;
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selv Brigadekommandoren gottede sig og lo ad deres 
Fcerd. Lange vare vi tvivlsomme om, hvor vi skulde 
hen; men nu drejede vi mod Best og stod ind ad en 
Fjord , og inden lcrnge havde nogle regnet ud, vi 
maalte vcrre naaet saa sydlig, at vi nu sejlede ind ad 
Aabenraa-Fjorden. Dette var ogsaa rigtig. V o rt 
S tib  havde faaet et temmeligt Forspring, og en Times- 
tid sejlede vi med meget lidt K ra ft ; men da endet af 
dem havde indhentet os, stod vi rast ind mod Havnen. 
V i lagde til ved den alleryderste Ende, gjorde Skibet 
fast og spejdede mod Byen. Jkke et Menneste var at 
se paa Broen eller ved de mange Skibsvcerfter der- 
omkring. Det var en noget cengstelig Stilhed. S n a rt  
kom der et stört Dannebrogsflag frcem paa et meget 
hojt Hus i Byen, og inden lcenge efter kom der flere. 
A lle Skibene fik nu ogsaa F lag  i Top, og vi künde 
höre en underlig Travlhed i Byen. Nu kom der tre 
Mand gaaende med Navnet „Litsenbroder" paa K a 
stelten. F o r  de kom ud t il os, tog Brigadekomman
doren vor Bataljons-Fane og flog den ud; med den 
i  Haand gik Han ned ad Trappen, stak den i en Dynge 
G ru s , der laa, Irak sin Sabe l og. sagde med hoj Rost : 
„Jeg indtager herved Landet i Köngens N avn !" 
Derpaa vendte Han sig til „Litsenbrodrene" med de 
O rd : „Henter mig Stcdets Ovrighed!" M ens disse 
vare borte, bod Generalen, at vor Bataljon skulde 
gaa iland, hvilket ogsaa stete. L id t efter kom der saa 
Ire Mand gaaende i danst Embedsdragt; og efter en 
kort Sam tale mellem dem og Generalen lagde alle 
Skibene til Broen, og Udstibningen blev almindelig. 
E n  Afdeling holdt Vagt ved alle Byens Jndgange. 
A lle vi andre Afdelinger blev paa Skibsbroen. S n a rt  
strommede Byens Fo lk  derned til os, og der var Heller
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ingen, som hindrede dem deri. Der kom da ogsaa 
M ad og Drikke i Mcengde, og alt var friv illig t. De 
talte venligt med os, og mange Ord blev der sagt 
mod Tyskerne, ligesom mangt et Haabets Ord for de 
Danfles S e jr  udtaltes. „So ld at", siger saaledes en 
Skibstommermand t il mig, „hvormange Kanoner drage 
de Danske i Felten med ia a r?"  „Hele Hceren har 
120 Kanoner", svarede jeg. „Hvormange skal her 
komme iland?" spurgte Han videre. „Kun  en B r i 
gade", svarede jeg, „eller omtrent 6000 M and." 
„Hvormange Brigader har v i? "  spurgte Han derna-st. 
„ V i  har 6 Brigader", svarede jeg, „men just ikke lige 
störe alle." —  Jm idlertid var Dragonerne kommet 
iland og red der forbi. Nu brod Han ud i Lovtaler 
over de danske Heste, hvorimod Tyskernes ikke havdc 
nogct at sige. Og vcerre blev det endda, da Artilleriet 
fik forspcrndt og körte forbi, eftersom deres Heste var 
storre og stoerkere. I  det hele viste der sig en ud- 
mcerket Stemning for de Danske der i Aabenraa. 
„H a r I  ingen Tyskere her i B yen?" spurgte jeg en 
Kone, der stcenkede en Kop Kaffe for mig. „ Jo , vi 
har saamcend nogle Vühlere", svarede hun, „mestmel- 
lem de Fornemme, men de er idag ikke at faa i  Ta le ."

Mod Asten marserede hele Brigaden fra Byen 
og syd paa. V i  gjorde Holdt en halv M ils  Vej ude 
paa Heden, lagde os t il Hvile uuder aaben Himmel, 
og Felttoget var begyndt. Vagter blev sat ud, og 
Patro lje r gik hele Natten. V i  havde faaet Forplej- 
ning af Kod og Flcefl, ALrter og G ryn , for vi forlod 
F yn , men vi lod det tilbage og vilde ikke tage det 
med; nu künde v i idetmindste havt godt af Flcrsket. 
V i  havde endogsaa trangt ved at faa Band her. I  
Ncrrheden var slet ikke noget, hvorfor tyve Mand fra
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hvert Kompagni rnaalte afsted med alle Feltflaskerne 
til nogle Hedehuse, der laa noget vester ude. De kom 
da ogsaa tilbage med Band, og desuden komFolkene 
setv, gjorde J ld  der paa Heden og kogte Kaffe og 
folgte til os; dct huede vi godt, da det jo nu Var 
anden Nat, vi vaagede.

Noeste Dag var T irsdag den 16de J u l i .  V i  kom 
den Dag om ved Ensted Kirke, som vi fandt svarede 
til sit Navn, da den ligger enlig paa Heden. L id t 
dcrfra holdt vi H v il nogle Tim er i den stwrkeste Hede, 
hvor jeg saa Dragonernc sadlede af, skar af med deres 
Sab ler Grcestorvene, som de lagde paa Sadelstedet 
af deres Hefte med Groessiden mod Haarene og heldte 
saa Band der ovenpaa for at kole dem af paa denne 
M aadc; der sagdes, de künde ellers let blivc gnavcde. 
Mod Aften rykkcde vi frcem forbi K lip lov, som vi 
havde paa venstre Side . Denne Aften kom Forbin- 
dclsen istand med dem, der fra A ls  var rykket frcrm 
gcnnem Sundcved, og som, sagdes der, nu stod ved 
Graasten.

Onsdagen den 17de naaede vi om Middagen ti( 
Bommerlund. Her gjorde vi Holdt paa en Eng, der 
var gennemskaaret af en A a. Engen var slaaet, og 
Hoet stod iStakke, men det brod vi os ikke om; der- 
imod gottede Aaen os, hvor der var dejligt Band 
baade at drikke og vaste sig i. Kroen laa ved den 
anden S id e ; men ingen af Mandflabet maatte gaa 
derhen, kun Offiser-Oppassere stk Lov at komme over 
Broen. Der blev da gaaet ud fra, at kun Offi- 
sererne troengte til Forfristninger den Dag. Her stodte 
jeg for forste Gang sammen med min Broder Jen s . 
V i  blev indkaldt t il Krigen omtrent samtidig om For- 
aaret 1846; og nu forte Tilfceldet os sammen her.
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Han Var netop Offisers-Oppasser og kom gaaende t il 
Kroen for sin Lojtnant. D er var ikke lang T id  til 
Sam tale ; men da jeg klagede oder, vi var noegtet at 
gaa hen til Kroen, spurgte Han, om jeg fejlede Brcende- 
vin. Jeg svarede, jeg drak ikke engang alt det Broendevin, 
jeg fik t il Forplejning, men havde faaet Lyst t il en 
Kop Kaffe. „D et bliver der nu noeppe noget af", 
vedblev jeg; „men tag du min Feltflaske med derhen 
og faa den fyldt med V in ."  Han Log Masten; men 
Kromandens Vinkoelder var allerede tomt af Offiser- 
Oppasserne paa nogle faa Master noer, som kun var 
fa l t il meget opstruede P rise r. S a a  lod m inB rod cr 
Masten fylde med Rom og tog et halvt Pund Sukker 
til. Og da jeg ikke künde dritte denne stoerke D rik , 
delte jeg med en Kammerat, og da vi derncrst havde 
delt Sukkeret ogsaa, fyldte vi Flasterne med Band.

Ester at have kogt og spist Suppe der ved Aaen, 
marserede vi i en gruelig Hede til Bov om Eftermid- 
dagen. Det var den skroekkeligste Sandvej, jeg har 
set og traadt paa, og mange bleve overvcrldede af Hede 
og Trcethed paa denne T u r . Jeg holdt mig godt; 
ja en anden Underkorporal og jeg bar endogsaa Gevcer 
og Tornyster for Peder N  . . . mellem os hele denne 
M a rs ; og Han blev lykkelig flcebt med t i lB o v . Bov 
er en meget stör B y , der halv ser ud som Kobstad, 
halv som Landsby, men er kun det sidste. Den ligger 
hojt og f r it ; iscer mod Nord er Egnen aaben, hvorfor 
der ogsaa er en god Forsvarsstilling mod en Fjende, 
der kommer nordfra, allerhelst da her er et Stottepunkt 
i  Hovedlandevejen mod O st; da vi havde overtydet os 
om, der ingen Fare var paa Fcerde, rykkede vi gennem 
Byen og tog en S tillin g  ret syd for. Kort cfter fik 
v i at vide, v i flulde blive her Natten over, og vi fik
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Lov at gaa ind i Byen i  Visse Hold at kobe hvad vi 
trcengle til. Men dct blev paalagt os under strcrng 
S t ra f  intet at tage og intet at trodse os til.

F o r at have et S tag s T ilsyn  med bette, fik vor 
Bataljon Ordre at sende en lille Afdeling ind i Byen, 
som stulde gaa ikke blot frcem og titbage paa Gaden, 
men ogsaa ind paa Udsalgssteder, ja i hver Gaard og 
i hvert Hus, hvor de troede at vide eller mene, der 
var Soldater inde. Oberstlojtnanten bod vor Kaptejn 
at afgive sex Mand med en Underkorporal til denne 
Gerning. Kaptejnen kalbte straks mig frcem. „ T o r  
De stole paa Ham til den Fccrd?" spurgte Oberstlojt
nanten. „Som  paa mig sclv", svarede Kaptejnen. 
Der blev nu sagt mig, jeg maatte tage hvilke seks 
Menige med mig, jeg stolede paa. Jeg sagde derpaa 
hojt t il Mandstabet, jeg stulde ud paa en T u r  og 
have seks Mand med, om nogen vilde folge mig fri- 
villigt. Ingen vidste, hvor det stulde gaa hen; men 
de troede, det gjaldt en T u r  ud at se, om Fjenden 
var i Ncerheden. Der kom fem paa en Gang og lige 
straks en sjette. Oberstlojtnanten troede at kunne se, 
det ikke var Bonderkarle, og da Han spurgte dem, fik 
Han at höre, de allesammen var Kobenhavnere. Han 
spurgte dem, hvoraf det kom, de gik friv illig t med mig, 
der var en Bondekarl. „D et kommer deraf, H r. Oberst- 
lojtnant", svarede den ene, „Han er en god Forer, for 
Han ved altid, hvad Han stal göre og hvad Han v il 
göre; det ved kun faa." „V e l svaret", sagde Oberst
lojtnanten, „og gib v i aldrig maa savnc saadanne 
Forere, hverken hoje eller lave, og gib de aldrig savne 
Karle som jer, der v il folge dem friv illig t."

Jude i  Byen var v i saa de to Tim er, Soldatcrne 
stiftevis havde Lov at hente deres Fornodenheder.
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V i  var inde i mange Huse, og sommesteder overraskede 
vi kendelig Folkene; men naar de horte vortALrinde, 
pristc de altid de Danske. V i  fik ogsaa ret at höre, 
hvor dansk en B y  Bov Var, da vi kun et eneste Sted 
horte et tysk Ord, og det var hos en Handlcnde, 
der stod paa Gaden, og rnaaske ikke engang havde 
hjemme der.

V i  kom tilbage ved Solnedgang og fik at höre, 
v i havde Lov at sove hele Natten, hvorimod Tredie- 
parten af Mandskabet stulde staa under Vaaben, og 
de var t il den Ende inddelt i tre S tifte r . Det var 
et S la g s  Piket v i laa paa. Denne Aften stodte v i 
sammen med Tropperne fra A ls , og to Bataljoner 
marserede forbi os og lcengere syd paa. Det var Hede 
Dage, disse Julidage, men Ncetterne afstikkende kolde, 
og der laa Rimfrost paa Grcesset, da vi vaagnede om 
Morgenen. V i  havde da ogsaa vceret vaagnet en 
Gang om Natten, og knuget af Kulden maatte vi lobe 
froem og tilbage. E n  Student horte jeg ved denne 
Lejlighed gentage Jakobs O rd : „Om Dagen fortcerede 
Heden mig og om Natten Kulden, saa der kom ikke 
So vn  i mine Ojne."

Torsdagen den 16de i  Morgenstunden gik vi 
atter syd paa. Og da Dagen blev hed, gjorde vi 
Holdt i en stör Landsby, der paa Folkesproget kaldtes 
H arsle , men som en Lojtnant, jeg spurgte derom, paa- 
stod skreves Harritslev . Det var forste Gang, v i 
vistes til et S la g s  Kvarter, siden vi om Mandagen 
forlod F y n ; men det stulde endda ikke vare loenge, 
og havde ikke stört at sige, da vi kom et helt Kom- 
pagni, omtrent 300 M and, ind i en G aard ; lidt efter 
kom der endda en Afdeling Dragoner. Men vi satte 
vore Gevcrrer i Pyramide, fik Lov at hvile os, som
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vi künde bedst, men v i maalte ikke gaa hundrcde Alen 
dort fra Gaarden, og skulde kunne trcede under Gevcer^ 
saasnart der lod tre Trommehvirvler i Gaarden. Jeg 
lagde mig i Gaarden, hvor der Var Skygge, med mit 
Tornyster t il Hovedpude, fik mig en lille  Sovn , oĝ  
da jeg vaagnede, gik jeg, uden at vide, hvad jeg toenkte 
paa, froem og tilbage ved Gevcererne.

Jeg blev vaagnet af mine Drommerier ved, at 
en gammel, velklcedt Kone stod for mig med saa mildt 
et Aasyn og saa venlig en Hilfen, at det er en Lyst 
endogsaa at tcenke derpaa. „Jeg  v il sc Dannebroge", 
sagde hun. „Jeg skal sporge ad", svarede jeg. V o r 
Kaptejn var i  de Dage Bataljons-Forer, da Oberst- 
lojtnanten, saa vidt jeg fik det at vide, havde T ilsyn  
med Forposttjenesten. Jeg gik ind i Stuen, fortalte 
om Konen og bad om at maatte folde Danncbrog ud 
og vise heude, hvad hun onskede. Kaptejnen sagde, 
Han vilde selv se Konen, og Han fulgte ogsaa straks 
med ud, tog Hylsteret af Fanen, rullede den ud for 
Konen og sagde: „ S e  her, Moer, her ser hun Danne
broge!" Der trillede Taare r over hendcs Kinder, idet 
hun saa paa Fanen og sagde: „Gud hvor den er kon! 
—  da ligner den Tysters noget Vestetoj!"

Over Middag gik det igen S yd  paa —  somme- 
tider over Marker, sommctider ad smalle krogede Veje. 
Den Eftermiddag havde jeg det lille Uheld, som flere 
havde havt de foregaaende Dage, at mit Sm o r smel- 
tcde, lob af Daasen, gennem Brodposen og ned ad 
mit Bukselaar. D isse Smaauheld gav S to f t il man
gen Vittighed, og folgerigtig maatte jeg holde for den 
Eftermiddag. Det var allercde bleven morkt, da v i 
kom ind paa Laudevejen, der forer fra Flensborg t il 
S lesv ig . Ester at have gaaet en halv Time frcem
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her, kom vi ind paa en M ark med Boghvede, der stod 
i Blomster og naaede os l i l  over Knceerne. V i  mar
serede op i  Kompagni-Kolonner, fit Gevceret ved Foden, 
og den Oplysning, vi fik blive staaende i den S tillin g  
indtil videre, som det hcd, paa Grund af, at nogle 
Afdelinger, der stulde scette Forposter ud, endnu ikke 
havde opnaaet Forbindelse med Hinanden, men, som 
vi troede, fordi vi stulde hccrdes og forberedes paa 
mulige Tilfeelde.

Det blev ellers cn noget slcm Nat. A f deu stcrrke 
Hede om Dagen og den evige Trcckken frcrm og til- 
bage i Lobet as otte T im er Var vi bteven saa gennem- 
svedte, at der i Ordets fulde Forstand knap Var en 
tor Traad paa os. Forst lcd vi af T o rst ; men snart 
folte vi Kulden, der inden lcenge bcgyndte at knuge 
os. V i  smaasnakkede forst om, det künde vcere godt 
at faa Kapperne paa, siden bad vi om Lov dertil, 
men fik et besternt Nej; og vi maatte blive staaende, 
l i l  Dagen brod, da meldte en Ordonnans, at Forpost- 
stillingen Var i Orden, og vi künde söge Bivuakstil- 
lingen ved Bilskov Kro . Hertil havde vi ikke langt, 
og inden Solen var hojt oppe var vi paa vor P lad s .

Det var Fredag den 19de J u l i  vi naaede hertil. 
V i  fik forst Forplejning og Lonning; der blev sagt 
os, vi helft maatte sorge for at vaste og torre vort 
T o j, da vi rimeligvis vilde blive her et P a r  Dage. 
V i  gjorde saa, og paa dem ncer, som stulde koge 
Suppe, lagde vi os til at sove. Det var en stör M ark, 
overvokset med hoj Lyng, lidt Grces og enkelte Vidie- 
buste. Disse sidste blev for en D el staaret af So l-  
daterne, der brugte dem til at danne et S la g s  Skcrrm 
af mod So len . Jcg  hentede mig da ogsaa nogle R is , 

-stak dem i Jorden, hoengte min vaflede Skjorte og et
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Lommetorklcede derover; derncest lavede jeg mig et Leje 
med Tornystret t il Hovedpude og Kappen til Under- 
dyne, og lagde nüg derpaa til at sove, trods Jydernes 
F ryg t for det farlige, der künde vcere derved paa 
Grund af, der jo maatte vcere en Mcrngde Hugorme. 
Jeg vaagnede forst ved Melding om, at Suppen Var 
fcerdig; jeg stod op, fandt min Skjorte tor, men mit 
Lommetorklcede stjaalet. Jeg cergrede mig derover, 
ikke saa meget for Tabet, men fordi Frederik den 
Syvende og Kong Oskar fra Sverrig  sad afbildct 
derpaa. Andre Var det gaaet vcerre end mig, men 
da flere Tyverier blev meldt, udsattes der Vagter for 
at hccmme dette Uvcesen.

Her ved Bilskov blev vi omringet af saa mange 
Handlende, at jeg snart ikke har set M age; saa nn 
künde vi saa —  baade O l og Brcendevin, baade Rom 
og B in , baade P u n s  og Kaffe, baade Sm o r og Ost, 
baade Hvedebrod og Kage, baade P ap ir, Penne og 
Blcek. J a  her Var ikke engang Mangel paa nogle 
med deres Tjeneste som Vaskepiger temmelig paatrcen- 
gende; men bedre underrettede paastod, det var af en 
Hel anden, men meget uhccderlig Grund, de var kom
men her.

Lordagen den 20de laa v i ogsaa rolig ved B i l 
skov. Dagen nyttede jeg t il at skrive adskillige Breve. 
Om Middagen havde v i egentlig ikke faaet lavet orden- 
lig M ad, og i  den Tanke at kunne saa lidt i Bilskov, 
bad jeg om at gaa derhen. Kaptejnen skrev mig straks 
en Seddel, hvorefter jeg maatte gaa mellem Klokken 
et og to. Jeg gik til den ncevnte T id . I  Kroen blev 
der sagt mig, jeg godt künde saa M ad, men ikke for 
Offisererne havde spist. D er vankede da W rte r og 
Flcesk for 3 Skilling  (det var lybsk). Suppe og Kod
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for 4 og Steg for 5 Skilling . Tanken om en Ret 
M rte r og Flcesk paa sonderjydsk, som jeg godt kendte, 
fik ordenlig mine Tcender til at lobe i Band. Men 
fra  den anden S ide Var der ringe Udsigter, da der alt 
Var gaaet halvandet Kvarter af den Fritim e, jeg havde. 
Jeg  ventede dog i Gangen; jeg stod med mit Uhr i 
Haanden og vel saglens med et noget nedslaact B lik , 
da Kaptejnen og to af vore Lojtnanter traadte ud af 
den ene Spisesal. Jeg skyndte mig, gemte mit Uhr 
og hilste, som jeg Var skyldig. Kaptejnen ser paa mig 
og sporgcr: „ V i l  De spise i Kroen, for svire er jo 
ikke Deres S a g ? "  „Jeg  vilde saa, H r. Kaptejn", 
svarede jeg. „men det har daarligc Udsigter, skont mine 
Tcender lober i Band efter en Net sonderjydske M rte r 
og Flcesk." „H a r de ikke M ad?" spurgte Han. „H er 
e rM ad n o k", svarede jeg, „men hverken Underoffiserer 
eller Menige faar noget, for alle Offiserer har spist. 
Nu er imidlertid min Fritim e gaaet paa et Kvarter 
ncer, og paa den T id  kan jeg ikke spise og komme til- 
bage og melde mig, sclv om jeg fik Maden straks." 
„D erfo r ved jeg R aad ", sagde Han; „giv mig Scddelcn." 
Han gik ind i Stuen et Ojeblik, og da Han igen kom 
ud, gceldte min Seddel t il Klokken tre istedetfor t il 
Klokken to. Jeg spiste saa M rte r og Flcest og drak 
Kaffe til, og meldte mig Klokken halv tre. V i  laa 
endnu denne Nat paa vor P lads i Lyngmarken. Og 
Sondagen den 21de vilde jeg igen spise i Kroen. 
Der Var Heller intet i Vejen for Tilladelsen, og jeg 
valgte Tiden mellem Klokken to og Ire. Men der var 
saa mange den Dag, at jeg maatte torre mig om 
Munden. Kaffen drak jeg der, men det Var saa det 
hele. D a  jeg havde meldt mig, fik vi kort efter Ordre 
t il at marsere paa Piket mod Overso. D er Var meget
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roligt ved Forposterne den N at, og Piketten var slet 
ikke allarmeret.

Men om Mandag Morgen den 22de J u l i  kom 
vi paa Forpost ved Overso. Det var et vigügt Sted, 
men meget let at göre Tjeneste paa. Noget oft for 
Byen falder to smaa Aaer i en S o , hvorefter Byen 
maaske har faaet sit Navn. Soens Aflob er egenlig 
Begyndclsen til Trenefloden. I  Overso B y  forer en 
B ro  over denne A a ; en anden B ro  forer overLande- 
vejen til S lesv ig , som noeppe er tre hundrede Alen 
oft for Byen. P a a  en Eng mellem Broerne tog Ba- 
taljonen P la d s , og om Dagen udsatte vi blot nogle 
enkelte Poster ved begge Broerne, der forovrigt var 
gjorte ufrcrmkommelige med Vogne, Plove, Harver og 
alle mulige Säger, der fandtes brugeligt t il saadant 
noget. Her var ogsaa et P a r  Kanoner og en Sn es 
Dragoner paa Forpost. Disse havde udstillet en Rcekke 
Poster frcem ad Slesvigs-Vejen, og af og til kom der 
Meldinger om, at Fjenden var i S ig le  og under Frem- 
rykning. Hen paa Eftermiddagen blev vor Obcrst- 
lojtnant cergerlig over de gentagne Meldinger, Han 
skulde vel ogsaa have en Sm ule Sikkerhed for S t i l 
lingen inden Natten. Han bod dersor en Lojtnant, 
en Underoffiscr og tyve Mand at gaa ud som Patro lje  
og se at skaffe saa god Underretning som muligt om 
den Styrke, Fjenden var i Ncerheden med. Jeg kom 
med denne Patro lje . V i gik over en B ro  og frcem 
ad Landevejen, der syd for Overso gik gennem en 
aaben Egn mindst en Fjerdingvej ud; men saa kom 
der Skov og Eng, saa Udsigtcn var ikke lcenger fr i. 
D a  vi kom ud mod dette Sted, fik vi forst Oje paa 
Fjenden, der havde vceret talt om hele Dagen. Det 
saa ud, som holdt de H v il; men der var, mente vi,
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to Bataljoner Jnfanteri, inindst en Eskadron Dragoner, 
og to Kanoner stod afprossede og vendte Mundingerne 
mod os. Jeg gjorde Lojtnanten opmcerksom paa denne 
Omstcendighcd og det uforsigtige i  vorFcerd at blive 
staacnde i sluttet Trop . „ J a " ,  siger Han, „D e har 
Skam  paa en Maade Net; men vi kan jo Heller ingen 
T ing  melde, om vi gaar tilbage nu." „Ingen T ing  
melde?" siger jeg —  „v i har, synes jeg, fuldt og fast 
opsyldt, hvad vi sendtes ud for; vi har dog set og 
kan melde sikkert, Fjenden staar her med en Styrke, 
som vi nu kan enes om, eller som H r. Lojtnanten 
selv behager at mene. Men det Var ikke Meningen, 
v i skulde indlade os med Fjenden. Og det vilde des- 
uden vcere Galskab for tyve Maud at indlade sig i 
Kamp med henad ligesaa mange hundrede; det er der 
Heller stet intet, som taler for." I  det samme kom 
der en egen Uro mellem Slesvigholstenerne. Lo jt
nanten frygtede, de vilde sende os en G ranat, hvortil 
v i stod rigtig indbydende. Han kommanderede derfor 
„omkring!" og „ t i l hojre og venstre former Kcede!" 
hvorpaa v i trak os rolig tilbage. „D et er Skam scert, 
de ikke forfolger os", sagde Han, da v i Var saa nogen
lunde udc af Skudvidde. „D e rtil har de dcres gode 
G rund", sagde jeg, „for vidste de, vi tyve Mand stod 
saa ene overfor dem, havde de vistnok havt Lyst t il 
at saa noglc Fänger, om ikke for andet saa for at 
fritte os lid t ud, men de maa jo kunne se vore D ra 
goner paa Hojen, og hvem sikkrer dem, der ikke holder 
en Hel Styrke bagved. De kan have Grund til at 
mene saameget, naar de ser, hvor dristig v i lober saa 
godt som lige i  S trubenpaa dem." V i  trak os atter 
sammen paa Landevejen, og marserede til vor S tillin g
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ved Overso. Men Meldingen om det, vi havde sei, 
gik straks til Hovedkvarteret.

Om Natten stob vort Kompagni dels paa Lande- 
vcjen, dels bag en lille Bold , der Var opkastet längs 
Aaen ved begge S id e r af Vejen. Fjerde Kompagni 
stod i Bycn  ved den ene B ro , og de to andre stod 
som Reserve midt imellem. D a  Klokken omtrent Var 
clleve, horte vi t il hojre af os over tyve Skud, der 
hvcrt svarcdes af endnu flere. Det var S lesvighol- 
stenerne, der var listet dem frem, som for at give vore 
cn Sa lve , som de straks gengcrldte. Det hele havde 
kun det til Folge for os, at hele Forposten blev allar- 
mcret; vi havde ingen saarede, derimod sagde Folk i 
Vyen, Slesvigholstenerne havde en. Natten gik derpaa 
rolig hen; men Klokken fem om Morgenen foretog 
vore en Rekognoscring mcd fem Tusinde M and, sagdes 
der, frem til Havetoft, uden at stode paa Fjenden.

S traks  efter blev vi lost af Forpost (den 23de 
J u l i ) .  T i l  Bilskov kom vi ikke mere tilbage, men tog 
en Bivuakstilling, som det kaldes, syd for den litte 
V y  Munkvolstrup. Den Dag hcd det sig, v i havde 
Frihed. Dog skulde jeg have Bagt nogle Tim er for 
at paase, ingen log noget paa Markerne deromkring. 
Det var nu iscer Kartoffelagrene, somme havde Lyst 
til, medens Trcenkudstene gerne vilde se t il Klover- 
markerne til Bedste for deres Hefte. Tyve er gerne 
fejge, det viste sig ogsaa her; saa skont vi et P a r  
Steder fandt etter saa nogle ifwrd med at se til Kar- 
toflerne, fik vi ikke fat paa dem, da de lob, saasnart 
de saa os. E n  Trcenkusk fandt vi ogsaa paa ulov- 
lige Veje: Han stod ligc ifcerd med at wfte et dygtigt 
Knippe Klovergrces paa Nakten, da vi kom; og Han 
havde ondt nok derved cndda. „Kan  dine Hefte crde

17
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alt det?" spurgte en af Mandskabet. „Nej —  men 
a dcl' me' Je n s " , svarede Han. Jeg lod Ham vide, 
Han skulde lcrgge Grcesset og folge med os til Vagten. 
Det holdt Haardt at faa Ham overbevist om, Han havde 
forset sig. Men da Han mcrrkede, det Var A lvor, grcrd 
Han og sagde: „A  har altid troet, a Var en cerlig 
Kael —  nu er det forbi." Jeg ynkedes over Ham og 
sagde: „ J a ,  v il D u  lade vcrre at stjcele tiere, saa maa 
D u  lobe, naar D u  lader Kloveret ligge." „A  lider 
it, I  siger. a stjcrl' —  a saa kun mi' Hejst lidt til 
Bedst." „ J a  saa se dem til Bedste med dit eget efter 
denne T id " , sagde jeg og gik viderc.

E n  anden Fcerd havde jeg samme Dag, lige saa 
snart vi Var kommen tilbage til vor Bivuak. Dermcd 
hcrngte det saaledcs sammen: Hver Bataljon og lwer 
anden Afdeling var vist til en Brond i Byen ; i den 
samme Gaard boede Afdelingens Kommandor og Loege, 
her stulde ogsaa de Syge have T ilho ld . Der var 
Fanen ; og de tre M and, der holdt Fanevagt, skulde 
tillige se paa med, at ingen Uvedkömmende Log Vaud 
L Bronden. Nu traf det sig, at vor Brond var god, 
men den i Nabogaarden blev tom. S a a  kom den Ba- 
taljons Mandskab og vilde tage Band af vor Brond, 
men blev vist dort af Vagten. De trucde med at 
komme saa mandstcerke, de künde tage med Magt. 
Vagten meldte Stillingen til vor Oberstlojtnant, og 
Han skikkede Bud til Bataljonen om Forstcerkning; jeg 
blev da skikket afsted med ti Mand og Ordre til at for- 
svare Bronden uden dog at maatte skyde. V i var 
aldrig saa snart kommet i Gaarden, for Kommandoren
f o r .................Bataljon kom med over tyve Mand, der
bar hver to Kogekedler og nogle Flasker. V i  stillede 
os om Bronden, tilsammen tretten Mand. „G aa  til-
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side, Karle ! inine Folk stal have Band , det koste hvad 
det v il!"  raabte Han. Han Irak sin Sabel og gik 
paa. Jeg kommanderede: „foeld Gevcer!" hvilket straks 
stete. Han studsede og raabte: „ E r  I  rasende, Fo lk? 
v il I  angribe os med Bajonetten?" „ V i  angriber 
ingen, H r. Oberstlojtnant! men vi har Ordre til at 
forsvare dcnne Brond mod alle, der med M agt og 
Bold v il tage Band deraf." „Denne B ro nd ", sagde 
Han —  „og med Bold og M agt —  hvad vover D u  
at sige mig paa, K a r l? "  „Jeg har intet at trcettes 
med Oberstlojtnanten om og siger ingen noget paa 
—  men jeg staar paa Vagt her med dette Mandstab 
og forsvarer min Post, til jeg faar ncrrmere Ordre." 
„D e l Var bravt!" raabte vor Oberstlojtnant fra det 
aabne Vindue, hvoraf Han stak sin P ibe ud. „D e 
er en rast K a r l, Underoffiser", sagde Han derncrst, 
„D e har gjort Dcres P lig t ."  „Jeg  man meget be
klage", istemmcde nu den fremmede Bataljons-Komman- 
dor, vendt mod vor Oberstlojtnant, „at De ikke opforer 
Dem hofligt mod min Vagt", afbrod vor Ham. „Hvor- 
for beder De ikke om Band hos dem, der har Lov 
at give, men trodser Heller mod dem, der er nodt t il 
at sige N ej?" „Om Forladelse!" bukkede Han derpaa. 
„ E r  der Band i Vronden, K arle?" spurgte vor Oberst
lojtnant. D a  Han fik t il S v a r , der vist Var Band 
nok, gav Han os Lov at gaa t il Bivuaken og de andre 
til at tage, hvad de havde nodig.

Om Eftermiddagen havde v i helt Frihed, men 
maatte ingen Steder gaa. Jeg stod en T id  paa en 
af de hoje Jordvolde, Markerne var indhegnet med, 
og det glcedte mig at se den Mcengde af Krigsfolk 
og Krigstoj, her var samlct. Egnen var saa stad, at 
jeg künde se over en vid Omkreds; se ikke ene vor

17*
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egen Brigade, men nok en til, se ikke blot a lt Kavalle- 
riet, men A rtilleriet bagvcd ogsaa. Men det var klart 
af alle Tilberedelser, der forestod noget betydeligr; det 
var ogsaa i alles Munde. Eftcrmiddagen brugte jcg 
t il at skrive Breve og tale med Kendtfolk.

D a  vi om Aftencn K l. 9 fik Feltraab, blev der 
spurgt, om nogen ved Bataljonen var sccrligt kendt i 
Egnen mcllem Vedelspang, Jsted og Trcje . Saadanne 
fandtes der ingen. Oberstlojtnanten holdt da en Ta le  
og fortalte os om adskillige gode V ars le r, der var 
Iruffet hos de danske: forst var der en lille Kavalleri- 
fcegtning mellem Io Patro ljer, hvor syv danske havdc 
hugget dem gennem tyve Slesvigholstenere; derna'st 
var der Dampstibet „Heklas" Sammenkomst med det 
slesvigholstcnfke „von der Tann", der cndte med, at 
det sidstncevnte brcendte; der var ogsaa et Held for 
Danskerne ude ved Vesterhavsoerne, som de danske 
havde besät. „Himlen er med os, det er klart", vcd- 
blev Han; „lader os göre os vcerdige til denne Hja'lp 
ved at slaa mandcligen. —  Nu hviler vi os til Klok- 
ken halv to, saa staar vi op, spiser vor Davre, og 
gaar saa rolig til vor Gerning. Jmorgen skal For- 
rcederne drives tilbage til dcres faste S tillin g  til Ovre- 
stolk, t il Jsted og Jsted Kro . De har forskandset dem 
bag Skove, So er og Moser, men de skal", bandede 
Han, „drives derfra, for med os staar Himlen. B i  
gaar paa dem med Bajonetten, det er baade billigst 
og sikrest, og saa sparer vi vore Patroner, og deri er 
v i Forrcedernes Mcstre. Ingen Krystere taales i 
Guds Rige, men hver, der viser sig for bravere end 
sine Kammerater, faar et Dannebrogstegn." Derpaa 
satte vi Vaabnene fra os ; og jeg havde fuldt sat mig 
for at göre efter Oberstlojtnantens Raad og lcegge
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mig til a l sove. Jeg blev imidlertid bedt at komme 
hen ved en Grovt, hvor nogle Kendtfolk vilde tale 
sammen for S laget, der forestod. Jeg gjorde det 
nodigt: jeg vidste nok, hvordan vedkommende Venner 
var, naar et S la g  forestod. Jeg gik dog derhen; men 
Sam talen blev, som jeg frygtede, en Klagen over V e r
dens Synd og Ugudelighed og over den forskrcekkelige 
Forblindelse og at Folk ikke vilde omvcnde dem. Jeg 
sogte at fällte Mod i dem, men det Var et temmelig 
unyttigt Arbejde. „Havde vi bare ikke noget Kod", 
udbrod endelig den cne. Jeg maatte le ad Ham og 
sagde, saa kom vi jo paa Lasarettct. „D u  ved bedre 
min Mening", sagde Han. „Jeg gor saa", svarede 
jeg; „men skal vi klage og cengstes her, v il jeg Heller 
gaa hen og sove. A lt  staaer dog i Guds Haand", 
sagde jeg, „og Klynk og Klage nytter ikke. Jeg har 
lcrst, at raste Karle er Vorherre ncermere end fejge 
Uslinger; og vi har jo svoret at ofre Livet for Konge 
og Fcedreland. Falder jeg imorgen, saa h ils  mine 
Venner." „A t D u  dode som en forvoven K rop?" 
spurgte en. „Det tror ingen", svarede jeg, „forresten 
bliver det jer S ag ."

Jeg afslog en Opfordring om at blive sammen 
at vaage og bede hele Natten. „D et forlangte dog 
Jesus af sine Disiple", sagde de. „Han gjorde saa", 
svarede jeg; „men nu er netop det Modsatte Tilfceldet 
med os: vi er paalagt at sove og hvile os, og det 
v il jeg nu göre." Jeg bod nu Godnat og gik saa 
hen og lagde mig. Om de vaagede Tiden igennem, 
ved jeg ikke, men da Ktokken var totv, vcekkede de mig 
igen og bod mig op at dritte Kaffe, der allerede Var 
kogt. Jeg cergrede mig lidt over, de ikke lod mig sove 
endnu en Time. Men de klagede over, jeg var vranten,
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enten de vilde tage dem af min S jcel cller af mit 
Legeme: i Astes tog de dem af min Sjcel, det taalte 
jeg ikke, og idet de vilde sorge for mit Legeme, ogsaa 
da Var jeg vranten. Jeg fulgte nu mcd og drak 
Kaffen; jeg lagde mig mod deres V illie  atter til Hvile 
og sov t il der blcrstes „Appel".

N u Var det Morgen den 24de J u l i .  Og nceppe 
gryede det ad Dag, for den störe Vandring begyndte 
mod vore Arvefjender Slesvigholstenerne; og den bc- 
gyndte med en Hojhed og en Ro uden Mage. Alle 
Faner vajede, som til Fest eller S la g , Hornene blceste 
og Trommehvirvlerne lode fra Afdclingerne, efter- 
haanden de forlod deres P la d s . V i  skulde den Dag 
have Bagtroppen, og Klokken Var henad fem, inden 
v i forlod vort Stade. V i  maatte snart staa, snart 
gaa; v i kom meget langsomt frem. Klokken 8 horte 
v i de forste Skud i Forpostkceden, og vor Oberstlojt- 
nant sagde: „N u  synger de Morgensalmen; hvem der 
nu Var med!"

L id t efter raabtes der hojt bagfra: „trcek til 
hojre!" V i  saa tilbage og saa den kommandcrende 
General med S tab  og Ordonantser komme ridende 
med Hast som skrcemmet ved Skuddene i  Forpost- 
kcrden. D a  hart kommer t il vor Oberstlojtnant hilscr 
han ogsiger: „Godmorgen, Gerlach!" „Tak , K rog !" 
svarer denne. „Hvordan har du det?" sporger 
Generalen. „Jeg  har det ,̂ bandcde Han, „godt", 
svarede Gerlach, „men er ikke tilfreds med Pladsen, 
du har tildelt mig her bag ved." „Jeg  skal nok tcenke 
paa dig", sagde Generalen. „D et Venter jeg af dig 
for gammelt Kammeratskabs Sky ld " (de havde begge 
vceret Lojtnanter og derncest Kaptejner ved samme 
Regiment i  en lang Rcrkke af A a r). D er faldt nu
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flere Skud og Kanonerne saldl i  med det samme, 
forst Tyskernes og dernoest vore. „Hörer du inine 
Hunde, hvor de goer derude", sagde Krog, „jeg maa 
frem og se t il."  —  „Lykke og S e jr !"  raubte Gerlach, 
og derpaa red den kommanderende General.

F o r os var det egentlig en trcettende Dag. 
Mod Middag kom der saaredc, baade tyske og danske, 
der skulde sendes til Flensborg. Der kom da ogsaa 
noglc Fänger. Klokken henad to dode Kämpen Heu, 
og cn Tim es T id  efter blcv v i trukket ind paa en 
M ark, fik Hvit, modtog vor Lonning og skulde til 
at have Forplejning. V i  kom dog ikke langt med 
dette, for Kanonaden begyndte igen, og denne Gang 
ganske ncrr ved os. Der raabtes: „ T i l  Gevoer!" og 
Ftcesk og Kod, Brod og dErter maatte igen i Vog- 
nene. Det havde dog ingen stör Hast, da vi maatte 
staa endnu Io tre T im er, for der omtrent Klokken 7 
kom Ordre, vi skulde rykke frcrm til Stenderup Skov 
og höre ncermere Ordre. Ved Udgangen af Skovcn 
mod S y d  kom General Krog os imode og siger: 
„N u , Gerlach, kan jeg nu stole paa dig?" „D et
skulde jeg mene", svarede Gerlach. „D u  skal saa 
forsvare Stillingen ved Passet, hvortil Forposterne 
er trcengt frem. D u skal ikke optage Kämpen med 
dem, hvis de ikke gaar paa; men gor de det. saa 
sparer du dem ikke, men holder Stillingen t il det 
yderste." „Jeg skal stille mig paa Vejen, og ingen 
Sa tan  skal trcenge frem, for Han trceder mig under 
Fodder." . „D et er et O rd ", sagde Generalen, rakte 
Gerlach Haanden og sagde: „Gud befalet!"

Oberstlojtnanten talde et Ojcblik med sine Offi^ 
sercr, hvorpaa vort Kompagni kastede en Kcede af 
Skytter ud til hojre for Landcvejen, der blev fulgt
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af to inindre Kolonner. Fjerde Kompagni kastede 
ligedan en Kcede til venstre; men Oberstlojtnanten 
blev paa Landevejen med anbei og trcdje Kompagni. 
V i  rykkede nu rolig frem efter dem, der koempede 
forud. Hele Egnen her mellem Skoven og Hellig- 
bcekken bar S p o r af Dagens Kamp. Her laa en 
S a a re i og der laa  en Doendc, nogle Var endogsaa 
dode. De Var allesammen fra niende Bataljon , for- 
saavidt de vare danske; og noget nnderligt er der ved 
saaledes a i gaa over en Valptads, V i  kom om ved 
en Flok Ambulanser, der gik med deres B aare r og 
samlcde de saarede og faldne op og bar dem hen tit 
Vejen, hvor de skulde forbindes og sendes tilbage.

Saasnart vi ncermede os dem, der holdt Kämpen 
siaaende mod Slesvigholsteuerne, Irak de dem tilbage. 
De skulde nu hvile efter Dagcns Kamp. V i  gik frem 
og tog deres S t ill in g ; men vi var forbudt at skyde 
paa Tyskerne, selv om de skod paa os ; kun om de 
gik paa, maatte vi forsvare os. Stillingen skulde 
holdes; men der skulde soges at faa Kämpen til at 
hvile Natten over, om det vildc lykkes; og det gjorde 
dct: Tyskerne skod tun enkelte Skud paa os, men da 
de mcerkede, vi ikke gav S v a r  paa T ilta le , blev de 
kede af Legen og satte deres Natstilling ud, som vi 
alt havde gjort. V i  stod nu Ansigt t il Ansigt med 
Tyskerne, og det faa ncrr, at der sine Steder var 
mindre end to hundrede Alen mellem os. V i vidste, 
vi skulde staa her Natten over, for i Morgengryet at 
optage Kämpen med dem paa L iv  og Dod om Son- 
derjylland. Det var noget ncer den Hojtideligste Nat, 
jeg havde levet. V i  skiftedes tit at voere paa Post 
og staa med Gevcer ved Foden som Feltvagt, og bette 
havde altid huged mig daarligt, for jeg havde for
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Vane, at blive sovnig ved saadan Stillestaaen, hvor- 
imod Spcrndingen paa Forpost oplivede mig. D a  
Klokken Var tolv, fik vi saa megen Frihcd , at vi 
et Kvarter maatte lcegge os paa dct ene Kncr, lade 
Gevceret falde tilbagc i Armen og tage os lidt M ad 
og Drikke, hvad vi nu havde i vor Pose og Maske. 
S traks eftcr var jeg ude at lose Forposterne a f; og 
det tog lang T id , da v i jo skulde have ordentlig 
Rede paa alt, de havde lagtMcerke til ved Tyskernes 
Bevoegelser. En  dobbelt Post, der stod ved et Hegn, 
fortalte os, at Tyskerue cnkeltvis var lobet ned i 
Skyggc af Hegnet og laa en halv Sn es Mand steerke 
n^ppe tyve Skrid t derfra. De har vist isindc at 
bortsnappe en Post af vore, mentes der, men det skal 
da egentlig ikke bekomme dem vcl. Det falvt mig 
ind at tage dem, jeg lod de tredive M and, jeg havde, 
spredc dem, og vi vare enige om, at lobe hen og af- 
skcere dem Tilbage-Vejen. I  det samme lob de, og 
vi maatte opgive vor P la n . Den hete Egn var op- 
lyst af brcendende Huse og Torveltakke, og vi künde 
se Tyskernes Koede i  en lang Udstrcekning. Natten 
var stille og mild, i det hele en meget mild og venlig 
Sommernat, men det saa ud til Forandring i Vejret. 
Den 25de J u l i ,  for So len stod op, fcrstcerkedcs For- 
postkceden, vistnok udcn Tyskernes Vidende; og med 
<!t lod det gennem hele Lin ien : „N u  fremad til S e jr !"  
V i  satte os alle i Bevcrgelse; Tyskerne stod paa os 
og trak dem derpaa tilbage. Jeg folgte i Forstningen 
Keeden med mit Korporalskab, tredive M and ; da kom 
der en mat Kugle, trcrffer en over Skygget af Felt- 
hucn. Den gled Ham ned over Djnene; men Kuglen 
trillede ned ad Hans B ryst, hvor den blcv siddende 
mcllem „Bandoleret og Munderingen". Han tog
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den tyske Spidskugle, viste den frem og sagde: „H er 
er den forste —  kan de ikke bcdre, er det nogle Ussel- 
rygge, de Slesvigholstenere." —  P a a  Hans Sidemand 
virkede dette S y n  forfcerdeligt, Han blev bleg og ry- 
stedc. Derpaa sagde Han med skcelvende Stemme: 
„Jeg  er blcven syg." „D et er Kanonfcber", raabte 
nogle, „skyd Ham en Kugle gennem Brodposen, saa 
dor Han, eller ogsaa det gaar over." Men Fyren 
faldt om paa Stedet med den Paastand, Han gik ikke 
af Pletten, om vi saa flaacde Ham. E n  paastod, vi 
var pligtig at skyde Ham; Han opfordrede mig til det 
som dcrcs Forer. D er opstod en lille Trcrtte, som 
et S ig n a l, der kaldte os i  Kcede, dog hastig cndtc. 
V i  künde nu tage D e l i  Kämpen, som forresten er 
lettere, end at se til.

Kämpen Var udbrcdt over hele Linien, ogKrudt- 
dampen dannede en tcrttere Taage. So len stod i det 
samme blodrod op, og nisten til samme T id  faldt 
de forste Regndraaber, der blev tcrttere og tcrttere. 
Tyskerne blev en lille  T id  borte for os. De sogte 
at gaa Omvej uden om den störe Bogemose, men vi 
blev sendt derover. Dette blev os en noget besvcrrlig 
T u r , og t il andre T ider vilde det voeret en Umu- 
lighed. Jeg tcenker, Mosen var henad en Fjerdingvej 
lang, og is irr mod syd bestod den af Hcrngcdynd og 
Tuer. Traadte v i fejl ad Tucrne, eller en vaklede 
med os, jog vi Bcnet i efter Skrcevet og havde megcn 
Umage med at komme op igen. D a  vi ncrrmede os 
den sydlige Kant af Mosen, sendte Tyskerne os en 
Hel Hagl af Kugler og Granater. Granaterne var 
dog ikke voerre for os end Kuglerne, for de slukkedes 
saa snart de flog i  Mudderet. Endelig slap vi da. 
over, og dcekkede os bag Skrcenten mellem Mose og.
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Agerland, som og i nogle udtorrede Grave og bag. 
nogle Torvestakke. Her var v i nogenlunde decktet, og 
for en T id  holdt Skydningen inde. Derimod var 
Kämpen haard t il vcnstre for os, i Passet hvor Landen 
vejen gik mellem Jsted-Soen og Mosen. Tyskerne 
havde her kort et Batteri op, som hindrede Danskcrne 
i at trccnge frem; men da vovede vore at köre ed 
Batteri op mod dem; og inden lang T id  blev der 
P la d s , da Tyskerne trat sig tilbage meget skyndsomt- 
Jeg traf sammen med en saarct A rtillerist Tagen 
cfter, og Han paastod, Han var med, da Battcrict 
körte frcem i Passet, og at Tyskerne saarede sekstcn 
Hefte for dem med Geverrkugler, for de fik prasset 
a f; „men saa gjorde vi lyst iblandt dem", fojede 
Han til.

Ester at de var trcrngt frem genncm Passet, maatte 
vi atter lette paa os. Og vi havde nu lige for os 
Tyskerne staaende inde bag deres Forskandsningcr, 
hvorimod vi skulde frcrm uden paa nogcn Maade at 
vccre dcckket af noget; Marken hcrvede sig jcrvnt, og 
der var vist henad en seks hundrede Alen t il deres 
E tillin g . V i  gik frccm i en toet Kcrde og trcengte 
lcengere og lccngere frem. D ct regnede temmclig 
steerkt, og Krudtrogen hccvede sig nceppe halvandcn 
Alen over Jorden ; men, naar v i bojede os og lagde 
an paa Knoeet, künde v i tilnods se at tage Sigte. 
Engang havde mit Gevoer klikket, som jeg ikke mcer- 
kede i den uhyre Mcengde Skud, der faldt for jeg. 
saa paa Ladestokkcns M aa l. Jeg lob frem foran 
Kceden, lagde det ned paa Jorden og Irak det aft 
og var ogsaa saa hcldig, at begge Skuddene gik. 
Ester lang Kamp naacde vi deres Forskandsninger 
paa et halvandet Hundrede Alen. Det blceste til.
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Sto rn i paa hele Linien, saa langt vi künde höre. 
V i  samlede os, som vi künde bedst, og Offisererne 
bod os at raabe et rigtig kräftigt H urra . Men med 
et fik Piben en anden Lyd . Hornene blceste med 
fuld Klang det noget cengstelige „R e tire r!"  V i  stlld- 
sede; men det var udcnfor al T v iv l :  vi skulde tilbage. 
Tyskerne forstcerkede deres J ld , saa Kugler bogstavelig 
regnede ned om os. Jeg sagde t il vor Premierlojt- 
nant, jeg fulgtes med: „Lad os storme; det er Gal- 
skab at gaa tilbage nu." —  „ B i  maa lyde", sagde 
Lojtnanten bestcmt, „R e tire r!"  raabte Han hojt, vendte 
sig og lob ned mod Dcekstillingen ved Moseskrcenten. 
D a  vi naaede dertil kastcde vi os ned eller stillcde 
os bag Torvestakkene. Jeg maatte her lose en Bundt 
Patroner; men vi skulde endnu lcengcr tilbage; og 
det blceste atter „retire r!" V i  havde staaet fem Mand 
bag en Torvestak; og vi enedcs om at gaa bort der- 
fra en for en. Den forste, som gik, fik en Kugle i 
Laarct og faldt paa Stedet. Den anden slap fri. 
Den tredje og fjerde gik omtrent paa en Gang. De 
vendte dem og skod paa Fjenden; da siger den ene 
heftig: „D u  maa ikke gaa —  jeg bliver saa syg!" 
Men Hans Kammerat Var allerede borte. Jeg havde 
just lost mine Patroner, da Han raabte hine Ord, og jeg 
mente at vilde hjcrlpe Ham. Men da jeg kastede mit 
B lik  t il Ham, saa jeg en klar Blodstraale staa ud fra 
Hans B ryst. Han vaklede, faldt ned med Ansigtet 
liggcnde paa den venstre Arm  og var dod. Jeg 
trykkede Hans Haand til Farve l, skod mit Gevcer af 
mod Tyskerne og vendte mig for at gaa tilbage.

Men idet jeg vendte mig, snublede jeg og faldt 
Haardt imod Jorden. Jeg blev lidt overrasket og 
Didste ikke, hvad der var stet mig. Jeg folte en
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underlig Sv ien  i mit venstre Ben, og op ad Laaret 
og Siden foer det med et underligt Stod , som endte 
i mine Fingerender. Jeg saa til Benct og saa en 
stör Bensplint stikke ud gennem et lille H u l i Bukserne, 
og jeg forstod, jeg var saaret og mit Ben splintret. 
D a  jeg provede om det var helt ovre ved at lette 
paa det, fandt jeg min Fryg t stadfeestet. Jeg var 
altsaa bundet til Stcdet. L id t cfter fornam jeg en 
Skcelven over hele Legcmet: jeg havde Saarfeber. 
D a  Federen var sat sig, kom Tyskerne frcem og ind- 
tog Stillingen, Danskcrne havde forladt. De lod 
ikke til at have synderlig Hastveerk med at forfolge 
de Danske. Derimod var de meget omhyggelige for 
at tage Gcvcrr, Sabel, Gehceng og Patrontaske fra 
de saarede, og saaledes gjorde de da ogsaa ved mig. 
B landt dem, der afvcebnede mig. var adskillige, der 
talde dansk til mig; iblandt andre var der en stör 
K a r l med stärkt rodligt Haar og Skceg, som rime- 
ligvis var fodt nord for Flensborg; Han tog mit 
Gevccr, stod det af i Lüften og bandte, det var noget 
meget daarligt Krudt, de danste havde, scert var det 
endda, mente Han, der künde skydes med det, som der 
künde. Nogle andre pillede Patronerne i Stykker, lo 
og gottede dem over de „Dceners" usle „P u lv e r" . 
Det regncde stcerkt; men jeg laa, som jeg var falden, 
med Tornystret paa Ryggen og Kappen rullet paa 
samme. Nu spoendte de Tornystret af mig, lagde det 
under mit Hoved og bredte Kappen over mig; de lod 
mig dritte B in  af en Flaste og gav mig et halvt 
Franstbrod til. S a a  gjorde de dem megen Umage 
og fortalte mig paa en scer Blanding af tyst og dansk, 
at Ambulanserne snart vilde samle mig op, jeg vilde 
blive fort t il S lesv ig , hvor de tyste vilde hele mit
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B e n , og det künde de langt bcdre end Danskerne. 
E n  Ve lv illie  trcrngte sig ind hos ring for disse 
Tyskere, der handlede saa velvilligt imod mig. Men 
La  disse gik, blev Han med det rode Skieg og dkt 
danske Tungeslag, som Han vancrrcde, staaende tilbage 
hos mig. Han stirrede underlig paa mig. Jeg saa 
Paa Ham igen og troede at loese noget niddingsagtigt 
i  Hans B lik ; og det faldt mig ind. Han vilde se, om 
jeg havde Penge eller noget af Vcerdi. Det Var dog 
ikke Meningen; Han gav sig t il at sige: „D er kan 
Danskerne dog se, om de v il, at Retten er paa S lc s -  
vigholstenernes S id e ; nu har Himlen domt os imel- 
lem idag; inden Asten staar vi i Flensborg, og D an
skerne er i  F lug t nord paa. Men det var da ogsaa 
umuligt, Himlen künde vcere dem imod, som kun vilde 
forsvare deres eget. Men nu skal det kendes, hvilken 
Uret I  har gjort os." Han vilde sagt mer; men jeg 
paastod, Han var helt i Vildrede, naar Han mente, vi 
var slaaet: v i var kun gaaet tilbage, fordi vi ved S ig- 
naler var kaldt tilbage. Jeg paastod, Danskerne kom 
nok igen. Jeg spurgte Ham, hvorfor Han som en 
Dansker koempede mod sine Landsmcend. Han paastod, 
Han holdt altid med dem, der havde Net, enten det 
var Tyskere eller Danskere. V o r Sam tale blev nu 
-afbrudt, da storre Flokke Tyskere ncrrmede sig. Jeg 
laa ene en T id  og sik atter Saarfeber. Det forste 
jeg mcrrkede var, at Tyskerne skyndsomt trak dem til
bage. Nogle af vore saarede stiebte de med dem; de 
vilde da ogsaa havt mig med. De lagde to Gevoerer 
og vilde lagt mig paa; og jeg havde ondt ved at göre 
dem forstaaelig, mit Ben var knust, og jeg umulig 
künde lade mig beere paa Gevoerer. M en da de for- 
stod mig, rystede de paa Hovedet og sagde: „D a s
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^olle Teufel! das solle Teufe l!" De gik —  nogle 
andre kom, men de havde meget travlt. Dog, da de 
saa, jeg havde stcerk Saarfeber, heldte de Brcendevin 
r  Munden paa mig; og da jeg ikke vilde dritte det, 
lod jeg det lobe ud igen. De rystede paa Hovedet og 
sagde; „tod, tod!" og skyndte dem bort.

S n a rt  forandredes nu hele S tillingen . Tyskerne 
var neppe kommet tilbage t il dercs Skandser, som vi 
nu tydelig künde se, da Regnen Var Hort op og Krudt- 
rogen trukket tilside, for de danske Kanoner tog til at 
fpille mod dem; og det gik rastere og rastere. Tyskerne 
ftemte i med, og Jorden, hvor jeg laa med saa mange 
andre, rystede i Ordets fuldeste Forstand. Det var 
en underlig S tillin g  at ligge her; Tyskernes Kanoner 
syd for os, Dansternes nord for os; men en Lykke 
var det endda, v i laa saa omtrent midt imellem, og 
Kugler og Granater gik meget hojt over os, hvad vi 
iscer stonnedc af Granatcrne, som v i godt künde se. 
Den cneste Fare, der var, kom, naar en af Tyskernes 
Granater sprang paa Halvvejen, som just ikke horte 
t il Sjeldenhcderne. E n  enkelt Gang morcde en S le s-  
vigholstener sig med at styde ned mellem v i saarcde, 
og saaledes fik en, der laa jcevnsides mig, med et 
Skudsaar i Laaret —  Han havde stottet sig paa den 
cne Arm  og samtalede nred mig —  lige med et en 
Kugle gennem den Arm , Han stottede sig paa. V i  
saa begge to dette som et Niddingsvoerk, da der paa 
hele Pladsen ikke var et Menneste at se med Vaaben 
i  Haand. Ester et P a r  T im er sagtnedes Tyskernes 
Kanonade; et P a r  Gange var der en Forstillingskasse 
eller noget lignende sprunget i Lüften. Men endnu 
körte de et Batteri frem yderst paa deres venstre F lo j. 
De kom körende i  stoerk F a r t ; men aldrig saa snart
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fik de ojnet dem fra vore Kanoner, fordevendte sigmod dem 
allesammcn. Tyskerne vcndte og prossede af; men de 
stk ikke et enesle Skud fyret, for de igen körte dort 
og efterlod de to Kanoner paa Stedet, som vi derfor 
tccnkte var gjort ubrugeligc.

Nu holdt Kanonaden helt op fra vor E id e ; 
Tyskerne standsede ogsaa deres, og et Ojeblik blev der 
en Dodsstilhed paa den for saa urolige P la d s . L idt 
efter rykkede vore Fodfolk frem til Storm . Hvor jeg 
laa, tr^'ngte forst et Jcegerkorps frem med en Ku?de 
og smaa Kolonncr. Omtrent et halvt Hundrede S tr id t  
dag efter kom Fodgarden i samme Orden. Jeg haode 
under den körte Rolighcd faaet mig en lille Sovn , 
og Jcrgerne var gaaet forbi, for jeg vaagnede. Men 
uu brugte jeg alle mine Krcefter for at se, hvordan 
det Angreb lob af, da jeg ikke selv künde tage Del 
deri. Jeg maatte undre mig oder den No og Fast- 
hed, de gik frem med. Garden tog lamgere S tr id t  
end Ja'gerne, og omtrent et halvt Hundrede Skrid t 
forved Standserne, sluttede de dem sammen. De lof- 
tedc nu et vceldigt Hurraraab og styrtcde dem mod 
Standserne. Tyskerne skod deres Kanoner og Gevcerer 
af mod dem; og et Ojcblik efter var alt indhyllet i 
Nog. S n a rt  Hortes atter et H urra , og der var plantet 
danske Faner i Standserne, saa langt jeg künde se. 
Tyskerne var flygtede, faldne eller fangne. L idt efter 
saa jeg en stör Afdeling tyske Dragoner komme spren
gende frem over Banken, og det var tydelig nok, det 
gjaldt et Jndhug paa vor Kceoe, maaske et Forsog 
paa at tage Standserne lilbage. Men i det samme 
lod S ignalet t il vore, en D el af dem lob sammen i 
i Forskandsningerne, de andre sluttede Kredse. D a  
Slesvigholstencrne saa det, gjorde de Holdt vistnok af
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dem selv. E n , der red forud, lod endnu sin Heft tage 
nogle Sp ring , men da Han mcerkede, Han Var ene, 
vendte Han sin Heft mod de andre, truede dem med 
Sabelen, hvorpaa Afdelingen vendte og red dort, fulgt 
af cn S a lve  og et H urra  fra vore Kredse, der straks 
igen oploste sig.

Nu brcrndte den störe Jsted Kro , hvor Tyskerne 
holdt dem lcengst, og Kämpen Irak sig syd paa; den 
künde ikke lcrnger ses fra Siedet, jeg laa paa. V i  
künde nu overstue den forunderlige P la d s , hvor Blodet 
havde flydt fra  Morgenstunden, og hvor mange havde 
kcrmpet, til de bed i Grcessct, mens Regnen faldt, og 
Krudtdampen rugede derover. Nu Var det dejlig S o l-  
stins B e jr ; en let Vind havde drevet Krudtrogen dort, 
Kamptummelen Irak sig mod syd og sagtnedcs mere 
og mere, vor S tillin g  blev mere fri, men mere folelig. 
E n  laa mig saa ncer, v i künde tale sammen; Han 
havde Io S a a r , et i Laaret og et i Armen. Disse 
varc dog ikke saa haarde som mit, det Var kun Kodsa.ar. 
Jeg  kcndtc ikke Ham og Han ikke mig; men v i var 
begge danske, havde kcrmpet og blodte nu sammen, og 
vi folte os ogsaa som Brodre. Han havde viklet et 
B ind  om sit Laa r og et om sin A rm ; og da Han saa, 
jeg intet havde gjort ved mit S a a r , tilbod Han at 
hjcelpe mig, hvad jeg dog ncegtede, da det udtrykkelig 
var sagt os, Saare t havde bcdst as at blöde, mens 
det vilde.

Ncrrmest ved os laa to dode, den, der fik Saare t 
i  B rystct og dode ojeblikkelig, og en Lojtnant; lidt 
lcengere udc i Mosen flimtede jeg vor Premierlojt- 
nant; Han var falden nogle Ojeblikke efter mig. Hele 
T iden havde Han af og t il blcrst i  en Pibe, nu holdt 
Han inde, Han var saglens dod. Hele Strcekningen,

18
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saa vidt v i künde se, var som overstroet med dode og 
saarede, men her havde ogsaa vcrret kcrmpet flere 
T im er. S a a  v i oder efter Landevejen, hvor Tysternes 
Kanoner holdt, laa der dode Hefte, sonderfludte Lavet< 
1er og H ju l a f Vogne. Hist og her var Jorden op- 
revet, og foruden Jstedkroen brcrndte det flere Steder. 
D e l havde vcrret et oplivende S y n  for vi saarede, at 
se vore Fo lk  storme Tysternes Forstandsninger, og 
derncrst sejrrige drage syd paa. N u saa vi et andet 
S y n , som stod i  en stcerende Modscetning til det forste. 
D et var Folk fra  forflellige Afdelinger, som en Times- 
tid efter at Tysterne var flaaede og Kämpen trukket 
lcrngere dort, og der saaledes ingen Fare var paa 
fcerde, dreve om paa Valpladsen og undersogte de 
dode, maaste ogsaa de doende. Kom de til levende 
Folk, klagede de over, de var kommet dort fra deres 
Afdeling, de havde vcrret frygtelig i  Jlden , hcle Ba- 
taljonen var sprcrngt til alle S id er, og de künde ikke 
finde den. Jcg  havde en Folelse af, at hvordan end 
deres Kammerater havde vcerct i Jlden , saa havde de 
vist vcrret forstukket et Sted og nu gik og plyndrede 
de dode. Jeg  spurgte et P a r  Stykker, om de 
gik og forbandt de saarede, eller hvorfor de saa
ledes gik og puslede ved dem allesammen. De saa 
paa m ig; men min Nabo svarede: „D e gaar paa R o v; 
forstaar D u  ikke det?" „N e j" , siger jeg, „hvor stulde 
jeg kunne tcenke, der fandtes saadanne levende Sjcele." 
N u tog en af dem t il at bande og paastaa, Mennester 
levede dog egentlig for at faa lid t t il Bedste, det 
tcrnkte de paa ; og desuden var det en stör Skam, at 
alle de gode Penge og Uhre og meget andet stulde 
graves ned i Jorden, saa v i gor Verden en god 
Tjeneste ved at redde, hvad vi kan, det gor vi jo altid
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ved en Jldebrand. „ J a " ,  svarede jeg, „men dog kun 
for at give det tilbage igen ü l E jeren?" „B lccs D u  
paa det, D u  har faaet, min Fa e r" , sagde Han, „hver 
er sig selv normest, det er nu min T ro ."  Derpaa 
sakkede Han af, og fortsatte ivrig sin Gerning. S n a rt  
kom flere, der forte den samme S n ak ; en paastod, Han 
havde en daarlig Fcltflaske, og at Han gik bare for at 
finde en bcdre. Han kastede L)jnene paa min og sagde: 
„den er god." „M en den er ikke ü lfa ls " , svarede 
jeg. „Jeg  tager den ligcgodt", svarede Han, „D u  har 
ingen B ru g  for den; D u  kan melde, D u  har tabt 
den." „D u  kan melde, din er istykker", svarede jeg, 
„og min faar D u  ikke, for D u  tager den med M agt." 
„D u  var ikke for god at skyde en Kugle i " ,  svarede 
Han og tog Mafien.

Tiden led hen, og Klokken Var henimod seks. V i  
ojnede endnu ingen Ambulanser, og v i frygtede at 
komme til at ligge Natten oder. Endelig kom der en 
Bataljon forbi med Lcege og Ambulanser. Loegen gav 
sig i Snak med os, og jeg bäd Ham at forbinde os. 
Det künde Han ikke, paastod Han, Han siulde med B a- 
taljonen. Men da Han horte, v i havde ligget i  ti 
T im er, bod Han Ambulanserne bcere v i tre over ü l 
Landevejen. Saaledes blev vor Udsigt bedre baade 
ü l at blive forbundet og ü l at komme bort ü l Lasa- 
rettet.

M ens v i laa her, kom der en Dragon-Ordonnans 
fra S lesv ig , eller da fra Slesvig-Vejen, for hele Türen  
havde Han ikke redet, da der var posieret Ordonnans- 
Afdclinger for hver halv M il  lige ü l Flensborg. 
Saasnart Han saa den Mcengde saarede, der laa i  
lange Rcekker ved begge S id e r af Vejen, holdt Han 
fülle og sagde: „Jeg  kan ikke lade vcere at göre jer

18*
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glade, Karle , og kan sige jer I  ikke har kcempet og 
blodt for ingen T ing  idag: nu er de danske i fuld 
Fcerd med a l rykke gennem S le sv ig ; jeg skal bringe 
Melding derom. til Flensborg, hvorfra det stal gaa 
videre l i l  Kobenhavn." Han sporede alter sin Hest 
og flo j afsted. Baade Hans personlige Velvillie og 
Meldingen, Han bragte, gjorde et underligt Jndtrhk 
paa mig; og da jeg spurgte mig selv, hvorfor jeg fik 
Taare r i Ojnene, om det var Hans Ord eller Fcerd, 
der gjorde det, fandt jeg, Han havde gjort et underligt 
Jndtryk paa mig for sin Lyst til at glcrde vi noget 
lidende Vcrsener; men at det dog iscer var Ordet om 
de danstes S e jr , der overvoeldede mig. Nogle Flens- 
borgere, der var kommet ud, kobte, saasnart de horte 
denne Tidende, alt det en Hokcr havde paa sin Vogn 
af O l, B in  og Hvedebrod og delte ud t il os. Jeg fik 
min Snapsflaske fyldt med B in . og to Hvedebrod.

Lccgerne kom nu og forbandt; og da vor egen 
Overlccge saa mig, sagde Han: „D er er en af vore 
egne; Ham v ll jeg forbinde." Han tog nu fat paa 
mig; forst maatte Benet, der stak gennem Bukserne, 
vcek, saa blev Stovle og Strompe flcenget af og lige- 
dan Buksen op over Kncret, derpaa vastede de Benet 
og forbandt det. Jeg spurgte under Forbindingen, 
om jeg künde göre mig Haab om at blive So ldat 
igcn. „A a , den Sm ule R if t " , sagde den anden, der 
hjalp Ham, „D e  er ved deres Bataljon om tre M aa- 
neder", hvorimod vor egen Lcrge rystede paa Hovedet, 
saa jeg gjorde mig intet videre Haab. Kort efter, vi 
var forbunden, blev v i lagt paa Vogne; og det gik nu 
nord paa efter Flensborg. D a  vi naaede Helligbcekken, 
gjorde vi Ho ldt; her var opstillet et uhyre stört Te lt, 
og her var Hcrrens Feltlasaret. Forst blev der spurgt
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os om dort Navn og Bynavn , dort Nummer, Kom- 
pagni og Ba la ljon , om dort S a a r , og om v i var for- 
bundne. V i  blev derncest spurgt, om v i vilde spise: 
de bod os Kodsuppe, Bygsuppe, The og Smorrebrod, 
eller et G la s  V in . Ingen af os Io, der laa i  den 
Vogn, vilde spise eller dritte, men v i maalte ligegodt 
vente efter nogen andre, der holdt forved os.

Her saa vi paa en M ark vest for Landevejen, tvcers 
over for, det störe S y n  af alle de faldne eller de af dem, 
der var blevet opsamlct. De laa i  lange Räder, S ide 
om Side, og de lob da op i  nogle Hundrede. Tor- 
nystre, Brodposer, Feltflaster, Patrontaster, Bandoler 
og Gehceng, Sab ler og Gevcerer og meget andet, en 
D e l af det overstcenket med B löd laa i  Hobe —  det 
saa underligt ud; jeg stk en Taare i  Ojnene; men 
mine Kammerater sagde: „A a  hvad, de er oversat 
t il Ryes Brigade."

V i  havde en rigtig flink Mand t il at köre for 
os; Han fortalte, Han havde hjemme tolv M il fra  V a l- 
pladsen i det nordvestlige Sonderjylland op mod Ribe. 
Han havde Puder med at lcegge under vore Hoveder, 
og af og til spurgte Han os, om der ikke stulde pusles 
lidt ved os.

Forovrigt var der en uhhre Fcerdsel den Aften 
og den Nat til og fra Flensborg; men da der var 
en hpperlig Orden, var der egenlig ikke Trcengsel. A lle , 
der kom fra S yd  med saarede, körte ved den ostlige 
S id e  af Vejen, saa de havde Vejgrovten t il hojre. Det 
var et langt hojtideligt Tog, der flred langsomt og 
roligt frem. Mod Vest körte alle, der kom fra  Nord, 
saa de stk ogsaa Vejgrovten t il hojre; disse Vogne vare 
lcessede med alt, der horte til Hcrrens Magasin, der 
var Halm , Ho og Havre, der var Kod og Flcest, AErter
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og G ryn , B rod  og Brcrndevin og vist mange andre T ing . 
A lle  bisse Vogne saavelsom dem, der körte med saarede, 
vare Bondervogne fra  Sonderjylland. Der sagdes at 
vcrre tilsagt 6000 Vogne, hvoraf 4000 fulgtc Herren 
for at köre med saarede, hvorimod andre 4000 vare 
lcessede med, hvad der horte ü l Magasinet. De fleste 
af bisse sidste saa jeg samlede paa en M ark, i en saa- 
kaldt Vognpark. Ogsaa her herskede en udmcrrket 
Orden. De Var allesammen lcessede, holdt jcrvnsides 
med hverandre i  lange Räder med Stangen vendt mod 
N ord ; de fodrede, men hver Kusk stod forved sine 
Hefte, rede t il at köre paa forste Ordre. De var saa 
passet t il at köre t il hvilken Ende det skulde vcrre. 
N u körte de mod S yd  en efter en anden; men at de 
alle vare vendte mod Nord, tydede paa, de var rede 
t il et Tilbagetog, om det gjordes nodig.

M en naar jeg har fortalt, alle Bondervognene körte 
ved Idersiderne paa den störe Vej, skal her nu ogsaa for- 
tcrlles, atM idten var overladt tilM ilitcrret, der ikke flred 
saa roligt frem. Det var for det meste de saakaldte 
Ammunisionsvogne, baade A rtilleriets og Jnfanterie ts ; 
alle Afdelinger havde vel tildels bortstudt deres Kugler 
og Krudt, og der var saaledes ogsaa Hastvcrrk paafcrrde, 
da ingen vidstc, hvornaar der igen stete Sammenstod. 
Nogle af bisse havde alt vceret borte efter Frag t og jog 
styndsomst syd paa; andre kom syd fra og skulde dort at 
hente. A rtilleriets Vogne var forspcrndt med 6 Hefte og 
Jnfanteriets med 4 ; men iscer naar de vare lcessede, 
rystede Jorden under dem. M idtvejs foer mellem de 
störe tunge Vogne ridende Ordonnanser frem og tilbage. 
Hvem, der vaagede over dennc strenge Orden, ved jeg 
ikke, men jeg saa stet ingen, der gjorde B ru d  derpaa.

E n  M il for v i naaede Flensborg, modtog vi de
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forste Prover paa denne B y s  Gcestfrihed, for saa langt 
var de gaaet ud rned Forfriskninger t il de saarede, der 
forovrigl nok künde trcrnge t il det; men dog Ircrngte 
nok de fleste haardcre ü l Hvite og maaske So vn , men 
det künde Flensborgerne ikke give o s ; og de gav os, 
hvad de künde. Hele Vejen havde Trcengflen vcrret stör, 
men jo ncermere vi naaede Flensborg, jo vcerre blev det. 
T id t  korre vi ikke et halvt hundrede Alen frem mellem 
hver Gang, vi maatte holde; men aldrig holdt v i en 
Gang uden nogen treu hen t il Vognen og spurgte, om 
vi ikke vilde nyde nogle Forfriskninger. D er bodes B in , 
O l ogVand, der bodesJordbcrr,Kirsebcer og flereSager; 
og saameget er vist, at den Kcrrlighed, der vistes os, 
mildnede Smerterne, som künde vor Moder have kysset os.

D a  vi naaede Flensborg, fandt v i Gaderne stroet 
med Halm overalt, der sagdes for at Vognene ikke skulde 
stode de saarede for meget. V i  gloededes nu t il at komme 
til H vile ; men Tiden blev dog lang. V i  var kommet 
til Bycn  Klokken fire om Morgenen den 26de J u l i ,  og 
der blev sagt, v i skulde köre t il Theatret; da v i kom 
derhen, var der lagt til, saa hed det, v i skulde köre hen 
til et Pakhus, hvor vi holdt timevis; og Enden blev, 
at det ogsaa blev fyldt. N u var der nogen T id  Raad- 
vildhed, men saa lod det, Vognene maatte köre hen 
til den russiske Konsul. Her flog endelig vor Time, og 
da Klokken flog otte, blev jeg baarct ind i en uhyre stör 
S a l ,  hvor Gulvet var helt lagt t il med Halm , men som 
vcd sine to störe Lysekroner og sine pragtfuldt malede 
Vcrgge ogLost mindede om,den tilhorte enfornemMand. 
V i  blev lagt i Halmen med Tornhstrene under Hovedet 
og Kappen bredt over os, og derncest overladt t il os selv. 
D a  Sä len  blev fuld, raabte de til os, om v i nu künde 
hvile lidt, mens de sorgede for de andre. Der blev
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rm en Mumlen rnellem de saarede; lcenge varede det 
inden det klarede sig, hvad der Var i Vejen. De spurgte, 
om vi var hungrige eller torstige, men det viste sig nu, 
det Var et eget S la g s  Fornodenhedcr, de trcengte t il at 
hjcelpes med. Langt om lcenge blev der gjort Udvej derfor.

Nu forlod alle os paa en M and og en Kone ncer, 
og de fleste af os faldt i So vn  af Overilclse og Blod- 
tab. Dengang havde jeg slet ikke sovet i to Noetter og 
meget lidt i  den tredie. Den sidste Nat havde jeg 
vceret paa Vognen til Flensborg, den forrige paa Felt- 
vagten ved Helligbcek; og alter den forrige i „B ivua- 
ken" ved Munkvolstrup, hvor mine pietistifke Venner 
just ikke helt fik mig til at vaage og bede, men hvor 
de dog spildte mig endel af den knap tildelte Sovn . 
Jeg faldt da ogsaa i Sovn  og sov et P a r  T im er. D a  
jeg vaagnede, saa jeg en Kone og en Mand gaa og bade 
Saarene med koldt Band, som vist var meget godt i den 
stcerke Hede. Hen paa Eftermiddagen fik vi hver en 
Skaa l Suppe med Brod og Kod, og om Aftenen en 
S ka a l The og et Franskbrod. Om Natten sov jeg lidt. 
Jeg havde just ikke störe Sm erter, men var cengstelig 
for at komme til Skade med mit saarede Ben og vaag- 
nede hvert Ojeblik.

Lordag Morgen gav de os Kaffe og Smorrebrod, 
hvitkct ikke stcmmede med Lcrgeforskrifterne. Op paa 
Formiddagen fik vi stört Besog af russiske Sooffiserer 
og Loeger. De saa venlig til os, klappede os og 
snakkede saa det surrede efter. Lcegerne saa meget spej- 
dende paa vore S a a r  og nikkede tilfreds; ogsaa de snak
kede op, men det var ncesten helt umcelende Lyde for 
mig, kun tror jeg at mene, de i det, de nikkede tilfreds, 
udtalte Ordet „e lu d ra " . Fo r de gik holdt en af dem 
en Ta le , som vor Vcert, Konsulen, oversatte paa dansk.
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Russeren havde sagt, Han Var Adm iral paa den kejser- 
lige russiste „Eskadre", der laa i Flensborgfjorden. 
Efterretningen om Kämpen, de danske havde kcempet, 
ogSejren , de havde vundet, havde lokket Ham og Hans 
Offiserer og Lccger iland, for at vcere Ojenvidner derül. 
D a  Han derncest horte af den kejserlige russifle Konsul, 
at Hans Lokale var fyldt med de tapre danske saarede, 
og da Han undskyldte, Han ikke vcerdigt künde modtage 
sin kejserlige Herskers Undersaatter, der gcestede Ham, 
blev Admiralen stolt deraf, for Han saa deri Tegn paa 
det Venskab, der var mellcm Hans kejserlige Herre og 
den danske Konge; og Han blev glad, fordi Han derved 
fik den bedste Lejlighed til at se og Hilfe de tapre danske.

Han var nu ikke ene vis paa, de danske var tapre, 
men at de ogsaa var udholdne, kräftige og stcerke, da 
de uden Lcegehjcelp var saa sunde, tilfredse og livlige 
tredie Dagen efter S lag e t; nojsomme var de da ogsaa, 
da de laa saa rolige og uden Knur. Russere vilde 
ikke have kunnet baaret halv saa meget og ikke halv 
saa lcenge uden at blive syge til Doden. Derpaa raabte 
de noget, der skulde vcere et H urra  for de tapre danske.

Denne Dag skrev jeg hjem og fortalte mine For- 
celdre og Venner om min Tilstand, og jeg bad dem for a lt 
ingen Sieder at rejse og söge mig, da jeg ikke blev iF len s-  
borg, hvor der var overfhldt og hvor jeg i hvert Fa ld  ikke 
blev mange Dage. Det begyndte ellers at knibe medSaa- 
rene henad Eftermiddagen, og adskillige gik der ogsaa Hede 
i, hvor vedholdende de end badede dem med koldt Band .

Sondag Morgen den S6de J u l i  fortalte de os, der 
om Eftermiddagen skulde vcere Hojtidelighed med alle 
de faldne, over 600 Mand og henad en Sn es Offiserer, 
der skulde komme og lcegges i en G rav  paa Byens Kirke- 
gaard. Det glcedede os at höre ornWren, der skulde vises
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vore faldne Brodre. M en v i spurgte ivrig om Lcrger, 
og enkelte paastod, der blev sorget daarligl for os, dcr 
der nu künde vcere kommet Lceger fra Landets yderste 
Grcendser, nu det var fjerde Dagen efter S laget. D er 
Hortes Klagen hist og her, maaske for en D el gründet 
paa Utaalmodigheden over at skulle blive ved at ligge, 
som vi laa, men dog ogsaa af den Grund, Smerternc 
tiltog. M in  Sidemand var saaledes meget lidendc, Han 
havde et S a a r  gennem det tykke Laar, men alt Dagen 
forud var det ifcerd med at blive fort, og nu Irak det 
sorte sig op paa Maven, saa der vist var Fare for Hans L iv .

Om Middagen kom der endelig en Lcege. Det var 
en venlig midaldrende Mand fra Aabenraa. Han for
talte, Hans Byfolk havde skyndt dem at skaffe Senge og 
Tilbehor istand til 60 saarede, som Han var sendt for at 
afhente. Det var altsaa et S la g s  privat Lasaret, men 
vi skulde blive behandlet der, som det sommede sig at 
behandle tapre Landsmcend. M en ingen skulde tvinges, 
som ikke havde Lyst til at komme der. Han havde 
ellers Lov til at vcelge, hvilke Han vilde, kun ikke de 
tet saarede, der skulde til Kobenhavn og andre langt 
fravoerende Steder. Han bcgyndte straks at tage dem 
ud, Han vilde have. B landt disse blev jeg da ogsaa. 
Jeg klagede mig over, at mit Ben var istykker og nu 
var blevet saa omt, efterat der var gaaet saa mange 
Dage. „D erfo r er der gode Raad", sagde Han, og 
lod hente Pap  i Byen  og forbandt det med.

Sondag Eftermiddag blev v i Mand for Mand 
baaret ned t il Havnen, hvor der laa et saakaldet La- 
saretskib. Jeg var den sidste, der blev baaret ned, og 
fik derfor den Fordel, jeg flap for at blive flyttet i  
en Seng, men blev liggende i  den störe Ku rv , v i blev 
hisset ned i. Det var mens de var ifcrrd med at
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jorde alle de faldnc, v i blev baaret ombord, og ventede 
i  Havnen t il et Dampstib kom, som stulde flcebe os. 
Byens Klokker ringede, og fra et Skib , der laa i  Hav- 
ncn, stodes der et Skud hvert M inut. Hvor glade 
v i ved en anden Lejlighed vilde have vceret ved denne 
Fcerd, kom det os dog denne Dag mcget t il Ulempe, 
da Vandet i Havnen ved den vedholdende Skydning 
kom i en saa stcerk Bolgegang, at Skibet slingrede t il 
alle S ider. Ester at So len var gaaet ned, kom endelig et 
Dampstib og tog os paa Slcrbetog og gik om Natten 
t il Aabenraa med os.

Dct var en underlig Nat og en stadig Travlhed 
med de mange saarede, som nu var blevet meget omme, 
da der jo nu var gaaet fireDagehen, ogingenhavde 
endnu faaet anden Forbinding end den, de havde fra 
Valpladsen. P a a  dette Lasaretstib havde en, jeg ansaa 
for et S la g s  Skibsloege, meget at sige, i  det mindste 
nede i  Rummet, hvor vi laa. Han tog meget hojtide- 
ligt mod os, efterhaanden v i kom ned, forsikrede os, 
v i var hoederlige Folk, som nok stulde finde, v i var 
blandt Danemcend, der vilde göre a lt for at mildne 
os vor S tillin g , som jo ikke künde voere ret god. Han 
log derpaa t il at uddele The og Smorrebrod eller 
Franstbrod t il os, men jeg vendte mig t il Ham og 
bad Ham lave mit sonderstudte Ben lidt ülrette. Jeg  
sagde Ham endog, hvorledcs det stulde lcrgges, for at 
jeg künde faa Ro  i  det. Han paastod, en So ldat 
maatte sagtens kunne have Ro , naar Han laa paa en 
M ad ra ts ; og det hjalp Heller ikke, hvor meget jeg 
klagede og bad Ham. Tilsidst sagde Han: „The kan 
jeg give Dem; men stille Smerterne i  Deres Ben kan 
jeg", saa bandede Han, „ikke. D rik  Deres The og lceg 
Dem saa ü l at sove og bild Dem ind, der ingen T in A
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er i  Bejen. Tilnod kan jeg give et G la s  B in  istedct- 
for Theen, men saa skal De ogsaa lcrgge Dem til R o ."  
Jeg  modtog dog hverken B in  eller Th e ; og da Han 
ikke vilde lcegge mit Ben lidt tilrette, maatte jeg holde 
P inen  ud hele Natten. V o r Se jlad s gik vel af, og 
jeg.lagde ikke Moerke t il andet paa hele Rejsen, end, 
at der blev raabt voldsomt, da vi sejlede om ved S o n 
derborg, at Broen ikke var trukket tilside. Der blev 
snart gjort de fornodne „Anstaltcr", og vi sejlede videre.

Mandag Morgen den 29de J u l i  laa vi i Dag- 
ningen ved Aabenraa Skibsbro. Og inden ret lcrnge 
kom Folk t il at hjcelpe med Udflibningcn. Jeg var 
den forste, der kom af Skibet, da jeg laa i Kurven, 
hvori jeg var bleven hisset ned. Det vcerste var nu, 
jeg skulde bceres paa en Ambulanse-Bor, der künde 
give sig op og ned. Det blev mig derfor en pinlig 
T u r , da Vejen var lang, eftersom Lasarettet laa uden- 
for Byen ved den modsatte Side , og idet den bevcege- 
lige Bcerebor gyngede op og ned, gncdes Stumperne 
af mit Ben mod hverandre. Engang maatte de der
for hvile med mig; men aldrig saa snart havde de 
sat mig ned, for Folk stimlede sammen med alle mulige 
S la g s  Mad og Drikke. Skont jeg nu ikke var oplagt 
hverken t il det ene eller det andet, maatte jeg dog 
drikke en Kop Kaffe. Endelig kom vi til Lasarettet, 
blev kloedt af af meget hjcelpsomme Mennesker og der- 
paa lagt i Seng, hvor vi nu meget stcrrkt loengedes 
efter Lcegen. Han lod Heller ikke vente paa sig. 
Smerterne ved den endelige Forbinding og Sammen- 
foetningen af mit Ben var ikke saa haarde, som jeg 
havde frygtel, iscer af den Grund, det nu var den 
femte Dag efter S laget. Klokken ti laa jeg vasket 
forbundet, trukket i  ren Skjorte og i  en ren Seng,
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og faldt kort efter i  Sovn , mens de syslede mei> 
de andre.

Kort efter at v i havde forladt Havnen ved Flens- 
borg, lagde jeg Mcerkc t il cn, der med scrllandsk Ud- 
tale bandede paa, at den var en N ar, der vilde ligge 
i sin Seng en saa yndig Sommernat, aldenstnnd der 
var saadan en Uro, at ingen künde have S o vn  i 
Ojnene. Han stod og klcedte sig paa og gav sig t il 
at söge og finde Trappen. Han fandt den; men Han 
fik med det samme Oje paa mig, der laa tcet ved i 
en Kurv . Han stojede noget over den Uforskammethed, 
at lade mig ligge i cn Ku rv  som en Hone; om det 
var at lonne Karle , der havde stridt og blodt for 
Fcrdrelandet. D a  jeg sagde Ham, jeg havde selv for- 
langt at blive liggende der, for mit Bens Skyld , der 
var istykker, sagde Han, det forandrede Sagen noget. 
Han gjorde derpaa M ine t il at gaa op ad Trappen, 
men blev hindret af Ham, jeg nu ansaa for Skibs- 
loegen, der meget hidsig og lidt vigtig raabte: „K a r l 
dog! hvor skal Han hen?" „Op paa Dcekket, H r . 
Doktor, at saa lidt frisk Lu ft i  mine Lunger." „ T ro r  
Han, Hans sonderskudte Lunger kan taale den kolde 
N atlu ft? B l iv  i Sengen, det raader jeg!" „A a , H r . 
Doktor, lad mig gaa lidt op. Det bliver for trangt 
under det lnmpne Dcek for en cegte Kulsvier, der nu 
i lcrngere T id  har havt den bare Jord  t il Underdyne, 
den kolde Lust t il Overdyne, Maanen t il Natlampe 
og Himlen til Lo ft." „Han er noget poetisk, K a r l" , 
svarede Doktoren, „gaa kun lidt op da."

Kulsvieren gik i  flere T im er paa Dcekket, som 
det lod til, i  ivrig Sam tale med Vagten. Henimod 
Dag kom Han lidt ned; men aldrig saa snart var jeg 
kommet op paa Skibsbroen ved Aabenraa, for Han
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stob ved Siden med Tornystret paa Armen, og holdt 
en lille  Ta le  om, hvor forsigtig de skulde flytle mig 
oder paa deres Bcerebör, fordi mit Ben Var isthkker. 
D a  jeg klagede mig over den bevcegelige B o r for mit 
B en s Sky ld , spjcettede Han t il den og kaldte den noget 
jammerligt To je ri. Han gik S ide om S ide med mig 
Lige ud t il Lasarettet, stont det mindst Var en halv 
Fjerdingvej. D a  Han kom derud, gik Han rundt om 
og talte med dem, som efterhaanden blev baaret ned 
og lagt i  Sengene. D a  Lcegen kom, bod Han Ham 
straks gaa i  Seng og lod Ham tillige vide, Hans S a a r  
v a r  meget farligt. „A a , H r . Doktor, den Sm ule 
Kugle kan ikke tage Livet af en Kulsvier. Den skulde 
da blive siddende i  Halsen, saa jeg hverken künde faa 
V e jr eller M ad, faa Bramdevin eller Tobak, for nu 
ikke at tale om at slaa en ordenlig Pass ia r af." „Lyd 
nu mit R aad ", sagde Lcegen. „Jeg  stulde dog egent- 
lig  vaskes forst", sagde Kulsviercn, „hv is  her da er 
Band at vaste sig i  her i  Aabenraa, for i Flensborg 
Var det smaat med Smaafornodenheder, Mennefleborn 
stulde have tilfredsstillet." Han blev vist ud t il en 
Post i Gaarden, hvor der stod en Vasteballie. Forst 
da Han havde vaflet og redt sig, gik Han i  Seng ; men 
Han gjorde stcerk Jndsigelse mod, at de tog Hans 
Gangklceder bort, da Han ikke vilde ligge og dovne i  
Sengen altid. Han stod dog ikke op mere. De forste 
Dage var Han lütter L iv  og Lyst, fortalte Soldater- 
historier, baade fra Slagene ved S lesv ig  og Frederits 
og flere af de mindre Trcrfninger, men de bleve alle- 
sammen meget ceventyrlige. Han fortalte om sin Fcrrd 
hjemme, hvor Hans daglige Gcrrning havde vcrre at 
köre t il Kobenhavn med To rv  og Mcelk, sommetider 
ogsaa med Halm. A f og t il körte Han et Lcrs God-
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ning med hjem, men tit körte Han ogsaa med tom 
Vogn, og ved saadanne Lejligheder havde Han fristet 
mangt et ALventyr. I  det hele tcenkte jeg, der künde 
flrives en Hel lang Fortcrlling om alt det, Han havde 
fortalt i  faa Dage, men jeg fandt det ikke passende 
t il Dagbogen, da det egenlig ikke vedkom Soldater- 
tjenesten. Femte Dagen efter, at v i var kommet der, 
forlangte Han om Morgenen, at Sygevogteren skulde 
?ede Hans Seng saaledes, Han künde se t il den anden 
Ende paa Gaden. Det var dog en Sm ule Afveksling, 
lagde Han, at Han stk Gaden set t il den anden Ende. 
Sygevogteren havde ncegtet det, men Han bad nu 
Doktoren om, at Han maatte faa denne Forandring. 
Det blev Ham tilstaaet, og Lcegen sagde ü l Sygevog- 
teren: „ V i  kan jo sagtens foje Ham idag, det varer 
ikke faa lcenge."

D a  Han nu fik Sengen redt efter fit Onske, var 
Han igen liv lig , talte om et og andet, iscer omHusene 
Han nu künde se, Folkene der gik, og iscer Pigerne, 
der viskede Vinduer den Eftermiddag; Han havde alle
rede udspejdet en imellem dem, som skulde vcere Haus 
Kcereste, naar Han kom op. „N u  har jeg dog den 
Fordel", sagde Han, „at jeg ved, hvilken D or, hun 
bor indenfor." Han snakkede hele Eftermiddagen og 
lagde sig til Ro  om Aftenen som vi andre. Ud paa 
Natten vaagnede vi ved, at Han raabte hojt paa Syge- 
vogteren. D a  denne kom, forlangte Kulsvieren heftig 
at faa Lcegen hentet; Sygevogteren gjorde Jndsigelser, 
men nu gav den anden sig t il at raabe og sige: „H r . 
Doktor! kom, H r. Doktor! Det gaar vist ellers galt 
med Jndvoldene! Skynd Dem, H r. Doktor!" Syge
vogteren var gaaet at vcekke Lcegen, da Soldaten blev 
ved at raabe. Men da Han havde raabt Io, tre M i-
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nuter sank Han tilbage i  Sengen, hvori Han havde 
siddet oprejst. L id t efter kom Liegen i  Slobrok og 
T s f le r , men fandt den syge dod i Sengen.

„H an  gjorde det, mens Han künde", sagde Liegen. 
„H an  maa vcere skudt helt gennem Lungen, men Han 
havde maaske levet noget loenger, havde Han ikke stojet 
saa meget."

T i l  S lu tn ing  kan jeg ikke ncegte mig selv den 
Glcede at optage enkelte Minder fra Livet paa Lasa- 
rettet, dels fordi de höre med, og dels fordi de ere 
nogle af de bedste fra hint A ar. Og da jeg nu, snart 
uden at mcerke det, er kommet t il at fortcelle om en, 
der dode, stal jeg for Modscetningens Skyld fortcelle 
om en til. H in  var en Scellcender, Kulsvier var Han, 
og ret en liv lig , ncesten overgiven K a r l . Denne er 
en Fynbo, stille og godmodig i al sin Fcrrd. Dcres 
S a a r  var ncesten ens. De var begge truffen ind 
under det venstre B ry st ; men der var dog den Forstel, 
at Scellcenderens Kugle var gaaet helt igennem og 
ud af Ryggen, Fynboens derimod var bleven siddende, 
saa det forst efter Hans Dod kendtes, den fad i Lungen. 
Scellcenderen dode fem Dage efter, Han var kommen 
paa Lasarettet, Fynboen forst fem Uger efter. Lcegen 
paastod, det var en Folge af Hans störe Rolighed, 
som og, at det var en Folge af Scellcenderens Over- 
givenhed, Han dode saasnart. Derom nytter det jo 
nu ikke at trcettes med de Lcrrde, og mindst for mig, 
der ikke engang har en Mening derom. Nok er det, 
Fynboen havde Livet rigtig kcert, talte immer om 
Fader og Moder, Slcegt og Venner, og hvor glcede- 
lig t det vilde vcere at komme hjem til dem efter al 
udstaact Trcengsel. Og derfor var det Ham ligesaa 
meget om at göre, Han künde blive helbredet, som det var
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Scellcrnderen ligegyldigt; og derfor holdt Han alle 
Lcrgens Forstrifter, som Var de Guds egne Ord. 
Saav id t jeg kan skonne, havde Han Heller slet in gen 
Tanke om, Han dode. Han spiste og drak, lcrste og 
talte den sidste Dag som den forste. Mest faldt Hans 
T a le  om Fader og Moder og dem alle hjemme, som 
dcl lod til Han aldrig künde blive Ircrl af at lale om. 
Han havde ikke voeret der i otte Dage, for Han ven- 
tede sin Fader og Moder, men Hostens Travthed holdt 
dem tilbage. Den sidste Dag Han lcvede, ventede Han 
dem besternt; men de kom ikke. Han ytrede sig mcd 
lidt Utaalmodighed derom til Lcegen, der omgikkes alle 
som crr Fader. Lcegen trostede Ham med, de maatte 
jo saa komme til ncrste Dag. Han spiste sin Middags- 
mad og sov endog sin Middagssovn. Om Eftermid- 
dagen var Lcegens Kone dcrovrc og talte lcenge med 
Ham. D a  hun gik, spurgte hun ivrig, om Han ikke 
onskede at saa et eller andet at spise. Hendes Mand 
syntes nu ikke lcrnger, Han havde nodig at holde sig 
saa stroengt fra et og andet. —  „D er er ing enTing", 
svarede harr, „jeg har savnet saameget her som en 
ordentlig „syufl Mellemmad". Kunde jeg faa dct, 
vilde jeg vcerc glad." —  Hvad en fynsk Mellemmad 
var vidste Konen ikke, men hun fik paa noemere S p o r
gen at vide, det var Smorrebrod med Ost paa. Og 
sagdc: D ct skal D u  ganske rigtig faa cndnu idag.

D a  hun var gaact, sagde min Sidemand til mig: 
„N u  er Han opgivct. Han doer nu indcn mangc 
Dage; dct skal D u  faa at se." „Kan  gcrrne vcrre", 
svarede jeg. „men cllers ser Han, for mig at se, ud, 
som Han har set lang T id ."  V i  talte ikke mere om 
den T ing , men da v i fik Mellemmad ind, kom der 
ganske rigtig Rugbrod med Sm o r og Ost paa t il den

19



290

omtalte K a r l . Han udtalte sin Glcrde derover og be- 
gyndte at spise. Men Han blev nceppe halv fcer- 
dig, for Han sagde: „Jeg  kommer t il at have et 
Boekken." To  Sygevogtere hjalp Ham tilrette dermed; 
men som de stod der, sank Han helt sammen. De sagde: 
„H an  doer!" Og de tog Bcrkkenet fra Ham og tagte 
Ham tilbage i Sengen. Men Bcrkkenet var ncrsten 
fuldt af B löd , og den Syge —  var dod. „D et var 
stille og roligt i Doden som i L ivet" , sagde Lcegen, 
der straks kom til. Dagen efter kom den Dodcs Fader 
og Moder, der var Gaardmands-Folk fra Egnen mel- 
lem Nyborg og Odense. De künde altsaa folge deres 
S o n  til Graven.

M in  Sidemand var fvrresten en Iyde , der stod 
ved Fodgarden. Han sik en Kugle i Brystet, da G a r
den var med at storme Skanserne Best for Jsted Kro. 
Han var truffet i det hojre B ryst, og Kuglen var 
gaaet bag ud et P a r  Tommer fra  Ryggen, og Han 
va r saalcdes bogstavelig skudt igennem. Og dog for- 
lod Han Lasarettet halvtredje Maaned for mig. Men 
de forste Dage, Han laa der, var der kun lidt Haab 
om Hans L iv , Han laa ogsaa ganste rolig hen; men 
endelig vaagnede Han op og begyndte at tale med mig, 
hvad der var god Lejlighed til, da vi laa alene midt 
i  den störe Skolestue, hvorimod alle de andre Senge 
stod längs Vcrggene, saa v i künde, naar v i vilde, sam- 
tale at ingen künde höre det. Han betroede mig nu, 
Han var af dem, Fo lk kaldte de Hellige, og spurgte 
mig, om jeg kendte noget til dem. T i l  Gengcrld sagde 
jeg Ham, at jeg ogsaa var af dem, der blev kaldt med 
dette N avn ; og nu var der straks et S la g s  Fortrolig- 
hed mellem os.

V i  stk nu mange Sam taler, og det folger af sig
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selv, vi Var enige i mangt og meget, og havde hele 
Tiden megcn Fortrolighed sammen. F ra  forst af havde 
jeg min Nod med at tröste Ham over Doden, da Han 
hverken havde, hvad jeg ncermest maa kalde, den gamle 
Hedningetro, som de fleste saa kcrkt udtalte i Ordene, 
at alle, der tro og modig gik i  Kämpen og stk sit 
Banesaar der, indgik til det evige L iv , Han havde 
Heller ikke den almindelige Kristentro, at vi som Guds 
B o rn  varc Arvinger til det evige L iv , som v i fik som 
en ren Naadegave. Derimod holdt Han strengt fast, 
at det gjaldt om, i hvilken Stemning Mennestet var 
i Dodsstunden. V a r  Stemningen gudclig, indgik Men- 
nesket t il evigt L iv ;  var derimod Stemningen ond, 
verdslig eller ligegyldig, gik Mennestet fortabt, for 
„hvor Trcret faldt stulbe det ligge"; og v i var paa- 
lagt, altid at bede og ikke blive trcet, at vaage og bede, 
at vi ikke stuldc falde i Fristelse. Jeg sogte at göre 
Ham forstaaelig, det var noget besternt givet fra  Vor- 
herre, v i flulde fastholde, og ikke saadan en Vaagen 
og Beden i det ubestemte. Men Han blev ved sit og 
styldte mig for, jeg var grundtvigianst. M en efter- 
som det blev bedre med Ham, og Dodstanken traadte 
i  Baggrunden, talte Han ikke mere om det; og Hans 
stadige O rd : „A a  gid vi dog künde do i en lykkelig 
S tu n d !"  sagde Han nu ikke mere.

H id til havde jeg af og t il fly ldt Ham for, Han 
var under Loven; men nu viste det sig, Han i mange 
Stykker, var langt friere, eller da folte sig langt min- 
dre bundet end jeg. Han var saaledes en forvoven 
Kortspiller, og en djerv Danser, men begge Dele reg- 
nede jeg med til det Syndige. Dog det gik endda an, 
men en Dag, vi alter laa og talte sammen, fortalte 
Han mig, hvormeget Gavn Han havde havt af sit Op-

19*
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hold i  Kobenhavn, hvor der var Lejlighed til at se 
saameget og blive forsogt i  saameget. I  Ta lens Lob 
spurgte jeg, hvad Han da egenlig var bleven forsogt i, 
og som Han ikke for havde Halit Lejlighed ü l; og jeg 
hörte nu med Forundring og ncrsten med Harme, at 
det forste Han ncrvnede, var det, der snart ingen Steder 
i  Landet bodes Lejlighed til for Folk, der ikke vilde givte 
dem, og Heller ikke vilde vcelte sig i Synd  eller anden 
Ulcempe, at forsoge, hvordan det var at ligge hos 
Kvinder. Derimod havde Folk ikke nodig at gaa langt 
i Kobenhavn, for der var ti for en, som for en ringe 
Betaling stillede dem til Fo lks Tjeneste.

Jeg  svarede, jeg havde aldrig vceret i Kobenhavn, 
men dog Hort mer end nok om dette grimme Uvcesen. 
M en hvor Han künde Prise det, og tilmed fremhceve, 
at det künde gores Forsog uden Synd , det forstod 
jeg ikke, for hvad der var Synd  udenfor Kobenhavn, 
maatte efter sund Tankegang vcere det i Kobenhavn 
ogsaa. D eri, paastod Han med Bestemthed, jeg tog 
fest. I  Kobenhavn er det en offenlig Jndretning, 
sagde Han, ligesom Vejvcesen eller Skolevcesen her ude 
paa Landet. A lle disse Tose bliver udvalgt, indsat, 
provet og efterset af Sundhedsvcesenet, ja  de bliver 
efterset hver Maaned, og de har deres Takst, hvor- 
meget de maa tage; og de har vist de skal svare hver 
Maaned af deres „P r iv il ig " , og det skal vcere en stör 
Jndtcegt, Landet har deraf hvert A a r. Og, vedblev 
Han, naar nu en bliver enig med en saadan offentlig 
priviligeret Skoge, er det de Lager dem for en Hel 
cerlig S ag . Fo r her gcrldte det, at hvad to enedes 
om kom ingen tredie ved. Egentlig Synd  var det jo 
da Heller ikke efter Hans Mening, at ligge hos en 
Kvinde herude paa Landet, men det forte saamange
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Ulcemper og Bryderier med sig, at Han som sagt aldrig 
havde forsogt sig, for Han kom t il Kobenhavn. Men 
der forsogte Han det, t il det blev Ham en ren Nydelse; 
og det var Han v is  paa alle ordenlige Karle  gjorde, 
hvem der da Heller vilde kvcege deres eget Legeme, 
eüd spare deres Penge. Det undrede Ham kun, Rege
ringen ikke sorgede for at indscrtte et P a r  Stykker 
i  hver B y , da der var saa gode Jndtcrgter af de 
kobenhavnske.

Det var ikke forste Gang, jeg horte denne Jnd- 
retning fremhcevet som offentlig, og samtidig Hort den 
prist som den bedste, der langt overgik Teatret og 
Kunstsamlingerne og andet mere, men det havde dog 
altid vceret af Folk, der cerlig vedkendte dem deres 
egen Ugudelighed. Denne derimod kaldte sig selv 
„H ellig ", og vilde i det hele gcelde for bedre end de 
flcste, derfor maatte det undre mig at höre det af 
Hans M und. J a ,  jeg blev saa scer tilmode, at jeg 
ncrsten flammede mig ved at tale med Ham; saa tav 
jeg stille. —  „D u  troer, det er Logn, jeg siger", tog 
Han igen Ordet. „Jeg  gor saa", svarede jeg. „Og 
iscer tror jeg, det er Logn, at de bliver indsat af 
Sundhedsvcrsenet paa det Offentliges Regning." „ J a  
men ser D u , det Offentlige tager sig dog af alle 
Bornene, de omtalte Fruentimmer foder, det skal just 
ikke vcere mange, men det sker enkeltvis, og Regeringen 
tager sig altid af dem. Jeg ved det ogsaa godt, det 
var Struense og Kristjau den Syvende, der gjorde det 
t il en offentlig Jndretning, og trods a l anden Snak 
er det saaledes siden.

F r a  denne Dag talte v i ikke saameget sammen, 
og jeg var glad ved, Han begyndLe at gaa op, og blev 
desuden snart flyttet ind paa et andet Vcerelse. Dog
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blev Han som sagt ved at vise rnig a l den Velvillie , 
Han künde.

D er blev ellcrs vist vi saarede megen Velvillie 
der i  Byen . Det er allerede sagt, a l Lcegcn, en der 
boende M and, omgikkes os som en Fader, og skondt 
a lt gik sommeligt og ordentlig til der i saa fuldt M aat 
som paa andre Lasaretter, saa folte Han sig dog ikke 
som nogen S lave  af det saakaldte „Reglement". Der- 
ved kom Han tit i Uenighed med en anden lille  
vims F y r , der af og til snusede omkring der, uden 
jeg egentlig ved, hvad Han havde der at göre, men 
Han blev kaldt Inspektoren, t il sommelider ogsaa For- 
valteren. B land t andet mindes jeg, det den 18de 
Oktober regnede og stormede og var meget koldt. De 
Syge klagede for Lcrgen, de fros i Sengen, og dem, 
der var saavidt kommet dem, at de künde vcere oppe, 
paastode Kulden tvang dem t il at gaa i Seng igcn. 
D a  Lcrgen horte dette, sendte Han Bud efter Forval- 
teren og sagde derpaa ü l Ham: „ V i  kommer til at 
have Barm e her omkring paa Vcrrelserne endnu idag, 
H r . Fo rva lte r! Mandskabet kan ikke hytte dem, og 
de maa ikke lide Kulde, de lider nok endda." „N aa 
ja " , svarede Forvalteren, „koldt er det, men de faar 
dog nu holde ud t il iovermorgen." „Hvorfor det?" 
spurgte Lcrgen. „H a r De ikke Brcende eller Deres 
Säger i Orden?" „M ine Säger er altid i  Orden", 
svarede Forvalteren og hcevede sig paa Tcrerne. „M en 
det er mod Reglementet, hvor der udtrykkelig staar: 
„ F ra  den 20de Oktober ü l den 20de A p ril gives altid 
Varme paa Sygevcerelserne efter vedtagne Regler, naar 
Lcrgerne af Hensyn ü l de Syge ikke anderledes monne 
anordne det."" „N aa ja " , svarede Lcrgen; „men der- 
med er jo ikke sagt andet, end at den 20de Oktober
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skal De begynde at göre Varrne paa Vcerelserne uden 
min Anordning." „Jeg  min Salighed ikke!" afbrod 
Forvalteren. „D et scrtter jeg en Sygevogter t il."  
„So m  De v il, H r . Fo rva lter", sagde Lcegen. „M en 
det maa jo da vcere Dem iudlyseude efter Deres 
Reglement, at udenfor det Vedtagne skal De göre 
eller lade göre, hvad Lcegen anordner af Hensyn til 
de Syge. Og nu anordner jeg, her skal gores Varme 
paa." „D et har De ikke Ret til, H r. Overlcrge! for 
den 20de Oktober", sagde Forvalteren. „ S ta a r  det 
ogsaa i Deres Reglement da, at Lcegen ikke har Lov 
at anordne noget af Hensyn til de Syge uden mellem 
den 20dc Oktober og 20de A p r il? "  spurgte Lcegen. 
„Nej, Fanden pine mig, gor der ej", svarede Forval- 
teren. „N aa —  ja lad os saa faa Barm e da", sagde 
Lcegen, „maaskc vi efter den 20de Oktober kan und- 
vcere Varme over ottc Dage, saa sparer vi igen." 
„Nej, saa skal der, Fanden pine mig, vcere Varm e", 
svarede Forvalteren. „N aa , ja, ja —  denStridkom - 
mer v i nok ud a f" , sagde Lcegen. „D et maa jo vcere 
Dem klart, at naar jeg tier gaar De efter Reglementet, 
men sinder jeg noget andet nodvendigt, retter vi os 
efter det." „Fanden skulde dog mere Inspektor her!" 
brummede Forvalteren. Men en halv Tim e efter 
havde vi Varme i Kakkelovnen.

Endnu i hojere Grad end Lcegen viste en Mcengde 
danske Kvindcr der i Vyen os deres opofrende Kcer- 
lighed. De kom daglig paa Lasarettet to Gange, mel
lem Klokken ti og elleve og mellem Klokken Io og tre. 
De kom just ikke alle, men firc ad Gangen, og det 
blev hver tredie eller fjerde Dag, de kom. De med- 
bragte Forfriskninger, som det kaldes, ligcfra B in  og 
Sylte to j, til Steg og Kage, ikke at forglemme Jord-
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dcer ogKirsebcrr og meget andet. S a a  samtaledc de 
med os om et og andet, og gjorde kendelig alt, for 
at vi, som de sagde, skuldc fole, Danmark var vort 
Hjem. Og sandt er det, aldrig for har jeg forstaaet 
Sangerens Ord om Kvinden, der er L ivct i Husct: 
det maatte jeg til Sonderjylland at leere.

En  Dag ret efter Kämpen ved Frederiksstad for
talte den ene mig om en Sam tale, hun havde havt 
med sin Nabokone, der var tyflsindet, om Sagerncs 
Gang. De künde folgerigtig ikke enes, og tilsidst 
afbrod den dansksindede Ordstistet og sagde: „Lad os 
ikke trcrttes mere om det, det gaar over vor Forstand: 
Vorherre hjcrlpe os med det!" „Vorherre?" gentog 
den tysksindede, „nej Ham nytter det ikke at stolepaa. 
V i l  „de Pro jser" ikke Hjcelpe os, bliver vi ikke hjnlpne, 
for Vorherre Han er bleven danstsindet!"

De fortalte meget, om hvordan de tysksindede paa 
alle mulige Maader havde plaget og drillet dem, naar 
de havde Magien. Og det havde de iscer maattet 
fole Vinteren 1846— 49, da Slesvigholstenerne rasede. 
Tidligere havde Dansken jo ogsaa vcrret haanet, men 
dog med Maade, for da var Tanken at vinde alle. 
Men nu blev detMeningenatudrydde altDansk. Mange 
Steder, som i Haderslev, havde de Danstc maattet tie 
og ladt, som var de faldet tilfoje for Tystheden, men 
i  Aabenraa havde de altid holdt Kämpen staaende. 
Det künde de paa Grund af den Mcengde Skibstom- 
rere og Sofolk, der var, og som alle vare danske; og 
de var ikke bange, om der skulde slaaes et S la g , og 
endda nogen Gange, naar Tyskerne drev et cller andet 
a lt for vidt, havde de rykket frem fra Havnen og 
Skibsvcrrfterne over 400 i  Ta llet og vcebnedc, Skibs- 
tomrerne med Okser og Somcendene med Baadshager,
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og saa havde Tyskerne altid maattet stikke Piben ind. 
Denne V inter naaede Tysterne saa vidt at de vovede 
at skrive overDoren ü l deres K lub : „D er Schleswig
Holsteinische Hause." Det var de Danske en To rn  i 
Ojet, men af F ryg t for de slesvigholstenske Soldater. 
som stcendig holdt Vagt der, blev det staaende. Heller 
ikke mens Svenskc og Normcend laa der 1849— 50, 
blev der gjort noget mod det forhadte H us eller da 
den forhadte S k r ift  oder Doren, for de holdt strcrngt 
paa alt skulde blive som det var. Men aldrig saa- 
snart var det danske Herredomme begyndt om Som- 
meren, for Tomrere og Sofolk samlede dem ved 500 
i Ta llet og drog vcebnede op t il Huset, bar en Tjcrre- 
botte med Kost derop, og mens de, der var udvalgt 
dertil, overtjcrrede hin Jn d flr ift , sang hele Flokken 
Sangen: „Dengang jeg drog afsted." Derpaa gik de 
ind og forlangte hver en S n ap s „danstBram devin". 
D a  de havde faaet det, gik de syngende tilbage til 
Skibsbroen. —  Kvinderne mente, det var en herlig 
Hcrvn, og de paastod, at kun danske künde hcevne dem 
saaledcs.

Det var ikke nogle foa Dage, Kvinderne i Aabenraa 
blev ved saaledes, men de holdt ud hele tre Maaneder, 
eller, som de mente, ü l de fleste S a a r  blev lcrgt. Det 
var ogsaa langt fra, de glemte os der blev liggende 
lcrnger, nej de saa alter og alter t il os, og gav os 
endogsaa uldne T ro jer, da Vinteren kom.

S tö r  Koerlighed viste os ogsaa den unge danske 
Prcest, baade ved personlig at besoge os, holde Guds- 
tjeneste for os i Fcellesstab og samtale med den enkelte, 
som og ved at skaffe os gode Bsger. I  det hele 
taget var der en Mcrngde Bogcr om de forskjel- 
ligste T ing .
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Lcegger v i nu dertil, at der blev sendt os Penge 
fra  flere S id e r, v il det kunne ses, hvor hojt vor Kamp 
for Fcrdrelandet blev stattet, og hvor meget der blev 
gjort, for at leite os vor S tillin g .

Forst stal der ncevnes, at vore raste Vaabcn- 
brodre, der havde koempet med os ved Jsted, og endnu 
stod i  Marken mod Fjenden, opgav deres D el i Krigs- 
byttet og lagte desuden Penge til for at vi senere 
künde faa hver fem Rigsdaler. Jeg ved ikke om dette 
gjcelder alle Afdelinger, men det gjaldt da vor. Der- 
ncest fik vi maanedlig fire R igsdaler fra cn Konnte 
i  Kobenhavn. F r a  min Fodeby fik jeg sendt ti R ig s 
daler, og fra den B y  jeg var rejst, da jeg ind- 
kaldtes til Felttoget, fik jeg Ire R igsdaler.

T i l  S lu tn ing  et P a r  Ord om mig selv. Med 
mit Ben, der var gennemstudt og brcekket lidt neden 
for Knceet, laa jeg i elleve Uger, for jeg fik Lov at 
sidde lidt op. Derncrst drev jeg det i  Lobet af tre 
Uger saavidt, at jeg künde gaa ved to Krykker frcm 
og tilbage i Stuen og ude paa den lange Gang. Men 
en Dag, vi var bleven flere samlede, nogle ved Kryk
ker, andre ved Kceppe og atter andre med Armene 
opbundne, tog v i os lidt Morstab med at holde et 
S la g s  Marsovelse paa Gangen, men da tog mit Ben 
t il üt blöde faa stcrrkt at jeg künde spores paa Gulvet. 
Jeg  maatte i Seng at ligge nogle Dage. Jeg fik 
atter Lov at sidde lidt op, men T ilho ld  om at vcrre 
forsigtig, men nu blev jeg angreben af den paa Lasa- 
rettet voerende T y fu s , der i  faa Dage flildte mig ved 
alle mine Krcefter. Det blev mig et ligesaa langt, 
og snart et vcrrre Leje, end da jeg laa med S aare t. 
M en jeg havde da den Lykke at jeg endel af Tiden 
laa i  et eget S la g s  drommende Tilstand, hvori jeg?
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rigtignok kun sansede lidt, men til Gengceld Var mine 
Sm erter mig Heller ikke folelige.

B landt mine Drommerier mindes jeg isoer, at jeg 
vistnok i flere Dage laa og mente, Lcrgerne under- 
handlede med mig, at jeg stulde sendes til Kobenhavn, 
og der stulde M aven tages ud af mig, gores ordcnlig 
istand og scrttes ind igen. Jeg ncegtede det loenge; 
men da de blev ved at paastaa, jeg ellers aldrig künde 
blive rast, gik jeg tilsidst ind paa det. S a a  mente
jeg, de log mig i Sengen, som jeg laa, og bar mig 
ombord paa et Dampstib. Om Natten stulde Skibet 
ligge over ved Svendborg. D er blev v i syge baaret 
ilan d ; og da jeg iforvejen havde strevet hjem om denne 
Rejse, kom min Fader, min Moder og mine Testende 
til mig der. Men hvergang jeg i mine Drommerier 
kom sammen med mine Forcrldre og Sostende, vendte 
min fulde Säm ling tilbage, og jeg vidste mig da paa 
Sygelejet i Aabcnraa.

S a a  laa jeg nogle Dage og tumlcde med, at 
Djcrvelen vilde bilde mig ind, Vorherre dog egentlig 
var ondsindet, i hvert Fa ld  meget haard, da jeg saa 
tidt havde bedet Ham hjcrlpe mig og give mig mit 
Helbred, men Han gjorde det ligegodt ikke, endda det 
var Ham en grumme nem S ag . V ilde jeg derimod 
bare bede Ham hjoelpe mig, og lade de andre, der laa, 
höre derpaa, saa stulde jeg straks komme mig. Denne 
Ta le  forte Han, uden nogen horte det, men med et 
kom Han ind ad Doren, stod paa Gulvet, lidt fra  
Fodderne paa min Seng, i Skikkelse af en stör, noget 
„flanet" Dreng. Han gren hcesligt og sagde: „ V i l  
D u  saa?" Jeg blev halv forstrcckket, men jeg syntcs 
saa en Stemme trostede mig ved at sige: „Modstaa 
Djoevelen, og Han stal fly  for D ig ." Jeg folte, som
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snart aldrig for, at Vorherre var mig ncrr, og jeg 
udtalte Ordene: „B ig  fra  mig, S a ta n ! i Vorherres 
Jesu N avn!" med en saadan Myndighed, at jeg snart 
selv skjalv ved det. Men Djcrvelen eller da den for- 
mcntlige flulmede og lob ud af Doren.

Det blev Slutningen paa de langvarige og noget 
underlige Drommerier, jeg laa i, saa fra det Ojeblik 
var jeg ved fuld Säm ling . Men jeg var meget syg, 
og alle Lcrgernes Kunster künde ingen Vending frem- 
kalde. S a a  opgav de mig. Det skal vel ncermcst 
sige, de tilstod, deres Kunst var utilstrcekkelig over 
for min Sygdom. S a a  laa jeg en otte Dages
T id  uden at saa Loegemidler, men saa tog det For- 
andring med mig. De sagde mig nu, jeg künde 
m aaste nok komme mig, men rkke leve hojere end fire, 
fem A ar.

T id  efter anden kom jeg nu til at gaa op, og 
hen sidst i  Februar Maaned (1851) blev der Ta le  
om at sende mig hjem. Jeg stulde forst undersoges 
a f en Kommissjon, der stulde bestemme, om jeg mere 
künde bruges som Soldat, eller som de udtalte det: 
Jeg  stulde erklceres midlertidig eller fuldkommen „kas- 
sabel". Den sidste Dag i Februar kom den omtalte 
Kommission, og jeg blev erkläret „fuldkommen kas- 
sabel". Jeg fik et S la g s  P a s , hvorpaa der stod 
strevet:

„N r. 16 Underkorporal Rasm us Hansen Gudme 
af 3die Forstcerknings-Bataljons Iste Kompagni, 
Svendborg Am ts 67de Lcrgd, Lobe-Nr. 61, erholdt 
i S laget ved Jsted et Skudsaar igennem Skinne- 
benet med Brud  af Benet 2 Tommer under 
Knceet. Saarene ere nu lcrgte. Det forreste 
har et dybt fastvokset A r  paa det venstre Skinne-
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bensben. Han blev fremstillet til Kassation og 
erkloeret

„fuldkommen kassabel".
Aabenraa den 28de Februar 1851.

P a p e , H v id in g ,
overordnet Lcege. Overloege.

A t ovenstaaende Kassationsforretning er fore- 
taget paa lovbefalet Maade og i min Ncrrvcerelse 
bevidner D a u ,

M ajo r og Bataljonskommandor."
B landt de flere, der blev kasseret den Dag, Var 

v i tre, der skulde t il Fyn , og vi skulde folges ad saa 
langt som muligt, da v i skulde have fr i Vogn. D er 
stulde imidlertid skrives t il S lesv ig  til Overbesthrelsen 
for Korselsvcesenet eftcr et Vognpas t il os. Og paa 
dette maatte vi vente fem Dage. Disse brugte v i t il 
at tage et sidste Fa rve l med vore mange Velgorere 
der i Byen og vi maatte fände, at deres Kcerlighed 
t il os holdt ud t il det sidste. Forst er nu at ncrvne, 
de la lle  med os, som vare v i Sodstende, saa vilde de 
kvcege os med M ad og D ritte , som de ej stulde se os 
mer i Verden, hvad vel ogsaa blev Tilfcrldet med de 
fleste af os, saa toenkte de paa alle vore smaa Fo r- 
nodenheder til Rejsen hjem, for mit Vedkmnmende, at 
jeg stk et Stykke Uldtoj at svobe om mit saarede Ben , 
for at det ikke stulde saa Kulde. Og desuden stk v i 
en Flaste Po rtv in  og en Mcengde Kager med paa 
Rejsen. Ogsaa de militoere Myndigheder sorgede godt 
for os, som sagt ved at skaffe os Vogn fra  Sted t il 
Sted, og desuden give os Fellkappe, Munderingsfrakke 
og Bukser. Det hed sig, v i efter Reglerne stulde levere 
det af, men söm Forholdene stod, stk v i at beholde det.
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Det var om Morgenen den 5te M arts , v i ende- 
lig rullede dort fra Aabenraa, efterat v i havde vceret 
der paa ottende Maaned, og hvortil v i vare knyttede 
med saamauge kcere M inder.

Forst gik Rejsen t il Haderslev, hvor vi maatte 
vente nogle T im er efter en ny Vogn. Derfra körte 
v i ret for Aften til Aarosund, hvor vi stulde voere 
Natten over, da Dampflibet forst gik t il Assens nceste 
Morgen Klokken halv fern. V i  stk tilnods en Seng 
alle tre, og at vi fandt det knebent efter at havelig- 
get magelig saa lang T id  paa Lasarettet, solger af sig 
felv. Nceste Morgen Kloklen syv gik vi iland ved 
Assens, og jeg var atter paa synsk Grund, og stod 
i  samme B y , hvorfra jeg forrige Sommer var sejlet 
dort, dengang som gcrv So ldat, der hastede til Kamp 
og S e jr , nu stottende mig til Stok og med B rev  paa, 
at jeg var „fuldkommen kassabel", og dog var jeg 
glad, for Danmark havde sejret.

Forst over Middag stk v i Vogn fra Assens t il 
Faaborg, og det var lige i Morkningen, da vi holdt 
Haa Torvet i Faaborg, sagde Fa rve l t il vor Kore- 
svend og stk nogle Mcend fra  Byen til at sige os, 
hvor vi heri Byen stulde henvende os med vort Vogn- 
pas og faa fr i Vogn til Svendborg. V i  var nu kun 
to, for den ene havde taget fra os ved Haarby Kro. 
Jeg  stod nu med min Stok, den anden med sin Arm  
opbunden, og Mcendene havde ikke vanflclig ved at 
regne ud, v i var to „ In v a lid e r" . De spurgte, om vi 
var fra  „Jsted" eller „Frederiksstad". Og da de stk 
höre, vi var fra Jstedslaget, vilde de ncesten med M agt 
node os t il at blive i  Byen om Natten, og om 
Aftenenen komme med til et Gilde paa Raadhuset, 
som de nu gik til. Aftenen forud havde Byen gjort
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Gilde for deres hjemkomne Krigsmcrnd, baade S o l-  
dater og Sofolk. M en det havde vceret dem umuligt 
at faa has paa a l den M ad og Drikke, der fri- 
villigt var bragt sammen, og derfor flulde der fort- 

scettes iaften igen. V i  lakkede for Jndbydelsen, men 
sagde, v i vilde helft rejse om v i künde faa Vogn. 
De viste os Kontoret, vi gik derind med vort P a s  og 
fik at höre, v i künde faa Vogn Klokken 1i. Ester Jnd- 
bydelsen gik vi nu hen paa Raadhuset, hvor vi blev 
bcenket og stcrnket, og hvor de flokkedes om os, Mcend 
og Kvinder, og bad os fortcrlle om vore Hcendelser. 
De spurgte alter, hvorfor v i ikke vilde vcere i  Byen  
om Natten. Jeg sagde, v i havde ingen Kvarter. „ S a a  
kender I  ikke Faaborgerne", sagde flere, „ellers künde 
I  sagtens faaet Kvarter." Jeg sagde, jeg kendte dog 
lidt t il deres Gcrstfrihed, da jeg Io Gange havde vceret 
indkvarteret der og to andre Gange marseret derigen- 
nem. „Hvem har De vceret indkvarteret hos?" spurg-
tes der. „S idst hos U h rm a g cr............. ", svarede jeg.
„R ig tig ", raabte en, trcrngte sig frem og trykkedc mig 
i  Haanden. Nu holdt vor Vogn for Deren. De 
fulgte os alle tilvogns og nodte os en Maske V in  med. 
—  I  Svendborg saa v i kun en Vcegler, der viste os 
ind paa en Gcestgivergaard. Her sagde jeg Fa rve l 
t il min Kammerat, gik t il Gudme, hvor jeg overraskede 
min Fader, Moder og Soskcnde, for de endnu var 
staaet op om Morgenen.
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