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Forfatteren til de Livserindringer, som her offentlig
gøres i Uddrag, afdøde Oberst af Artilleriet Emil Madsen,
var født i København den 27. Juni 1830. Hans Fader,
Andreas Christian Madsen1), var dengang Passkriver
ved Københavns Toldbod, men blev siden Toldforvalter
i Præstø, hvor han døde 1882. Hans Moder Emilie Julie
var født Gamél. Han var døbt med Fornavnene Augu
stin Julius Christian Emil.
Efter at have gennemgaaet Mariboes Skole i Køben
havn blev Emil Madsen i 1848 Elev paa den konge
lige militære Højskole, som han besøgte i de følgende
Aar, dog med en Afbrydelse i 1850, da han deltog i det
sidste Felttog under Treaarskrigen. 1854 blev han Pre
mierløjtnant i Artilleriet og tjente derefter i Hæren ind
til 1895, da han som Oberst i samme Vaaben faldt for
Aldersgrænsen. Hans lange Tjenestetid var delt mellem
Artilleriet og Generalstabens topografiske Afdeling, for
uden at han i en lang Aarrække var Lærer ved Officers
skolen. Allerede som Premierløjtnant deltog han i
50’erne i Opmaalinger paa Sjælland og Fyn. 1861 blev
han Kaptajn, og i Begyndelsen af Krigen 1864 var han
ansat som Souschef ved anden Armédivision (General
major du Plat); senere, under Kampene ved Dybbøl,
forflyttedes han til Korpsintendanturen, hvor han først
var »Kommitteret«, senere fungerende Chef. Efter Freds
slutningen vendte han tilbage til Generalstabens topo
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grafiske Afdeling, ved hvilken han stod til 1870. Efter
dette Aar faldt derimod hele hans Tjeneste i Artilleriet,
hvor han efterhaanden, efter i 1879 at være forfremmet
til Oberst, beklædte flere Chefsposter, især ved Tøjhus
afdelingen og sidst ved II Artilleriregiment.
Emil Madsen besad som Officer stor Dygtighed og
mangesidig Indsigt. Hans Interesser var dog i højere
Grad knyttet til Hærvæsenets teoretiske og tekniske
Opgaver end til det rent praktiske Soldaterliv. Han
var en livlig og modtagelig Aand, en saare flittig og
samvittighedsfuld Arbejder og havde en ikke ringe vi
denskabelig Sans. Hans Opmaalingsrejser gav ham In
teresse for Stednavne, Oldtidsmindesmærker, Landsby
kirker og Folkeskikke, og da han i 1870 var blevet Læ
rer ved Officersskolen i Hærordning og Krigskunst, før
tes han ogsaa ind paa krigshistoriske Studier. Hans
videnskabelige Sysler satte Frugt i adskillige Afhandlin
ger, saaledes om »Sjællandske Stednavne« i »Annaler for
nordisk Oldkyndighed og Historie«, om »Højdeforhol
dene paa den sjællandske og fynske Øgruppe« (»Tids
skrift for Landøkonomi«) og om forskellige krigshisto
riske Emner, især i »Historisk Tidsskrift«. Ved Siden af
disse Arbejder, der har Interesse ogsaa for Lægmænd,
har han skrevet en Del rent militære Afhandlinger, saa
ledes »Generalstaben 1808—1908«, og Lærebøger for sine
Elever paa Officersskolen.
I sine Erindringer fortæller Oberst Madsen udførligt
om to særlige Hverv, der blev ham overdraget af Hær
ledelsen: 1878 blev han sammen med Ingeniørkaptajn
Hoskiær sendt til Balkanhalvøen, især for at studere
de Befæstningsanlæg, som Tyrkerne under den da nys
afsluttede Krig med Russerne havde opført til Forsvar
for Konstantinopel og i den berømte Plevnastilling. Og
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i 1887 deltog han som Chef for en Repræsentation for
den danske Hær i en Mission til Jubilæumsfestlighederne
i Chikago.
Emil Madsen naaede den høje Alder af næsten 90
Aar, idet han først døde den 19. December 1919. I det
henved 25-aarige Otium, han nød efter sin Afgang fra
Hæren, fortsatte han flittigt sit Forfatterskab. De Erin
dringer, som hans efterlevende Hustru i andet Ægteskab
nu har foranlediget Udgivelsen af, forelaa i det væsentlige
færdige fra hans Haand 1911 (Brudstykker af dem har
allerede været trykt, til Dels dog i stærkt forkortet Gen
givelse, i »Militært Tidsskrift« 1913, i »Nationaltidende«
1914 og i »Illustreret Tidende« 1917—18). Store Dele af
disse Erindringer har en saa udpræget privat Karakter, at
de ikke egner sig til Offentliggørelse, og i den her forelig
gende Udgave er der af den Grund foretaget betydelige
Forkortelser. Desuden har Udgiveren anset det for rettest
at omordne Stoffet en Del. Forfatterens Manuskript bestaar af to helt adskilte Hovedafsnit: »Erindringer« og
»Smaa Oplevelser under mit militære Liv«, foruden nogle
særlige Optegnelser, hvori han fortæller om enkelte af
sine Ungdomsvenner. I den foreliggende Udgave er
disse forskellige Dele af Manuskriptet sammenarbejdet
til en enkelt fortløbende Skildring, hvorved Fremstillin
gen formentlig har vundet i Læselighed. Hvor der er
sket Udeladelser, er dette antydet paa hvert enkelt
Sted. Hist og her har Udgiveren givet sammentrængte
Referater (trykte med Petit) af Afsnit af Manuskriptet,
som han har fundet det rettest i øvrigt at forbigaa,
medens et kort Uddrag af Indholdet dog maatte siges
at have Betydning for Sammenhængen i Fremstil
lingen.
Herudover er der kun indført saadanne sproglige og
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stilistiske Ændringer i Manuskriptets Tekst, som det
maa antages, at dets Forfatter ved et sidste Gennem
syn af det selv vilde have foretaget, og enkelte rene
Hukommelsesfejl er rettet. Saabys Ordbog er lagt til
Grund for Retskrivningen.

I.
SLÆGT, BARNDOM OG UNGDOMSAAR

Mine egne Erindringer rækker selvfølgelig ikke meget
langt tilbage i Tiden, kun til nogle af mine Bedstefor
ældres sidste Aar, men ved deres Fortællinger er der
ikke saa lidt fra den meget ældre Tid, der næsten staar
for mig, som om jeg selv havde oplevet det. Længer
tilbage i Tiden ved jeg omtrent intet om min Slægt.
Der kan være forskellige Grunde til, at Traditionen
er gaaet tabt, deriblandt ikke mindst, at allerede fra
Begyndelsen af dette Aarhundrede var den Interesse
for Slægten, der viste sig saa udpræget i alle Lande i
de tidligere Aarhundreder, næsten forsvundet. Allerede
da var Individualismen traadt stærkt frem, og de slette
og urolige Tider bidrog deres til, at man i Reglen ikke
bekymrede sig stort om andre end sine allernærmeste.
Men andre Aarsager traadte til for mine Bedstefædres
Vedkommende. Min Farfader var yngre Søn af en Gaardmand i Erikstrup paa Laaland og tilhørte altsaa ved
sin Fødsel Bondestanden. Hvorledes eller hvorfor han
er kommet til København, ved jeg intet om. Næppe er
han kommet hertil som Soldat, thi han var vel da efter
hin Tids Skik blevet ved at kalde sig med Bynavnet,
saaledes som det synes at have været Reglen, om der
end er talrige Undtagelser. Formodentlig har han, som
det nok ikke var ualmindeligt i hin Tid, maattet drage
tomhændet hjemmefra for at se, hvad han kunde faa
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fat i. Han blev først Karl i det kongelige Køkken; se
nere forfremmedes han til en noget bedre Stilling, jeg
ved ikke rigtig til hvad, men han havde indtil sine sidste
Leveaar at bestille med Indkøbene til Køkkenet og de
derhen hørende Regnskaber. Det kongelige Køkken ind
tog dengang en langt mere fremragende Stilling end nu.
Kokkene og de, der ellers hørte til Personalet, betragtede
sig næsten som Embedsmænd og var ligesom disse tem
melig store Folk. Det er en bekendt Sag, at Frederik
den Sjette, naar han om Vinteren boede paa Amalien
borg, ikke engang ulejligede sit Køkkenpersonale med
at tillave den Chokolade, han plejede at drikke om Mor
genen, men fik den fra en Konditor i Lille Strand
stræde. Derimod er det vel næppe rigtigt, naar det for
tælles, at Kongen, der stod tidlig op og ofte i Vinter
morgenerne arbejdede ved Lys, selv plejede at lukke op
for Konditordrengen, der bragte Chokoladen ad en Bag
trappe umiddelbart til Kongens Arbejdsværelse. Køk
kenpersonalet kom vel i Christian den Ottendes Tid til
at spille en endnu større Rolle; men allerede under Fre
derik den Sjette var det saa fornemt, at jeg godt kan
forstaa, at min Bedstefader saa meget som muligt har
søgt at bringe i Forglemmelse, at han var udgaaet af
Bondestand. I alt Fald holdt min Bedstefader ingen For
bindelse med dem af hans Slægt, som var blevet til
bage i Fædrehjemmet, og han omtalte aldrig hverken
dem eller dette. Muligt har han ogsaa følt sig tilsidesat
i Hjemmet eller lignende, men derom ytrede han sig
ej heller.
For min Morfaders, Augustin Cyrille Gaméls1), Ved
kommende havde det, at Traditionen tabtes, vel for en
Del sin Aarsag i, at han var fransk Emigrant og havde
flakket meget om, inden han kom til Ro her i Dan-

11

mark. Jeg ved, at hans Forældre havde en Landejendom
i Bargemon i det sydlige Frankrig, men han hørte
næppe til nogen Adelsslægt, saa at han ikke af den
Grund behøvede at udvandre, da Revolutionen brød
ud. Derimod var Familien meget religiøs og kongelig
sindet og talte adskillige gejstlige blandt sine Medlem
mer, især paa hans Moders Side. En Broder til hende
var Domherre og den sidste, der bar Titelen curé archiprétre et Steds i det senere Departement Var førend Re
volutionens Udbrud. En anden Broder var Guardian
eller Supérieur for Kapucinerne i Aix. En tredie, der
formentlig ogsaa var gejstlig, boede i Landsbyen St.
Raphael ved Fréjus, og her og senere i Aix blev han
opdraget sammen med en Broder. Moderen var barne
født i Montferrat i Italien, men var nok tidlig med
sine ovennævnte Søskende kommet til det nærliggende
Provence. Sandsynligvis var det netop de ovennævnte
Følelser, skærpede ved Opdragelsen af gejstlige, der
bragte min Bedstefader til i 22 Aars Alderen at forlade
sit Hjem. Der er et Sagn om, at han skulde have be
givet sig til Paris og ladet sig bevæge til at deltage i
den blodige Kamp om Tuilerierne den 10. August 1792,
og at dette tvang ham til at forlade Frankrig. Men be
stemte Vidnesbyrd herom forefindes ikke; af forskellige
Papirer fremgaar det, at han alt i April 1792 befandt
sig i Piémont, at han paa Efterretningen om, at en kon
geligsindet Hær samledes ved Coblenz, begav sig der
hen, og at hans Ansættelse i denne Hær regnedes fra
1. August samme Aar. Det kan vel tænkes, at hans An
sættelse er antedateret, saa at han desuagtet har kunnet
være i Paris den 10. August, men Sandsynligheden er
for, at han har begivet sig til Rhinhæren gennem
Schweiz i Slutningen af 1792, og han drog derpaa

12
til Amsterdam, da han havde erfaret, at Prinsen af
Oranien vilde danne en Hær mod de revolutionære i
Frankrig. Her kunde han dog ikke blive længe, thi
kort efter erobredes Holland af de Franske. Det var
nu hans Agt at forsøge sin Lykke i Rusland, og han be
gav sig paa Vejen dertil med Hamborg som første Op
holdssted. Her var han sammen med en Onkel eller
anden Slægtning, der var Kapucinermunk og døde her.
Alene drog han saa til København og ernærede sig her
først som Frisør under Navnet Pasqualino, der var en
Ændring af hans Moders Familienavn Pascalis, fik Bor
gerskab som saadan i Aaret 1800 og antog da med det
samme sit fædrene Navn Gamél. I 1804 indgav han en
Ansøgning til Kronprinsen om at faa Privilegium til at
sælge Produkter fra Provence, saasom friske Frugter,
vellugtende Sager og Likører, Artikler, som han, efter
hvad der oplyses af Ansøgningen, kunde have fra sin
Familie af en Fædrenearv, han skulde modtage. Det
hedder iøvrigt i Ansøgningen: »Underskrevne Augustin
Cyrille Gamél, som takker det højeste Væsen og Skæb
nen for at have ført mig til Danmark, gentager, ganske
stolt af at være en Undersaat af saa god en Fyrste,
Eden om oprigtig Hengivenhed og Troskab. Et Bevis
paa min Hengivenhed for Nationen er, at jeg har for
bundet mig med samme ved de stærkeste Baand, idet
jeg har ægtet et anstændigt Fruentimmer, med hvem
jeg har 4 Børn og Haab om at faa flere. Ved at se min
Familie tiltage, er det min Pligt at forøge min Vindskibelighed. Haarskærerprofessionen, som jeg driver, er
om Sommeren ikke tilstrækkelig til at underholde mig.«
Uagtet Oldermanden for Urtekræmmerlauget bad Magi
straten ikke at reflektere paa denne Ansøgning, bevil
gedes den dog af Kongen1). Aaret efter, i 1805, saa han
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sig i Stand til at købe Stedet Østergade 27, hvor hans
Efterkommere endnu fortsætter den saaledes begyndte
Forretning1).
Der er den Ejendommelighed, at han var den eneste
af Navnet Gamél, som emigrerede. Hans tre Brødre for
blev i Provence. Ligeledes kan det bemærkes, at der
ikke i Frankrig eller andetsteds findes andre af Navnet
Gamél end Personer, der hører til denne Slægt.
Den Omstændighed, at min Morfader leverede meget
til Hoffet, bevirkede, at min Farfader ofte kom i hans
Butik, og der udviklede sig deraf efterhaanden et Be
kendtskab mellem Familierne, saa at Børnene ogsaa
kom sammen, og dette førte til sidst til, at min Fader,
der var ansat i et Kontor paa Københavns Toldbod,
forelskede sig i en af Døtrene, og at denne blev hans
Hustru.
Deres Ægteskab, der blev indgaaet samme Aar, som
min Morfader døde, og saaledes begyndte i Sørgetiden,
blev kun kort. Min Fødsel blev Aarsag til min Moders
Død, og min Fader blev saaledes, inden han endnu
havde naaet sit tredivte Aar, Enkemand.
Omtrent paa samme Tid havde min Farfader købt et
Hus, paa Hjørnet af Laksegade og den nuværende Nikolajgade, og min Fader flyttede da derhen sammen
med sine Forældre og Søskende, saaledes at han be
boede den ene Etage, hans Forældre en anden, og en
gammel, ret velhavende Dame, Jfr. Germann, som Fa
milien havde kendt i flere Aar, den tredie.
Uden at jeg ret ved Grunden, kom jeg dog ikke til
at være hos min Fader. Det er sandsynligt blevet anset
for nemmere, at jeg blev anbragt hos min Mormoder,
i hvis Hus der endnu fandtes en ugift Datter, som til
bød sig at hjælpe til med min Pleje.
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Det blev saaledes i min Mormoders Hus, at jeg kom
til at tilbringe mine første Barndomsaar, og hun havde
utvivlsomt ved sin for alt godt og skønt aabne Sans
den største Indflydelse paa min tidligste Udvikling.
Hun var en indfødt Københavnerinde1), men tilhørte
allerede nærmest den ældre Tid, som dengang var i
Færd med at forsvinde, og ved sine livlige Fortællinger
om sin Barndom og Ungdom bragte hun mig i aande
lig Forstand i Berøring med den. Det gamle København,
det vil sige det København, der hørte til Slutningen af
det 18. Aarhundrede, stod allerede meget tidligt levende
for min Fantasi. Hun var født i Færgestræde2), hvor
hendes Fader havde haft en lille Ejendom, til Byens
Brand i 1795 lagde den i Aske. Hun beskrev levende
Slottets Brand i 1794, og hun og jeg saa tydeligt,
hvorledes Luerne hin varme Sommerdag, da Branden
begyndte, nærmede sig Stedet, hvor hun var født, og
lagde dette og de andre smaa Huse rundt omkring i
Aske. Allerede to Aar i Forvejen havde hun gjort min
Morfaders Bekendtskab, og de var dengang nygifte.
Efter Branden boede de i nogle Aar først i Bredgade
og siden paa Hjørnet af Lille Kongensgade og St. Jørgensgade, og mangfoldige var de Erindringer, som for
hende knyttede sig til dette Strøg omkring Nikolaj
Taarn, der er et af Byens i historisk Henseende mærke
ligste, og som hun særlig var knyttet til, idet den store
Kirke, hvis Tilintetgørelse ved Branden i 1795 hun ogsaa
ofte dvælede ved, havde været hendes og hendes For
ældres Sognekirke. Paa Kirkegaarden dér laa de begra
vede, og der hvilede ogsaa en Broder, den eneste, hun
havde haft, der var død ganske ung.
Hendes Fortællinger har bidraget til, at jeg stedse
har betragtet det som en Forsmædelse, at den gamle
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Kirke aldrig er blevet bygget op igen1), og at man har
benyttet Pladsen omkring den uden Hensyn til de gamle
Minder. Allerede i min Barndom stod Slagterboderne i
Grænsen af Kirkegaarden ud imod Lille Kongensgade,
ogsaa, saavidt jeg husker, mod Vingaardsstræde, og der,
hvor Nikolajgade nu er, men der var dog levnet et be
tydeligt, indelukket Stykke af den gamle Kirkegaard,
imellem den nuværende Nikolajgade og Baghusene i
Vingaardsstræde og Smedens Gang. Gravstederne var
ikke fredede, men der var nok af Hyld og andre Buske
og rigeligt Græs, og det var en Festdag for mig, naar
der om Sommeren blev solet Sengklæder der, og jeg fik
Lov at følge med derhen. Alt dette er forlængst forbi.
Jeg erindrer, hvor underligt det greb mig senere i Ti
den, at se Ligkisterne blive gravet op, da Nikolajgade
blev anlagt. Mange fra gammel Tid var ufortærede, og
de blev tit paa raa Maade hugget itu og de dødes Ben
proppet i store Kurve for at transporteres, jeg ved
ikke hvorhen. Det var Forkrænkeligheden i egentlig For
stand, man da var Vidne til, thi ingen bekymrede sig
om, hvis Gravfred det var, som blev forstyrret. Og
dog laa under Kirkens Gulv og paa dens Kirkegaard
mange berømte Mænd, hvis Minde det vel kunde have
været godt at frede om, foruden talrige Personer af
gamle Adelsslægter og mange af Byens fornemste Bor
gere.
Hvad der især udmærkede min Mormoder, var hen
des store Gudsfrygt og Kærlighed til Kongehuset, og
disse Følelser deltes af den Kreds, som hun hørte til,
og som gav hendes Hjem sit Præg. Det var i Hoved
sagen Personer, der var af Emigrantfamilier. Mændene
i disse var da alt for største Delen døde, og af Børn
havde der i hine Familier i Reglen kun været faa, og
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der erindres derfor af mig næsten kun enkelte gamle
Damer, Emigranternes Hustruer eller Slægtninge, der
trofast vedblev at komme hos min Mormoder. I Tidens
Løb er endog Navnene udslettet, saa der er næsten
ingen af de fremmede Navne, som dengang var mig saa
bekendte, der nu kan findes herhjemme. Een Dame
staar særlig tydelig for min Erindring, maaske nærmest
fordi hun i særlig Grad var venlig imod min Mormoder,
og et Portræt af hende er blevet opbevaret. Det var en
Madam Broissac eller Boissac. Hun var dansk født som
min Mormoder og blevet gift med en Emigrant, der
som saa mange andre af sine samtidige aldrig havde
villet fortælle noget videre om sin Herkomst eller Slægt.
Det er ofte i de senere Aar faldet mig ind at drage
en Parallel mellem hin Tids Selskabelighed, som den
fremtraadte i min Mormoders Hus, og den nuværende
Tids. Det kan vel være, at Erindringen om de meget
trykkede Tider i Aarhundredets første Fjerdedel og den
Omstændighed, at de fleste i Kredsen var Personer, der
var fremmede eller i alt Fald ikke stod mange her i Landet
nær, gav Selskabeligheden i hendes Hus dens særegne
Præg. Men alligevel forekommer dette mig ikke at have
været eneste Aarsag. Det synes mig, at der har været
mere Hjertelag eller mere Følelse for hverandres Ve og
Vel end nu til Dags. Alt er jo gaaet frem i Retning af
at fremme Individualiteten, der findes Forsikringer
af alle Arter, Laaneinstitutter og meget andet, saa at
man ikke behøver at søge Støtte hos Slægt og Venner
i de materielle Anliggender, og dette kan være godt
nok, men der findes ogsaa andre Anliggender i Livet,
og det forekommer mig, at med Hensyn til dem var
der mere Betryggelse i de gamle Kredse end i de nuvæ
rende. Der var aldrig store Selskaber med de dertil hø-

17

rende Besøg, efter hvilke man i vor Tid ofte ikke genses,
før Aar og Dag er gaaet. Der var ikke dette Rykind af
Mennesker, som man næppe erindrer Navnene paa,
naar Selskabet er forbi, men der gik aldrig nogen Dag,
hvor der ikke kom en eller anden af den trofaste Kreds
og drøftede Dagens smaa Begivenheder og de intimere
Forhold, som man nu oftest ganske lader uden Omtale.
Det var iøvrigt et tarveligt Hjem, som allerede hin
Tids Mangel paa Bekvemmeligheder medførte det. Det
kan være, at Familien tidligere i Aarhundredet havde
været mere velhavende. Det blev fortalt, at min Mor
fader havde haft betydelige Tab ved Ladninger, som
Englænderne i Krigens Tid havde taget tillige med de
Skibe, som havde dem inde. I alt Fald var min Mor
moder, da jeg var i hendes Hus, ikke velhavende; hen
des hele Indtægt bestod i den Husleje, hun fik ind af
Stedet paa Østergade og som ikke var synderlig stor,
da der kun boede to Familier til Leje, og Afgiften af
Forretningen, der da bestyredes af en af hendes Sønner,
men i Tidens Løb var gaaet meget tilbage. Det var et
gammelt Sted, med kun 3 Værelser i Etagen, og den
gang kun med Stue, første og anden Sal og en Del Kvist
værelser, der til Dels afhjalp Mangelen paa Værelser i
Etagerne.
Fra Trappegangen kom man umiddelbart ind i Salen,
som den kaldtes, en trefags1) Stue, hvis væsentligste Pry
delser var et ret smukt Møblement i Empirestil og en
Mængde Kobberstik, der især fremstillede Ludvig den
Sekstende og hans Familie i forskellige Optrin under
den store Revolution, et ypperligt Billede af Ludvig den
Attende, en Gave fra en af de franske Ministre, og et
smukt, gammelt Pastelmaleri, ligeledes af fransk Oprin
delse. Dagligstuen, der var lang og smal og gik igenOberst Madsens Livserindringer.
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nem Huset i dets hele Dybde, tjente tillige til Sove
kammer for min Mormoder, medens jeg, da jeg blev
større, havde mit Leje paa en stor Sofa, der ogsaa hørte til
Empiremøblementet. Her hang ligeledes et Pastelmaleri,
svarende til det i Salen, og to kolorerede Tegninger,
den ene forestillende min Bedstefader med Drengebør
nene i ung Alder omkring sig, den anden min Mormoder
med Pigebørnene. I Sidebygningen, der vistnok var til
føjet, efter at Forhuset var bygget, idet Gulvene i Huset
ikke gik i Flugt med dettes, saa at der var Trappetrin
i selve Dagligstuen, laa den saakaldte Bagstue og Køk
kenet, det sidste med Udgang til Trappen, thi en sær
skilt Køkkentrappe fandtes ikke i Huset. I min Barn
domstid brugtes i Kakkelovnen kun Brænde, og naar
om Vinteraftener Ilden blussede i den, og de to Tælle
lys stod tændte paa Bordet, havde Dagligstuen et saare
hyggeligt Præg, til Trods for dens langstrakte Façon,
der bevirkede, at en Del af Stuen laa i Halvmørke.
Dørstykkerne og Kakkelovnspladsen, der var smykkede
med Malerier, og ikke mindst Lofterne med malede
Guirlander, bidrog til at skabe denne Hygge, ligesom
det hele utvivlsomt var mere tiltalende for et Barns
Fantasi end den nu brugelige Udsmykning af Hjemmene.
Omgivelserne af Huset i Østergade var dengang ly
sere og livligere end nu, thi med Undtagelse af det store
Sted, som endnu staar1) paa Hjørnet af Østergade og
Kristenbernikovstræde, var Stederne paa alle Sider lave.
Fra Trappegangen, hvor nu høje Bygninger med skorstensagtige Gaarde hemmer enhver Udsigt, kunde man
dengang se en stor Del af Himmelen, og Sol og Maane
sendte deres Straaler ind ad Vinduerne.
Tre af Mormoders Børn boede hjemme hos hende,
nemlig to Sønner, af hvilke den ene, Cyrille, forestod
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Forretningen, og den anden, Victor, læste til polyteknisk
Eksamen, men da de havde deres Kamre i Kvistetagen,
saa jeg dem hovedsagelig kun ved Maaltiderne. Datte
ren Louise drog derimod Omsorg for mig tillige med min
Mormoder og var næsten hele Dagen sammen med mig.
Ude i Byen boede to andre, gifte Døtre. Den ene,
Félicité, var gift med en Kaptajn Schmidt af Kongens
Regiment1). Hun boede paa Amagertorv, og til hende gik
vi ofte om Eftermiddagen i Besøg. Hun havde haft ad
skillige Børn, men de var døde spæde, formentlig paa
Grund af et Hjerteonde, noget, man dengang ikke ret
havde Øje for, men som ogsaa senere har givet sig sør
geligt til Kende hos flere Medlemmer af vor Familie, og
som lagde hende i Graven, alt medens jeg endnu var i
min Mormoders Hus. Den anden af de ovennævnte Døtre
var gift med en Franskmand, Courtaigne2), som var Kok
hos Prins Ferdinand, og i hans Hus var der ofte Af
tenselskaber, til hvilke vi var indbudte. Han havde da
været adskillige Aar i Danmark, men var aldrig kom
met saa vidt, at han kunde tale forstaaelig Dansk.
Selskaberne hos ham bestod derfor kun af fransk
talende Personer og havde et, fra hvad jeg ellers saa,
meget forskelligt Præg. Der blev spillet og sunget, ikke
sjældent ogsaa danset, man spillede Kort, og megen
Lystighed var der altid. Han boede paa Hjørnet af
Fredericiagade og Store Kongensgade, og Vejen derud
fra Østergade forekom saa lang, at vi altid kørte i Karet
frem og tilbage. Muligt var det for min Skyld, thi Barne
vogne havde man knap. Ofte varede disse Selskaber til
langt ud paa Natten. Jeg blev da lagt ind i Sovekamme
ret paa en Seng og sov sødeligt under den hele Lystighed.
Ogsaa dette Ægteskab var barnløst, og jeg blev saaledes vel en Del forvænt, thi jeg var det eneste lille
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Barn i Familien. Foruden de nævnte var der i Live en Søn,
Jean, der var Kok hos den russiske Minister. Han var
meget paa Rejser, og jeg erindrer ham ikke synderligt
fra den Tid. Og der havde været endnu flere Børn hos
min Mormoder, en Søn, som var død førend min Tid,
og endnu en Søn, som efter et heftigt Sammenstød
med min Morfader, efter hvad der blev fortalt mig, var
rejst til Brasilien, og om hvem der aldrig senere var
indtruffet Efterretninger. Min Bedstemoder kunde al
drig glemme ham. Stundom saa jeg hende med Taarer
i Øjnene, og naar jeg da spurgte hende, hvorfor hun
græd, svarede hun mig, at det var Louis, den borte
blevne Søn, som hendes Tanker var hos.
Da jeg var noget over fem Aar, vilde min Fader have
mig hjem til sig, det vil sige, jeg kom nok til at bo hos
ham, men da hans Forretning holdt ham borte fra
Hjemmet en stor Del af Dagen, var jeg omtrent lige
saa meget hos hans Forældre og hans Søskende, to Brø
dre og to Søstre, der var og forblev ugifte. Det Hjem,
jeg saaledes kom til, var meget forskelligt fra det, jeg
havde forladt. Alle var meget gode imod mig, men de
var ikke meddelsomme som de, jeg havde været hos,
og jeg var derfor paa en Maade meget henvist til mig
selv. Mariboes Skole laa i Nærheden, og jeg blev snart
Elev i den. Der var jeg om Formiddagen, thi man havde
der samlet Skolegang, men Eftermiddagen faldt mig ofte
meget lang. Naar min Fader kom hjem fra sit Kontor,
havde han enten Skriverier, med hvilke han maatte
sysle om Aftenen, eller han var træt og gav sig ikke
synderligt af med mig, skønt han gerne vilde have mig
omkring sig. Vinteraftenerne var jeg derfor især henvist
til at underholde mig ved Hjælp af hans ikke ubetyde
lige Bogsamling, af hvilken i den tidligste Tid en stor
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tysk Billedbibel og senere forskellige historiske Værker
med Billeder især fængslede mig. Støjende Lege maatte
jeg ikke gerne give mig af med. Om Sommeren var der
lidt mere Afveksling. En Te- og Porcelænshandler Hollesen, der boede i Kælderen, havde en Datter Sofie, der
omtrent var paa Alder med mig. Hun var eneste Barn
ligesom jeg, og vi slog os da sammen og lavede nede i
den lille snævre Gaard en Have paa omtrent iy2 Alens
Bredde. Dens Grænse var en Stige, som var stillet paa
Højkant. Der dyrkede vi Pralbønner og lignende Væks
ter, der kunde vokse paa den solfattige Plet, og der
sad vi sammen og var glade, som om en Herregaardshave havde staaet til vor Raadighed.
Om Søndagen tog min Fader mig meget ud med sig.
I Almindelighed gjaldt vor Udflugt Fortunen, hvor han
hos den derboende Skovrider havde indrettet sig saaledes, at der stod et Soveværelse til hans Raadighed.
Det var Hjørnestuen paa 1ste Sal i den gamle Bygning,
med storartet Udsigt paa den ene Side til Sundet og
København, paa den anden Side gennem de tre Gen
nemhug, der udstraaler fra Fortunen, til Dyrehavsbak
ken, til Klampenborg og Søen, samt til Eremitagen.
Vi tog i Reglen af Sted allerede Lørdag Eftermiddag,
kørte med en Kapervogn fra Trianglen til Charlottenlund og gik derfra ad den udmærket smukke Vej over
Ordrupshøj, gennem Ordrup Krat, langs Dyrehaveheg
net gennem Ermelundskrattet. De gamle Træer ved For
tunen, der er mig saa bekendte fra min Barndom, staar
der endnu som kære Minder fra hin Tid. Fra dette Væ
relses Vinduer blev jeg engang Vidne til en Del af en
Dyrehavsmanøvre, som disse foretoges i Frederik den
Sjettes Tid. Det ene Parti havde besat Dyrehavehegnet
ved Fortunen. Det var Livjægerne, der stod her, og med
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dem var der to Kanoner, stillede paa Pladsen ved For
tunen paa den mod Klampenborg vendende Side af
Hegnets røde Port, som holdtes lukket. Fra Ermelundssiden kom Lansenererne i Kolonne og vilde gennem
Porten. Der aabnedes da en heftig Ild fra Hegnet, og
da Lansenererne ikke ænsede denne, men lod Spidsen
af Kolonnen rykke frem tæt til Porten, blev denne plud
selig aabnet, og de to Kanoner fyredes af. Man vil let
kunne tænke sig, hvilken Forvirring der opstod blandt
Lansenererne. Hestene vendte sig sky, og de lange Lan
ser gjorde det endnu vanskeligere for Rytterne at klare
sig. Jeg tror, at man nu til Dags vilde have betænkt
sig længe baade paa at angribe og forsvare sig paa
denne Maade under en Manøvre; men der kom dog hel
digvis ingen Mennesker til Ulykke.
I disse Aar greb Døden oftere ind i den Kreds, jeg
tilhørte. Først døde min Tante, Fru Schmidt, som jeg
ovenfor har nævnt, derpaa den gamle Dame, Jfr. Germann, der boede i samme Hus som min Fader, endelig
i 1838 ogsaa min Farfader.
Det følger af sig selv, at den Forandring for mig,
som var fulgt af, at jeg var flyttet hen til min Fader,
ikke tillige havde medført en Forandring i Omgangen
med min Mormoder og hendes Børn. Jeg vedblev at
komme i Huset paa Østergade næsten daglig, og da jeg
var blevet saa stor, at jeg kunde færdes alene paa Ga
derne, blev det en Regel, der holdt sig lige til min Mor
moders Død i 1848, at jeg altid gik derhen, naar jeg
kom fra Skole, og tilbragte en Times Tid der. Ofte kom
jeg ogsaa derhen paa andre Tider, og hun og hendes
Kreds vedblev derfor at staa mig hjerteligt nær.
Uden at jeg nogen Sinde har set min Morfader, har
jeg dog ved den Omtale, som ofte blev ham til Del,
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dannet mig det Begreb om ham, at der i hans Karak
ter var enkelte Træk, der var særlig fremtrædende og
er gaaede i Arv fortrinsvis til de tre Sønner, iøvrigt ogsaa til flere andre af de efterfølgende i Slægten.
De tre Karaktertræk, som jeg saaledes særlig tror at
have kunnet bemærke, var en stor Evne til at omgaas
Mennesker, betydelig Forretningsdygtighed og endelig
en vis Stolthed eller Fordringsfuldhed eller Forfængelig
hed, hvad man nu vil kalde denne Egenskab, der let
bragte en til at finde Mennesker og Ting mindre hel
dige, end de vel i Virkeligheden var. Der var noget af
disse Karaktertræk hos alle tre Sønner, som iøvrigt i
det hele taget hos Børnene, men dog saaledes, at et
enkelt var det langt overvejende hos hver af Sønnerne
især, og derved blev det hovedsagelig bestemmende for
deres Skæbne.
Den ældste af de tre, Cyrille, havde fortrinsvis ar
vet Forretningsdygtigheden, men hvad det angik at
omgaas andre, da var der i hans Karakter alt for
megen Heftighed til, at han ikke let skulde komme i
Klammeri med andre, og det paa en Maade, der lige
over for den Mangel paa Aabenhed eller den Tilbage
holdenhed, der er den sædvanligste hos fuldblods Dan
ske, hyppigt virkede stødende. Naar man først kendte
ham rigtig og vidste, hvor god en Mening der skjulte
sig bag de heftige Ord, faldt dette bort, og han havde
derfor ogsaa nogle faa Ungdomsvenner, der forstod ham
godt og blev ham tro, ligesom han blev dem tro hele
Livet igennem, men Folk, der var mere fremmede,
misforstod ham. De tog hans Ord bogstaveligt eller sna
rere, de troede, i Overensstemmelse med vor Folke
karakter, at hans Mening var værre end Ordene. Hans
Forretningsdygtighed kom derfor ikke, som det ellers
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er hyppigt, til at lægge sig for Dagen i Samkvemmet
med andre, men paa en helt anden Maade.
Han var oplært til Urtekramhandel (hos Urtekræm
mer Høegh) og styrede i min Barndom Handelen for
min Mormoders Regning. Det var som før sagt gaaet
tilbage med den. Af Leveringer til Hoffet var der ikke
længer nogen og iøvrigt meget faa Kunder. Det blev da
kun saa meget daarligere, da han giftede sig i 1838 og
selv overtog Forretningen mod en aarlig Afgift til min
Mormoder. Det første, han da foretog sig, var at give
Butikken et noget finere Udseende. For den, der kun
kender Nutidens Butikker med deres store Spejlglas
ruder og smagfulde Udstilling af Varer, er det vanske
ligt at forstaa, hvor lidet man i hin Tid gjorde ud af
Tingene. De allerfleste Butikker var kun sædvanlige
Stuelejligheder med en særskilt Udgangsdør. I Vin
duerne, der højt regnet havde noget større Ruder end
de almindelige Beboelseslejligheders, som jo efter vor
Tids Begreber var meget smaa, havde man opstillet
eller ophængt nogle faa af de Sager, der falbødes, uden
Fordring til, at Udstillingen skulde tilfredsstille noget
som helst Skønhedshensyn, og fandtes der Skilte, sva
rede disse i deres Tarvelighed til det øvrige. Min Mor
broder lod heller ikke denne sidste Side af Sagen upaaagtet. Han lod en Kunstmaler forfærdige et Par Skilte,
der som de første i deres Art tiltrak sig stor Opmærk
somhed, men det var ikke nok, Handelen bragte ikke
derfor stort mere ind. I nogle Aar holdt han det gaaende, væsentligst ved Salg af vellugtende Sager, især
Eau de Lavande, til hvilket han havde arvet Recepten
efter min Morfader, og som var et ret søgt Produkt.
Ved de tidligere Familieforbindelser i Frankrig saa han
sig i Stand til at skaffe fortrinlige Ingredienser, som han

25

selv tilberedte med sin dygtige og virksomme Hustrus
Hjælp, Maria Dijmphna, født Ververs1), Datter af Kob
bersmed Ververs i Gothersgade, med hvem han var ble
vet gift 1838. Han beboede som sagt Lejligheden paa
anden Sal, og hans Dagligstue var, som jeg ofte saa det
ved mine Besøg, paa een Gang Opholdsværelse, Spiseværelse, Sovekammer og Fabrik for Færdiggørelsen af
Eau de Lavanden. Da det første Barn var blevet født,
var Pladsen yderligere snæver, men der var ingen Hjælp,
den større Del af Stuen var som før optaget af de tal
rige Flasker, hvis Propper hans Hustru ombandt med
hvidt Skind og som hun klæbede Etiketter paa. Salen
blev efter den Tids Skik holdt saa nydelig og pæn som
muligt, dog blev der af og til spist der, især Søndag Af
ten, naar min Mormoder og hans Svigermoder kom i
Besøg. En ikke uvæsentlig Indtægt havde han ogsaa
ved Salg af Cigarer af billigere Slags til Holmens Folk.
Disse gik nemlig i store Skarer om Søndagen fra Aften
sang i Holmens Kirke til Nyboder ad Christensbernikovstræde, og det var saa temmelig blevet Skik, at de paa
Hjemvejen skulde ind og have en Cigar eller to. Butik
kerne var dengang nemlig aabne om Søndagen til visse
Klokkeslæt. — Imidlertid forslog alt dette ikke stort,
og han var mange Gange nær ved at opgive det hele
og søge sig en anden Livsstilling. Hans Forsøg i denne
Retning mislykkedes dog, og han begyndte da igen med
al Kraft at stræbe efter at finde noget, der kunde bringe
Forretningen op. Nogen væsentlig Støtte hos sin Mo
der kunde han ikke faa. Han laante undertiden, naar
han var mest i Bekneb, en eller anden ubetydelig Sum
hos hende, men hun var jo selv stillet meget knapt,
idet hendes største Indtægt bestod i den Husleje og Af
gift, som han skulde svare. Han fandt da paa at ville
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sælge brændt Kaffe, hvilket dengang var noget nyt, da
man til Husholdningerne kun købte raa Kaffe og brændte
og malede den selv. Det varede lang Tid, inden han
fandt den rette Fremgangsmaade. Han stod utrættelig
Dag ud, Dag ind, nede i Kælderen under Huset og
gjorde sine Forsøg. Min Mormoder beklagede sig ofte
over den stadige Røg og Lugt af brændt Kaffe, lidet
fortrøstningsfuld til, at Sagen vilde faa Fremgang. Men
det gik efterhaanden bedre og bedre. Hans brændte
Kaffe fandt Yndest, Forretningen tog Opsving, og nogle
faa Aar efter var den allerede en af de betydeligere i
København, saaledes at han saa sig i Stand til, da min
Mormoder døde i 1848, at købe Stedet og fuldt udbetale
de andre Arvinger deres Andel i det. Hans Sædvaner
og daglige Levevis forandrede sig dog ikke, fordi han
blev mere og mere velstaaende. Han holdt sig til sit
Hjem, havde ingen kostbare Tilbøjeligheder og levede
endnu i mange Aar i det gamle Sted, hvor der vel sta
dig samledes en nærstaaende Vennekreds, forynget efter
haanden som han fik flere Børn og disse voksede til,
men saa godt som aldrig førtes større Selskabelighed.
Den eneste Luksus, han tillod sig, var at ligge paa Lan
det om Sommeren i Københavns umiddelbare Nærhed.
Den længste Tid boede han hos en Handelsgartner paa
Farimagsvejen og paa det nærliggende Rørholm. De
store og smukke Haver gik ned til Sortedams Sø, og
han var her, hvor Pladsen forlængst er omdannet til
tætbebyggede Kvarterer, ikke fjernere fra sin Forret
ning, end at han let kunde gaa til den om Morgenen
og paa samme Maade vende hjem om Eftermiddagen.
Søndag Eftermiddag om Sommeren, naar de gode Ven
ner kom derud, var der saare hyggeligt at være. En Tid
holdt han et lille Enspænderkøretøj, men hørte op der-
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med, da den første Hest, han havde, blev gammel og
blot kunde anvendes i Forretningen. Han var i det hele
en stor Dyreven, og han holdt vistnok altid Hund. Han
blev saaledes i de gamle Sædvaner, og hans Liv forløb
heldigt og roligt. Først paa sine gamle Dage, da hans
Formue var vokset til en betydelig Størrelse, købte han
et Sted ved Nørrevold og flyttede derhen i en større
Lejlighed; men han mistede der efter nogle Aars For
løb sin Hustru og befandt sig næppe nogen Sinde der saa
vel som i det gamle Sted, der forblev i hans Besiddelse,
og som hans ældste Søn, der fortsatte Forretningen,
endnu har1).
Om Augustin Gaméls anden Søn, Jean, se Anmærkningen til
S. 20. Den tredie og yngste Broder Victor C. C. Gamél blev Elev
ved polyteknisk Læreanstalt og tog Eksamen her som Mekaniker
1838. Han blev derpaa ansat som Støbemester ved Fabrikkerne
paa Frederiksværk og ægtede her kort efter Erneste Juliane Biichling, Datter af en til Værket i Slutningen af det 18. Aarhundrede
indkaldt tysk Haandværker. 1846 foretog han for Værkets Regning
og for sin videre Uddannelses Skyld en Rejse til Frankrig, og paa
denne blev han bekendt med Chefen for Gamst og Lunds store
Jernstøberi og Maskinfabrik i København, Agent Henrik Gamst.
Dette Bekendtskab førte til hans Ansættelse ved Fabrikken, som
han i 1854 selv overtog sammen med cand. polyt. Peter Josef
Winstrup. De to Kompagnoner drev den betydelige Virksomhed
med fremragende Dygtighed og Held, saaledes at Gamél især
havde Administrationen og Forhandlingerne med Kunderne, medens
Winstrup besørgede den egentlige tekniske Ledelse. Victor Gamél
og hans Hustru skildres af Emil Madsen som venlige og elsk
værdige Personligheder, der havde en sjælden Evne til baade at
finde sig til Rette i de smaa Livsforhold, hvorunder de levede i
deres Ægteskabs første Aar, og til senere under de gode Kaar,
de efterhaanden opnaaede, at knytte en stor Vennekreds til sig,
som de ofte samlede hos sig til fornøjelig Selskabelighed. Victor
Gamél døde 1872 i en Alder af 56 Aar; hans Hustru var bort
kaldt to Aar forinden, 52 Aar gammel. Ægteparrets ældste Datter,
Marie, blev Emil Madsens første Hustru.
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----------- For mit eget Vedkommende foregik i 1838
den store Forandring, at min Fader paa ny indtraadte
i Ægteskab. Da hans Hustru blev min førnævnte Mo
ster Louise Gamél, medførte dette ikke nogen Ændring
i det stærke Baand, der forbandt de enkelte Medlemmer
af min Faders og Moders Slægt, derimod blev det for
mig en meget behagelig Ændring, at jeg nu kom til
mere end før at føle mig hjemme i min Faders Hus.
Min Stifmoder havde jo som før nævnt alt taget sig
meget af mig i mine yngste Aar, og hun var ogsaa ved
blivende kærlig og god imod mig, ogsaa efter at der
var født en Halvbroder og Halvsøster til mig. Hun
forstod ogsaa mere end min Faders Brødre og Søstre,
der i øvrigt ogsaa stedse havde vist sig kærlige imod
mig, at gaa ind paa mine barnlige Interesser, og dette
havde især til Følge, at min Omgang med Skolekamerater, der tidligere kun havde kunnet finde Sted i et
meget begrænset Omfang, nu udviklede sig til at blive
ret levende. Der kom nemlig nu adskillige hjem til mig
dels for at læse Lektier og skrive Stile sammen og dels
for at lege. Blandt disse var der to, med hvilke Omgan
gen blev til et Venskab, der varede ogsaa i de modnere
Aar, saa længe de var i Live. Den ene af dem var Fre
derik Gudmann1), den anden Fritz Trier2).
Blandt Skolekammeraterne var ogsaa Carl Ancher, der senere
stiftede Det Anckerske Rejselegat for Kunstnere, Digtere og Kom
ponister. Af denne sin Ungdomsven har Emil Madsen skrevet en
Biografi i Personalhistorisk Tidsskrift (4. Række, III. Bd.).

----------- Der var i Skolen ikke faa Drenge af jødisk
Herkomst. Da hverken min Familie eller jeg personlig
havde nogen Fordom imod disse, kom vi en Del sammen,
og jeg blev derved i den Tid ret fortrolig med Jødernes
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Maade at være paa, og jeg fik ikke alene Agtelse for
den store Velgørenhed og det trofaste Sammenhold i
Familierne, som jeg ret ofte blev Vidne til, men ogsaa
deres Ceremonier, som de ikke skjulte for mig, fremtraadte ikke blot som besynderlige for mig, men under
tiden ogsaa som rørende ved, at de fastholdt dem til
Trods for de store Vanskeligheder, som det kunde være
forbundet med at udøve dem under de Forhold, de le
vede i. Jeg besøgte saaledes engang en af Skolekammera
terne paa den Tid, da det var Løvsalenes Fest. Hans
Familie var temmelig tarvelig stillet, men som saa
mange andre af Middelstanden var den meget opofrende
med Hensyn til Børnenes Opdragelse, saa at de gik i
de bedste Skoler. Den beboede en Etage i et uanseligt,
højt Hus med en højst indskrænket Gaardsplads med
slet Luft i Pilestræde eller en af Smaagaderne i dette
Nabolag. Paa dennes Gaardsplads havde Familien da
indrettet Løvsalen, en Slags Hytte af Bøgegrene af et
Par Alens Gennemsnit og med nogle kulørte Lamper,
og her tilbragte den en stor Del af Dagen og indtog de
fleste af sine Maaltider. Skønt jeg kun var en Dreng,
stod dog Modsætningen mellem den indskrænkede, snav
sede Gaardsplads og den rige Natur, som havde dannet
Omgivelserne, da Løvsalenes Fest fra først af holdtes,
som noget paa een Gang komisk og rørende for mig.
----------- Efter at det i nogen Tid var gaaet tilbage
med Indtægterne for min Fader, idet de Sportler, der
havde været ham forbeholdt, faldt bort ved en Ændring
af Toldbestemmelserne, søgte han bort fra Københavns
Toldbod til et Embede i Provinserne. I Efteraaret 1842
blev han udnævnt til Toldkasserer1) i Præstø, og en stor
Forandring fulgte heraf for os alle. Han tiltraadte Em
bedet i December og drog derhen sammen med mig,
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som dog efter nogle faa Dages Ophold atter vendte til
bage til København, hvor min Stifmoder og mine Sø
skende skulde blive, til han havde kunnet faa en Bolig
til den næste April Flyttedag. For min Fader blev det
en trist Vinter. Han maatte tage Ophold i et meget
tarveligt Hus, hos en Skipperenke, tror jeg, for at op
spare, hvad der behøvedes til Udgifterne ved Tiltrædel
sen af Embedet og Flytningen fra København. Hans
Moder var vel ret formuende, idet hun havde arvet
ikke ubetydeligt efter den gamle Dame, der boede i
samme Sted, men hun fulgte den iøvrigt ikke ganske
urigtige Grundsætning, at Børnene, naar de først var
sat i Vej, saavidt muligt skulde hjælpe sig selv, og vilde
ikke forstrække ham med noget. Da han derhos, som
alt ovenfor nævnt, ikke var selskabelig anlagt, søgte
han ikke at knytte nærmere Bekendtskab med nogen i
Byen og holdt sig for sig selv. For mig blev derimod
denne Vinter mærkelig nok en af de lyseste i lang Tid.
Min Fader elskede Stilhed i Hjemmet, i den Tid han var
der. Han yndede nok selv at læse, men kunde ikke for
drage nogen Tale eller anden Uro omkring sig. Dette
stemte ikke med mine Tilbøjeligheder. Jeg var i den
Tid stærkt optaget af poetisk Læsning, navnlig »Nordens
Guder« havde gjort et overvældende Indtryk paa mig,
og jeg brændte af Begærlighed efter at meddele andre
mine Følelser og særlig efter at læse højt. I dette havde
ogsaa min Stifmoder Behag, og vi tilbragte nu de fleste
Vinteraftener saare hyggeligt sammen, idet jeg læste
højt for hende, naar hun havde bragt mine smaa Sø
skende til Ro og for Resten af Aftenen kunde sidde stille
ved sit Arbejde. Hertil kom, at hun intet havde imod,
at jeg røg Tobak, noget, som jeg vel tidligt havde faaet
Smag for. Iøvrigt vedblev Sammenkomsterne ude og
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hjemme med mine Skolekammerater ligesom før, Skole
gerningen gik sin Gang, jeg besøgte hyppigt ligesom tidli
gere min Moders Familie og havde det i alle Maader
ganske, som jeg kunde ønske det.
Da min Fader kom tilbage i Foraaret 1843, fik dette
lykkelige Liv en brat Ende. Derpaa fulgte nu den hele
Uro, som er uadskillelig fra Opbrud og Flytning, efter
et lille, ubehageligt Optrin i Anledning af den Tilladelse,
jeg havde faaet til at ryge Tobak. Selv kunde jeg ikke
flytte til Præstø, da der ikke dér fandtes nogen Skole,
i hvilken min Undervisning kunde fortsættes, og det
blev da indrettet saaledes, at jeg kom i Huset hos min
Farmoder, der nu boede paa første Sal i samme Sted
som min Fader. Jeg fulgte med, da mine Forældre rej
ste derned, og var meget optaget af Turen, der foregik
i smukt Vejr i en Wienervogn, i hvilken vi alle sad til
lige med vor store Hund Hector, som det gjorde mig
meget ondt at skilles fra. Men kort efter maatte jeg
atter vende tilbage.
Saavidt jeg ved, var det min Fader umuligt at betale
for mit Ophold hos min Farmoder eller i alt Fald at be
tale fuldt, og jeg skylder hende derfor megen Taknem
lighed. Uden hende var sikkert min Undervisning ble
vet afbrudt, og jeg var kommet i Handelslære eller lig
nende. Jeg fik det i alt, hvad man kalder huslig Hen
seende, overordentlig godt; men i det hele taget laa det
ikke til min Faders Familie at være meddelsom. Baade
min Farmoder, mine Farbrødre og mine Fastre var
venlige imod mig og vilde gøre mig det saa godt, som
det stod i deres Magt, men de var stille Folk, holdt
kun ringe Omgang med andre og havde ikke den samme
Interesse som jeg for Læsning og deslige.
---------- Min bedste Underholdning fandt jeg da hos
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min Mormoder, som jeg daglig besøgte, samt hos hen
des gifte Børn og hos mine Skolekammerater. De sidste
kom vel af og til og besøgte mig, men det generede
Husets Medlemmer, at de deltog i Maaltiderne, og jeg
var derfor langt hyppigere Gæst hos dem end omvendt
og befandt mig i mange Retninger bedre ude end hjem
me. Hertil bidrog, hvor smaaligt det end kan synes eller
virkelig var, at alle i mit Hjem havde en fuldstændig
Afsky for Tobak. Heraf fulgte, at jeg maatte gaa ud, naar
jeg ønskede at ryge, men dette var tilladt eller set gen
nem Fingre med baade hos min Mormoder og i flere af
mine Skolekammeraters Hjem.
Baade min Fader og min Moder savnede mig meget.
Fader var stedse ængstelig for mig og vilde se mig, og
da han var meget bunden, saa at han ikke kunde rejse
bort, fulgte deraf, at jeg ret ofte kom til at rejse til
Præstø. Jeg var der i Almindelighed i de fire Ferier,
som Skolerne dengang havde, ved Julen, Paasken, Pin
sen, og fra midt i Juli til midt i August. Undertiden
fulgte en eller anden Kammerat med mig derhen i Som
merferien, og Rejserne samt Opholdet i Præstø, hvad
enten jeg var ene eller sammen med andre, hørte til
mine fornøjeligste Oplevelser i hin Tid. Hvad selve Rej
serne angik, da var de ret vidtløftige i Sammenligning
med, hvad de nu er, og gav ikke sjældent Anledning
til forskellige Hændelser.
----------- Ved Juletid og i Paasken maatte Rejsen
foretages pr. Post. Det var dengang indrettet saaledes,
at man med den yderste Strenghed overholdt Bestem
melser, der var til ringe Baade for rejsende, som ikke
netop skulde til de Stationer, paa hvilke der var et
længere Ophold, og til hvilke alene Indskrivning fandt
Sted. Grundsætningen var, at ingen maatte forlade Vog-
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nene undtagen paa disse Steder, selv om der i Virkelig
heden ikke foranledigedes noget nævneværdigt Ophold
derved. Rejsende til Præstø fik dette særlig at føle. En
direkte Postforbindelse med selve Præstø By fandtes
ikke. Den rejsende havde at benytte Posten, som gik
til Laaland, og de Stationer, til hvilke Indskrivning
kunde foretages paa Sjælland, var alene Køge, Rønnede
og Vordingborg. Paa den Landevej, som Posten fulgte,
laa Tappernøje Kro, og her blev Hestene fodret og van
det, saa at der ikke var saa ganske kort Tids Ophold,
men ikke desto mindre var det paa det strengeste for
budt at udlevere Bagage her, og endnu mindre var det
tilladt at udlevere den, eller at den rejsende steg af
paa den saakaldte Korsvej, hvor Vordingborgvejen skæ
res af Landevejen fra Næstved til Præstø i en lille halv
Mils Afstand fra sidstnævnte By. I Begyndelsen kunde
der blot som Endepunkt vælges Rønnede, og herfra
eller hertil maatte der da benyttes Ekstrapost. Efter
nogle Aars Forløb og adskillige Klager blev det tilladt
at staa af i Tappernøje og endelig til sidst paa Kors
vejen, hvad dog kun var til Fordel, naar man ikke havde
Bagage med. I en anden Retning var der ogsaa Besvær
ligheder. Fra København til Køge kunde man stedse
være sikker paa at faa Plads i en lukket Vogn. I denne
sidste By fandtes der dengang, saa vidt jeg husker,
kun fem saadanne Vogne, og var der mange rejsende,
maatte altsaa de, som havde de højeste Numre efter
den Orden, hvori de havde ladet sig indskrive, finde sig
i at komme paa aaben Vogn, og endnu værre var det i
Rønnede. Man kunde vel sikre sig Pladserne i selve
Diligencen, der saa vidt jeg erindrer havde 11, og have
fortrinlig Udsigt til at komme i de lukkede Vogne, naar
man lod sig indskrive meget tidlig, men for mig, som
Oberst Madsens Livserindringer.
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for adskillige andre rejsende, der maatte oppebie en
Pengeforsending hjemmefra, førend Indskrivning kunde
foretages, var dette Hjælpemiddel noget illusorisk, for
uden at det faldt vanskeligt længe forud at faa Un
derretning om, hvilken Dag Ferien begyndte, og hvad
der ellers kunde være at mærke med Hensyn til længe i
Forvejen at bestemme Dagen for Afrejsen. Det var der
for i Almindelighed ved Juleferiens Begyndelse et tragi
komisk Syn at se de rejsende forsamle sig paa Køben
havns Postgaard paa den Tid, da Vogntoget skulde afgaa derfra, omtrent 8 Aften. Mange havde ikke de for
nødne Beklædningsgenstande til at modstaa en Vinter
nats Strenghed og havde bødet derpaa ved at iføre sig
allehaande mærkelige Klædningsstykker som yderste
Lag. Især de studerende mødte som oftest med en Slaabrok over Overfrakken, Sivsko og lang Pibe. Værst traf
det sig, naar det henimod Julen var mildt Vejr, saa at
man troede at kunne hjælpe sig paa denne eller lig
nende Maader — at leje en Pels faldt i Regelen altfor
dyrt — og Vejret saa pludselig slog om til Kulde. Jeg
erindrer, at dette skete engang, da det var kommet saa
vidt, at man kunde indskrives til Tappernøje. Jeg havde
naaet Rønnede i lukket Vogn, men skulde derfra videre
paa aaben Vogn, og Staldkarlen i Rønnede Kro tilbød
da mig og mine Rejsefæller paa denne Vogn at vikle
os ind med Halmbaand, ligesom man binder en Pumpe
ind, og dette blev virkelig udført og hjalp ganske godt.
En anden Gang, saa vidt jeg husker dog paa et noget
senere Tidspunkt og paa en Paaskerejse, hændte det, at
Diligencen blev siddende fast i Sne omtrent \y2 Mil
nord for Rønnede Kro. Der havde ikke ligget Sne i Eg
nen indtil dette Punkt, men herfra sydpaa laa den saa
højt, at det ikke var muligt for Hestene at trække Vog-
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nen igennem. Postføreren vilde næsten ikke tro sine
egne Øjne, da han blev den dybe Sne var, men det var
Alvor, og da Kulden var meget streng, var der ikke andet
for end at sende Kusken og Hestene til den nærmeste
Gaard ved Vejen bagved os for at faa Ly og lade Dili
gencen blive staaende, hvor den var kørt fast. Natten
gik godt for de Passagerer, der tillige med mig sad i den
forreste Kupé, mindre godt for dem, der sad i den ba
geste, da de ved et Uheld var kommet til at slaa en
Rude ud og derfor led af Kulde. Morgenstunden forløb
paa samme Maade, men da der endnu efter nogle Ti
mers Forløb ikke viste sig Tegn til, at vi snart vilde
slippe fri, besluttede en af de rejsende og jeg at gaa i
Forvejen til Rønnede Kro og der oppebie Diligencens
Ankomst. Vi gik et Stykke sammen, og her fandtes
mange forladte Fragtvogne og lignende, men derpaa
maatte vi skilles. Han havde beholdt en Pels paa sig
og kunde altsaa blot gaa langsomt, medens jeg derimod,
som kun var iført en sædvanlig Vinterfrakke, maatte
gaa hurtig for ikke at fryse. Den sidste Strækning paa
omtrent en halv Fjerdingvej i Nærheden af Rønnede
Kro var den værste, og jeg tror ikke, at jeg nogen Sinde
i mit Liv har haft en besværligere Tur. Der var her et
Dalstrøg, hvor Sneen havde en Dybde af 3—4 Alen,
saa at jeg ikke kunde komme frem uden ved at benytte
Stenbunkerne, der som Vejmateriale fandtes ved den
ene Side af Vejen. Fra den ene Bunke til den anden
maatte jeg arbejde mig frem med Hænder og Fødder
og var gennemblødt til Skindet, da jeg endelig naaede
Rønnede Kro. Her var der heldigvis — thi altid var
det ikke Tilfældet — en vel opvarmet Stue, og ved at
stille mig ved den hede Kakkelovn fik jeg da nogen
lunde Tøjet tørret. Min Rejsefælle, der først indtraf
3»
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over en Time senere, var i omtrent samme Tilstand,
skønt jeg havde banet et Spor for ham, og han gik i
Seng, medens Tøjet tørredes. Først langt op ad Dagen
var der kommet saa mange Snekastere paa Benene, at
Diligencen kunde komme frem og naaede Rønnede mel
lem 3 og 4 Eftermiddag.
---------- Det var til overordentlig Glæde, da Jernbanen
til Roskilde blev aabnet. Rigtignok kunde man, naar
man vilde til Præstø, blot køre til Taastrup Station,
men det hjalp allerede ikke saa lidt, at Vejen pr. Aksel
saaledes blev 2 Mil kortere.
Var Rejsen til Præstø undertiden besværlig, saa var
Opholdet i Byen derimod stedse i høj Grad tiltalende
for mig, ikke alene ved Samlivet med mine Forældre og
Søskende, hvilke sidste dog var saa meget yngre end
jeg, at vi ikke kunde have Interesser fælles, men ogsaa
ved den skønne Natur i Byens Omegn, som jeg gennemstrejfede baade Vinter og Sommer sammen med Hector,
saalænge Hunden var i Live, endelig ogsaa ved, at jeg
der kom ind i Provinslivet, som det dengang var.
Holdt man sig blot til det ydre, kunde der ikke tænkes
mere idylliske og fredelige Tilstande. Det saa aldeles
ud, som om enhver let og med ringe Arbejde fortjente,
hvad der behøvedes til at tilfredsstille de Fordringer,
Byens Befolkning stillede til Livet. Man saa aldrig noget
Hastværk. Enhver havde god Tid baade til Arbejdet og
til selskabelige Sammenkomster, Udflugter, Spadsereture,
Døsen i Haverne og ved Stranden om Sommeren og lig
nende. Saa snart man udefra nærmede sig Byens Ud
kant, fik man straks Indtrykket heraf ved at se Told
betjenten, der ved Bommen skulde indkræve Accisen,
som da endnu ikke var afløst, siddende roligt paa en
Bænk i Skygge, rygende paa sin Pibe og seende ud i
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Luften. I den lange, krumme Gade med smaa Huse,
som man derpaa kom ind i, og som om Sommeren var
stærkt solbeskinnet, saa man kun undtagelsesvis et
Køretøj eller et Menneske. Var der en gaaende, bevæ
gede han sig om Sommeren, paa Grund af den toppede,
rædselsfulde Brolægning, hyppigst frem i den tørre
Rendesten, der dannede en ret behagelig Sti. Over Byen,
set allerede paa stor Afstand ude paa Landevejen, knej
sede den smukke Kirke, som man dengang endnu ikke
havde pyntet op paa, saa at den frembød interessante
Bygningsrester fra den Tid, da den havde staaet i For
bindelse med det Kloster, som havde givet Anledning
til Byens Anlæg. Nede ved Havnen var der den samme
Ro. Der fandtes maaske et enligt Skib eller slet intet,
men stedse arbejdedes der uden for Havnen i det snævre
Løb med Muddermaskinen, som blev drevet med Haandkraft, uden at Arbejdet blev anstrengende. Kom der en
Bondevogn kørende gennem en Gade, var de agende
iført Dragter, til hvilke der forlængst ikke findes Mage.
Mændene bar høje Hatte, til Dels ligesom vor Tids
Silkehatte, men af en særegen udbuet Form. Kvin
derne havde mørke Kjoler paa, i Regelen grønne, over
ordentlig smalle over Skuldrene, og med korte, højt opstaaende Pufærmer, dertil bar de sorte Kysehatte, saa
langt fremspringende, at det næsten var umuligt at se
deres Ansigt. Der fandtes dengang talrige mindre Bræn
devinsbrænderier i Byen. For hver Brænding skulde
Toldvæsenet efterse og opmaale Indholdet af Karrene,
og et værdigere Optog tror jeg aldrig at have set, end
naar de to Toldbetjente og, saavidt jeg husker, Kon
trolløren, som skulde varetage denne Gerning, højtide
ligt i denne Anledning vandrede hen ad Gaden med
store Protokoller under Armen. Rigt var Toldvæsenet
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dengang forsynet med Personale, mindre derimod Post
væsenet, som rigtignok ogsaa havde saare lidet at be
stille, skønt enhver, der blot vilde afsende et Brev,
maatte møde med det paa Kontoret og, saafremt det
skulde frigøres, betale Portoen, der endog indenrigs var
forskellig efter Afstandene til Bestemmelsesstedet. Maaske giver de Forandringer, som jeg da og senere blev
Vidne til i Forholdene ved Postkontoret i Byen, et af
de bedste Udtryk for Forandringerne i Sæder og Skikke.
Den Postmester, som jeg dengang lærte at kende1), boede
i et smukt Sted med en for Udsigten over Søen fortrin
ligt beliggende Have. Han viste sig aldrig i Kontoret,
hvor Gerningen besørgedes af en gammel Skriver; han
førte et meget behageligt, selskabeligt Hus, holdt nogen
Omgang med Omegnens Herregaards- og Proprietær
familier, havde en Sejlbaad i Søen og lod ikke Julen
gaa hen uden et stort Selskab med Komedie og Dans.
Den følgende Postmester2) boede i et lille Stræde, i et
jævnt pænt Hus, hvortil der dog kun hørte en lille
Have uden Udsigt til Stranden. Han spadserede af og
til op og ned i Kontoret, hvor Gerningen ellers besør
gedes af to Kontorister. Da var Frimærkerne begyndt
at komme i Brug, og hyppig saas et ikke uniformeret
Postbud paa Gaden, naar Posten var kommet. Post
mesteren deltog ikke særdeles meget i Byens Selskabe
lighed; men hertil kan det maaske have bidraget, at
han var svagelig af Helbred og daglig gik Morgentur.
Den tredie Postmester3), som jeg kendte fra den Tid,
mine Forældre boede i Præstø, boede i Hovedgaden,
ikke langt fra det »Hotel«, som Byen da havde lagt sig
til. Han sad hele Dagen paa Kontoret og besørgede selv
tillige med sin Søn de forefaldende Forretninger, og en
af hans Smaapiger gik med de Telegrammer, som ind-
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traf, thi da havde Telegraftraadene ogsaa naaet Byen.
Han holdt omtrent slet ikke Omgang med nogen, dels
fordi han ikke havde Tid, og dels fordi han i de dyre
Tider, i hvilke Landmændene var ovenpaa, ikke havde
Raad.
Sin største Glans udfoldede Byen ved de to store aarlige Festligheder, Fugleskydningen om Sommeren, der
efter et højtideligt Optog om Morgenen, og efter at Fug
len i Dagens Løb var skudt ned, afsluttedes med Dans,
og Juleballet om Vinteren. Der fandtes dengang kun
een stor Købmand i Byen, Agent Grønvold1). Det var en
ældre, firskaaren, ret jovial Mand, vistnok af tarvelig
Herkomst, uden synderlig Dannelse, men i Besiddelse
af det praktiske Blik for Konjunkturerne, der er den
væsentligste Bestanddel af en Købmands Talent. Hans
Hovedforretning var Korn, som han sendte til England
i sine egne Skibe. Han var stedse heldig, var efterhaanden blevet en rig Mand, førte stort Hus med Sønner
og Døtre, der omgikkes Børnene af Egnens første Fa
milier som deres Lige, og omtrent Byens hele Befolk
ning var paa en eller anden Maade afhængig af ham.
Dette var dog paa ingen Maade til Skade, thi han var
ikke paaholdende, ingen streng Kreditor, og det kom
Byen paa mange Maader til gode. Ved de to store oven
for nævnte Festligheder var han saaledes, uden at træde
frem dermed, den egentlige Vært, idet han skød til, for
at dække, hvad der behøvedes til Udsmykning, Musik
og Vin, saa vidt det fastsatte, forholdsvis ringe Kon
tingent ikke strakte til. Ballokalet kostede intet i og
for sig, thi man var endnu ikke kommet saa vidt, at
man tog Forargelse af, at der dansedes i den store Sal
paa Byens Raadhus. Man undte endnu dengang de mu
ligt nedenunder Salen siddende Fanger den Glæde at
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høre Musikken. Salen havde kun hvidtede Vægge; Lam
petterne paa dem, anbragte mellem Gran eller Blom
sterguirlander, var af Blik og havde hver kun et eller
to Lys; Døren til Salen fra Trappegangen stod paa vid
Gab, for at Agentens og efter Omstændighederne andre
Honoratiores’ Tyende kunde staa paa Gangen og se
Stadsen; men man morede sig ikke desto mindre for
træffeligt, Musikken var god — i Reglen det næstvedske
Dragonregiments —, og Selskabet var overordentlig tal
rigt, i en vis Forstand blandet, thi der fandtes Herrer
og Damer paa omtrent alle Trin, fra de højeste Klasser
til Middelstandens laveste, lige fra de store Gaardes
Grever og Komtesser til Smaaborgerne i Byen med
deres Døtre, — men uden Snerperi. Agenten kendte dem
allesammen, og den, han fandt god, kunde ingen kaste
Vrag paa.
Det var i en vis Forstand en glad og lykkelig Tid.
Imidlertid gik det, naar jeg nu ser tilbage paa Tingene,
som det ikke saa sjældent gaar i velhavende Huse,
især naar Moderen fattes eller, som her, ikke har For
stand eller Indflydelse nok til over for Børnene at for
mindske de skadelige Følger af Rigdom. Den ældste
Søn1) overtog efter Faderens Død Forretningen, men dels
havde han næppe Faderens Talent, dels begyndte det
at stoppe op med, at Kornudførslen var særlig indbrin
gende. Han vilde da følge med Tiden, indrettede en
stor Spritfabrik og et Brænderi med tilhørende Stude
stald, opnaaede derved at ødelægge Smaabrænderierne
i Byen, men satte tillige saa stor Kapital i Bygninger
og Maskiner, at den ikke igen lod sig indvinde, særlig
da Spritfabrikationen traadte ind i en ny Periode, saa
at det Maskineri, han havde faaet indrettet, ikke læn
ger stod paa Højde med det bedste. Han bortforpagtede
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da den egentlige Købmandshandel, købte en stor Bondegaard i Nærheden af Byen og lagde sig efter Landvæsen.
Men de for Landvæsenet ugunstige Tider begyndte da
at indfinde sig; han satte det sidste til af den Kapital,
han oprindelig havde faaet i Arv, og da han forlod denne
Verden, efterlod han sine talrige Børn, der nu er spredte
for alle Vinde, omtrent intet1).
------ Det urolige Aar 1848 begyndte meget sørgeligt
for min Familie og mig. I Januar Maaned blev min Mor
moder pludselig syg. Hun blev ramt af et apoplektisk
Anfald, der i faa Dage fik et dødeligt Udfald. Jeg følte
megen Sorg derved, thi jeg mistede ved hendes Død et
kærligt Tilhold, som under mine Forhold egentlig var
uerstatteligt. Min Onkel Cyrille og hans Hustru var
ganske vist meget gode imod mig, jeg vedblev i en Aarrække derefter at komme meget hyppig i deres Hus,
men de stod mig dog noget fjernere, og der saavel som
hos min Morbroder Victor, der kort efter flyttede til
København, og hos de andre af min Moders Slægt
ninge var de Børn, som da fandtes, saa vidt fjernede
fra mig i Alder, at jeg ikke i dem kunde have Omgangs
fæller. I April lykkedes det mig at bestaa Adgangs
eksamen til den kgl. militære Højskole, og da jeg der
ved kom i en lønnet Stilling, var det naturligt, at jeg
forlod min Bedstemoders Hus, i hvilket jeg i saa mange
Aar havde haft Ophold, for Størstedelen vel uden Ve
derlag. Hun udstrakte dog sin Kærlighed til mig saa
vidt, at hun tilbød mig at spise daglig til Middag hos
sig, en betydelig Hjælp, som jeg stadig taknemmeligt
har paaskønnet.
Min Morbroder Victors Hustru Ernestine var født
paa Frederiksværk, hvor hendes Moder endnu levede.
Ved hendes Hjælp fik jeg et godt Værelse paa Hjørnet
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af Studiestræde og Vestervold paa Kvisten hos to ældre
Frøkener af den paa Frederiksberg baade da og endnu
saa vel bekendte Familie Brendstrup, Søstre til afdøde
Landskabsmaler Thorvald Brendstrup1), der paa den Tid
opholdt sig i Rom.
I denne Bolig forblev jeg, saa længe jeg læste paa
Højskolen, med Undtagelse af det halve Aar, jeg i 1850
tilbragte i Felten. Her blev det snart et Samlingssted
for mine Venner og Bekendte, og der gik næppe en Dag,
hvor ikke en eller anden kom i Besøg hos mig, særlig
Trier og Gudmann, med hvilke jeg nu atter holdt en
regelmæssig Omgang, idet Carl Ancker var rejst bort i
flere Aar, først for at lære Landvæsenet paa en større
Gaard her i Landet, derpaa til en Landbrugsanstalt i
Udlandet. Der kom derhos adskillige af mine Kamme
rater paa Højskolen hos mig, for at vi samlede kunde
gennemgaa Foredrag og forberede os til Eksaminatio
nerne i forskellige Fag. Af disse skal jeg særlig nævne
Johansen, der traadte i et nærmere Venskabsforhold til
mig. Disse Kammerater dannede dog en særlig Kreds
og kom ikke videre sammen med den, som bestod af
mine øvrige Bekendte, og som efterhaanden udvidedes
en Del, da vi fandt paa at danne et Slags Selskab, som,
formodentlig fordi jeg boede saa højt, fik Navnet »Bal
lonen«, og hvis Formaal var hver Torsdag at komme
sammen for at holde en glad Aften, væsentlig ved Sang
og Punsch, medens det tillige var paalagt Medlemmerne
saa vidt muligt ved Sammenkomsterne at møde med
en af vedkommende selv forfattet Vise eller til Nød
med et andet literært Produkt, der kunde tjene til Op
læsning. Disse Sammenkomster var ikke byrdefulde for
Værten, thi det var en Vedtægt, at Medlemmerne skulde
have spist til Aften, naar de kom, og hvis jeg ikke havde
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kunnet skaffe den fornødne Punsch, sørgede en af de
andre for den, eller den tilvejebragtes ved fælles Ind
køb. Jeg gav saaledes nærmest kun Lokalet, og om vi
end i Regelen først skiltes ungdommeligt sent, klagede
dog mine Værtinder ikke derover. Det morede dem sna
rere at høre paa Sangene, ligesom der ogsaa under
tiden om Sommeren samledes Mennesker paa den lige
overfor liggende Vold for at lytte til dem.
--------- Den, som fortrinsvis var det oplivende Element,
var Adolf Recke1), af hvis ypperlige Viser enkelte, som f.
Eks. »Pjaltenborgs Brand«, første Gang er kommet frem ved
disse Lejligheder. Indført ved ham kom ogsaa en Tid den
da meget yndede Skuespiller Chr. Schmidt fraCasino2). Af
de andre skal jeg, foruden Trier og Gudmann, nævne min
nu alderstegne Ven Chr. Møller3). Han var kommet ind i
vor Kreds ved Gudmann, der tilfældigt havde gjort hans
Bekendtskab. Han var ret enligt stillet, da hans For
ældre var døde og han kun havde en eneste Broder,
som iøvrigt faldt i 1864, et eller andet Sted i Verden.
Han var som ungt Menneske kommet hertil fra Grenaa
og havde faaet en Ansættelse paa Kontoret hos Bog
handler Sten. Han var ikke meget literært anlagt, men
besad en sjælden trofast, venlig og jovial Karakter, der
gjorde ham meget yndet iblandt os. Næst ham maa jeg
nævne Holger Topp4), der ligeledes fra først af hørte til
hos Gudmann. Han besad ligeledes megen Jovialitet, og
dette hjalp ham meget til at bære de mange tunge Til
skikkelser, han alt som ganske ung havde prøvet. Hans
Fader havde nemlig i sin Tid været en meget velstaaende Grosserer, men han lod sig forlede til at være en
Hovedperson ved Anlægget af Klampenborg Badeanstalt,
og efter at han havde sat betydelige Kapitaler ind i
dette Foretagende og gjort sit til Anstaltens Trivsel,
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blandt andet ved der at afholde nogle storartede Fami
liefester, endte han sine Dage som en fattig Mand. Han
havde vovet for meget, og hans Enke og Børn var ved
hans Dødsfald udsatte for den bitreste Nød. Holger
Topp var den ældste af Børnene. Det lykkedes ham
at faa en ret indbringende Stilling paa et Kontor, og
med den Indtægt, han havde, holdt han Familien oppe
og sørgede for de mindre Søskendes Opdragelse, uden
at benytte synderligt til eget Brug. Han var i Virkelig
heden et af de ædleste Mennesker, som jeg har kendt,
men døde ung, jeg tror, for en ikke ringe Del som Følge
af de mange Savn, han stadig paalagde sig, og som
imod hans Vilje gnavede paa hans Livstraad. Foruden
de alt nævnte var der nogle, som mindre fast hørte til
Kredsen, saaledes Hans Arctander1), der var Sekondløjt
nant og deltog i Krigen, saa at han kun af og til i Vaabenstilstandsperioderne kunde være med, Krack, der var
min Kollega paa Højskolen og senere i Livet, blev den
bekendte Udgiver af Vejviseren, to Postbetjente, Hen
nings og Wilfred Wulf, den ældste af de to Landskabs
malere Richardt2) og enkelte andre, der blot sjældent
kom. Det hændte engang, at jeg var blevet bedt til
Bal en Torsdag Aften. Jeg vilde dog ikke derfor afsige
Sammenkomsten, men satte Punsch frem og lod ved
Pigen sige de ankommende, at de maatte undskylde
min Udeblivelse og gøre sig til gode med Punschen.
Dette gjorde de da ogsaa, men det viste sig, at der ikke
var Punsch nok, og der blev da trukket Lod om, hvem af
Selskabet der skulde gaa i Byen for at købe noget mere.
Loddet traf Gudmann, som ogsaa trolig vandrede ud
og til sidst opnaaede i røde Lygte i Vimmelskaftet at
faa to Flasker Punsch til Købs. Da han vendte tilbage,
var han saa uheldig at falde, men holdt dog Flaskerne
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oppe, saa at han reddede dem, og der blev da stor Ju
bel, da han og jeg ogsaa kort efter kom tilbage. Recke
havde i Mellemtiden skrevet to Viser, den ene for det
Tilfælde, at Gudmann havde skaffet Punsch, og den
anden for det Tilfælde, at det ikke var lykkedes ham.
Da jeg blev udkommanderet til Hæren i Sønderjyl
land 1850, flyttedes Sammenkomsterne til Triers Hjem,
men hans Forældre kunde ikke taale den Uro, de for
voldte, og dermed ophørte de efter haanden.
----------- Uden at jeg nærmere kan afgøre Aarsagen,
formodentlig var den min Eksamenslæsning, forlagdes
vore Sammenkomster i Aarenes Løb til Triers Hus.
Men efterhaanden indtraadte flere og flere i Forlovelses
stand, Sammenkomsterne blev sjældnere, nogle af os
kom bort fra Byen, og til sidst ophørte de ganske, idet
der blev tilbage den snævrere Kreds, som dannedes af
Trier, Gudmann, Møller og mig, der vedblev at komme
meget sammen, sluttede et varigt Venskab og vedlige
holdt en jævn Omgang, der fortsattes gennem vort hele
Liv under alle Omvekslinger, indtil Døden har brudt
den for de to førstes Vedkommende1).
----------- Længe varede det ikke, førend ogsaa Trier
erklærede sig forlovet. Her var der dog Vanskeligheder,
saa at der gik lang Tid, inden Forlovelsen blev offent
lig og kendt i en videre Kreds. Trier var ansat hos Tøm
merhandler Maag i Ny Vestergade. Det faldt ofte i hans
Lod at være til Stede ved de Udskibninger af Tøm
mer, som foregik for hans Principal ved Frederiksholms
Kanal. For at faa Frokost maatte han søge ind et Sted
saa nær som muligt ved Udskibningsstedet for at være
ved Haanden i paakommende Tilfælde, og Marketende
riet i Hestgardens Kaserne laa nærmest. Dette blev den
gang drevet af en Enke, der havde en eneste Datter til
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Huse. Trier spiste inde i Familiens Værelser, da han
ikke passende kunde være i de Rum, hvor Hestgarderne
spiste, og han blev der hyppig alene med Datteren (Ida
Blytmann), medens Moderen var beskæftiget i Køkke
net. Hun var af en sjælden elskelig og from Karakter,
dertil ret smuk, og Trier forelskede sig da saa alvorligt
i hende, at han besluttede at overvinde alle de Hindrin
ger, som Standsforskel kunde rejse, og hans Følelser
blev gengældt. I Begyndelsen vilde hans Familie ikke
have denne Forbindelse og var opbragt over den. Hans
Fader henvendte sig til os, der var hans nærmeste Ven
ner, men vi delte ikke disse Anskuelser. Da vi var ble
vet bekendt med den, som hans Valg havde truffet,
syntes vi alle saare godt om hende, og det kom da til
sidst dertil, at Triers Fader og Moder tog hende en Tid
i Huset, og at Forlovelsen blev offentlig. Hendes Elsk
værdighed overvandt ogsaa i Triers talrige Familie alle
Fordomme, hun blev efterhaanden vel modtaget over
alt, og den gode, glade Tid, som da paafulgte, endte
med Ægteskab. Desværre var Triers Hustru temmelig
svagelig, saa at der derved beredtes Ægtefolkene mange
Sorger. Desuden forblev Ægteskabet barnløst, og Hu
struen døde i tidlig Alder. Men i Forlovelsestiden og i
de første Aar af Ægteskabet mærkedes der ikke synder
ligt til Svagheden, og da hun passede godt ind i vor
Vennekreds, var det mange fornøjelige Sammenkomster,
vi havde, og mange morsomme Udflugter, som vi fore
tog tilsammen.

II.

INDTRÆDELSEN I DET MILITÆRE LIV
Det var en Eftermiddag i Marts 1848, at min Indtræ
delse i det militære Liv fandt Sted.
Til Dels paa Grund af, at Mariboes Skole laa i Nær
heden af mit Hjem, var jeg alt i 5 Aars Alderen blevet
Elev i den. Det var en Realskole, som udmærkede sig
ved sjældent dygtige Lærere i næsten alle Fagene, og
Eleverne i den bestod dels af Børn, som var bestemte
for Handelen, og af hvilke ikke faa i Tidens Løb blev
Chefer for store københavnske Forretninger, dels af
Børn, der var bestemt for den militære Løbebane, idet
Skolen i særlige Klasser forberedte til den i 1830 opret
tede kongelige militære Højskole, en Tid lang ogsaa til
Indtrædelse paa Landkadetakademiet. Min Fader havde
fra først af egentlig bestemt mig for Handelen, men
efterhaanden opstod der hos mig under Skolelivet en
stærk Lyst til den militære Stilling, og skønt det faldt
min Fader vanskeligt at udrede de høje Skolepenge i
den saakaldte Dimissionsklasse, der forberedte til Ad
gangseksamen paa Højskolen, gav han dog efter for
mine Ønsker, og jeg blev færdig til at gaa op til den
Adgangseksamen, der skulde holdes i Marts og April
1848.
Den stærkt bevægede Tid maatte selvfølgelig gøre et
dybt Indtryk paa Ungdommen. Vi havde deltaget i for
skellige Møder og Forsamlinger, saaledes det bekendte
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Casinomøde, havde ogsaa til Trods for Eksamenslæs
ningen ikke undladt at overvære de offentlige Begiven
heder paa Gader og Torve, som hin Foraarstid havde
været saa rig paa, og en stor Lyst til snarest muligt
at deltage i den Krig, der aabenbart snart vilde be
gynde, havde bemægtiget sig mig som de fleste unge.
Min Eksamen vilde være en Hindring for at drage
ud med de første Tropper, der vilde blive sendt af Sted.
En eller anden iblandt de mange, der forberedte sig
til Eksamen, baade i Mariboes Skole og andensteds,
kom da paa den Tanke at sammenkalde et Møde af alle
Aspiranter for at faa fremmet en Ansøgning til Krigs
ministeriet om, at Eksamen maatte blive afkortet, for
at de bestaaede snarest muligt kunde komme med i
Krigen.
Hvor dette Møde foregik, kan jeg ikke erindre. Jeg
husker blot, at vi var omtrent 60 unge Mennesker, der
samledes i en graa Eftermiddags Tusmørke i en stor
Sal, og at en eller anden efter en kort Indledning oplæste
Udkastet til den Ansøgning, som foresloges indsendt.
Der fremkom ingen væsentlige Modbemærkninger, og
efter vel en knap Time blev Sagen vedtaget og videre
bestemt, hvad der skulde foretages.
Som det var blevet forudsat, varede det ikke længe,
inden Ministeriets Godkendelse indtraf; men ganske vist
blev den Forkortelse af Eksamen, som fandt sit Udtryk
i den ministerielle Bestemmelse, en anden, end vel man
gen af Ansøgerne havde tænkt sig. Forkortelsen kom
nemlig til at bestaa i, at Spørgsmaalenes Antal reduce
redes til det halve, uden at den Tid af ca. 6 Uger, som
Eksamen under normale Forhold optog, blev meget min
dre. Der opstod derhos det ejendommelige Forhold, at
medens der allerede i de enkelte Fag var mindst 2
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Spørgsmaal, blev der nu i disse kun 1, og da der i
Forvejen ved den strenge Konkurrence til kun 15
Pladser med Lønning, som Adgangseksamen fordredes
baade, at man for at faa Eksamen skulde bestaa i hvert
enkelt Fag, og at man i Faget skulde opnaa en Point
værdi af 2 Gange Karakterernes Antal, og dette vedblev
at have Gyldighed ogsaa ved Eksamen efter Ministeriets
nye Bestemmelse, blev de i Forvejen strenge Fordringer
ganske særdeles skærpede. Medens man tidligere i de
Fag, hvor der kun var 2 Spørgsmaal, for at bestaa be
høvede mindst et godt og et temmelig godt, da disse
Karakterers Talværdier var henholdsvis 3 og 1, maatte
man nu ved det ene Spørgsmaal opnaa mindst godt,
da Fordringen til et Pointsantal lig det dobbelte af Ka
rakterernes Antal ellers ikke kunde tilfredsstilles. At der
ogsaa var en, om end mindre, Skærpelse for de Fag,
i hvilke der ellers tildeltes 4 eller flere Karakterer, føl
ger af sig selv, thi Chancernes Antal forringedes.
Det var en Morgenstund i Marts, at Eksamen be
gyndte. Alle Aspiranter samledes i en stor Sal paa den
militære Højskole, der laa paa Kongens Nytorv ved
Siden af det kongelige Teater. Det var en temmelig
kold, mørk Dag, og i det store Rum vandrede de henved
60 Aspiranter om, de fleste vel i ikke mindre Spænding
end jeg selv, der aldrig før havde været oppe til nogen
Eksamen og kun havde en meget uklar Forestilling om,
hvorledes det gik til ved en saadan. Skønt jeg vistnok
var saa godt forberedt, som det havde været muligt
for Lærerne at gøre det, havde jeg dog kun meget ringe
Tanker om min egen Kundskab. Jeg havde lært, hvad
disse havde undervist i, men da det var Højskolens Læ
rere, som eksaminerede, var der en trykkende Mulighed
for, at disse kunde finde paa at spørge om et eller andet,
Oberst Madsens Livserindringer.

4
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vi ikke havde lært, foruden at enkelte af de Lærebøger,
vi havde brugt, særlig i Matematik, var nyere; det kunde
derfor befrygtes, at de der anvendte Bevismaader og
lignende ikke var Eksaminatorerne ret bekendte, saa at
der derved kunde opstaa Vanskeligheder. Min Frygt
blev yderligere bestyrket ved Samtale med enkelte af
de mig i Forvejen ubekendte Aspiranter. De havde en
for mig forbavsende Kundskabsfylde. De var til Dels
længere fremme end jeg, havde saaledes ikke blot lært
de Afsnit i Matematik, som jeg kendte, men ogsaa an
dre, som jeg vel havde hørt nævne, men ellers ikke
kendte noget til, og som der egentlig først skulde un
dervises i paa selve Højskolen. Der var blandt andre en
ung Mand, som havde Landmaalereksamen, og for hvis
Kundskabsoverlegenhed jeg bøjede mig dybt.
Saa kom det højtidelige Øjeblik, da der blev uddelt
Numre til de Borde, ved hvilke vi skulde sidde, og ind
traadte vi i en anden, temmelig stor og mørk Sal og tog
Plads her. Det var dengang en Bestemmelse, at der
skulde fremlægges 3 Spørgsmaal i lukkede Sedler, af
hvilke en af Eleverne valgte et, som da blev det, der
skulde besvares. Bordene stod i fire eller fem Rækker
bag hverandre. Skoleofficeren traadte frem med de 3
Spørgsmaal i en Urne og holdt den hen til en af de
Aspiranter, der sad i forreste Række. Spørgsmaalet blev
trukket, læst op og forekom mig let.
Der var tilstaaet 3 til 4 Timer til Besvarelsen; saa
foregik det samme Optrin med det andet Spørgsmaal
endnu om Formiddagen. Det tredie blev givet om Efter
middagen, og saaledes fortsattes Dag for Dag, med den
Afbrydelse i de skriftlige Prøver, som de mundtlige
medførte, idet hvert Fag tilendebragtes for sig, og de
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opnaaede Karakterer straks meddeltes ved Opslag i et
Forværelse.
Ogsaa det andet Spørgsmaal i Matematik, en geome
trisk Opgave, forekom mig i og for sig temmelig let,
men tillige at frembyde den Vanskelighed, at der mang
lede en Størrelse i det givne, saa at Løsningen var umu
lig. Der var ikke andet for end at rejse sig op og gøre
Skoleofficeren, der havde Tilsyn med os, opmærksom
derpaa. Han havde enten forglemt sin Matematik eller
var daarlig oplagt. Han syntes at betragte mig som en
meget uforskammet Person og svarede mig blot, at jeg
havde at besvare Opgaven, som den var givet. Jeg
maatte altsaa sætte mig ned igen, temmelig fortvivlet
over, hvorledes Besvarelsen under disse Omstændig
heder skulde affattes. Heldigvis blev min Pine kort,
thi snart efter rejste en anden sig og fremsatte den
samme Bemærkning. Sagen blev nu nærmere undersøgt
af den matematiske Eksaminator, som til alt Held var
til Stede, og den fornødne Rettelse foretaget.
---------- Jeg erindrer ikke bestemt, hvilken Dag det
var, jeg tror, det var den anden, at der, efter at vi var
anbragt ved Bordene og Spørgsmaalet givet, foregik
det Optrin, at Skolens Chef tillige med flere andre Of
ficerer, der alle var mig ubekendte, traadte ind i Salen,
gik hen foran den forreste Række Borde og oplæste en
krigsministeriel Kundgørelse, der ændrede den da gæl
dende Bestemmelse, at de Aspiranter, der bestod Eksa
men, derved erhvervede sig Stilling som Sekondløjtnan
ter i Artilleriet og Løn som saadanne, derhen, at vi vel
skulde beholde Lønningen, der var fastsat for hine Se
kondløjtnanter, men iøvrigt indtage en med Hensyn til
Grad og Uniform m. m. ikke nærmere fastsat Stilling i
Hæren alene som Elever af Højskolen.
4*
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Der var ikke lang Tid til nærmere at overveje Sagen,
og om en Konference med Kammeraterne kunde der,
efter den Maade og det Sted, paa hvilke vi modtog
Kundgørelsen, ikke være Tale. Man maatte med sig selv
afgøre, om man vilde forlade Eksamen og dermed op
give den Frugt, man havde vundet sig af de foregaaende
Aars Arbejde, eller om man vilde blive og lade staa til
med, hvad Fremtiden vilde bringe. Jeg erindrer ikke,
at nogen valgte andet end det sidste, og Eksamen gik
sin videre Gang, som om intet var forefaldet.
Noget særlig mærkeligt hændtes ikke.
Maaske kan det dog fortjene at anføres, at den Op
gave, som vi fik i dansk Stil, det eneste Spørgsmaal i
Modersmaalet, omtrent lød saaledes: »Hvilke Følelser
bør under de nuværende Forhold besjæle de danske Stats
borgere?«, i Sandhed et ikke ganske let Spørgsmaal, for
hvis Besvarelse jeg dog fik en meget god Karakter, for
mentlig fordi jeg blandt disse Følelser havde opført
Tillid til det nys dannede Ministerium.
Udfaldet af Eksamen, der stillede Aspiranterne i
Rækkefølge paa en Maade, som ikke fik synderlig Be
kræftelse i den paafølgende Tid med Hensyn til deres
Dygtighed, blev, at der bestod nogle og tyve. Jeg var
iblandt dem, der opnaaede Lønningspladser. De øvrige
blev »Admitterede«, det vil sige, de fik Tilladelse til at
deltage i Undervisningen paa egen Bekostning, dog med
Udsigt til ved den næste, den saakaldte Opryknings
eksamen, at faa Plads som Løjtnanter i Hæren. Alle,
som var blevet dimitteret fra Mariboes Skole, 11 i alt,
bestod Eksamen, de allerfleste til endog de lønnede
Pladser, takket være især den Dygtighed, som Lærerne
i Matematik og Sprog i hin Skole havde besiddet.
--------------- Medens jeg var Elev paa den militære

53

Højskole, foregik Undervisningen i et yngste og et æld
ste Hold, der begge var toaarige og afsluttedes hver
med sin Eksamen.
Et ældste Hold fandtes der ikke paa den Tid, thi da
Krigen udbrød, ansattes Eleverne i det daværende yng
ste Hold, saavel som Eleverne i det ældste, straks,
uden at Eksamener holdtes, ved Tropperne i den aktive
Hær.
Vi blev saaledes de eneste, der i Krigsaarene var
Elever paa Højskolen, af hvis militære Lærere de, som
underviste det yngste Hold, ligeledes forblev i København.
Vi ansattes og fik Lønning som Elever fra den 1.
Maj.
Forinden maatte der tages Bestemmelse om den Uni
form, som vi skulde bære, samt overhovedet om vor
Stilling i Hæren ifølge de foretagne Ændringer, siden
vi ikke skulde være Sekondløjtnanter i Artilleriet. Be
stemmelsen kom, men omhandlede alene Uniformen, det
vil sige, den fastsatte, at vi skulde have mørkeblaa
Frakke, Benklæder og Hue, Frakken med Knapper som
Fodfolket, men det var ogsaa det hele. Intet Sidevaaben bestemtes, ej heller nogen Grad for os, saa at vi
vel nærmest skulde være at betragte som menige. Denne
Bestemmelse vakte ikke ringe Mishag blandt os, især da
den Uniform, man havde bestemt for os, havde betyde
lig Lighed med Feltslagternes, og uden at der blev sagt
noget til os, troede vi at kunne spore, at den ej heller
blev modtaget med videre Glæde af vore foresatte, som
dengang indbefattede, foruden Lærerne og en Skoleoffi
cer, baade en Chef for Skolen1), der indtog en saa høj
Plads, at vi kun ved særdeles højtidelige Lejligheder
saa ham eller havde at henvende os til ham, og en Kom
mandør2), som var den, der i det daglige ledede alt, hvad
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der angik baade Undervisningen og de disciplinære For
hold. Jeg ved ikke, fra hvem Tanken udgik, men vi
Elever fandt snart paa et Raad. Muligt fremsattes den
slet ikke af nogen enkelt, men kom frem som Resultat
af vore Samtaler. I alle Tilfælde bragtes snart Enighed
til Veje om, at vi vilde anlægge Epauletstropper og saa
se an, hvad der videre vilde følge paa. Vi lod altsaa vore
Skræddere sætte Epauletstropper paa vore Frakker,
hvilke dengang, da Epauletterne kun benyttedes ved
Galapaaklædning, i det daglige Liv var Kendetegnet
paa Officersgraden, og dengang, som i al den Tid, jeg
har været Officer, var det baade tilladt og almindeligt,
at Officererne færdedes paa Gaden, naar de ikke var i
Tjeneste, uden Sidevaaben. Vi gav os altsaa paa en
Maade selv denne Grad, lod os hilse paa Gaden af Un
derofficerer og menige, og der var ingen, der tog Anstød
deraf. Vore foresatte syntes ikke at bemærke, hvorledes
vi havde pyntet os, ej heller fra anden Side fremkom
der nogen Besværing, Klage eller Forbud. Noget bidrog
det maaske hertil, at vi i Almindelighed færdedes i civil
Paaklædning paa Gaderne; dog maatte vi selvfølgelig
møde i Uniform i de Eksercerskoler, som vil blive
nævnt i det følgende, og det var ogsaa paabudt, at Ele
verne havde at bære Uniform ved Undervisningen.
Dette sidste Paabud var dog alt forlængst paa den Tid,
der gik forud for vor, fortolket saaledes, at man blot
ændrede den civile Paaklædning, man gik i til eller fra
Skolen, saa vidt, at man byttede den civile Frakke med
en Uniformsfrakke, som man havde hængende paa Sko
len, og som efter nogen Tids Brug selvfølgelig snart
havde antaget et just ikke mønsterværdigt Udseende.
Vi begyndte altsaa paa Undervisningen den 1. Maj,
og det viste sig saaledes praktisk, at vore Forventninger
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om at komme med i Krigen blev skuffet, og at man
kunde have sparet sig alle Ulemperne ved at forkorte
Eksamen. Vort Haab levede dog kort efter op igen. Vi
blev nemlig kommanderet til at gennemgaa en Ekser
cerskole ved Fodfolket, den, som i hin Tid holdtes for
de frivillige, der havde meldt sig til Hæren. Undervis
ningen standsede, medens denne Skole varede, og vi
gjorde i den første Gang Bekendtskab med det prak
tiske militære Liv. I og for sig var denne Skole ikke
streng. Vi var ikke kasernerede, havde vor Udrustning
i vore private Hjem og skulde blot møde paa Rosen
borg Eksercerplads de Timer Formiddag og Eftermid
dag, som Øvelserne varede, i Stedet for paa Højskolen.
Tonen var der under Øvelserne en anden end den, der
er sædvanlig i Rekrutskoler. Mandskabet var nemlig af
en helt anden Art, thi det indbefattede mange af Kø
benhavns bekendteste Kunstnere, saaledes Skuespillerne
Nielsen1) og Phister2), Maleren N. Simonsen3) samt tal
rige studerende, og der fandtes vel næppe blandt Rekrut
terne nogen, som ikke hørte til de dannede Klasser.
Den Behandling, som vi fik af Skolens Chef, la Cour,
og de andre Lærere, svarede ganske hertil, saa at Sko
len, om end Øvelserne blev drevet med Alvor, dog var
særdeles fornøjelig at være i.
Da Skolen endte, var det ogsaa forbi med Krigstil
dragelserne for hint Aar, og vi begyndte igen paa
Højskolen; her gik nu Undervisningen videre, indtil vi
atter blev kommanderet i en Eksercerskole for Fodfol
ket. Denne Skole var dog af en mindre fornøjelig Art
end den første. Der var nemlig denne Gang truffet den
Bestemmelse, at Undervisningen paa Højskolen, da den
allerede var temmelig fremrykket, skulde fortsættes
samtidig med, at vi gennemgik Eksercerskolen. Vi havde
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altsaa at møde i den tidlige Morgen paa Eksercerpladsen,
vistnok Kl. 6, skulde derefter, naar Øvelserne sluttede,
møde paa Højskolen og have Undervisning der, saa vidt
jeg husker fra Kl. 11 til 3, og endelig igen om Efter
middagen have Øvelser i Eksercerskolen fra 5 til 8 eller
saa omtrent. Den uundgaaelige Følge af denne Ordning
blev, at vi faldt i Søvn ved Undervisningen paa Høj
skolen og var sløve ved Øvelserne paa Eksercerskolen.
Det første kunde til Nød gaa, om det end selvfølgelig
ikke var til Gavn for vor Opfattelse af Foredragene,
der til sidst jo skulde afsluttes med en vanskelig Eksa
men; men i Eksercerskolen var det saare pinligt, til
Trods for vor gode Vilje hyppig at modtage Paamindelser, der undertiden blev givet i den for de sædvanlige
Rekrutskoler karakteristiske Form, thi Mandskabet var
i denne Skole af en anden Art end i den tidligere; jeg
husker dog ikke ret, hvorledes det var sammensat, og
Lærerne var ogsaa ikke saa lidt forskellige fra dem, vi
dengang havde haft. Jeg erindrer, at jeg en Formiddag
under Hvilen var faldet saa haardt i Søvn, at jeg kun
blev vækket ved, at en af mine Kammerater ihærdigt
ruskede i mig, da Appellen blev blæst, og at vi alle til
sammen vistnok var nærmest mente med den Tiltale,
der en anden Gang blev udtordnet: I Rakkerpukler paa
venstre Fløj! — thi det var der, vi havde Plads under
den Øvelse, som da foregik.
Ogsaa denne Skole fik dog en Ende, og den kunde
ligesom den foregaaende have været sparet, thi vi afgik
fra den ikke til Krigen, men tilbage til den fortsatte
Undervisning paa Højskolen. Til al Lykke frembød
denne rigelig Erstatning for alle de Genvordigheder, vi
havde været Genstand for uden for Højskolens Mure, og
den Tid, vi tilbragte indenfor disse, var i et og alt saa
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opløftende, udviklende og fornøjelig, at vi vist alle i det
følgende Liv har genkaldt os den med den største Glæde.
Ikke mindst Andel heri havde Skolens Kommandør.
Hans Ungdoms- og Manddomsaar tilhørte Frederik den
Sjettes Tid, og hans Karakter var blevet præget af den
Retfærdighedsfølelse, Humanitet og Følelse for Menne
skenes Ligeberettigelse, som da havde gennemtrængt de
mere dannede Klasser og vel senere havde faaet sit Ud
tryk i den frie Forfatning, men desværre kun for derved
mere og mere at give sig til Kende i det ydre fremfor
i det indre. Han forstod Ungdommen og Ungdommens
Krav, han lagde ikke den Vægt paa den ydre Form,
som det nu er almindeligt, optraadte aldrig vilkaarligt,
og var tilfreds, naar vi i det væsentlige, vore Studier,
gjorde vor Pligt. Og denne gjorde vi ogsaa tilhobe. Vi
kom godt ud af det sammen, hvortil det vel ogsaa bi
drog, at vi i det hele ved vore Forældres Stillinger til
hørte omtrent det samme Samfundslag, nemlig den
jævne Borger- og Embedsstand, og til vor Kommandør
og vore Lærere, der havde de samme Anskuelser som
han, og blandt hvilke den senere Finansminister Andræ
var den, som havde de fleste Timer med os, var For
holdet ogsaa saa godt som vel muligt. Naturligvis fore
faldt der som altid Forseelser, men ingen Sinde af en al
vorligere Art. Jeg tror, at de i Virkeligheden indskræn
kede sig til, at enkelte, der havde meget ondt ved at
komme op af Sengen om Morgenen, kom for sildigt. I
et saadant Tilfælde havde vedkommende at møde hos
Kommandøren, som da dikterede ham en Irettesættelse
eller en Straf, bestaaende i Arrest paa Skolen. Jeg tror
dog, at denne Straf kun blev idømt en eneste Gang.
Irettesættelsen var nok, thi det, at vi stedse behandle
des som Officerer, bevirkede, at vi, skønt egentlig ube-
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kendte med de militære Former, i det hele stræbte efter
at opføre os, som vi tænkte, at det passede sig for disse.
Det kan muligt forundre nu til Dags, at vi ikke fik
Undervisning i de militære Bestemmelser, Reglementer
og lignende. Vi fik alene Undervisning i egentlige Viden
skaber, nemlig matematiske Fag, Sprog, Fysik og Kemi,
foruden lidt Felttjeneste, thi man mente dengang, at
det øvrige var det tidsnok at lære, naar vi kom til prak
tisk Tjeneste og da begyndte som Rekrutter.
----------- Undervisningen i yngste Klasse afsluttedes
med Oprykningseksamen i Aaret 1850. Det var en smuk,
lys og glad Tid, og den bragte et godt Resultat for de
fleste af os. For en enkelt af dem, der havde bestaaet
Adgangseksamen, lykkedes det ikke at faa Opryknings
eksamen, men ellers var det især »de admitterede«, som
havde denne Skæbne, og hvis Undervisning paa Høj
skolen derved fik Ende. Vi, som bestod Eksamen, kunde
efter de sædvanlige Bestemmelser vælge at blive Inge
niører eller Artillerister efter den Rækkefølge, som Eksa
mensudfaldet havde givet, og formodentlig paa Grund
af den krigerske Tid valgte flere, der kunde have valgt
at blive Ingeniører, Artilleriet i Stedet for. Vi blev der
hos udnævnt til Sekondløjtnanter med Tjenestealder fra
1. Maj 1848. De admitterede, som ikke bestod, maatte
forlade Skolen.
Idet vi saaledes skiltes fra disse sidste, kan det maaske
her være Stedet til at nævne nogle af dem og de meget
forskellige Løbebaner, som de kom ind paa.
Lad mig saaledes her genkalde i Erindringen Chri
stian Johansen, som i 1864 ofrede sit Liv for Fædrelan
det og tillige var den, der i de tidlige Ungdomsaar stod
mig nærmest.
Han besad en sjældent storslaaet og frejdig Karakter.
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Han tog en smuk Oprykningseksamen, saa god, at han
kunde have valgt at blive Ingeniørofficer, men han fore
trak at blive Artillerist. Hans Udvikling som saadan gik
den sædvanlige Gang, og Forholdene bragte os snart i
nærmere Berøring. Da vi saaledes i 1850 blev sendt til
Als for at uddannes ved Belejringstrænet, blev vi ind
kvarteret sammen hos en Bondekone i Lamsbjergskov.
Senere kom Johansen til det i Altona stationerede Bat
teri, og paa mine Rejser 1855 besøgte jeg ham der og
tilbragte en ret fornøjelig Dag sammen med ham i Ham
borg. Først i 1864 mødtes vi begge ved Dybbøl; men
her fik desværre hans Liv Ende. Han, der da var Chef
for 10. Batteri, befandt sig den 11. April om Aftenen
ude i Stillingen sammen med den senere, nu forlængst
afdøde Departementschef i Krigsministeriet Good1), efter
fulgt af 2 Sappører; da kom der en Granat fra Broager,
som de ikke tidsnok blev opmærksomme paa. Den dræbte
den ene af Sappørerne og tog den ene Fod af Johan
sen, medens Good og den anden Sappør forblev aldeles
uskadte.
Johansen blev straks ført til Augustenborg Lasaret,
hvor man amputerede hans Ben. Jeg besøgte ham flere
Gange der, men havde intet Udbytte af at tale med ham,
da hans Tanker ikke var klare. Han havde ingen Anelse
om, at han havde mistet sin Fod, og var straks begyndt
at blive angrebet af Saarfeber, som desværre, trods alle
Anstrengelser for at forhindre det, angreb adskillige af
Patienterne der. Johansen sagde engang, at det var be
synderligt, at det stadig forekom ham, som om Gulvet
løftede sig op imod hans Seng. Hans Liv stod desværre
ikke til at redde, og her endte kort efter saaledes hans
Livsbane, der utvivlsomt ellers ved hans ypperlige mili
tære Egenskaber vilde have ført ham til et stort og glæ-
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deligt Maal. Han var ugift og havde af Slægtninge kun
sin Moder og 2 Søstre, der levede i Slagelse. Hertil blev
hans Lig ført og endelig jordet der. Et Mindesmærke
er rejst paa hans Grav.
En anden af mine Højskolekammerater, som jeg her
vil mindes, var Nielsen1). Han bestod ikke ved Opryk
ningseksamen, saa at han blev sat 2 Aar tilbage. Vi
blev derved adskilt, og jeg omgikkes ham derefter ikke
meget, idet han havde en temmelig indesluttet Karak
ter, saa at han ikke gerne oplod sig for andre. Angaaende
vort Samliv er der derfor intet videre at erindre. Der
imod bør det nævnes, at han ved Dybbølskansernes Ind
tagelse den 18. April udførte en Slags Bedrift, der blev
meget omtalt af Kammeraterne, og som virkelig var af
en saa egen Art, at det er vanskeligt at udfinde, hvor
ledes den retfærdigt bør bedømmes.
Han kommanderede nogle Stykker Feltskyts i Stil
lingen, da Stormen foregik. I nogen Tid beskød han
Fjenden uden at tage Hensyn til den første Kolonne af
Fanger, der førtes bort fra Stillingen, hvad en af vore
Kammerater, der befandt sig blandt disse, var meget
fortrydelig over, da han nær var blevet ramt af et Pro
jektil fra Nielsens Kanoner. Dette var paa Stillingens
venstre Fløj, og da Prøjserne var trængt ind i Stillin
gen paa begge Sider af dem, og han intet mere kunde
udrette, fornaglede han sine Kanoner og gav sig paa
Vej med sit Mandskab til Brohovederne. Da han var
kommet omtrent Halvvejen, erindrede han, at han ved
Bortmarchen havde glemt sin Regnkappe ved Kano
nerne. Han lod da sit Mandskab alene fortsætte sin
Vej og gik selv tilbage op til Kanonerne for at hente
sin Regnkappe. Prøjserne havde da endnu ikke naaet
Stedet. Han fik rigtigt sin Kappe og begav sig nu med
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den tilbage og naaede lykkeligt Brohovedet, skønt Prøj
serne efterhaanden var kommet langt ind i Stillingen
og beskød baade Nielsen og de enkelte Danske, der endnu
befandt sig der, baade fra højre og venstre Side.
Nielsen endte sin militære Løbebane som Chef for 1.
Artilleriregiment, fik kort efter, at han var faldet for
Aldersgrænsen, et apoplektisk Anfald, var længe syg og
døde derpaa.
Jeg skal ogsaa nævne Bartholin, hvis Død er indtruf
fet nogle faa Aar tilbage1). Han var flere Gange i Krigen
1864 meget nær ved at komme galt fra det, men slap
dog stedse uskadt. Engang gik saaledes en Granat saa
tæt over hans Hoved, at Ilden fra dens Brandrør sved
omtrent hele Haaret af ham. En anden Gang var under
en Forpostfægtning, da nogle af vore Fodfolkssoldater
var blevet afskaaret, liggende i en Fordybning i Jords
monnet. Saa snart de prøvede paa at forlade den, blev
de saa hæftigt beskudt, at de atter hurtig maatte søge
Tilflugt i den. Da Bartholin saa deres sørgelige Stilling,
blev han betaget af en utæmmelig Lyst til at hjælpe
dem. Uden at tage mindste Hensyn til den Fare, han
selv udsatte sig for, red han hen til Fordybningen og
opfordrede dem til at skynde sig derfra. De fjendtlige
Soldater respekterede hans Mod og skød slet ikke paa
ham, men saa snart blot en af de i Fordybningen gemte
forsøgte at komme op af den, rettedes der straks en
Del Skud imod ham, og Bartholin maatte saaledes til
sidst ride derfra uden at have opnaaet sin Hensigt.
Han havde senere det Uheld at staa under en Regi
mentchef, der vel kunde have adskillige gode Egenska
ber og virkelig var en dygtig Soldat, men som til sine
Tider var i høj Grad umedgørlig. Han havde blandt
andet den uheldige Fejl at være morgengnaven og kunde
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derfor ikke lide, at nogen talte til ham, førend opad
Dagen. Bartholin forstod ikke at lempe sig efter ham,
og Følgen deraf blev, at han blev forbigaaet, da en
Forfremmelse foretoges, og faldt for Aldersgrænsen.
Der herskede dengang den ved Reglementerne be
stemte ubarmhjertige, men senere heldigvis forladte
Skik, at den saaledes afgaaende Officer skulde fratræde,
medens hans Folk stod opstillet til Parade, og afgive
Kommandoen til sin Efterfølger. Det var kun med yder
ste Møje, at Bartholin kunde vedligeholde sin Selvbeher
skelse, medens dette foregik. Aldeles mekanisk fuldførte
han Handlingen og traadte tilbage fra Paraden.
Bartholin var ikke skikket til nogen civil Livsstilling.
Han søgte derfor ingen saadan, da han var traadt ud
af Hæren, men heldigvis besad han nogen privat For
mue, og han henlevede derfor en Række Aar uden nogen
bestemt Livsgerning, men stadig tæret af et bittert
Nag, som han dog i Almindelighed ikke lod komme til
Orde. Han klagede kun over, at hans Kræfter svandt
hen uden paaviselig Aarsag, og han døde uden nogen
bestemt Sygdom i en forholdsvis ikke langt fremskre
den Alder.
Lad mig endelig nævne Rosenstand1), der var en af de
bedst begavede af os alle, men meget lidet oplagt til
Læsning. Han havde stor Færdighed i Sprogene og tog
en fortrinlig Eksamen i dem. Derimod var han svag i
alle de Fag, der havde et matematisk Grundlag. Han
havde vel afluret en af Lærerne den Ejendommelighed,
at der altid skulde svares ja, naar Læreren spurgte i
negativ Form, og nej, naar han spurgte i positiv, og ved
Hjælp af dette fik han en taalelig Karakter i den mundt
lige Prøve, i hvilken han til stor Munterhed blandt Til
hørerne med Ihærdighed fik Læreren til stadigt at
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spørge, saa at han kunde benytte sit Kunstgreb; men
iøvrigt gik det galt for ham. En anden Egenskab, som
var karakteristisk for ham, nemlig Letsindighed, parret
med lad mig sige nogen Uforskammethed, kom frem
hos ham ved en af de skriftlige Prøver i Matematik.
Han saa straks, at han end ikke nogenlunde kunde
besvare Opgaven, men vilde dog ikke straks forlade sin
Plads og give Papiret blankt op. Han gav sig derfor til
at udfylde Tiden ved paa Kladdepapiret sirligt at tegne
en Hest. Af og til under de skriftlige Prøver plejede
Læreren i Faget at gaa rundt mellem Bordene og se,
hvorledes det gik med Udarbejdelsen, og blev natur
ligt ret forbavset, da han kom hen til Rosenstand og
saa den Maade, paa hvilken han gik frem. Andræ kunde
ikke lade være at bemærke: »De tegner godt Heste!«
— »Finder Hr. Kaptajnen det?« svarede Rosenstand.
»Jeg synes dog, at der er noget galt ved det fjermer
Bagben.« — Efter nogen Tids Forløb søgte Rosenstand
Ansættelse i den russiske Hær, men hvorledes det gik
ham der, er en Slags Saga, thi paalidelige Efterretnin
ger om ham tilgik næppe nogen. Det blev fortalt, at
han udmærkede sig saa meget i Krim-Felttoget, at han
hurtigt forfremmedes og tidligt endog naaede til at blive
Bataillonschef. Det blev sagt, at han havde holdt ud i
Værket Malakoff med stor Tapperhed under Stormen,
og først i det sidste Øjeblik, da de Franske indtog Vær
ket, kom saaret derfra. Han skulde derefter have ligget
i Garnison i en af de sydrussiske Byer, men da have
faaet et eller andet at besvære sig over og umiddelbart
have henvendt sig derom til Kejseren, da der blev holdt
en Revy for ham. Den videre Følge heraf skal have væ
ret, at han blev forsat til en asiatisk Afdeling, og fra
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dette Tidspunkt ved jeg intet om ham, uden at han
skal være død i Finland som Pensionist.
En anden af dem, der ikke bestod, Gustav Griiner1),
indtraadte straks i vor Hær og blev Underofficer ved
Fodfolket. Han kom med i Kampen ved Frederikstad
og udmærkede sig, saa at Sølvkorset blev ham til Del.
Senere kom han atter ind paa Højskolen, blev Officer
i Artilleriet og tjente her sin Tid, til Aldersgrænsen
naaedes. Han var bedre stillet end de andre af os, idet
han ved sin Faders Død blev Ejer af et af Jyllands
Godser. Han var iøvrigt Holdets poetiske Element, og
vi mistede i den Retning meget, da han forlod Skolen.
Saa var der ham, vi kaldte for den lange Jensen. Han
var ret ivrig og ufortrøden, men ikke videre begavet og
stedse uheldig i sine Bevægelser. Ved Eksamen i Kemi
var der tildelt ham en Metalanalyse, der fordrede Af
dampning i en Porcelænsskaal. Denne kom han i sin
Iver til at rive ned paa Gulvet, saa at Skaalen gik itu,
og det tørre Indhold spredtes mellem Skaarene. Jensen
tog dog hurtigt og ubemærket en Pennefjer og strøg
dermed, hvad han af Indholdet kunde faa fat i, op i en
ny Skaal og fortsatte Analysen. — Da han afleverede
Besvarelsen, havde Læreren al Anledning til at blive
forundret. Han udraabte: Hvor er det muligt! Tænk
Dem, Jensen har sin Analyse rigtig med en Titusinde
dels Nøjagtighed! — Dengang var han saaledes heldig,
men ellers ikke. Efter nogen Tids Forløb blev han Of
ficer ved et Rytterregiment. Hans Eskadron havde Gar
nison for sig i en lille Købstad. Her levede han da en
Tid, som han bedst kunde, til han blev ked af Livet
der eller andre blev kede af ham. Jeg traf ham saa efter
adskillige Aars Forløb som Stationsforstander paa en
lille Station, hvor han selv maatte sørge for alt. Han
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solgte Billetter, ekspederede Posten, stillede Signalet,
lukkede en Bom, ja, jeg tror endog, at han selv maatte
bringe de rejsendes Bagage til Vognene. Han var da
endnu stedse hverken gift eller forlovet og ingenlunde
tilfreds med Livet, som det havde formet sig for ham.
Da jeg atter efter rum Tids Forløb engang kom til hin
Station, var der en anden Stationsforstander, der ikke
vidste Besked om, hvor Jensen var blevet af. Nu maa
han vel forlængst være død ligesom Rosenstand, der
altid var hans Sidekammerat.
Endnu skal jeg nævne en, Garde1), hvis Løbebane blev
meget forskellig fra, hvad der kunde ventes, heldigvis
dog i glædelig Retning. Hans svage Side var den saakaldte deskriptive Geometri. Det gjaldt i dette Fag
egentlig kun om ret at forstaa de første 16 Sider i den
to Bind store Lærebog, som vi benyttede; saa fulgte alt
det øvrige omtrent af sig selv. Disse 16 Sider var det
ham dog umuligt at lære. Dette Fag slog hans Eksamen
til Jorden, og dog blev han siden efter praktisk Ingeniør
paa sin Maade og med betydeligt Held. — Efter at have
forladt Højskolen, tog han Eksamen ved Landkadetakademiet og blev ad den Vej Officer i Fodfolket. Denne
Stilling laa dog ikke rigtig for ham, og han blev snart
ked ad den. Han forsøgte sig da med at være med til
at oprette et stort Forlystelsesetablissement ved Køben
havn, tjente paa denne Maade i Begyndelsen ret godt,
trak sig ud i rette Tid, tog saa fat først paa et Spor
vejsanlæg, saa paa en Jernbane, tjente atter godt og
gik saa videre med forskellige nye Opfindelser, der stedse
fandt Anklang, saa at han nu er en velanset og vel
havende Mand. Han fulgte saaledes det, som vi i vor
Ungdom kaldte det Ilte Bud: »Du skal ikke lade dig
Oberst Madsens Livserindringer.
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forbløffe!«, og hans Eksempel viser, at det ikke er be
tydningsløst.
----------- Da vor Oprykningseksamen var vel endt,
begyndte Undervisningen i ældste Klasse, men da om
trent alle Lærerne i denne gjorde Tjeneste i Hæren,
hørte vi blot Foredrag i nogle faa Fag, særlig Artilleri,
til den sædvanlige Sommerferietid indtraadte. I Ferien
rejste jeg til mit Hjem i Præstø; men Ferien varede
ikke længe. Kort efter det glædelige Budskab om Istedslaget kom der fra Højskolen Brev, at man ufortøvet
havde at indfinde sig ved Skolen, da der var kommet
Bestemmelse, at vi skulde sendes over til Hæren i Sles
vig.
Vi var som sagt blevet udnævnt til Sekondløjtnanter
i Artilleriet og havde anlagt den dertil hørende Uni
form og blev derfor ikke lidet overraskede, da vi erfa
rede, at det var Meningen, at vi skulde ansættes ved
Fodfolket og gøre Tjeneste i dette som Underofficerer.
I og for sig kunde denne Bestemmelse være naturlig
nok, da alt, hvad vi kendte til militær Tjeneste, jo be
stod i den Smule, vi praktisk havde lært i de to før
nævnte Eksercerskoler ved Fodfolket, men da vi nu
havde kongelig Udnævnelse som Artilleriofficerer, og det
ikke var vor Skyld, at vi ikke havde faaet nogen anden
praktisk Uddannelse, syntes vi, at det alligevel var en
egen Maade at anvende os paa, og allermindst syntes
vi om at iklæde os de Fodfolksuniformer, som man il
somt havde sendt op paa Højskolen til os og der laa og
paraderede paa de lange Borde i Forsamlingssalen. Vore
foresatte syntes stiltiende at dele vore Følelser. I alt
Fald blev der ikke lagt nogen Hindring i Vejen for, at
de to ældste paa samtlige Elevers Vegne henvendte sig
med mundtligt Andragende til Ministeriet om en Æn-
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dring. Det faldt i min Lod at være den ene af dem,
der skulde tale med Ministeren. Men Tidspunktet traf
uheldigt. Ministeren var, saa vidt jeg erindrer, bortrejst,
og den, der varetog hans Forretninger, kunde ikke gøre
nogen Forandring. Det saa altsaa ud til, at ingen Æn
dring kunde opnaas; men efter hvad der senere rygte
vis blev fortalt, skete der nok ogsaa kort efter en Hen
vendelse til Ministeren i samme Retning af Cheferne for
Artilleriet og Ingeniørkorpset og med mere Held. Nogle
faa Dage senere blev den først givne Befaling tilbage
kaldt, og i Stedet for bestemtes, at Artilleristerne, til
hvilke jeg hørte, skulde afgaa til Belejringsparken paa
Als og der modtage en artilleristisk Uddannelse, indtil
videre Ansættelse kunde følge, medens Ingeniørerne der
imod straks skulde fordeles til de forskellige Ingeniør
kommandoer og gøre Tjeneste ved disse.
Vi, som skulde til Tjeneste i Slesvig, afgik da samlede
til Sønderborg og holdt efter Ankomsten dertil et Af
skedsgilde, ved hvilket den Omstændighed, at vi var 13
til Bords, dog ikke fremkaldte nogen Misstemning, og,
som det bagefter viste sig, var der ikke heller Grund
dertil, thi vi kom alle 13 velbeholdne tilbage igen, skønt
nogle af Ingeniørerne senere kom med, hvor det gik
varmt nok til. Vi afgik derpaa hver til sit, Artilleristerne
som sagt til Belejringstrænet, der havde sit Hovedkvar
ter i Høruphav, i Nærheden af hvilket vi fik Kvarter
i forskellige Landsbyer.
Paa den store skovbegrænsede Slette ved Stranden i
Høruphav fik vi da den artilleristiske Uddannelse, som
det var muligt under disse Forhold at give os. Vi fik
Undervisning i Skytsbetjening ved to Bronzekanoner,
der var erobrede ved Isted, formodentlig dem, som Gar
den havde taget, saaledes som det er fremstillet paa
5«

68

Simonsens bekendte Maleri, og endnu laa i den ene
Lavetbakke nogle af de Kaffebønner, som Fjenderne
der havde haft et lille Oplag af. Ridning lærte vi under
Kommando af Kaptajn Lundbye1), der blev Krigsminister
i 1864; han ledede hovedsagelig vor hele Undervisning,
og der førtes mangen lystig Samtale med ham, naar vi
alle tilsammen spiste Frokost i Kroen ved Høruphav.
----------- Vi gjorde Staldtjeneste ved de Heste, som
vi benyttede ved Ridningen, og havde den Ære, som
vi en Dag bedst stod i Staldkitler og striglede ved Hørup
Kirke, at blive forestillet for den russiske Storfyrste,
der senere blev Alexander den Anden. Vi gik Vagt ved
Hørup Kirke, der benyttedes som Krudtmagasin, og
skuldrede og præsenterede i vor Ensomhed som Skild
vagt oppe ved Kirken for Degnen og Klokkeringeren.
Vi lærte alt, hvad der kunde læres, undtagen Kørsel
og Evolutioner med bespændt Skyts, til hvilket der
ikke fandtes Heste nok.
Det var i Oktober, henimod Slutningen af den Tid,
vi skulde tilbringe paa Als, at der tilgik os Indbydelse
om som betalende at deltage i et Festmaaltid, der
skulde gives Frederik den Syvende paa Raadhuset i
Sønderborg under et Ophold, som han gjorde der i
Byen.
Der var en meget talrig Forsamling. Særlig fremtræ
dende blandt Deltagerne var Officererne paa den rus
siske Flaade, som dengang laa ved Sønderborg. De var
særlig indbudte. Der var derhos til Stede en Mængde
af Byens og Øens Embedsmænd, talrige gejstlige i Or
nat, adskillige Officerer fra den danske Flaade og Hær
og forskellige af Landets betydeligste Mænd. Bordene
var opstillet saaledes, at der øverst i den store Sal var
anbragt paa tværs i Salen et Bord, ved hvilket Kongen

69

og de, som var ham nærmest, sad, medens de øvrige
sad ved de to Borde, der fulgte Salens Vægge paa de
lange Sider. Bag ved det Bord, ved hvilket Kongen
havde. Plads, var der en Tribune, paa hvilken Gardens
Musikkorps var anbragt. I øvrigt var der ikke, saa vidt
jeg erindrer, tildelt de enkelte bestemte Pladser, saa at
vi sad temmelig blandet. Saaledes sad de russiske Offi
cerer i en samlet Række ved et af de lange Borde, tem
melig langt nede, over for mig. Jeg erindrer ikke nøje,
hvorledes Festen begyndte. Saa vidt jeg husker, blev der
af en eller anden holdt en Indledningstale og muligt
derefter en Tale for Kongen. Umiddelbart derefter eller
efter en lille Pavse hørte jeg, at en, der sad et Stykke
fra mig, men ved det samme lange Bord, slog paa sit
Glas som Tilkendegivelse af, at han vilde holde en Tale.
Det var mig ikke muligt at se, hvem det var, men da
jeg hørte Stemmen, opdagede jeg, at det var en ikke
alene mig, men ogsaa mange andre for sit poetiske Ta
lent vel bekendt Premierløjtnant (Collin Lundh)1), der
havde givet efter for den Begejstring, der let greb ham,
og havde rejst sig for at udbringe Danmarks Skaal.
Der blev hist og her en ivrig Hvisken, ikke mindst
blandt de russiske Officerer, for at erfare, hvem Taleren
var, og det var kendeligt, at der var ikke saa lidt For
undring til Stede. Imidlertid holdt han Talen, denne
Gang i Prosa, ret kønt og sluttede med et Leve for
Danmark, til hvilket Musikkorpset begyndte at spille
den til slige Skaaler sædvanlige Fanfare. Alles Øjne vog
tede paa Kongen, da Talen sluttede. Han havde hørt
paa den, som om det hele ikke angik ham, men i samme
Øjeblik, som Fanfaren begyndte, vendte han sig om mod
Tribunen og gav Tegn, at Musikken skulde tie. Derpaa
slog han til Lyd paa sit Glas, rejste sig, medens den dy-
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beste Tavshed herskede i Salen, og udtalte, at det vel
havde forundret ham, at nogen havde følt sig kaldet til
at udbringe Danmarks Skaal, hvor han var til Stede,
men i øvrigt havde han følt sig ret tiltalt af, hvad »den
foregaaende, ærede Taler« havde sagt. Dog forekom det
ham, saaledes vedblev Kongen, at der var et og andet,
som Taleren ikke rigtig havde faaet med. Han vilde
derfor tilføje, hvad der syntes ham at mangle. Og Kon
gen fremdrog nu enkelte Momenter og talte saa smukt
og djærvt, at det greb Deltagerne, saa at de Hurraer,
der fulgte paa det derpaa af Kongen udbragte Leve
for Danmark, var af en langt mere fuldtonende Art,
end de, der havde ledsaget det af den ulykkelige Pre
mierløjtnant udbragte Leve. Kort efter blev Sangen
»Den tapre Landsoldat« afsunget, medens Deltagerne
stod op. Det var til ikke ringe Ulempe for de russiske
Officerer, der selvfølgelig ikke forstod et Ord af den,
men deres Admiral sagde noget hviskende, der gik Ræk
ken igennem, og de rejste sig da meget højtideligt med
os andre og lod, som om de sang med.
Gildet sluttede i en meget animeret Stemning, som
imidlertid afkøledes betydeligt for os Landofficerer, da
vi fik at vide, hvad det vilde koste, thi der var ikke
forud angivet nogen Pris.
Vi maatte tage det meget knapt i den paafølgende
Del af Maaneden for at faa vor Lønning til at slaa til,
og det var ikke til videre Opbyggelse for os, at det
blev fortalt, at der for Søofficerernes Vedkommende
var blevet sendt en Regning ind til Marineministeriet,
hvilken dette havde betalt.
Sidst i Oktober afgik vi til Lyrskov, hvor vi ved
Batteriet Wegener samlede skulde have Undervisning
i Kørsel, og hvad der i øvrigt manglede os. Batteriet
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havde Ophold i en Barakkelejr, men da der i den ikke
var Plads til os, blev vi indkvarteret i en Bondegaard
i selve Landsbyen tilligemed Batteriets Læge og Dyr
læge. Den Tid, vi tilbragte her uden for Øvelserne, blev
fornøjelig.
----------- Juleaften blev fejret med stor Festlighed
for Mandskabet, under Deltagelse af alle Befalingsmænd.
Den holdtes i Samlingsbarakken. Adskillige havde klædt
sig ud og gav Optrin til bedste. Stor Lykke gjorde et
saadant, der forestillede, at en Slagter kom trækkende
med en Stud og vilde sælge den. Ligesom ved de andre
Optrin var Hestedækkener og Staldkitler omtrent de
eneste Genstande til Forklædning, der kunde tilveje
bringes, og Studen var da ogsaa fremstillet ved, at to
Soldater i bøjet Stilling dannede Bevægelsesmaskineriet
og en Del af dens Legeme, medens den i øvrigt var
dannet af Hestedækkener, udstoppede med Halm, og
forsynede med to store Horn, bundne til, hvad der fore
stillede Hovedet. Optrinet gengav paa mesterlig Maade
et Skænderi mellem Slagteren og Køberen, hvilket endte
med, at Slagteren i Vrede erklærede, at han saa vilde
slagte Studen og beholde den selv. Slagteren fremstil
ledes af en for sine Kræfter bekendt Trænkonstabel;
han havde den fra det militære Slagteri laante, store
Økse i Haanden, og hans Vrede var saa udmærket
eftergjort, at Forsamlingen næsten begyndte at tro, at
han gik for meget op i sin Rolle, og at nogle udbrød
i et Forfærdelsesskrig, da han hidsigt vendte sin Økse,
med al Kraft slog Studen for Panden, og Dyret med
et Raab styrtede om. Studehovedet havde dog indven
dig en stor Krukke, og det var denne, som Slaget traf,
og ikke Soldaterne, der var Dele af Studen.
Kort efter blev vi forsatte enkeltvis til de Batterier,
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ved hvilke vi derpaa skulde gøre Tjeneste. Selv kom
jeg til Batteriet Haxthausen, der havde Kvarter i
Husby og hørte til dem, der delvis afgav Kanoner til
Forposttjenesten, i hvilken Batteriet Wegener ikke del
tog, saa vidt jeg ved, fordi det henregnedes til Reserve
artilleriet.
Jeg blev modtaget paa den hjerteligste Maade af
Batterichefen og af de to andre Officerer ved Batteriet,
Adalbert Brun1) og Otto Moltke2), og fik godt Kvar
ter i en Bondegaard i Byen.
----------- Min Tur til at tage med paa Forpost ind
traf hurtigt. Afstanden fra Husby til det Sted, hvor
Kanonerne skulde være i Danevirkestillingen, var ikke
lang, men det var forbudt at benytte Kolonnevejene,
der hurtigst førte hen til Stedet, for at de kunde være
i den bedst mulige Stand i Tilfælde af Fægtning. Batte
riets 4 Kanoner, som skulde paa Forpost, maatte der
for køre om ad Slesvig By paa Veje, der med Und
tagelse af Hovedlandevejen, som vi dog blot kunde
følge et lille Stykke, var i saa høj Grad opkørte, at vi
behøvede 4 Timer til Marchen. Tillige med de om
givende Marker, paa hvilke man havde forsøgt at køre
uden for Vejene saa længe som muligt, dannede de et
Uføre, som jeg ikke senere har set Mage til. Et Steds
havde jeg engang været Vidne til, at en Hest blev
stikkende, saa at man maatte bruge Tove for at faa
den op igen, og paa selve den Vej, ad hvilken vi drog
frem fra Husby, var der et vandfyldt Hul af en saadan
Dybde, at Trænkonstablerne tog Benene ud af Stig
bøjlerne og trak dem op til sig, da Kanonerne ligesom
svømmede igennem. Under Marchen begyndte det at
sne stærkt, og Hestene vadede i Sne og Ælte, da vi
endelig naaede Parkpladsen, hvor jeg maatte overlade
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de stedkyndige Folk paa Snemarken at finde det Sted,
hvor Kanonerne plejede at staa. Der fandtes Barakker
til Folk og Heste, naar der blev spændt fra, men hvor
Officererne skulde være, havde ingen sagt mig. Det
viste sig imidlertid snart, da jeg fulgte min Premier
løjtnant efter Fraspændingen, og efter at der var ud
stillet de fornødne Skildvagter, at der ikke var sørget
mindre godt for Officererne. Den samme Plads havde
været benyttet af forskellige Batterier omtrent siden
Slaget ved Isted, og Officererne havde da efterhaanden
først faaet en Hytte bygget og derpaa ved Sammen
skud faaet den højst luksuriøst indrettet. Der var Borde
og Stole, Apparater til at lave Te og Kaffe, Tallerkener,
Kopper og Knive, en Slags Lysekrone af Træ under
Loftet, et Tæppe af flettet Halm paa Gulvet, og endog
længst inde 3 Senge eller Brikse, slaaede sammen med
Brædder og forsynede med Lejrsække og Tæpper. Man
maatte ikke klæde sig af, men ellers kunde man ligge
der meget bekvemt; da Premierløjtnanten og jeg, efter
at have spist til Aften, lagde os paa Briksene, var den
midterste ubelagt. Den var forbeholdt den Kaptajn,
som efter den gældende Ordning skulde være paa For
post med 4 Kanoner af et andet Batteri, og som i paa
kommende Tilfælde skulde have Befalingen over den
samlede Styrke. Hans Kanoner var til Stede, men selv
havde han tilbragt Aftenen hos Forpostkommandoen,
der havde sin Station der i Nærheden. Da han kom,
saa jeg, at det var Kaptajn Raasløff1), som senere blev
Krigsminister. Han iførte sig en Skindklædning under
Uniformen, inden han lagde sig, anbragte derpaa en
tændt Lygte tæt ved Hovedpøllen og gav sig til at
læse i et Hæfte af Revue des deux mondes saa længe,
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at jeg faldt i Søvn, forinden han slukkede Lyset i sin
Lygte og ligeledes lagde sig til at sove.
Natten gik som sædvanlig roligt hen, og den næste
Morgen drog vi tilbage til Husby i klart Frostvejr, og
Konstablerne, der gik i Markerne, hvor de bedst kunde
undgaa Uføret paa Vejen, morede sig med at slaas
med Snebolde.
Med Januar Maaned endte Krigen, og en af de sidste
Dage i denne holdt General Krogh en Parade i Stil
lingen og tog Afsked med Tropperne, hvis Hjemsendelse
snart derefter skulde foregaa. Jeg havde aldrig før over
været en Parade eller Revue og vidste derfor ingen
Besked med, hvorledes det plejede at gaa til ved en
saadan. Jeg drog bort med Batteriet om Morgenen uden
at have taget Mad eller Drikke med, da jeg formodede,
at det hele vilde vare meget kort, og dette saa meget
mere, som vi den Dag kunde benytte Kolonnevejene,
ad hvilke Stedet naaedes i omtrent en Times March.
Det blev imidlertid anderledes. Tropperne var ikke
samlede paa eet Sted, men spredte rundt om, og General
Krogh red da fra Afdeling til Afdeling og tog Afsked
med hver især. Vi holdt i Timevis, inden Generalen
kom hen til os, og det blev derfor først ud paa Efter
middagen, i Mørkningen, at Batteriet igen kom tilbage
til Husby. Vi var ikke langt fra Landsbyen, og jeg glæ
dede mig meget til atter at komme til mit Kvarter,
da der kom en Ordonnans til mig, der som Sekond
løjtnant var længst tilbage i Batteriet, at Chefen vilde
tale med mig. Da jeg kom hen til ham, erfarede jeg,
at han undervejs havde faaet Brev, at Premierløjt
nanten og jeg allerede den næste Dag skulde vende
tilbage til København for atter at fortsætte paa den
militære Højskole. Da jeg var den yngste, befalede

75

Chefen mig straks at ride ind til Slesvig By for at be
stille de fornødne Pladser i Diligencen til næste Dag.
Jeg forlod da Batteriet og udførte Befalingen, men
uheldigvis havde jeg ikke flere Penge hos mig, end der
netop behøvedes til at betale Staldrum og Foder for
min Hest. Selv maatte jeg altsaa vedblive at sulte,
men glædede mig desto mere til at kunne faa Aftens
mad i mit Kvarter. Ogsaa dette slog fejl, thi næppe
var jeg dér steget af Hesten, førend min Premierløjt
nant indfandt sig med en Indbydelse fra Batterichefen
til at tilbringe den sidste Aften hos ham. Jeg blev ikke
i alle Retninger glad ved Indbydelsen, men den kunde
jo ikke afslaas, og hos Batterichefen, der tillige med
de andre Officerer havde spist til Middag efter Hjem
komsten fra Revuen og ikke kunde formode andet, end
at jeg havde spist i Slesvig, kom vi ikke til Bords før
end Kl. 10—11, saa at det blev en meget drøj Dag for
mig. Rejsen til København blev dog ikke mindre drøj,
thi vi kørte i Diligence gennem Slesvig, Fyn og Sjæl
land uden anden Lejlighed til at røre Benene end paa
Overfarten over Bælterne. Det var Frostvejr. De Klæ
der, jeg raadede over, var ikke beregnede paa længe
at sidde stille i en kold Vogn, og endelig var det sidst
paa Maaneden, saa at mit Pengeforraad var meget lille.
Jeg var saa udmattet, da jeg endelig naaede mit Logis
i København efter omtrent 48 Timers Rejse, at jeg
næsten ikke kunde staa paa Benene.
Kort efter vor Hjemkomst gav Staden København
i Januar eller Februar 1851 en Fest for de hjemvendte
Soldater. Der skulde spises Kl. 1 i Christiansborg Slots
Ridehus, men uagtet dette forholdsvis sene Klokkeslæt
blev vi kommanderet til at stille tidlig, jeg tror Kl. 9,
i Artillerikasernen paa Christianshavn. Vi var følgelig
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alle meget sultne, da vi indtraf i Ridehuset, hvor der
var lange Rækker af Borde, stillede saa tæt sammen,
at det var vanskeligt at komme frem til dem, og bag
de Bænke, paa hvilke man sad ved Bordene, var der
opstillet tætte Rækker af unge Damer, der skulde hjælpe
med Opvartningen. Paa det Bord, ved hvilket jeg og
mine Kammerater fik Plads, fandtes uheldigvis intet
Brød, og da der til en Begyndelse straks blev budt en
Snaps gammel Rom eller Kognak, som flere var ufor
sigtige nok til at nyde, og derpaa Skaaltalerne begyndte
med Overflødighed af Champagne, var der en af mine
Kammerater, som hurtig blev saa beruset, at vi be
gyndte at befrygte en Skandale. Damernes tætte Række
gjorde det meget vanskeligt at faa ham ud, uden at
dette vakte en pinlig Opsigt. Johansen og jeg fik ham
dog op i Garderoben, der var indrettet i et af de oven
for liggende Værelser; men her blev han aldeles rasende,
trak Sabelen og vilde gaa løs paa Johansen, som dog
endelig ved sin store Koldblodighed fik ham noget be
roliget og til sidst ekspederet bort i en Droske. Johan
sen havde saaledes særlig Æren af, at der ikke opstod
nogen Skandale.

EMIL MADSEN SOM PREMIERLØJTNANT I ARTILLERIET
Efter Daguerreotypi fra 1854

III.

MILITÆRLIV I FREDSTID
Krigen1) 1848—50 var forbi. Vore Studier paa den
kgl. militære Højskole var i det sidste af disse Aar
blevet afbrudt ved den. Vort Hold kom til at deltage,
nogle under meget alvorlige Forhold, andre under min
dre. Studierne var derefter atter blevet fortsat, og
den til dem knyttede Eksamen var ogsaa forbi i Be
gyndelsen af 1853. Vi var derefter afgaaet til de Vaaben, vi havde valgt, jeg for mit Vedkommende til Ar
tilleriet, og begyndte nu at gennemgaa Rekrutskolerne,
paa hvilke vi alt havde faaet en Forsmag under Krigen,
men hvor der nu for Alvor skulde tages fat. Hver anden
Dag var mine Vaabenkammerater og jeg i Konstabel
skolen paa Amagerfælled, hver anden Dag i Trænkonstabelskolen paa Baadmandsstrædes Kaserne. Særlig
knytter mine Erindringer sig til Konstabelskolen. Øvel
sestiden var, saa vidt jeg erindrer, fra 6 til 12 Formid
dag og 4 til 7 Eftermiddag.
Den, der kender Amagerfælled, vil forstaa, at der
kan være noget særlig tiltalende ved den. Mod Vest
har man en smuk Udsigt over Kalvebodstrand til Kø
benhavn. Mod Øst ligger spredt Gaardene og Husene i
Sundbyøster, omgivne af deres Haver og Beplantninger,
men dengang langtfra saa tæt sammenpakkede som
nu. Ligefor mod Syd ligger den store sandede Flade,
som udgør Fælleden, og ud for hvilken der i Horisonten
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i det flimrende Sollys ofte viser sig et Fatamorgana.
Der ses langstrakte Søer, og naar Ryttere kommer ind
i det Strøg, som Søerne synes at indtage, faar Hestene
unaturlig lange Ben og synes med deres Ryttere at
svæve højt over Jordens Overflade.
Særlig hyggelig var Frokosttiden i det Spisetelt, hvor
alle med Officersrang samledes. Dér kom vi for første
Gang rigtig sammen med de ældre Officerer, som havde
gjort hele Krigen med, og som betragtedes af os med
den største Veneration, navnlig Battericheferne, som
alle med stor Hæder havde deltaget i Slagene. Tiden
var endnu ret krigersk; Samtalen drejede sig næsten
udelukkende om Reglementerne og de Forandringer,
som Erfaring havde belært om kunde ønskes.
Diskussionen blev altid ført meget livligt, lige til det
Øjeblik, da Trompeterne kaldte til Fortsættelse af
Øvelserne.
Det var en meget varm Sommer 1853, dertil præget
af en stor Uhyggelighed; thi Koleraen var jo fremtraadt i København.
For vort Vedkommende gjorde den ingen Forskel paa
Øvelserne, hvor anstrengende de end kunde være. Dog
skulde Sommeren ikke gaa hen, uden at enkelte af Offi
cererne ogsaa gjorde et sørgeligt Bekendtskab med den.
Jeg maa dog forudskikke nogle Bemærkninger om
mine egne Forhold, der bidrog til at gøre Øvelserne
særlig strenge. Jeg boede, da Skolerne begyndte, paa
Kvisten paa Hjørnet af Studiestræde og Vestervold,
altsaa, som man skulde tro, paa et af de sundeste Steder
i København. Alligevel saa jeg en Dag, da jeg kom
hjem fra Fælleden, at alle Vinduerne i Lejligheden ved
Siden af min egen var lukkede op. Det var et umis
kendeligt Tegn paa, at Koleraen havde faaet sit Ind-

79

pas i Huset. Der havde boet en ældre Dame alene med
en lille Hund. Hun var borte, ført til Kolerahospitalet.
Dette kunde jo hænde og gjorde ikke videre Indtryk.
Men Dagen derpaa indtraf et Dødsfald i Stueetagen og
derpaa flere. I alt døde der i Huset i Ugens Løb 5 af
25 Beboere. Den sidste Aften syntes ogsaa den ene af
mine Værtinder, med hvem jeg boede Dør om Dør, at
være blevet syg. Jeg maatte hente en Koleralæge, men
heldigvis viste det sig, at hun ikke var blevet angrebet
af Kolera. Dog var vi blevet saa opskræmt, at vi den
næste Dag besluttede at forlade Huset, som i øvrigt
var det eneste i hele Nabolaget, der havde vist sig
smittet. Jeg modtog et Tilbud af en af mine gode Ven
ner, der boede paa Vesterbro, om at flytte ud til ham;
men derved fik jeg rigtignok en lang Vej til Øvelses
pladserne. Jeg maatte om Morgenen gaa fra hans Bolig
til Amagerfælled eller Kasernen og derpaa Kl. 12 til
bage igen, saa efter en knap Times Hvil ind til det
indre af København for at spise til Middag hos min
Familie, saa igen til Amager og om Aftenen tilbage til
Vesterbro. Jeg var stærk nok til ikke at føle mig an
fægtet deraf, men et vist Indtryk gjorde det dog, at
jeg paa min Vej havde at passere det Gymnastikhus,
som laa ikke langt fra den daværende Vesterport, om
trent hvor nu Raadhuset er. Naar jeg i den tidlige
Morgen gik det forbi, var det fyldt med Ligkister ind
til op over Tagbjælkerne. Om Aftenen stod det tomt,
ventende paa sin nye Forsyning, der aldrig manglede.
Øvelserne gik imidlertid deres Gang, og vi mærkede
intet direkte til Kolera iblandt os, indtil en Dag i Au
gust, da en noget ældre Premierløjtnant, hvis Navn,
saa vidt jeg husker, var Petersen, manglede. Han var
faldet som Offer for Koleraen, og nogle Dage senere
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ledsagede vi ham til hans sidste Hvilested. Koleraen
skulde dog komme os nærmere. I September, da Re
krutskolerne var endt, og vi holdt Øvelser batterivis
paa Fælleden, sagde en Dag ved Frokosttiden min da
værende Batterichef, Major J. P. Baggesen1), der i Istedslaget havde haft det Uheld at blive taget til Fange
i Stolk, at han følte sig utilpas og vilde ride hjem, hvor
efter jeg i Resten af Øvelsestiden skulde føre Batteriet.
Han boede, formentlig som Kasernekommandant, i
Baadsmandsstrædes Kaserne, og da han straks red bort,
forglemte jeg at spørge om hans Befaling angaaende
nogle Heste, der skulde flyttes om i Batteristalden. Jeg
maatte derfor indhente det forsømte, og da Øvelserne
var endt, red jeg til Kasernen for at faa Besked, da
jeg ikke forestillede mig, at hans Upasselighed var af
større Betydning. Da jeg kom til ham, var han gaaet
til Sengs, men sagde, at han vistnok snart vilde være
rask igen, og gav mig den fornødne Befaling uden Tegn
til større Svaghed. Det blev dog den sidste Dag, jeg
talte med ham, thi da jeg den næste Dag mødte til
Øvelserne paa Fælleden, erfarede jeg, at han alt var
død den foregaaende Aften.
Der var en anden af mine Bekendte, som ogsaa havde
en ret mærkelig Skæbne. Han var da Officersaspirant,
vilde rejse til Aarhus og blev syg undervejs. Man paa
stod, at det var ham, der bragte Koleraen til Aarhus.
I hvert Fald kom han straks paa Hospitalet, og man
var ubarmhjertig nok til at lade en Snedker møde og
tage Maal af ham til hans Ligkiste, medens han endnu
var levende. Selv undslap han dog Døden den Gang,
men fandt den senere langt fra Danmark, nemlig som
Fører for en ægyptisk Hær i Kamp mod Abessinierne2).
De ovenfor nævnte var de mig nærmest staaende,
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som blev angrebet af Koleraen. Alle mine Kammerater
gik fri ligesom jeg selv.
Hvor Tiderne dog kan skifte! I 1853 var det Kole
raen, der i København satte alles Tanker i Bevægelse,
i 1854 var det Krigen mellem Rusland paa den ene
Side, England og Frankrig paa den anden. En Tid
kunde det se farligt nok ud for Danmark, og der blev
gjort meget for at imødegaa Faren. Søforterne blev vel
ikke bemandet, hvad man nok kunde have ventet,
men der blev indkaldt en Del Soldater til Værn for
København. Ved Artilleriet blev ved samtlige otte her
værende Feltbatterier Kanonlinierne bespændt og be
mandet, og da der ikke var tilstrækkelig Plads i de
militære Etablissementer i selve København, blev Træn
konstablerne og Hestene anbragt i Kantonnement paa
Amager. Paa hele Øen blev der indkvarteret nogle Folk
og Heste i hver større Gaard, lige fra Amager Port
til Dragør og Magleby. Det Batteri, til hvilket jeg
hørte, fik anvist Sundbyvester og en Del af Taarnby,
og fra dette som fra de øvrige Kantonnementer ryk
kedes der ud hver Morgen til Øvelser paa Fælleden.
De Folk, der hørte under mig, udgjorde omtrent det
mærkeligste Mandskab, som jeg nogen Sinde har haft
i Tjenesten. Det var noget nær de dygtigste Træn
konstabler, der er kommet mig for Øje. Men dette kan
i og for sig ikke undre, thi de paastod selv, at det var
paa 7. Aar, de var i Tjenesten. De havde først, inden
Krigen brød ud 1848, gennemgaaet Rekrutskolen og
gjort nogen Tjeneste, derefter havde de tjent 3 Aar i
Krigen, havde nok derefter paa ny gjort nogen Tje
neste og var nu trods dette atter indkaldt i Anledning
af Krigen. Af samtlige Trænkonstabler var kun 3 dan
ske, Resten var Ditmarskere med de underligste ByOberst Madsens Livserindringer.
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navne, som Set. Michaelsdonn og Set. Margretendonn.
De var især Mestre i at køre og omgaas Heste. Vi havde
blandt andet en sjældent ondskabsfuld Hest, der havde
erhvervet sig en tidlig Berømmelse ved, førend den
kom til Batteriet, at have skamslaaet to Mænd. Man
skulde tage sig meget i Agt for den, naar der holdtes
Hesteparade, thi den kunde en ganske ejendommelig
Kunst, nemlig pludselig, naar den ellers stod ganske
rolig, at lange ud med et af Forbenene og slaa Knæet
i Stykker paa enhver, der i Rækkevidde stod foran
den. Ikke desto mindre vilde vi nødig af med den, thi
den var en ganske udmærket Stanghest, og der var en
Trænkonstabel, der hed Stangenhech, som man kunde
betro den til, og som ogsaa var meget villig til at faa
den tildelt. Han forstod udmærket at tumle den, gik
foran op til den, naar den skulde strigles, og bandt
det ene Forben op. Han havde endog en særegen Kær
lighed til Dyret og Dyret ogsaa til ham, saa vidt jeg
tror, og vi beholdt ogsaa Hesten, saa længe han var
indkaldt og kunde passe den.
Det mærkeligste ved mit Mandskab var, at de Dan
ske og de Tyske havde staaet overfor hverandre i Slaget
ved Mysunde og havde skudt paa hverandre. Man skød
jo dengang med de glatløbede Kanoner, i Reglen paa
en Afstand af kun 1000 til 1200 Alen, og de havde
derfor ikke vanskeligt ved at kende hinanden. Utallige
Gange i Fritiden drøftedes dette Slag. De udspurgte
hverandre om Navnene paa Officerer og Underofficerer,
som de havde lagt Mærke til; men Diskussionen kunde
ogsaa true med at udarte, naar der blev Tale om, hvem
der havde vist sig taprest.
Jeg havde Kvarter paa 1. Sal i Stjernekroen, og lige
under mit Værelse var Skænkestuen, i hvilken Mand-
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skabet naturlig samledes, naar det skulde møde til
Parade. Jeg kunde derfor tydeligt høre, naar Folkene
begyndte at blive noget højrøstede. Jeg vidste da, at
Mysundeslaget var paa Bane, og der maatte da straks
skrides til at forhindre Slagsmaal, som de tre danske,
trods de andres store Overmagt, var meget villige til
at indlade sig paa. Jeg behøvede kun at gaa ud paa
Trappen ved min Dør og raabe »Træd an!«. De tyske
lystrede udmærket, og saa var Mysundeslaget forbi for
den Gang.
I det hele taget, om end ikke overalt, var Forholdet
mellem Kvarterværterne og de tyske Soldater godt, og
ikke mindst godt var til Trods for Sprogforskellen For
holdet mellem Pigerne og de sidste. Alle Folkene skulde
vel være hjemme i deres Kvarterer ved Retrætetid, men
naar jeg af og til sent paa Aftenen vandrede ud ad
Vejene, kunde det dog hænde, at jeg traf et Par, der
spadserede sammen. Dette kunde jo for Disciplinens
Skyld ikke gaa af, uden at der idømtes Soldaten Straf.
Den Straf, der næsten altid anvendtes, var, at han
den næste Dag skulde møde med sine Heste ved Stjerne
kroen og dér strigle og kardæske dem. Straffen var dog
noget mere frygtelig, end den egentlig saa ud til, skønt
den jo ikke indførtes i nogen Straffeliste. Naar Synderen
mødte, kom næsten altid en Amagerpige eller flere, saa
til og lo ad Soldaten, og dette kunde de tyske Soldater
ikke lide, saa at de til sidst tog sig godt i Agt for mig
paa deres Spadsereture.
Som alt sagt, var der ikke overalt det bedste For
hold mellem Kvarterværterne og de indkvarterede. Sær
lig uheldigt var Forholdet paa en stor Gaard ad Taarnby
til. Det begyndte med, at Soldaterne klagede over
Maden, som Kvarterværten skulde yde. Jeg tog derop
6«
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og undersøgte Maden, men fandt den upaaklagelig. Saa
blev der Ro en lille Tid, men saa begyndte Uenig
heden igen.
Efter gammel Vedtægt tilhørte Gødningen efter de
indkvarterede Heste Batteri chefen, og denne havde,
som de fleste af hans Kolleger, foræret den til Sol
daterne, for at de atter kunde overlade den til Kvarter
værterne, imod at disse gav dem Vederlag i Form af
nogle bedre Madvarer.
Dette vilde den nævnte Gaardejer ikke gaa ind paa.
Han skrev derom i »Fædrelandet«, og det lykkedes ham
virkelig til sidst at faa Forholdet forandret. Dette for
øgede nu Uenigheden, og gensidige, som jeg syntes,
ubeføjede Klager fremkom.
En Dag red jeg ganske tilfældigt efter de i Gaarden
indkvarterede Soldater, da de drog hjem fra Øvelserne,
for at se, hvorledes de ved Hjemkomsten forholdt sig.
Jeg fulgte dem saa tæt, at jeg hele Tiden havde dem
for Øje og kom til Gaarden umiddelbart efter dem.
Ved Indgangen til Gaarden blev jeg modtaget af Gaardejeren, der sagde, at nu gik det for vidt.
Soldaterne havde villet stikke Ild paa Gaarden. Det
brændte i det dem anviste Kammer.
Jeg skyndte mig derhen og fandt da paa et Bord
deres Børster og andre Rekvisitter stablede sammen til
et Baal, der lystigt brændte.
Det var jo umuligt, at Soldaterne kunde have faaet
det lavet i det Minut eller saa, de havde været hjemme.
Det maatte være Gaardens egne Folk, der havde ind
rettet det saaledes af Had til de Tyske. Dette foreholdt
jeg Gaardejeren, og han maatte, hvor nødig han end
vilde, indrømme Rigtigheden heraf, saa snart vi havde
faaet Baalet slukket. Han lovede tillige, at han nu
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skulde sørge for, at der kom et bedre Forhold til Veje.
Der blev derfor ikke gjort videre ved Sagen, og For
holdet bedrede sig virkelig. Klagerne ophørte, og Sol
daterne sagde mig, at de fik bedre Mad.
I mit Nabokantonnement hændte en anden, ganske
mærkelig Begivenhed. Den dér indkvarterede Trænkon
stabel havde tilfældig lagt en Rem, der hørte til hans
Seletøj, paa en Hakkelsekiste, og Bonden, der ejede
Gaarden, saa den ikke og skar den op i Hakkelsen.
Trænkonstabelen vilde have en Godtgørelse af Bonden,
da han jo skulde svare til Remmen, men dette vilde
Bonden ikke gaa ind paa, og der opstod derved et
Skænderi, som dog ikke udartede til Haandgribeligheder. Efter endt Staldtjeneste gik Soldaten ind i sit
Kammer og lagde sig til at sove. Som han sov aller
bedst, kom der en ind i Kammeret og gav ham nogle
svære Slag med en Plejl.
Da han for op og vilde sætte sig til Modværge, var
den, der havde slaaet ham, allerede sluppet ud ad Døren,
uden at Soldaten rigtig fik set ham, og havde sat en
udvendig Krog paa Døren, saa at Soldaten ikke kunde
faa fat i ham. Da der tillige var Jernstænger for Vin
duerne i Kammeret, kunde han slet ikke komme ud og
var saaledes Fange i en Timestid eller mere. Da kom
Bonden forbi, tog den udvendige Krog af, gik ind og
blev tilsyneladende meget forundret ved at høre Sol
daten fortælle om den Medfart, han havde faaet. Selv
var han naturligvis ganske uskyldig.
Trænkonstabelen tog det med Ro; men den næste
Søndag tog han sine Heste, gik langt ud i Marken med
dem og kardæskede og striglede dem dér. Medens han
saaledes var borte fra Gaarden, kom der nogle andre
tyske Soldater ind i den og bankede Bonden paa det

86

alvorligste. Da Trænkonstabelen kom hjem igen, blev
han ikke mindre forbavset, end Bonden tidligere havde
været, ved at erfare, hvad der var hændet.
Han mente, at det maatte have været nogle af de
holstenske Jægere, som laa i Lejr ved Kastellet, der
havde været paa Spil. Denne Sag kom ikke heller til
at gaa videre og fik ingen Følger i Form af Forhør
eller Krigsret.
Derimod var der en anden Sag, som foranledigede
Forhør i det uendelige, uden at der dog til sidst kom
noget ud af det.
Der var hver Søndag Aften Dans i Nykro. Vel søgtes
det ved en Appel, der holdtes Kl. 9 i nogle Batterier,
at hindre Soldaterne i at komme til Dansen, men ikke
desto mindre mødte der altid en hel Del.
At Pigerne, der jo altid og alle Vegne havde et godt
Øje til Uniformerne, gerne vilde danse med Soldaterne,
faldt dog Amagerkarlene for Brystet, og det kom meget
let til Slagsmaal.
Engang banede Soldaterne sig Vej hjem fra Kroen
ved at bevæbne sig med Gærdestaver og danne en
Karré; men en anden Gang var Amagerkarlene saa
talrige, at dette ikke kunde lade sig gøre, og Soldaterne
maatte finde sig i at lade sig belejre i Kroen og paa
dens Gaardsplads. Uheldigvis laa der ved det Planke
værk, som omgav denne, en stor Bunke Brosten, og
Soldaterne fandt nu paa at søge et Angreb over Planke
værket forhindret ved at kaste Brostenene ud over
Plankeværket paa de Karle, som holdt til tæt uden
for dette. Ulykkeligvis fik dette et sørgeligt Ud
fald. En af Karlene blev ramt saa haardt i Hovedet
af en Sten, at han kort efter afgik ved Døden. Dette
kunde selvfølgelig ikke gaa upaatalt hen. Det ene For-
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hør fulgte efter det andet; men da alle Soldaterne havde
været lige gode om at kaste Stenene over det mer end
menneskehøje Plankeværk, og da Angribere og Mod
standere saaledes ikke kunde se hverandre, blev det
umuligt at udfinde, hvem der i Virkeligheden var Ger
ningsmanden. Denne vidste det jo ikke engang selv,
og efter et Utal af Forhør døde Sagen saa hen.
----------- Sommerøvelserne endte med de sædvanlige
Præsentationer for General de Meza, som dengang var
Artillerigeneral, og med en tre Dages Manøvre i præg
tigt Vejr i Nordsjælland, under Tilstedeværelse af Fre
derik den Syvende og Karl den Femtende. Det ind
kaldte Mandskab blev hjemsendt, og Vintertjenesten
begyndte.
I de to følgende Aar (1855—57) gennemgik Forfatteren, der i
1854 var blevet Premierløjtnant, et Generalstabskursus ved den
militære Højskole. Et Hovedfag paa dette Kursus var Geodæsien,
og til Undervisningen sluttede sig praktiske Opmaalingsøvelser paa
Sjælland. Efter at have bestaaet Afgangseksamen fra Kursuset
maatte Forf. gennemgaa Skoler ved de forskellige Vaaben, først
ved Husarregimentet, derpaa ved Fodfolket. Herom fortæller han
saaledes:

Ved Rytteriet gennemgik jeg Husarskolen paa Jægers
borg og kom til Tjeneste først ved den Eskadron, der
garnisonerede paa Fredensborg, til sidst ved den, der
laa i Hørsholm. Fredensborg Slot henstod dengang
øde, undtagen for saa vidt som Eskadronens fleste Of
ficerer og Underofficerer havde Lejligheder i den saakaldte Ottekant og tilgrænsende Bygninger, hvor des
uden enkelte private Familier boede. Selve Hovedbyg
ningen var ubeboet, men naar der af og til kom en
overtallig Officer til Eskadronen, saaledes som Til
fældet var med mig, anvistes der ham Kvarter i denne.
Jeg fik saaledes flere af de bedst beliggende Værelser
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paa første Sal i den vestre Del af Bygningen. Fra min
Dagligstue — der iøvrigt var en vældig stor Sal, mø
bleret, saa godt som det formaaedes med nogle faa af
Slottets gamle Sager, var der den prægtigste Udsigt
over den grønne Plæne foran Slottet, med Danmarksog Norges-Figurerne og de udmærket smukke Træ
grupper, der omgiver dem, samt gennem den lange
Lysning til Esrom Sø og Landskabet hinsides denne.
Det var i den saakaldte Kometsommer, og et mere
henrivende Sommeropholdssted kunde næppe tænkes i
det pragtfulde, varme Vejr, som det da var omtrent
uafbrudt.
Det paafølgende Aar kom jeg til at gøre Tjeneste
ved en af de Batailloner, der garnisonerede i Køben
havn. Den havde holstensk Mandskab, og jeg kom her
saaledes endnu en Gang i nærmere Berøring med saadant. Soldaterne ved det Kompagni, ved hvilket jeg
var ansat, var for en stor Del fra Hamborgs og Al tonas
Omegn. Nogle var Fabrikarbejdere, der havde Beskæf
tigelse i hine Byer, men der var i et og alt en god Tone
i Kompagniet; Folkene var nemme at komme ud af
det med og gjorde sig, saa vidt jeg erindrer, næsten
aldrig skyldige i Udskejelser. Noget kan det maaske
have bidraget hertil, at de følte sig som fremmede paa
Stedet. De forlod kun sjældent Sølvgadens Kaserne.
De tillavede selv som oftest deres Mad, og der blev
ikke gjort Ophævelser over, at de stegte og brasede en
Del paa Samlingsstuen ved Hjælp af Spritapparater.
De kom derved bedre ud af det med deres Lønning,
hvad der for ikke faa af dem var af saa meget des større
Vigtighed, som de var gifte. I det hele har jeg sjældent
haft at gøre med et Mandskab, der var mere ædrueligt
og ordentligt.
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Enkelte Særegenheder, som jeg ikke tidligere havde
været Vidne til, forekom ogsaa ved denne Afdeling.
Naar Bataillonen stod opstillet om Morgenen til Ud
rykning, og Bataillonschefen kom for at overtage Be
falingen, hilste han ved Ankomsten med et »Guten
Morgen, Leute!« — og der svaredes da med et enstem
migt Raab: »Guten Morgen, Herr Oberst!«
Det faldt naturligt oftere i min Lod at gøre Vagt,
medens jeg stod ved hin Bataillon, og da jeg allerede
efterhaanden var blevet ældre, var det stedse Tjenesten
som Vagtkommandør paa Københavns daværende Ho
vedvagt, jeg havde at udføre. Tjenesten begyndte med,
at man samledes i Gothersgadens Eksercerhus og under
en Mængde Ceremonier, der skrev sig fra meget ældre
Tid, overtog sit Kommando dér. Alle Bataillonens Offi
cerer havde at møde i Eksercerhuset den Dag, da Ba
taillonen gav Vagt. Vagtparaden optog en stor Del af
Eksercerhusets hele Længde og stod opstillet ved Væg
gen ud imod Kongens Have. Kaptajn-Vagtmesteren var
den, der havde Befalingen over den hele Styrke, saa
længe Vagtparaden befandt sig i Eksercerhuset. Med
stor Højtidelighed begav han sig ved sin Ankomst hen
i Midten af Huset, udtalte, naar Inddelingen af Befalingsmænd og Mandskab havde fundet Sted, det ma
giske Ord »Vergatterung«, der nok skulde betyde, at
nu stod vi under Kommandantens Befaling, og gav der
næst Befaling til Afmarch, medens de af Bataillonens
Officerer m. fl., der kun var Tilskuere, holdt sig afsides
langs den modsatte Væg. Musikken spillede da op, Pa
raden marcherede rundt i Salen, til den kom til den
fra Volden længst fjernede Port. Denne blev da lukket
op; under en Del Vanskelighed med Hensyn til, at
Musikkorpset ligesom maatte presse sig igennem Porten,
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og med Hensyn til at holde Fodslag op ad de tre eller
fire Trappetrin, der i Porten førte op fra det dybtlig
gende Gulv i Eksercerhuset, kom man da ud paa Gaden,
hvor man blev modtaget af den sædvanlige Hob af
ørkesløse Tilskuere, af hvilke en Del derpaa fulgte med
Vagtparaden gennem Gothersgaden til Kongens Nytorv,
hvor Hovedvagten var, begrænset af det gamle Jern
gitter, der endnu findes om den nuværende Hovedvagt
i Kastellet, og med sine tre gamle Bronzekanoner, der
truende pegede ud mod Torvet, men som Folk forlængst
havde vænnet sig fra at betragte med urolige Blikke,
og som de havde døbt med Navnene: Abraham, Isak
og Jakob, hvilket syntes at antyde, at man i dem lige
som i de tre gamle Patriarker mere saa ret skikke
lige Antikviteter end egentlig respektindgydende Vaaben.
Naar Vagtparaden var afmarcheret, afsluttedes Cere
monierne i Eksercerhuset ved Udgivelsen af Komman
dantskabsbefalinger, Parole og Feltraab. Officererne,
som skulde modtage Befalingen, særlig Adjutanterne for
de forskellige Batailloner m. fl., samlede sig i en Gruppe
midt i Huset, Skriverne, Underofficerer, stod i en Kreds
uden om dem, og Befalingen, der i Reglen ikke var
meget lang, nedskreves da af disse. Derpaa gjorde
Underofficererne omkring, medens Parolen (der alene
gjaldt Officerer) hviskende blev uddelt; derpaa traadte
de tilstedeværende af, Ceremonierne var til Ende, og
hver kunde gaa til sit.
Efter hvad der er blevet fortalt mig, var Ceremo
nierne i hin Tid kun en Levning af de langt pompøsere,
som havde fundet Sted i Frederik den Sjettes Tid, da
det nok hørte til den daglige Tjeneste, at alle Garni
sonens Officerer, som stod ved Afdelinger, der kunde
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befales til Vagt, mødte i Eksercerhuset, og den daglige
Tjeneste overhovedet kun bestod i dette Møde.
Efter at Forfatteren havde endt sin praktiske Uddannelse ved
Vaabnene, kom han 1859 til Tjeneste ved Generalstabens topogra
fiske Afdeling og deltog i de følgende Aar i forskellige Opmaalingsrejser. Fra disse fortæller han bl. a. følgende Træk:

----------- Det ejendommeligste Kvarter af alle dem,
jeg havde i hin Tid, var paa den fynske Herregaard
Glorup, der da beboedes af en Mand, som tilhørte en
af Landets fornemste Slægter, Grev Moltke-Hvitfeldt1).
Han var gift og havde flere Børn, men hans Hustru
var næsten stedse ved Badesteder eller paa Rejser i
Udlandet, og hans Børn, der alle var voksne Sønner,
var forlængst i forskellige Stillinger, fjernt fra Hjem
met. Han var saaledes det meste af Aaret ganske alene
paa Gaarden og særlig i den Tid, da jeg boede dér.
Jeg kan ikke med Rette sige, at jeg var indkvarteret
der, thi at jeg kom til at bo der, gik saaledes til: Efter
Skik og Brug henvendte man sig i Almindelighed, naar
man vilde bo et eller andet Sted paa Landet, til ved
kommende Sognefoged med Angivelse af, hvor omtrent
Kvarteret maatte ligge, og han foretog da det videre
fornødne efter sit Kendskab til Lokaliteterne og Be
boerne. Paa de fleste store Gaarde var det en Bestem
melse i Forpagtningskontrakten, at Forpagteren havde
at modtage Indkvartering, naar en saadan anmeldtes,
og jeg blev paa denne Maade til en Begyndelse anbragt
hos Forpagteren. Imidlertid gjorde jeg derefter som
sædvanlig Besøg hos Herremanden, og denne udtalte
da, i Modsætning til, hvad jeg ellers i Reglen havde
oplevet, en Beklagelse over, at jeg ikke direkte havde
henvendt mig til ham, men ladet Sognefogden være
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Mellemmand, og indbød mig sluttelig til at bo hos sig.
Jeg flyttede som Følge heraf op paa selve Gaarden.
Denne, der er en af Danmarks største, udmærkede
sig fremfor de fleste andre, som jeg har haft Lejlighed
til at se, ved sin storartede Indretning. Ejeren havde
rejst meget og havde derhos en ualmindelig Kunstsans.
Der fandtes derfor ikke alene den sædvanlige Samling
af gamle Familieportrætter og lignende, iblandt hvilke
enkelte i kunstnerisk Henseende havde meget betydeligt
Værd. Et legemsstort, fortræffeligt Billede af Kirstine
Munk var saaledes det første, Øjet mødte, naar man
kom ind i Værelserne. Men der fandtes tillige adskillige
og gode Værker af moderne Kunst, saavel Billedhugger
arbejder som Malerier. Bohavet svarede til dem. Selv
uden for Værelserne var der anvendt meget paa De
koration. En Pergola uden for den Side af Bygningen,
der vendte mod Haven, havde ved sine mange blomst
rende Planter et højst tiltrækkende Udseende, og den
rummelige indre Gaard var smykket med en Mængde
store Laurbærtræer, der dannede som en Indfatning
ved Bygningens Sider. Gæsteværelserne var i Overens
stemmelse hermed ogsaa rigt og smukt udstyrede. Sna
rere maatte man dog sige Gæstelej lighederne, thi der
var til enhver Gæst eller gæstende Familie ikke et,
men flere Værelser. Det blev fortalt mig, at der i alt
fandtes nogle og fyrretyve Lejligheder af denne Art
paa Gaarden. Den, som jeg fik anvist, bestod af to
smukt møblerede Værelser. Der fandtes i dem et Forte
piano, og selv i Sovekammeret var Lysestagerne af mas
sivt Sølv.
Man maatte mindst faa det Indtryk, at Herremanden
var meget pragtelskende. Han var det vel egentlig og
saa, men dog kun paa en Maade; thi af den hele Mængde
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Værelser havde han til eget Brug udtaget to, af hvilket
det ene var hans Soveværelse og det andet hans dag
lige Opholdsværelse, og i disse Værelser, som fremmede
næsten aldrig fik Lov at betræde, og som ved deres
Udstyr snarere mindede om en tarveligt stillet stu
derende eller lignende ubemidlet Mand, end om en
Herremand med en af de største Indtægter her i Landet,
levede han sit egentlige, højst ensomme Liv. Der til
bragte han den hele Formiddag med at læse og skrive,
thi i Modsætning til de fleste af Herremændene i hans
Egn gav han sig aldeles ikke af med eller havde videre
Interesse for Landvæsen.
Han holdt næsten ikke Omgang med nogen. Under
tiden kom Stedets Præst1) og Læge og spillede lidt Kort
med ham om Aftenen, men ellers var han saa godt
som altid alene. Alligevel saa jeg ham aldrig, naar der
skulde spises til Middag, uden i sort Kjole med Stor
korset paa og med hvidt Halstørklæde, og der for
dredes selvfølgelig, at jeg ligeledes mødte kjoleklædt.
Før Middagen Kl. 5 saas vi ikke. Han holdt overordent
lig meget paa Nøjagtighed, og det vilde derfor have
været en stor Forseelse ikke at have været til Stede i
Selskabsværelserne noget før 5. Han kom selv ligesaa
nøjagtigt paa Klokkeslættet; ved det første af Taarnurets fem Slag hørte man en Tjener ramle ved Laasen
paa den Dør, der førte ind til Spisesalen, og paa det
sidste Slag gik Døren op. Selve Middagen foregik om
trent med lige saa meget Tjenerskab og lige saa meget
Ceremoniel, som om der havde været stort Selskab.
Der serveredes saaledes daglig 6 til 8 Retter med til
hørende Vine, og Opvartningen var saa mesterlig og
hurtig, at jeg ikke har set den bedre.
Der var ingen Hunde paa Gaarden, og jeg tror, at
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Herremanden i det hele ikke holdt af Dyr. Dog var
der en særegen Undtagelse. Som Prydelse for Haven
stod der nemlig tøjret paa en af dens Plæner en kæmpe
mæssig Korthornstyr, der dog var saa from, at Herre
manden og enhver anden under hans Ledsagelse kunde
gaa hen til den og klappe den. Han holdt ej heller af
at køre. Der fandtes vel nogle og tredive Heste i hans
Stald, deriblandt nogle ganske fortrinlige, men endog,
naar han vilde besøge en af de andre, til hans hele store
Ejendom hørende Gaarde, til hvilke der var en halv
til en hel Mils Vej, gik han stedse. Det blev fortalt
mig, at iblandt hans Kuske var der en, som var i Be
siddelse af saa stor Dygtighed, at han havde tilkørt
et Spand af seks Heste, saa at de kunde køres af ham
fra Bukken uden Hjælp af nogen Rytter. Engang,
da Christian VIII besøgte Egnen, lod Herremanden
dette Spand møde og tilbød Kongen at benytte den
saaledes forspændte Vogn, hvilket dog ikke skete.
Der var som sagt i den Tid, jeg boede paa Gaarden,
aldrig nogen anden Gæst til Middag, og Herremanden
og jeg spiste alene sammen, spadserede efter Bordet i
Haven eller spillede lidt Billard og tilbragte i øvrigt
Aftenen med at samtale. Han var meget meddelsom,
talte aabenhjertigt, især om Politik og sociale Forhold,
undertiden endog om sine private Forhold.
En Eftermiddag fortalte han mig saaledes, at han
havde faaet en Indbydelse til Middag paa en Herregaard, der laa 6—7 Mil borte, og spurgte mig meget
ligefremt, om jeg syntes, at han skulde svare Ja. Vejen
var jo lang, mente han, og han tog jo overhovedet
kun sjældent ud. Jeg raadede ham til det, idet jeg
mente, at Kørselen ikke behøvede at blive saa besvær
lig endda, thi han kunde jo sende flere Firspand i For-
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vejen til forskellige Punkter paa Vejen, saa at Hestene
kunde skiftes.
Dette gjorde han saa; da vi igen saas den paafølgende
Dags Middag og jeg spurgte ham, hvorledes Turen var
gaaet, svarede han, at den var gaaet vel nok, men,
tilføjede han, nu skal de ogsaa engang komme til at
køre til mig. — Kort efter udstedte han saa ligeledes
Indbydelser til Middag og var virkelig ikke skaansom,
thi de fjærnest boende af dem, han indbød, havde en
endnu længere Vej at køre end den, han havde til
bagelagt.
Middagen, der var ansat til Kl. 5, var i flere Maader
meget interessant. Borddækningen, der allerede for en
Del blev udført den foregaaende Aften, var saaledes i
en sjælden Grad smagfuld. Min Vært havde fra en
Rejse i Italien bragt formindskede, men overordentlig
fint og godt udførte Gengivelser af Figurerne i Niobegruppen i Florens hjem med sig, og disse, stillede i en
aflang Krans rundt paa Bordene, dannede tillige med
Masser af Blomster og Opsatser en mageløs smagfuld
Bordprydelse. — Tilkørselen af Gæsterne vilde have
været et tiltalende Emne for en Genremaler. I den
med Laurbærtræerne indrammede Gaardsplads sprang
Hovedtrappen med en Række af Træer frem paa den
Fløj, der laa modsat Indkørselsporten. Igennem denne
kom da Vognene, alle med Firspand, og kørte op foran
Trappen, og det var et sjældent smukt Syn, som de i
Reglen udmærkede Heste, der kørtes med den store
Færdighed, som behøvedes for at komme rigtigt frem
for Trappen, afgav. Over Trappen blev fra øverst til
nederst, for hver Vogn, der kørte frem, anbragt et stort
orientalsk Tæppe i pragtfulde Farver. To galonerede
Jægere manøvrerede med Tæppet. Naar et Hold Gæster
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var kommet op ad Trappen fra Vognen, rulledes det
sammen for derpaa at rulles ned paa ny, naar den næste
Vogn var kørt frem for Trappen, saaledes at der paa
denne Maade vistes ligesom hvert enkelt Sæt af Gæster,
der kom i samme Vogn, en særlig udsøgt Opmærksom
hed og bragtes dem en Velkomsthilsen. — Indbydelserne
var udstedt med kort Varsel, og Gæsterne mødte der
for kun i halv dagligdags Dragter, næsten alle Herrerne
med graa Benklæder til de sorte Kjoler og uden Ordener,
Damerne i lyse Sommerkjoler. — Spisningen gik hurtigt.
Efter den blev der drukket Kaffe i Pergolaen og spad
seret i Haven, da det var smukt Vejr, og da Klokken
var 8, var allerede samtlige Gæster taget bort.
Hvor meget nu end min Vært satte Pris paa, at der
med Hensyn til fremmede og i hans Berøring med dem,
altid gjorde sig et vist Ceremoniel gældende, viste han
dog ved en bestemt Lejlighed, at hans gode Hjerte
meget vel, naar han mente det formaalstjenligt, kunde
sætte sig ud over Ceremonierne. Der indtraf nemlig en
Dag henad Kl. 12 Middag et Telegram til mig med
Underretning om, at et alvorligt Sygdomstilfælde var
udbrudt i mit Hjem i København, saa at det var ønske
ligt, at jeg snarest indfandt mig der. Dette kunde kun,
som Postgangen dengang var, naas, hvis jeg kunde
være i den nærmeste Købstad, Nyborg, til Kl. 4; der
var næsten 3 Mil til denne, som jeg maatte tilbage
lægge til Hest. Først maatte jeg dog melde min Afrejse
til min Vært, men paa den Tid af Dagen opholdt han
sig, som alt nævnt, i sine private Værelser, hvor frem
mede ikke blev modtaget. Jeg bad dog Tjeneren sige
Aarsagen til mit pludselige og utidige Besøg, og jeg fik
Adgang. Min Vært sad ved sit Skrivebord og var aabenbart saa optaget af sine Sager, at han kun halvvejs
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hørte, hvad jeg havde at sige. Han spurgte mig dog,
hvorledes jeg havde tænkt mig at faa noget at spise
undervejs, hvortil jeg svarede, at jeg vel kunde opnaa
den fornødne Fetalje i den nævnte Købstad, naar jeg
red snart. Jeg tog da Afsked med ham, klædte mig
paa til Rejsen og gik hen til den Stald, hvor min Hest
stod. Denne Stald laa temmelig langt fra Hovedbyg
ningen og den til den hørende Stald; det var en af
Gæstestaldene, og min Hest var anbragt der tillige med
min Hestepasser, da det altid overholdtes, at ingen
fremmede Heste kom ind i Herremandens egen Stald.
Opsadlingen var snart tilendebragt, og jeg stod netop
i Begreb med at sidde op, da min Vært kom løbende
barhovedet og i den samme Klædning, som han havde
paa ved mit Besøg, og sagde, at han havde skyndt sig
til mig, thi jeg maatte ikke tage saaledes af Sted fra
ham. Han havde allerede givet Befaling til, at der
straks skulde være dækket til mig i Spisesalen, med
hvad der i Hast kunde bringes til Veje, og han vilde
derpaa lade mig køre til Købstaden med en af sine
egne Vogne, forspændt med de hurtigste Heste, han
havde, saa at jeg vilde være sikker paa at komme tids
nok. Det skete, som han ønskede det, og jeg kan ikke
noksom udtale, hvor meget dette Bevis paa usædvanlig
Deltagelse og paa en ædel Tænkemaade rørte mig. Thi
han viste jo her en Interesse for mig, som om jeg kunde
have været en gammel Ven, og i Virkeligheden havde
jeg aldrig set ham, førend jeg kom i Kvarter i hans
Gaard, og i social Stilling var jeg ham jo mange Gange
underordnet.
Jeg var endnu ansat ved den topografiske Sektion
i Efteraaret 1863. Tillige med flere af mine samtidige
blev jeg tidlig udkommanderet til Tjeneste ved StyrOberst Madsens Livserindringer.
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kerne i Hertugdømmerne. Den 10. December forlod
jeg København, var en Tid lang i Rendsborg og flyt
tede derpaa med den Stab, ved hvilken jeg var ansat,
2. Divisionsstab under General du Plat, til Okslev i det
sydlige Slesvig, paa den Tid, da Holsten og Lauenborg
rømmedes af de danske Tropper.

IV
UDENLANDSREJSE 1855.
I Aaret 1854 døde Carl Anckers Fader, og Sønnen kom derved
i Besiddelse af en meget stor Formue. Han besluttede da at fore
tage en længere Udenlandsrejse og indbød Forfatteren til disse
Erindringer til at deltage i denne. Rejsen varede fra April til Ok
tober 1855 og gik over Hamborg, Berlin og Wien til Italien, derfra
over Malta til Gibraltar. Vennerne vilde saa have besøgt Spanien,
men da Koleraen dengang rasede stærkt i dette Land, opgav de
deres Plan og sejlede med Skib direkte til Marseille. Paa Hjem
rejsen gennem Frankrig gjordes et længere Ophold i Paris. Der
skiltes Vennerne og drog hver sin Vej tilbage til Danmark. Her
gengives Beretningen om den Del af Rejsen, hvorved Emil Madsen
kom i Forbindelse med sin franske Slægt.

----------- Under den Rejse, som jeg foretog sammen
med Ancker, blev det som sagt ved hans Velvilje for
undt mig igen at knytte Forbindelse med en Del af de
Slægtninge, der boede i Frankrig. Der havde vel, saa
længe min Bedstefader levede, været vedligeholdt Korre
spondance mellem dem og ham, men efter hans Død
var den sygnet hen, saa længe at min Familie paa den
Tid, da jeg rejste ud, ikke havde nogen egentlig Kend
skab til, hverken hvem der fandtes af Slægtninge, eller
hvor de boede i Frankrig. Da Ancker og jeg kom til
Marseille, undersøgte vi til en Begyndelse Byens Vej
viser og fandt til vor Glæde, at der i Byen levede en
Læge af Navnet Gamel. Til ham henvendte vi os da
og traf i ham en Fætter til min Moder. Han indtog en
ret betydelig Stilling som Overlæge ved et Hospital og
Besidder af en neuropatisk Anstalt. Han og hans Fa-
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milie var meget forekommende, og ved hans Anvisning
blev vi ret klar paa de talrige Slægtninge, og hvor de
fandtes. Fra Marseille drog vi først til en af hans Brødre,
som var gejstlig, derpaa til en anden, der var Apoteker
i Nîmes. Det kan her være Stedet at bemærke, at for
modentlig efter en Aftale, der var truffet, forekom der
hos disse Brødre ganske de samme Fornavne, som mine
Morbrødre i Danmark var blevet kaldt med. Lægen
hed Jean, den gejstlige Louis og Apotekeren Cyrille.
Der fandtes tillige en Søster Cécile, der var Nonne i
et Kloster i Manasque, og som vi ogsaa besøgte. Ad
skillige Fættere og Kusiner af disse blev vi ogsaa gjort
bekendt med, men kunde ikke udstrække vor Rejse saa
vidt, at vi kunde faa talt med flere end en enkelt af
dem, Jean Baptiste, der var bosiddende i Toulon. Især
maatte vi beklage, at vi ikke kunde rejse til den lille
By Bargemon, hvorfra Familien stammede, og hvor
endnu nogle Slægtninge levede.
-----------Interessantest var Besøget hos Louis Gamel.
Han havde tidligere beklædt en Lærestol ved et af de
franske Seminarier, men idet han eller maaske Semi
nariets Lærere i det hele var blevet uens med det da
værende Ministerium, havde han trukket sig tilbage og
var paa den Tid, da vort Besøg foregik, Sognepræst i
den lille Landsby La Motte du Caire oppe i Bjerg
egnene i de franske Alper. Vejen dertil fra Marseille
var lang, og der fandtes dengang ej heller i disse Egne
nogen Jernbane. Det nærmeste Punkt, som vi kunde
komme til med Diligence fra Marseille, var Sisteron, en
meget gammel By med middelalderligt Udseende. Vi
kørte fra Marseille ved Middagstid og kom til Sisteron
omtrent 11 Aften. Man var højst ubarmhjertig mod de
rejsende, — vi havde ikke truffet Forberedelser med
Hensyn til Proviant, da vi havde tænkt os, at man
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ligesom herhjemme stundom standsede ved en Station,
hvor man kunde faa noget at spise. Men dette var ikke
Skik. Ved hver Station, som vi kom til, stod det friske
Forspand med sit Seletøj færdigt paa Vejen. Der blev
spændt fra og spændt for i en Haandevending, og Kon
duktøren tilkendegav, at der ikke vilde være Tid for
os, som havde Plads oven paa Vognen, til at staa af
for at købe noget. Øjeblikkelig efter, at det nye For
spand var anbragt, kørtes der videre, i Reglen med 6
Heste for Vognen, forspændt 3 og 3 sammen, og hyp
pigst i Galop, til Trods for, at Vejen jævnligt gik langs
stejle Skrænter og over smalle Broer med Afgrunde
underneden. Vi vilde være blevet meget nødlidende,
hvis Konduktøren ikke af sit Forraad havde mod Be
taling overladt os lidt Brød, lidt Frugt og en Slurk
Vin. I Sisteron overnattede vi og kørte den næste
Morgen tidlig videre med en Slags Kurvevogn, en Patache, som det kaldtes, til La Motte. Vejen var saa
slet, at Kusken næsten uafbrudt foretrak at køre paa
Stenene og Gruset i en udtørret Flodseng, som Vejen
fulgte. Afstanden var vel omtrent 3 Mil. Det meste
af denne Strækning førte gennem en gold og ubeboet
Bjergegn. Først tæt ved La Motte saa vi igen et frugt
bart, men lille Dalstrøg, og den første Bygning, vi be
mærkede, omtrent hvor Landsbyen begyndte, var en
forholdsvis stor Landejendom, der ligesom i Italien var
omgivet af høje Mure, over hvilke kun det øverste af
Vaaningshuset og Toppen af nogle. Kastanietræer ragede
frem. Kurvevognen standsede midt i Byen, der egentlig
kun bestod af en lang Gade, og da vi var meget sultne,
gik vi først hen til Byens Gæstgiversted og fortærede
dér, til Værtindens Forundring, omtrent alt, hvad Huset
formaaede af Kød, det meste af en lille Lammesteg,
med passende Tilbehør af Brød og Vin. Derfra begav
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vi os hen til Præstens tarvelige Vaaning, men erfarede
der, at han ikke var hjemme, men befandt sig paa det
ovenfor nævnte Landsted, saaledes som vi opfattede
Ordene, hos en Mr. Le Duc. Vi begav os da atter til
bage til dette og traf i Køkkenet, der laa lige ved For
stuen, en ung Kone med et Barn paa Armen, styrende
Madlavningen. Ligesom vi var i Færd med at træde
ind i Bygningen, var det faldet mig ind, om jeg havde
hørt rigtigt, om Ejerens Navn blot var Le Duc, eller
det muligt var hos en Hertug, at vi vilde træde ind.
Det viste sig da, at vi, som det saa ofte gaar, ikke ved
vor Gætning havde truffet noget af Sandheden. Vi be
fandt os hos en Marquis d’Ugues, der hørte til en af
Provences ældste og fornemste Adelsslægter, og det var
Madame la marquise, som vi havde truffet i Køkkenet
med sit Barn paa Armen. Louis Gamel kom snart til
Stede, vi blev indbudt til at tilbringe Dagen sammen
med ham paa Landstedet og havde det meget fornøje
ligt. Om Aftenen fulgte vi tilbage med ham til hans
Bolig, der fuldstændigt bar Præget af den Tarvelighed,
som omgiver de katolske Sognepræsters hele Færd i de
mindre Byer. Vi tilbragte flere Dage hos ham og over
værede høfligvis den Messe, som han holdt hver Morgen
for Byens Folk, inden de drog ud til deres Arbejde.
Det var næsten rørende at se den Andagt, som de ud
viste. Der var stedse en talrig Forsamling i den lille
Kirke, og det var øjensynligt, at Nutidens ofte forvir
rende Begreber om Tro og Religion ikke var naaet ud
til Befolkningen i denne afsides liggende Egn. Præsten
forrettede Messen saare højtideligt, og det var ikke
mindre øjensynligt, at han selv var ivrigt troende.
Han udviste dog den Takt aldrig i sine Samtaler at
berøre Trossager, medens derimod hans Kapellan eller
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anden Præst, som jævnlig kom i hans Hus, overmaade
gerne vilde drøfte den katolske Religions Dogmer
med os.
Blandt mange andre, som Louis Gamel havde taget
sig af, var ogsaa Børnene af Jean Baptiste Gamel i
Toulon, der levede under temmelig fattige Forhold, og
særlig en Datter Léonie. Han havde ladet hende op
drage i et Kloster Sacré coeur i Sisteron, og da det netop
traf sig saa, at der dér skulde holdes Aarseksamen, og
han gerne vilde overvære den, foreslog han os at gøre
Følgeskab med ham til Sisteron og sammen med ham
at overvære Eksamen. I hans Følge var der intet til
Hinder for at komme ind i Klosteret, til hvilket Ad
gangen ellers var strengt forment alle andre end Ele
vernes Forældre. Undervisningsgenstandene var her for
en stor Del andre, end vi havde tænkt os. Foruden i
Læsning, Skrivning, Regning, Historie og Geografi og
Tegning undervistes kun i Fag, som havde Betydning
for den ydre Optræden, og i hvilke der omtrent slet
ikke gaves nogen Undervisning i Skolerne her i Landet,
saaledes Musik, Deklamation, Fremsigelsen af et pro
saisk Stykke og Foredrag over et Emne i Historie og
Geografi. Disse var de eneste Fag, som blev præ
senteret den Dag, vi var dér, og det var aabenbart,
at der tillige var lagt megen Vægt paa at bibringe Ele
verne god Holdning, passende Gestus og i det hele en
udmærket Optræden. Haandarbejder, der for en ikke
ringe Del bestod i den fine Udbedring, Stopning eller
Lapning, som er særdeles yndet i Frankrig, var frem
lagt tillige med Skrive- og Tegnebøger. I fremmede Sprog
undervistes der ikke. De Elever, som blev prøvet, me
dens vi overværede Eksamen, var for største Delen ret
voksne, unge Damer, og der var en ikke lille Forfær-
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delse, da der pludselig, formodentlig til Ære for Louis
Gamel, rettedes Anmodning til mig om at uddele Præ
mierne til dem, der havde været heldigst. Præmierne
var ikke ganske faa, bestod hovedsagelig i smukt ind
bundne Bøger, hvortil der endnu, saa vidt jeg husker, for
Nr. 1 og Nr. 2 i hvert Fag kom en Krans, som de be
lønnede kunde bære. Ceremonien bestod i, at den unge
Dame traadte frem og knælede ned foran Præmie
uddeleren, der skulde sætte hende Kransen paa Ho
vedet, give hende Bøgerne og sige nogle Sætninger som
Lovtale over hendes Dygtighed og som Formaning med
Hensyn til Fremtiden. Det faldt mig ikke ganske let
at vedligeholde den passende Alvor, thi nogle af de
unge Damer saa ud til mindre at have Tankerne fæ
stede paa Skolegerningen end paa, hvad de sandsynligt
snart vilde gaa ud til i Livet. Det kunde vel ikke tænkes,
at det her i et fransk Kloster kunde gaa til, som det
engang gik den ældste Klasse i en dansk Pigeskole,
da Læreren, i et Slags Foredrag over Foraarets Glæder,
spurgte: Naar vi en solrig Foraarsdag gaar ud i Skoven,
og vi ser Knopperne briste og Bladene udfolde sig,
hører Fuglene synge og mærker Sommerens Varme —
hvad kan vi da vente, at der vil møde os? — og en af
Eleverne svarede: Formodentlig en ung Mand, der
kommer hen og frier til en af os; men alligevel var
Situationen ret vanskelig, og jeg maatte klare mig,
som jeg bedst kunde.
I Sisteron forlod vi Louis Gamel og drog videre til
Nimes. Vi beklagede meget at maatte skilles fra denne
fintdannede, gamle Mand, som i de faa Dage, vi havde
været sammen med ham, ganske havde erhvervet sig
vor Sympati. Vi traf ham senere i Paris, men han op
holdt sig kun der omtrent en Dag, og derefter er det
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vel lykkedes enkelte andre af Familiens Medlemmer
her i Danmark at komme til at besøge ham, men des
værre ikke mig.
Han blev nogle Aar senere Generalvikar hos Biskop
pen af Toulon og Fréjus, flyttede til sidstnævnte By
og levede her i en Aarrække, ogsaa efter at han i 1876
havde nedlagt sit Embede, indtil han efter kun faa
Dages Sygeleje døde 1894 i en Alder af 86 Aar.
Den danske Gren af Familien viste han vedblivende
en høj Grad af Velvilje, som især lagde sig for Dagen,
da en Sønnesøn af den Side 20 nævnte Jean Gamél
ønskede at uddanne sig til Præst. Denne unge Mand,
Henry Gamél, havde med en vis Udmærkelse gennemgaaet St. Andreaskollegiet i Ordrup, hvor han havde
faaet Plads, idet han tillige med de øvrige Medlemmer
af sin Faders Familie henhørte til den romersk-katolske
Trosbekendelse. Sin videre Uddannelse skulde han have
paa et Seminarium i Udlandet, men da det faldt meget
vanskeligt at faa ham ind paa et saadant, skaffede
Louis Gamel ham Optagelse paa Seminariet i Fréjus
og understøttede ham under hans Studier her og senere
Optagelse i Congregatio de Propaganda Fide i Rom,
hvor han ligesom de andre Steder har taget sine Eks
amener med Udmærkelse. Henry Gamél er nu Sekretær
hos den apostoliske Vikar i København.
I Nîmes blev vi meget vel modtaget af Apotekeren
Gamel og dennes Familie. Vi tilbragte her en god Tid
hos denne.
Af de andre Medlemmer af Familien, som vi besøgte,
skal jeg endnu kun nævne Søsteren Cécile. Det Kloster
i Manasque, i hvilket hun var Nonne, hørte til en
strengere Orden. Jeg kunde alene faa hende i Tale i
Modtagelsesværelset, der ved et tæt Jerngitter, omtrent
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lige saa solidt som de, hvormed man begrænser vilde
Dyrs Bure, var delt i to Dele. Jeg stod paa den ene
Side af Gitteret, og hun kom frem paa den anden. Det
var en temmelig gammel, ret ærværdig Dame, men
hendes Horisont var aabenbart ikke meget vid. Hendes
første Spørgsmaal var, om Familien i Danmark var
Hedninger, og meget længer kom vi ikke, thi hendes
Kendskab til alt, hvad der laa uden for Klosterets Mure,
var paa det nærmeste lig Nul; Samtalen gik snart i
Staa, og jeg tog Afsked. Hun døde faa Aar senere.

V

VED EJDEREN OG DANEVIRKE 1863—64
I 1859 forlovede Emil Madsen sig med sin Kusine Marie Gamél,
Datter af hans Morbroder, Fabrikejer Victor Gamél. Den 27. April
1861 holdt de Bryllup; Brudgommen var lige forinden blevet ud
nævnt til Kaptajn i Generalstaben og bar paa Bryllupsdagen første
Gang sin ny Uniform. Ægteparrets første Barn, en lille Pige, fød
tes Aaret efter, men døde efter faa Maaneders Forløb. — Da det
efter Frederik VII’s Død i November 1863 trak op til Krig, blev
Emil Madsen ansat som Souschef ved 2. Armédivision i Rendsborg
under Generalmajor du Plat. Han afrejste til denne Post den 10.
December.

Fra Rendsborg var den Divisions Stab, til hvilken
jeg hørte, bleven forlagt til Okslev, en lille Landsby med
Jernbanestation i det sydlige Slesvig, som de Danske
oprindelig havde givet dette Navn, medens de tyske
kaldte den Owschlag.
Der havde i nogen Tid gaaet Rygter om, at de For
bundstropper, der efterhaanden rykkede frem for at
besætte Holsten, som vi frivilligt forlod, og som bestod
af Sachsere og Hannoveranere, ikke vilde betragte Ejderen
som Grænselinie, men foruden Holsten besatte seks
Kirkesogne N. f. Ejderen, der vel hørte til Slesvig, men
ved Mangel paa Forudseenhed var blevet inddraget under
et holstensk Administrationsdistrikt, formentlig Rends
borg. Af denne By var alt, hvad der laa Syd for Ejderen,
frivilligt opgivet, medens det Nord for Floden liggende
Kronværk — hvis Fæstningsværker i øvrigt alt var sløj-
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fet, omtrent fra 1852 —, betragtedes som hørende til
Slesvig og vedblivende var besat af danske Tropper.
Tidlig om Morgenen1)------ blev jeg tilsagt til at møde
hos Generalen. Han meddelte mig da i Stabschefens
Nærværelse, at Forbundstropperne samme Dag vilde
besætte Rendsborg, og befalede mig at begive mig til
denne By for at melde mig hos den i Kronværket væ
rende Brigadekommandør, overvære de Begivenheder,
som maatte indtræffe, og ved min Tilbagekomst give
mundtlig Rapport.----------Tiden var for knap til at ride til Rendsborg, hvor
imod der fra Okslev afgik et Jernbanetog saaledes, at
der vilde være netop fornøden Tid til at indtræffe be
tids i Kronværket. Jeg tog altsaa med Toget.----------Obersten meddelte mig, at Brigaden var alarmeret,
at den befandt sig i Nærheden, med 1 Bataillon og 1
Batteri i selve Værket, og spurgte mig om, hvorvidt
det maatte synes rigtigt, at Vaabnene blev ladet. Dette
skete, Bataillonen blev hovedsagelig anbragt bag ved
et stort Pakhus, der laa nær ved Ejderen, og Kano
nerne ved en Omdrejning af Gaden eller Vejen, som
det snarest maatte hedde, da der kun var meget faa
Huse. Saavel Bataillonen som Batteriet kunde paa denne
Maade ikke iagttages fra den Syd for Ejderens nord
ligste Arm liggende Del af Rendsborg, og der afventedes
saaledes, hvad der vilde komme.
Fra først af havde Situationen vel et uhyggeligt, men
ikke noget særdeles krigerisk Præg. Den Arm af Ejderen,
der begrænsede Kronværket og var Skillelinien mellem
Holsten og Slesvig, er smal, Træbroen, som førte over
Aaen, vel kun 15 til 20 Skridt lang. Ved Broens nordlige
Ende stod der to Skildvagter, og over Broen aabnede
sig mod Syd fra den tæt ved liggende Toldbygning,
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hvor Brigadekommandøren befandt sig med sin Stab
og adskillige Officerer af Brigadens Afdelinger, en god
Udsigt op ad Gaden i den sydlige Del af Rendsborg.
I denne ringede Kirkeklokkerne, og Byen havde givet
sig et festligt Udseende ved Flagsmykning til Modtagelse
af Forbundstropperne. Fra den danske Side af Ejderen
havde man begyndt en i øvrigt ikke meget betryggende
Forsvarsforanstaltning, idet man havde begyndt at rejse
Pallisader paa begge Sider af Broen. Man var dog ikke
kommet videre end til at sætte de første----------- og
drage Snorene, der betegner Linien, efter hvilken de
andre skulde sættes. Ingeniørerne arbejdede uforstyrrede
af Situationen, men at der var saa grumme lidt udført,
frembragte uvilkaarligt det Indtryk, at man med et
Par Snore vilde spærre af for Sachserne og Hannoveranerne. Man kom til at tænke paa de Kridtkors, der
under Manøvrer betegner, at en Bro ikke kan passeres
af Tropperne i den Stand, den er. Det var i øvrigt en
graa, meget kold Dag.
Lidt efter forkyndte høje Jubelraab og Sang i Rends
borg, at Øjeblikket var kommet, da Forbundstropperne
nærmede sig. I Øjeblikket var Gaden Syd for Ejderbroen omtrent folketom. Kort efter blev den sort af
Mennesker. Det var en Folkeskare, der drog foran og
paa Fortovene ved Siden af Tropperne, syngende saa
højt, Lungerne formaaede det, »Schleswig-Holstein meer
umschlungen«. Kort efter viste ogsaa disse sig, i Spidsen
Musikken, derefter Soldaterne, det hele omtrent som
en Vagtparade, med den Forskel, at Paraden dannede
en lang Kolonne, efter hvad der vidstes omtrent paa
1200 Mand.
Det hele bevægede sig i rask March mod Broen, og
det kritiske Øjeblik nærmede sig altsaa.
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I det samme blev det af nogle i Generalens Omgivel
ser, der alle befandt sig paa det øverste af Toldbyg
ningens høje Trappe, fra hvilken Bevægelsen tydeligt
kunde overses, foreslaaet, at der fra vor Side burde
sendes en Officer over for at gøre Forestilling imod,
at Broen betraadtes. Forslaget blev antaget, og Valget
faldt paa mig. Nu var jeg imidlertid ikke meget ind
rettet paa at optræde som Parlamentær, idet der jo til
denne Rolle i Almindelighed fordres, at man kommer
til Hest, ledsaget af en Trompeter, og der var ikke Tid
til at sætte saadant i Scene. Dette var dog maaske et
stort Held. Jeg var paa Grund af Kulden iført en mørk,
med Pelsværk foret Snorefrakke og bar kun en Dolk,
ikke Sabel, og min Dragt var saaledes saa lidt iøjne
faldende som vel muligt. Det skyldtes sandsynligvis
dette, at jeg med megen Lethed kunde bane mig Vej
gennem den tætte Menneskemasse, der næsten havde
naaet Broen, og som sandsynligt vilde have gjort, hvad
den formaaede, for at opholde eller standse en som
Parlamentær fuldstændig udstyret Officer, hvorved i det
mindste Tid vilde være gaaet tabt. Jeg naaede saaledes
hurtigt om bag Musikken til den forreste Officer. Det
var en ganske ung, sachsisk Løjtnant, der meget høfligt
hørte paa, at jeg angav mig som en dansk Officer, der
var sendt over for at tale med Forbundstroppernes
Fører, General Hake, og bad ham standse Kolonnens
March, til jeg havde udrettet mit Ærinde. Egentlig til
min store Forbavselse og uden at henvende sig først
til sine foresatte, opfyldte Løjtnanten øjeblikkelig mit
Ønske. Han kommanderede: »Musik still! — Halt! —
Gewehr ab!« Slag i Slag; Musikken tav, Folkesværmen
standsede, og i Stedet for den tidligere Larm blev der
nu stille rundt om, paa Kirkeklokkernes Kimen nær.
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Kun en ringe Afstand skilte endnu Folkesværmen fra
Broen, men ingen betraadte den, og foreløbig var der
altsaa opnaaet, hvad der ønskedes. Det varede selv
følgelig kun et kort Minut, inden en Adjutant indfandt
sig for at spørge fra Bataillonschefen, hvad der var
Aarsag til Kolonnens Standsning. Da dette blev med
delt, kom Bataillonschefen selv og sagde mig, at General
Hake befandt sig langt tilbage, men han vilde efter
min Anmodning dog ikke give Befaling til at marchere,
førend General Hake var kommet til Stede. Dette va
rede ikke længe. Jeg meldte mig til Generalen. Denne
stod af Hesten og gik alene med mig et Par Skridt
ud paa Broen og begyndte at forhandle med mig. Det
var en ældre, værdig Herre, der opmærksomt og høfligt
hørte paa, at efter dansk Opfattelse var Broen Grænsen,
der ikke kunde overskrides, og at det vistnok vilde
være hensigtsmæssigt, at Generalen eller hans Stabschef
begav sig over til Oberst Biilow for at aftale det for
nødne, at der ikke skulde opstaa nogen utidig Kon
flikt. General Hakes første Svar var, at han ifølge den
ham meddelte Instruktion ikke vidste andet, end at
den nordlige Del af Rendsborg og de omtalte 6 Sogne
hørte til Holsten og altsaa skulde besættes af hans
Tropper. Det forekom mig dog, at Generalen ikke ud
talte sig med en saadan Bestemthed, at jeg kunde faa
det Indtryk, at det var hans ufravigelige Hensigt, og
jeg udviklede derfor nærmere, hvilke uheldige Følger
der utvivlsomt vilde opstaa ved, at der paa den
danske Side havdes en modsat Anskuelse. Han hørte
atter meget taalmodigt paa mig, mønstrede ogsaa noget
min ikke ganske heldige Dragt, men afbrød dog ikke
Forhandlingen, der efter vel omtrent en halv Times
Forløb endte med, at han udtalte, at han, efter den

112

gjorte Modforestilling, vilde indhente fornyet Instruk
tion og i al Fald ikke i de første 24 Timer vilde over
skride Ejderen og snart sende sin Stabschef (General
Fabrice, der senere blev Krigsminister i Sachsen) over
til Oberst Biilow.
Min Mission var saaledes endt, og jeg kunde begive
mig tilbage til Oberst Biilow og noget efter til Okslev,
tilfreds med, hvad jeg ansaa for at have været et Held
for os alle.
I hele Januar Maaned, medens Divisionskvarteret
stadigt var i Okslev, havde der hovedsagelig kun været
ført Forhandling med Hovedkvarteret, der var i Slesvig
By, om, hvorledes der skulde forholdes med Over
gangene over Ejderen og Sorgfloden, hvis det kom
til Krig. Hvad Ejderbroerne ved Rendsborg angik,
havde jo intet været lettere, medens de Danske endnu
havde Byen besat i December, end at foretage de Mi
neringsarbejder, der vilde have været fornødne for i
givet Fald at sprænge Broerne, og disse Arbejder vilde
jo desuden have kunnet være foretaget, uden at Færds
len standsedes. Særlig betragtedes Jernbanebroen som
værende af Vigtighed. Som Forholdene var blevet efter
den 1ste Januar, da der stod sachsiske eller hannoveranske Skildvagter ved Sydenden af Broerne, medens
der stod danske ved Nordenden af dem, kunde selv
følgelig intet foretages af den Art.
Efter mangfoldige Forhandlinger, snart med Hoved
kvarterets, snart med Ingeniørkommandoens Officerer,
var man endelig kommet til det Resultat, at man ved
Jernbanestationen Duvenstedt, omtrent midtvejs mel
lem Okslev og Rendsborg, den nærmeste Station ved
sidstnævnte By, men dog over 1 Mil fjernet saavel fra
den som fra Okslev, vilde have en Dræsine i Beredskab,
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samt en Tønde Krudt m. v. Naar Jernbanebroen i
Rendsborg skulde sprænges, skulde da dette Apparat
ved Haandkraft køres hen til Broen og ud paa denne
og Krudtet antændes. Naar man erindrer Broernes ringe
Længde, vilde det næppe være sandsynligt, at dette
kunde udføres uden Modstand fra Forbundstroppernes
Side, men man satte sin Lid til, at det alligevel nok
kunde foretages heldigt om Natten. Hvad Sorgbroerne
angik, da laa de fuldstændigt i det af os besatte Land,
og intet var til Hinder for, at der ved dem blev fore
taget alt fornødent for at sprænge dem, naar Krig ind
traf; alle Arbejder i den Retning blev foretaget af
Divisionens Ingeniørkommando, og var tilendebragt
længe før Maanedens Udløb. Nogle Steder havde man
tillige indrettet meget sirlige Forhug i Nærheden af
Broerne; smaa Detachementer af Ingeniørsoldater var
anbragt ved dem, og Divisionens Ingeniørofficerer in
spicerede omtrent daglig, at alt var i Orden.
Ellers havde der ikke været andet at varetage ved
Divisionsstaben end de daglige, løbende Forretninger,
som de Divisionen underlagte Tropper gav Anledning
til. Ved den, som mange andre Steder, vandt den An
skuelse, at det ikke vilde blive Alvor med Krigen, nær
mest Overhaand, og Januar Maaned nærmede sig saaledes sin Udgang.
Den 31. Januar var en Søndag med smukt, stille
Vejr. Dagen begyndte med de sædvanlige, kortvarige
Kontorarbejder, efter hvilke enhver kunde begive sig
til sit, hvorpaa den Tid, man havde tilovers, i Reglen
udfyldtes med Læsning. Divisionskvarteret befandt sig,
saa vidt jeg erindrer, i en Skolebygning, Generalen og
Stabschefen1) boede hos en Møller, selv boede jeg tillige
med Ordonnansofficeren hos en Enke i et Hus, der
Oberst Madsens Livserindringer.

8
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hørte til Møllen. Adjutanten boede i et andet Sted,
Underofficererne ligeledes nogenlunde nær; Hestene og
Hestepasserne m. fl. var derimod for største Delen ind
kvarteret i den anden Ende af Byen, langt fra Kvar
tererne, ligesom der ogsaa fra Divisionskvarteret til
Jernbanestationen, hvor Telegrafen fandtes, var tem
melig langt, hvad der i den daglige Tjeneste ofte var
en følelig Ulempe. Jeg befandt mig saaledes i mit Kvar
ter, da der henved Kl. 3 om Eftermiddagen kom Bud,
at Generalen vilde have Officererne samlede straks i
Divisionskontoret.
Da vi indtraf der, var Generalen der allerede og mod
tog os med den Efterretning, at Østerrigerne og Preus
serne vilde rykke ind i Slesvig den næste Morgen og
Krigen dermed begynde. Divisionskvarteret var tele
grafisk beordret til straks at flytte til Husby, ved Okse
vejen, bag Danevirke, medens Divisionens Tropper
ligeledes i Løbet af Natten og den næste Morgen skulde
drages bag ved Danevirkes Vold, med Undtagelse af
Divisionens Rytteri, Husarerne, der skulde iagttage
Fjendens Fremrykning.
Vi kom bag efter til Kundskab om, at der samme
Formiddag var blevet sendt nogle Officerer fra det
fjendtlige Hovedkvarter til vort Hovedkvarter i Slesvig
for at opfordre Overgeneralen til at rømme Slesvig og
for at tilkendegive, at Indmarchen i denne Landsdel
vilde begynde den næste Morgen og føre til fjendtlig
Optræden, hvis Rømning ikke fandt Sted.
Havde Dagen før været stille, blev der nu Travlhed
nok, og alle Officererne kom i Arbejde med at udfær
dige de i denne Anledning nødvendige Skrivelser, der
ikke var ganske faa. Generalen dikterede selv de fleste,
som derpaa hurtigt blev indført i Bøgerne af Skriverne
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og afsendt. Kun Ingeniørofficeren var ikke mødt, da
han om Morgenen som sædvanlig var kørt ud paa In
spektion og ikke endnu vendt tilbage.
Det hele Arbejde var endt omtrent Kl. 4, og Gene
ralen gav mig da til sidst Befaling at forblive i Okslev
sammen med en ridende Ordonnans for at ekspedere og
iagttage, hvad der maatte forefalde, og først, saa snart
Rytteriet gik tilbage, at ride til Husby.
Jeg gik da hjem til mit Kvarter for at besørge Ind
pakningen og betale for Forplejningen m. m. Da Or
donnansofficeren og jeg her meddelte vort nære Op
brud og Anledningen dertil, tog vor Værtinde Afsked
med os paa den Maade, at hun højtideligt takkede os,
lyste en Velsignelse over os og bad Gud beskytte os,
saa at de fjendtlige Vaaben ikke vilde gøre os Skade,
en mærkelig og rørende Optræden af en til den i det
hele tysksindede Befolkning hørende Kvinde. Sandsyn
ligvis har hun fra først af, da hun kun havde i Huset
hos sig en eneste Datter, der maatte forrette al Tyende
gerning, frygtet meget for Indkvarteringen og været
glad, da hun efterhaanden følte sig aldeles beroliget.
Da Divisionens Personale kort efter var kørt bort,
indtraadte Søndagsstilheden paa ny. De Tropper, som
havde været indkvarteret i Byen, var alt paa March
nordpaa, og ingen andre vilde indtræffe, førend 5.
Fodfolkregiment vilde komme ud paa Aftenen for at
tage Nattekvarter i Okslev paa Vejen til Danevirke.
Selv tog jeg Ophold i Divisionskvarteret tillige med
min ridende Ordonnans, Hestepasser og Hest.
Det var langt ud paa Aftenen, uden at der i Mellem
tiden var foregaaet noget som helst, da der fra Sta
tionen blev bragt et Telegram til Divisionens Ingeniør
officer. Jeg havde begyndt at vente ham med megen
8*
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Længsel, af særligt Hensyn til de formodentlig forestaaende Brosprængninger, som ikke havde været be
rørt i den Divisionen tilgaaede Befaling. Han var dog
endnu ikke kommet, og jeg aabnede følgelig Telegram
met, der viste sig netop at indeholde Befaling fra den
overordnede Ingeniørkommando til ufortøvet at iværk
sætte Brosprængningerne. Kort efter indtraf atter et
Telegram til ham, der gentog den tidligere Befaling og
tillige gav Underretning om, at en Officer fra Hoved
kvarterets Ingeniørkommando var sendt ud for at af
bryde Jernbanen Syd for Danevirke m. m.
Her var i Sandhed gode Raad dyre, thi angaaende
Brosprængningerne, som der havde været forhandlet saa
ivrigt om, var det mig jo, saaledes som Forholdene var,
umuligt at foretage noget. Medens jeg overvejede Sagen,
endnu mere længselsfuldt ventende baade Ingeniøroffi
ceren, som aldrig tidligere var blevet ude saa sent paa
Aftenen, og 5. Regiment, fra hvilket jeg haabede at
kunne faa en Officer til at sende ud til Brospræng
ningsstederne i det Tilfælde, at der var indtruffet et
Uheld eller en Ulykke for Ingeniørofficeren, saa at jeg
ikke kunde gøre Regning paa ham, kom der fra Divi
sionen ved Danevirke et Telegram til mig personlig.
Det lød omtrent: »Aabn dog Overkommandoens Brev
og giv Svar«.
Havde Forlegenheden været stor før, blev den det
nu, thi der var aldeles ikke indtruffet noget Brev. Jeg
formaaede altsaa kun at svare, at intet Brev var an
kommet, kun de ovenfor nævnte Telegrammer.
Endnu medens Ordonnansen var paa Vejen til Sta
tionen, indtraf endelig det omtalte Brev fra Overkom
mandoen. Det bragtes med en ridende Ordonnans, der
var afgaaet fra Slesvig henved Kl. 4, men efter sin
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Forklaring var redet vild, saa at han ikke ankom til
Okslev førend i hint Øjeblik, lidt over Kl. 9 Aften.
Noget af det første i Overkommandoens Brev gik
ud paa, at der skulde drages Omsorg for, at Drifts
materiellet paa Rendsborg Station blev bragt nordpaa
med sidste Tog. Netop som jeg læste disse Linier, hørte
jeg det sidste Tog fra Rendsborg pibe ved Okslev Sta
tion. Denne Del af Befalingen var det altsaa umuligt
at udføre. Heldigvis var der nok, efter hvad jeg senere
erfarede, paa anden Maade sendt Befaling derom til
Rendsborg Station, og Befalingen var sket Fyldest. Det
øvrige angik Brosprængningerne, og der var jeg lige
nær. Mit Haab stod nu kun til 5. Regiment, og dette
indtraf da endelig omtrent Kl. 10. Jeg henvendte mig
straks til Regimentschefen1), der ogsaa meget villig vilde
yde Hjælp, men kun ikke rigtig vidste hvorledes, thi
ingen af hans Officerer var kendte med Vejene i Egnen,
og særlig Vejen til Duvensted Station, hvor Dræsinen
var det mest magtpaaliggende, var bekendt som over
ordentlig vanskelig at finde i Mørke, da den for en stor
Del gik igennem Heder og Moser, og her ikke var stort
andet end et Spor. Efter nogen Forhandling tilbød dog
en Officer sig at ville forsøge sin Lykke, og gik med
mig til Divisionskvarteret for at faa nøjagtig Instruk
tion, da Divisionsingeniøren endelig indtraf. Han var
kun blevet forsinket paa et af Stederne, og intet sær
ligt Uheld var tilstødt ham. Han vilde, efter at have
gjort sig bekendt med Telegrammerne, og hvad der i
Overkommandoens Skrivelse vedrørte ham, straks af
Sted, men Klokken var imidlertid blevet over 11, og
ved at overveje, hvor let et Uheld kunde hændes for
ham paa den vildsomme Vej til Duvensted Station, og
hvor mislig og tidsoptagende det hele Foretagende med
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at bringe en Dræsine fra den til Rendsborg vilde være,
kom jeg til det Resultat, at der var Sandsynlighed for,
at de i mine Øjne langt vigtigere Sprængninger af Sorg
broerne slet ikke vilde blive iværksat, hvis Forsøg
anstilledes med Broen i Rendsborg. Jeg tog det da paa
mit Ansvar, imod hans Indsigelse, at befale ham kun
at indlade sig paa at sprænge Overgangene over Sorg
floden, straks at drage ud i dette Ærinde og begynde
fra Vest, af Hensyn til Vejene. Omtrent paa samme
Tid, som dette skete, og jeg vilde afsende Telegram
om den tagne Beslutning, indtraf Divisionens Stabschef,
der havde skyndt sig til Okslev, alarmeret ved mit Kl.
9 afsendte Telegram om, at jeg intet Brev havde mod
taget fra Overkommandoen. Efter nogen Overvejelse
billigede han den Beslutning, jeg havde taget, og Rends
borg Bro kom saaledes meget imod vort Ønske uskadt
i Fjendens Besiddelse. Sprængningerne af Sorgbroerne
gik derimod for sig som bestemt, men det første Skrald,
fra den vestligste Bro hørte jeg først omtrent Kl.
214, saa at min Frygt for, at der slet ingen Afbry
delser af Broer vilde have fundet Sted, hvis man, saa
ledes som Omstændighederne uheldigvis havde stillet
sig, var begyndt ved Rendsborg, ikke forekom mig ube
grundet.
Derefter foregik Sprængningerne, der blev tydeligere
og tydeligere at høre, med ikke lange Mellemrum, saa
at den sidste, ved Duvensted, fandt Sted mellem 4 og
5. Langs Sorgen var det ikke saa vanskeligt at finde
Vej. Selv forlod jeg Okslev, efter at 5. Regiment ved
Daggry var afmarcheret, og traf ikke langt fra Byen
Husarregimentet omtrent allerede samlet. Fjenden var
da endnu ikke i Syne paa det Sted paa Oksevejen, hvor
vi var.
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Det er blevet mig fortalt, at der den 1. Febr. kun
var placeret 2 Husarer ved Ejderbroen. Disse skulde
markere et Forsvar og give Ild, naar Fjenden, da Øster
rigerne, begyndte at gaa over Broen. Husarerne skød
deres Pistoler eller Karabiner af i Luften, og den østerrigske Officer, som var i Spidsen, befalede da ligeledes
sine Soldater at holde Geværerne højt, saa at de ikke
kunde ramme de bortridende Husarer, og skyde en
Salve af i Luften, ligeledes for at markere Angrebet.
Saaledes skal Begyndelsen til Krigen have taget sig ud.

Ved Danevirke.

Ved Danevirke havde Divisionen Strækningen om
kring Oksevejen inde, omtrent fra Lille Danevirke langs
Reidedalen. Hvor Oksevejen skar igennem Volden, laa
Danevirke Kro, der blev det sædvanlige Opholdssted
for Divisionsstaben, naar den var i Stillingen, medens
dens saa vel som Divisionens Kvarter var Husby, lidt
nord derfor. Da denne Landsby ikke var meget stor,
var der selvfølgelig langtfra Husrum nok til de Trop
per, der i Øjeblikket ikke var Besætning i Stillingen,
og som bekendt maatte Soldaterne næsten uafbrudt,
til Trods for det kolde Vejr, være under aaben Himmel
baade Dag og Nat. Det var et ynkværdigt Syn at se
dem sidde paa Jordvoldene om de vaade, ofte med
Tøsne bedækkede Marker, om Natten belyste hist og
her af nogle faa Bivuakblus, der ikke formaaede at
udtørre Jorden uden i nogle faa Alens Omkreds, hvor
nogle faa lykkeligere strakte sig og tog deres Natteleje,
medens de øvrige maatte tage til Takke med Jord-
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voldene. I den Divisionen tilhørende Del af Stillingen
havde man begyndt at bygge Hytter, men de var ikke
skredet langt frem, saa at i det højeste Træværket var
rejst, men ingen Straatækning var tilvejebragt. Sol
daterne benyttede da her dette Lægteværk eller Hytte
skelet til at sidde paa om Natten for at have det saa
tørt som muligt. Det faldt en Aften i min Lod at bringe
en Befaling til en Fodfolkafdeling, som jeg fandt saaledes anbragt, belyst af en nær Bivuakild. Marken om
kring Hytteskeletterne var saa blød, at min Hest næ
sten sank i til Knæene. Afdelingschefen, som jeg havde
at henvende mig til, sad med en Del af sine Officerer
paa en af de øverste Lægter, og de andre var saa tæt
besat af Soldaterne, at jeg ikke let kunde komme op
til ham eller han ned til mig. Heldigvis var Befalingen
ikke af nogen hemmelig Art, saa at jeg kunde ind
skrænke mig til at meddele ham den uden Forandring
af Pladserne. Til disse sørgelige Omstændigheder kom
endnu, at Soldaterne kun sjældent fik, hvad de be
høvede eller skulde haft af Mad og Drikke. Da der
hyppigt ventedes Angreb, var der næsten til Stadighed
givet Befaling til, at Trænet skulde være ved Isted
Kro, omtrent halvanden Mil længere nordpaa. Da
Trænet for Fodfolkets og Rytteriets Vedkommende
medførte Kogekedlerne, var allerede dette en betydelig
Ulempe, thi Soldaterne var derved forhindret i at
koge. Men hertil kom yderligere, at der af de talrige
Ægtvogne, der var tilsagt til Vognparkerne, kun mødte
forholdsvis faa, saa at man baade for det mangelfulde
Træns og for Vognparkernes Vedkommende for en stor
Del var henvist til de Vogne, som Hæren, ifølge Befa
ling, havde taget med sig fra Egnene Syd for Danevirke, og hvis Kuske, da det ikke var meddelt dem,
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at de skulde forblive ved Hæren, var yderst slet ud
styret hjemmefra til at være ude i Vintervejret Dag
og Nat. For vor Divisions Vedkommende laa Divisions
magasinet, hvorfra Forsyningerne skulde bringes til
Brigademagasinerne, fra hvilke atter Afdelingernes Vogne
skulde hente dem, temmelig uheldigt, nemlig ikke bag
ved Divisionen, men til Siden, i eller ved Slesvig.
Den umiddelbare Følge blev, at Soldaterne sjældent
fik noget. Divisionsgeneralen sendte flere Gange Ordon
nansofficererne til Slesvig for at beklage sig ved Korps
intendanturen, der jo i det hele forestod Forplejningen.
Han traf sædvanligvis ingen, Korpsintendanturens Kon
tor var lukket. Det befandt sig ved Isted, paa Vejen
dertil eller derfra. Korpsintendanten selv, der ikke
fulgte Kontoret, men i Reglen forblev i Nærheden af
Over gener alen, ifølge de reglementariske Bestemmelser,
kom en Dag ud til Divisionen. Jeg var sendt bort i et
eller andet Ærinde og var derfor ikke Vidne til hans
Sammentræf med vor General, hvilket, ifølge hvad der
senere blev sagt, ikke havde haft nogen just meget
venskabelig Karakter. Lige meget hjalp det. Generalen
tog sig da paa selv direkte at telegrafere til Reserve
magasinet i Flensborg og forlange tilsendt til det Sted,
hvor Jernbanen skar Danevirke, et Tog med Reserve
portioner, det vil sige røget Kød, Brød og Brændevin.
Dette Forlangende blev straks efterkommet og afhjalp
den værste Nød, som især var stor hos de Tropper,
der stod langs Reidedalen og derved var længst fra
Slesvig. Toget ankom om Aftenen og bestod mest af
Personvogne, der var fyldte med Sagerne. Dørene var
aflaasede, og man havde glemt at faa Nøglerne med,
saa at det gik ud over en Del af Vinduerne i Vognene.
Divisionsstaben havde det ikke stort bedre end Trop-
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perne, hvad Forplejningen angik, snarere værre, da den
slet intet fik. Man fik det absolut fornødne, en Gang
imellem i Skolen, hvor Divisionskvarteret var, naar
Vognene kunde komme til Stede; hyppigt kun ved at
give Hestepasserne nogle Penge tidlig om Morgenen og
lade dem ride ud i Omegnen for at købe, hvad der
kunde faas. Især Brød og Havre tilvejebragtes paa
denne Maade. Der kunde desuden i de første Dage faas
nogen Kaffe i Danevirke Kro. Den laa meget udsat for
Beskydning, men Værten med sin Familie var alligevel
forblevet i de Værelser, der laa mindst udsatte. Æng
stelig var han dog selvfølgelig, og efter nogle faa Dages
Forløb var han borte tillige med Familien og havde
efterladt Kroen og alt i denne, som det stod. Kaffe
fandtes der da ikke længer, og andre Fødemidler havde
vi i øvrigt ikke kunnet faa i Kroen. Alligevel var Kroens
Tilstedeværelse os til stor Nytte, idet en Mængde Men
nesker og Heste i den kunde faa Tag over Hovedet.
Til Natteophold benyttedes især den største Sal af en
Mængde Officerer. Der var bragt rigeligt Hø ned fra
Lofterne, og et godt Natteleje havdes i dette.
Emil Madsen kom ikke til at deltage i nogen Fægtning, medens
Hæren stod i Danevirkestillingen. Den tredie Februar alarmeredes
Divisionen og rykkede ud i Stillingen, men det ventede Angreb af
Østerrigerne udeblev.

---------- Uroen var dog stadig til Stede i nogles Sind;
den gav sig som bekendt Udslag i, at Generalen og Stabs
chefen den næste Eftermiddag tog ind til Overgeneralen,
af hvilket Besøg atter fremgik Beslutningen om at op
give Stillingen den 5. om Aftenen og foretage Tilbage
tog til Als og Jylland.
Befalingen herom, der blev modtaget med almindelig
Bedrøvelse og Sorg, tilgik fortroligt Divisionsstaben, der
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da befandt sig i Danevirke, omtrent Kl. 1 om Efter
middagen og derpaa efterhaanden Tropperne.
Der blev samtidigt af Generalen tildelt mig Befaling
til at forblive ved Bagspidsen af Divisionens Kolonne,
saa længe den befandt sig paa Oksevejen. Hvor denne
Vej udmundede i Hovedlandevejen noget Syd for Isted,
— og denne Vej blev den eneste Marchlinie for Hærens
tre Fodfolksdivisioner og Reserveartilleriet, indtil Okse
vejen længere mod Nord atter drejede af fra Hovedlande
vejen for at gaa videre Vest om Flensborg, — skulde
vor Division have General Steinmanns Division bag ved
sig, og jeg skulde paa dette Punkt atter slutte mig til
Divisionsstaben og afgive Melding. Rytterdivisionen
skulde derimod marchere ad de mindre Veje Vest for
Oksevejen.

Tilbagetoget.

Det var den 5. Februar Kl. 10 Aften, at Tilbagetoget
skulde begynde for vor Divisions Vedkommende. 5.
Regiment var da Besætning i Stillingen og vilde altsaa
udgøre den bageste Del af Kolonnen. Ved Dækkekro
skulde der optages i denne dels en mindre Vognpark,
der var anbragt her, dels 10. Regiment, der havde be
sat den østligste Del af den egentlige Danevirkestilling
langs Reidedalen indtil Hollingsted, hvor saa atter 4.
Brigades Distrikt, der gik over Siiderstapel og ind
befattede Marskegnene ved Ejderens Udløb, begyndte.
Denne Brigade havde sin egen Marchlinie og skulde
først slutte sig til den øvrige Division i Egnene ved
Flensborg.
Da 5. Regiment havde sat sig i March, kom Regi-
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men tchefen hen til mig for en Stund, og vi fulgtes da
ad bag efter Bataillonen, idet der endvidere tæt ved
red 3 Ryttere, som dannede den egentlige Bagspids.
Marchen gik i største Tavshed. Bag ved os saa vi endnu
en lille Stund Bivuakilden i Stillingen, flammende
maaske lidt lysere end sædvanlig, da der var gjort alt,
for at den skulde kunne holde sig lysende saa længe
som muligt for at skjule, at Stillingen blev forladt.
Bag ved Ilden som ogsaa snart rundt om os var det
bælgmørk Nat; hvad der foregik hinsides Stillingen hos
Fjenden, havde vi ingen Anelse om. Vi vidste kun, at
nærmest ved os, omkring Oksevejen, befandt sig den
preussiske Gardedivision, og vi ventede nærmest, at det
ikke vilde vare længe, inden vi fik noget at høre fra den.
Vi naaede saaledes, uden at dog noget indtraf, henimod Dækkekro til det Sted, hvor Vognparkerne var;
det meste af eller omtrent hele Vognparken var da alt
kommet ind i Kolonnen foran Regimentets bageste
Bataillon og paa Siden af Vejen langs med denne, men
tilbage var der endnu et Par Vogne, og i Ledgabet, der
dannede Udkørselen fra Marken til Vejen, stod Vogn
parksbestyreren med en Lygte. Da jeg kom hen til ham
for at paaskynde Afmarchen, sagde han til mig, at der
umiddelbart forinden Kolonnens Indtræffen var kommet
et Par Vogne tilbage, som havde været brugt paa en
Kørsel til Slesvig. Kuskene havde bragt den Efterret
ning, at Borgerne i Slesvig By, straks efter at de danske
Tropper havde forladt Stillingen, var gaaet ud til de
nærmeste Fjender, det østerrigske Regiment Coronini,
og havde givet dette Underretning, hvorefter Regi
mentet var rykket ind i Byen. Vognparkbestyreren
mente, at det vistnok havde benyttet Vogne af den
derværende Vognpark for at sætte sig i Forbindelse
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over Dækkekro med Oksevejen og med den preussiske
Division, der maatte formodes at ville rykke frem og
forfølge paa denne Vej.
Netop som Vognparkbestyreren sagde dette, hørtes
der fra den paagældende Vej, der forbandt Dækkekro
med Slesvig By, en voldsom Kørsel med adskillige Vogne,
hvorpaa disse pludselig gjorde Holdt, og alt blev stille,
idet de kørende maatte være blevet opmærksomme paa,
at der var Tropper foran dem. — »Der har vi dem,«
sagde han, satte sig op og kørte frem. I den Forudsæt
ning, at han muligt ikke havde ganske Uret, — thi hvem
skulde ellers komme fra den Kant? — red Regimentschefen
frem for at træffe sine Dispositioner til den sandsynligt
forestaaende Fægtning, medens den bageste Deling
gjorde Holdt og omkring og drog en Linie tværs over
Vejen, færdig til at give Ild, og jeg befalede den ene
af Bagspidsens Ryttere at ride hen for at se, hvad
Vognene førte. Det var et ubehageligt Hverv, og jeg
kunde ikke fortænke ham i, at han satte et meget al
vorligt Ansigt op. Han red imidlertid, og snart efter
hørtes Vognene igen at sætte sig i Bevægelse, og Ryt
teren kom tilbage med glædestraalende Ansigt og meldte,
at det var danske Ingeniører, som ikke havde kunnet
komme frem paa Hovedlandevejen fra Slesvig og der
for havde forsøgt at komme frem over Dækkekro. Det
viste sig at være rigtigt. Ingeniørkommandoet fik Be
faling til at køre frem, ligesom tidligere Vognparks
vognene, og Marchen fortsattes.
Ved selve Dækkekro holdt Brigadegeneralen1) med sin
Stab. 10. Regiment var endnu ikke kommet, og det
var over Midnat. Med nogen Utaalmodighed befalede
Generalen mig at ride ud, opsøge og vejlede Regimentet.
Dette var i og for sig et fortvivlet Hverv. Regimentet
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skulde nemlig komme til Dækkekro ad Kolonneveje,
og hvor lette disse end kunde være at finde om Dagen,
var de ikke til at opdage om Natten, naar man ikke
kunde se de Stænger med Halmviske, som betegnede,
hvor de skar igennem de Jordvolde, der omgav de
enkelte Marker, og naar der som dengang netop laa
saa megen nyfalden Sne, at ethvert Spor var skjult.
Havde de været anlagt, saa vidt muligt, langs Jord
voldene, vilde man i disse have haft nogen Vejledning,
men de var lagt paa tværs over Markerne, uden om
Vandhuller og Ledninger, som det kunde falde sig. Jeg
begyndte imidlertid paa mit Hverv, og heldigvis traf
jeg allerede i den anden Mark Regimentet, saa at min
Søgen ikke blev langvarig. Det naaede saaledes snart
med sin Spids Dækkekro og kom ind i Kolonnen foran
5., men frembød i øvrigt et saa sørgeligt Syn, at det blot
kan forklares af de Savn, Regimentet havde lidt, muligt
ogsaa noget af Mandskabets Sindsstemning, idet de fleste
var Sydslesvigere og saaledes mest tysksindede. Mand
skabet saa forfrossent og forsultent ud. Der var ikke
synderlig Orden, og ikke faa slæbte sig frem, støttende
sig til Geværerne.
Det blev naturligvis ikke modtaget meget venligt af
Brigadegeneralen, men der var ingen Tid at spilde, og
Kolonnen satte sig atter i March. Langsomt naaedes
Hovedlandevejen. Her stod de forreste af General Steinmanns Division (3.) og ved dem Generalen med sin Stab
ventende. Der sagdes, at de allerede havde staaet der
længe, hvad der var troligt nok.
Paa dette Punkt skulde jeg atter opsøge min egen
Divisionsstab, der var langt fremme, omtrent forrest i
Divisionens Kolonne. Jeg vilde gaa lidt, til Dels for at
skaane Hesten, og fik da straks en Prøve paa, hvor
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glat Hovedlandevejen var. Det var ikke selve Kulden,
der havde bevirket dette, men de foran marcherende
Soldater, hvis Fodtrin havde glattet det tynde Snelag,
saa at det var overordentlig besværligt at komme frem.
Da jeg havde et ikke knebent Antal Skruehager til
Raadighed, og min Hest saaledes stod godt, var det
alligevel bedre at ride. Da min Ordonnanses Hest ogsaa
var godt beslaaet, satte jeg mig paa ny til Hest og
søgte at naa frem paa Siden af det marcherende Fod
folk. Det gik dog meget langsomt, saavel for dette,
som for mig selv, thi der var idelige og langvarige
Standsninger. Endelig naaede jeg frem til 6. Brigade1),
som dengang indeholdt en Del holstensk Mandskab.
Dette sang, medens der ellers overalt marcheredes i
Tavshed.
Henad Morgenstunden faldt der lidt Sne, og Træt
heden begyndte at faa Overhaand hos Soldaterne. Der
var hist og her, til Trods for Officerernes Anstrengelser,
mindre god Orden, og adskillige, især af det holstenske
Mandskab, satte sig ned i Grøfterne og søgte at blive til
bage, hvad der selvfølgelig under disse Omstændigheder
ikke var let at forhindre. Forinden Divisionen naaede
det Sted, hvor Oksevejen atter skilles fra Hovedlande
vejen, blev der holdt et kortvarigt Hvil paa et Sted,
hvor der var rigeligt Vand, dels for at Hestene ved
Artilleriet, Rytteriet og de hist og her i Kolonnen ind
blandede Vogne kunde blive vandet, dels for at Mand
skabet kunde faa Feltflaskerne fyldte, hvad der var
særdeles stor Trang til. Hvilen holdtes paa den Maade,
at Afdelingerne, efterhaanden som de indtraf, bøjede
af fra Vejen og ind paa de paagældende Marker og
atter satte sig i March, saa snart Vandingen var til
endebragt. Det hele optog saaledes forholdsvis ringe
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Tid for den enkelte Afdeling; dog er den Mening blevet
fremsat, at den bagved værende Division derved sin
kedes saa meget, at det blev lettere for Fjenden at
indhente den ved Sankelmark. Imidlertid er det et
Spørgsmaal, om vor Division, hvis den ikke havde
holdt dette Hvil, der ikke lidet afhjalp Udmattelsen,
især hos Hestene, ikke vilde have været nødt til at
marchere saa meget langsommere, at Forbindelsen for
den efterfølgende Division var blevet mindst lige saa
stor. Da Hvilen holdtes, var det daglyst, og dette bi
drog vel ogsaa sit til, at der ikke indtraadte de talrige
Standsninger, som i saa høj Grad havde besværet Mar
chen om Natten. Vistnok omtrent ved Middagstid kom
Divisionen til det Sted, hvor Oksevejen atter skiller
sig fra Hovedlandevejen. Paa den første var Føret
atter mindre glat, og vi kom saaledes henad Kl. 3, saa
vidt jeg erindrer, til Skæferhus, en lille Kro, over
hvilken vor Forpostlinie skulde stilles og hvor 4. Bri
gade1) skulde støde til Divisionen, naar Brigaden indtraf
fra Sydvest.
Natten mellem den 6. og 7. Februar var 2. Division indkvarteret
i Landsbyerne nordvest for Flensborg. Om Aftenen havde Divi
sionen faaet Befaling til at rykke sydpaa for at standse den frem
rykkende Fjende (Østerrigerne, der om Eftermiddagen havde kastet
Max-Müllers Brigade tilbage ved Sankelmark). General du Plat havde
ogsaa begyndt at uddele Befalinger til de til Divisionen hørende
Afdelinger. Han gjorde det med tungt Hjerte; thi han ansaa ikke
sin Division for kampdygtig, saa længe den ikke havde faaet en
passende Hvil efter det foregaaende Døgns Anstrengelser. Imidler
tid viste det sig, at Befalingen til Fremrykning var fremkommet ved
en Misforstaaelse.

---------- Uden at jeg erindrer hvorledes, fik vi i Bov
Besked paa, at Divisionen skulde marchere til Als. Mar
chen fortsattes derpaa. Fra det høje Jordsmon ved Bov
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kunde man i det fjerne se Flensborg By og Bakkerne,
især paa den sydlige Side af Flensborg Fjord. Paa disse
saas Kolonner af Fodfolk, der bevægede sig nordpaa.
Ved Afdelingerne vakte dette Syn nogen Uro, idet
mange antog dem for fjendtlige Styrker, men heldigvis
kunde de let beroliges, thi der kunde ingen berettiget
Tvivl være om, at Kolonnerne hørte til vor egen Hær.
Marchen gik omtrent som den foregaaende Dag, dog
med færre Standsninger, om end Føret, da Hovedlande
vejen atter var naaet, maaske var endnu glattere, saa
at Hestene stod daarligere fast. Det kunde vel være
omtrent ved Middagstid, at vi naaede det Punkt, hvor
Vejen drejede af til Als. Her fandtes en Vejviserpæl,
men ikke desto mindre var der mange, som tog fejl
af Vejen. En høj Grad af Sløvhed havde bemægtiget
sig de fleste. Fodfolket marcherede med bøjede Ho
veder, mange kun slæbende sig frem, Afdelingerne, især
Trænet med de fra Sydslesvig og andensteds fra langs
Vejen tagne, talrige Vogne, var mere blandet uden
Orden i Kolonnen end den foregaaende Dag, ligesaa
Artilleriet med sine Køretøjer, paa Grund af de hyp
pige Standsninger, som indtraf ved, at Hestene styrtede
for Køretøjerne, og Fodfolket marcherede forbi, indtil
vedkommende igen havde faaet Sagerne i Orden, for
søgt sig med nye Braader og kunde køre videre. Det
var derfor intet Under, at mange ikke blev opmærk
somme paa Vejviserpælen, førend de var et Stykke
forbi den, og der var idelig en Slags Rundmarcher
omkring den af Tropper, som var kommet forbi Pælen
og saa drejede af for at komme tilbage til Alsvejen.
Ingen af Overkommandoen vejledede paa dette Punkt,
og der var ikke saa lidt, især af Træn, som skulde til Als,
der fortsatte nordpaa til Jylland, til Dels ogsaa omvendt.
Oberst Madsens Livserindringer.

9
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Henad Eftermiddagen var Forholdene blevet endnu
uordentligere. Artilleriet og Trænet kom mere og mere
tilbage paa Grund af de ovenfor nævnte Omstændig
heder. Jeg erindrer saaledes paa et Sted at have set
et tolvpunds Batteri, der ikke kunde komme videre.
Af de otte Heste, som var forspændt for hver Kanon,
var der til Trods for alle Anstrengelser ved at lade
Fodmandskab hjælpe til med at føre Hestene, mindst
en ad Gangen liggende paa Vejen. Saa snart den var
rejst, styrtede en anden. Til sidst lykkedes det at faa
alle Hestene paa Benene og køre et Stykke, saa be
gyndte Styrtningerne paa ny. Imidlertid marcherede
Rytteriet og Fodfolket, der mere og mere betoges af
Higen efter at komme frem, forbi, — Rytteriet ofte mar
cherende i de frosne Grøfter paa Siderne af Fodfolket,
saa at efterhaanden endog alle Vaabenarter kunde
findes blandede paa samme Vejstykke.
I Adsbøl var der af de foran marcherende Tropper
efterladt et Fodfolkregiment og Rytteri for at danne
en Arriéregarde. Jeg blev opmærksom derpaa ved at
spørge mig for hos nogle Officerer, som havde indrettet
sig i et Hus ved Vejen, saa at man kunde se, at de
agtede at blive der. De gav mig venligst ogsaa noget
at spise og drikke. Det begyndte at mørknes, da jeg
var kommet gennem Adsbøl, og Uordenen i Kolon
nerne forøgedes nu yderligere ved, at Bønderkuskene
hist og her, i Tillid til Mørket, begyndte at forsøge paa
at dreje om ad Sideveje for at forlade Hæren, eller
endog ligefrem at vende og køre sydpaa under Paaskud af, at de hørte til en Afdeling, der var længer
tilbage. Kort, Uordenen var omtrent grænseløs.
Jeg fik da af vor General Befaling til at se at faa
Rede i Kolonnen og til i den Anledning at blive til-
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bage, medens han selv med de øvrige af Staben fort
satte til Sønderborg. Det var et saare misligt Hverv,
som jeg alene kunde udføre ved at faa Hjælp af Trop
per til at passe paa, at ingen kørte modsat Bevægelses
retningen eller drejede om ad en Sidevej. Af vor egen
Divisions Tropper var der ingen i Nærheden. Jeg stod
af Hesten og ventede, indtil der indtraf Tropper, thi
i Øjeblikket var der paa Stedet kun en uendelig Række
af Trænkøretøjer, tilhørende mange forskellige Afde
linger og Institutioner, der til Dels ved at søge at kom
me forbi hinanden havde kørt sig fast hist og her. Kort
efter kom et Antal Ryttere. Det var Chefen for 1. Di
vision, General Gerlach, med en Del af sin Stab. Gene
ralen havde paa Grund af Sammenfiltringen af Vognene
Vanskelighed ved at komme frem. Han raabte da: »Er
der ingen her, der skal bringe Orden i dette Virvar?«
Jeg sagde da til Generalen, at jeg netop befandt mig
der i den Anledning. Uden at spørge om, hvem jeg var,
hvor længe jeg havde været der eller andet, overvældede
han mig med en Masse nærgaaende Bebrejdelser, som
jeg i Betragtning af Omstændighederne og Generalens
Hidsighed troede det rigtigst at tage imod uden at
svare et Ord, og da Generalen saaledes havde givet
sin Forbitrelse Luft, red han igen videre, saa godt han
kunde. Jeg stod ellers, baade før og siden, paa en ret
venskabelig Fod med Generalen. Han tillige med sin
Familie kom endog i mit Hjem, som min Hustru og
jeg i hans; men det stod straks klart for mig, at han
i Øjeblikket ikke genkendte mig, da jeg som mange
andre havde en Hætte over Hovedet og det tilmed be
gyndte stærkt at mørknes.
Kort efter dette Optrin kom der Rytteri, bevægende
sig dels i Vejgrøfterne, dels paa Markerne langs disse.
9*
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Det var ikke at formaa til at standse; derefter kom
Fodfolk, saa vidt jeg kunde skønne, hovedsagelig af
den Styrke, der skulde være Arriéregarde i Adsbøl.
Officererne ved dette Fodfolk opfyldte mine Anmod
ninger, og ved Hjælp af Soldaterne kom der da igen
nogen Orden ved Køretøjerne. De Ægtvogne, der var
vendt om og kørte imod Kolonnen, blev tvunget til
atter at vende og køre ind i denne, og ved Sidevejene
blev der sat Poster, som skulde forblive der, indtil Træn
kolonnen var passeret. Officererne kunde ikke give For
klaring over, hvor meget eller hvor lidt der var bag
ved; deres Kommandoer var nok marcheret gennem
Adsbøl uden at have modtaget nogen Befaling til at
standse der.
Da imidlertid alt igen var i Bevægelse fremad, og
jeg skønnede, at der ikke var stort mere Træn bag
efter, fulgte jeg med, og da jeg følte mig meget træt
og jeg netop traf en tom, lukket Landauer, hvis Kusk
ikke kunde gøre Rede for, hvem den hørte til, satte
jeg mig ind i den og kørte et Stykke Vej, medens min
Ordonnans med min egen Hest ved Haanden fulgte efter.
Mit Selskab var en Hakke, som en eller anden havde
kastet ind i den, og den ene Rude var slaaet ud. Jeg
naaede saaledes, dog uden at kunne sove, et godt Stykke
hen imod Nybøl, da der igen viste sig en Standsning,
som gjorde det umuligt at komme videre. Her var der
hovedsagelig Artilleri, et 12pds. Batteri, ved hvilket
Hestene til Dels knap kunde bringes til at staa paa
den glatte Vej og end mindre trække de tunge Køre
tøjer. Foran Batteriet var der atter Trænvogne, der
havde forsøgt at komme uden om Batteriet, og nu,
til Dels tillige med dette, var mer eller mindre kørt
sammen i Vejens hele Bredde og ligeledes ikke kunde
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komme videre. Bag ved var der ogsaa nogle Træn- og
Ægtvogne. Af Marodører var der mange; i Nybøl trængte
de sig i Skarer omkring Kroen og Brøndene for at faa
noget at drikke, men af ordnede Troppeafdelinger var
der ingen, og jeg tvivlede stærkt om, at der overhovedet
fandtes saadanne bag ved Køretøjerne, efter at en Del
Fodfolk tidligere var passeret mere eller mindre i
Rodeformation. Jeg maatte antage, at bag ved Ar
tilleriet og Trænet, som efterhaanden ved Standsnin
gerne var kommet længere og længere tilbage, ikke
fandtes nogen, der kunde beskytte det imod et fjendt
ligt Angreb, hvis et saadant indtraf. Natten var meget
mørk, og et Forsøg paa at køre inde paa Markerne
for at faa Luft paa Vejen vilde ikke have ført til noget,
dels paa Grund af de talrige levende Hegn og Jord
volde, som fandtes i Egnen, og dels paa Grund af Fol
kenes og Hestenes Udmattelse. Der var for mig intet
at gøre uden at forsøge at komme frem for at finde,
hvor Aarsagen til Standsningen var. Jeg bevægede mig
da frem efter, saa godt det lod sig gøre til Fods; men
hvor langt jeg end kom, holdt alt stille og fyldte hist
og her Vejen i dens hele Bredde. Det var for en stor
Del Feltartilleri, som fandtes paa den Strækning, jeg
efterhaanden passerede, blandet batterivis med Trænog Ægtvogne, og det maa have været en stor Del af
Hærens hele Feltartilleri, som fandtes samlet øst for Ny
bøl, efter min Mening i en overordentlig farlig Situa
tion. Overalt ved Batterierne blev der spurgt mig om
Oplysninger, som jeg ikke formaaede at give, angaaende
Standsningen; jeg kunde blot sige, at den sikkert vilde
blive langvarig, og at man derfor, da det ikke var mu
ligt at komme til nogen af Siderne, lige saa godt kunde
fodre, hvad der ogsaa skete i flere Batterier. Alt Mand-
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skab ved dem var siddet af og vandrede frem og til
bage for at holde Varme. Heldigvis var Kulden ikke
stærk, knap mere end nogle faa Grader, og det var
omtrent stille Vejr.
Klokken kunde vel være henad 7, da jeg, stedse
gaaende mellem og langs med de stilleholdende Køre
tøjer, naaede op til Dybbøl Banke. Her var man inden
for Stillingen, men alt var mørkt og stille i den. Der
imod forekom det mig, at der i den Retning, hvor Søn
derborg laa, viste sig en Lysning, som om Byen var
illumineret. Dette viste sig senere at have været en
Hallucination, den eneste i øvrigt, som jeg mærkede,
medens ellers mange, især i hin Nat, talte om forskel
lige mærkelige Syner, som Udmattelsen havde fremkaldt
hos dem.
Paa Vejen var Situationen stadig uforandret, og alt
holdt stille uden at kunne komme videre. Det samme
var ogsaa Tilfældet paa Broen over Alssund, da jeg
kom ned til denne, og paa selve Havnepladsen i Søn
derborg, hvor Broen udmundede. Der var her 2 Gader,
ad hvilke man kunde komme videre. I den ene, der
gik langs Sundet, var der en Bygning under Opførelse,
og en Del fraspændte Vogne med Mursten spærrede
omtrent hele Kørebanen. I den anden Gade, der
dannede en stejl Skraaning op til Torvet ved Raadhuset, og som udgjorde Hovedpassagen, fandtes endelig
Aarsagen til den Standsning, som strakte sig derfra
indtil Nybøl, henved 1 Mil. Aarsagen var, at en Am
munitionsvogn, der hørte til et der holdende Batteri,
var skredet tilbage, idet Hestene ikke havde formaaet
at trække den op ad den stejle Gade, og i Tilbageløbet
var den rendt ind i og havde kilet sig fast i en Bin
dingsværksrønne, saa at den bageste Del af Vognen
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stod i Stuen inden for den gennembrudte Ydermur.
Man havde forgæves forsøgt at faa den ud igen, og
man sagde mig, at det vilde være aldeles umuligt at
faa Vognen videre, da hverken Mandskab eller Heste
havde flere Kræfter.
Der maatte altsaa friske Kræfter til, men saadanne kunde jeg ikke faa uden at henvende mig til
Hovedkvarteret. Jeg fik dette opspurgt og søgte Stabs
chefen eller Souschefen. Klokken var da mellem 6 og 7
Morgen, og begge sov, men i Betragtning af Sagens
Vigtighed betænkte jeg mig ikke paa at vække dem
og melde, hvorledes Sagen stod. Der blev da truffet
den fornødne Foranstaltning, og mit Hverv var endt.
Jeg kunde nu opsøge det Divisionskvarter, som jeg
hørte til, og fandt det snart. Jeg fik her Meddelelse,
at vi samme Dag skulde forlægges til Rønhave, en
Gaard omtrent % Mil nord for Sønderborg; men endnu
inden vi kom ret i March, brød det Snefog løs, som
havde truet fra den foregaaende Aften.
Der blev senere sagt, at dette stærke Snefog, som i
Øjeblikket var saare forulempende for Hæren, havde
bidraget væsentlig til, at den, uden at blive oprevet
af Fjenden, havde kunnet naa Dybbølstillingen og Als.
Der blev nemlig fortalt, at Snevejret var begyndt i Egnen
bag ved os allerede tidligt den foregaaende Nat og dér
havde haft den samme voldsomme Karakter, som det
havde, da vi fik det, saa at det havde tvunget Fjenden
til at afholde sig fra alt Angreb. Var det indtruffet
tidligere, saa at Sneen havde dannet en yderligere Hin
dring for, at vor Hær kunde komme frem, vilde det
have fremkaldt en sørgelig Katastrofe, og væsentlige
Dele af Hæren, særlig Feltartilleriet, var blevet et let
Bytte.
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Andre Omstændigheder, som Krigshistorien har frem
draget, bidrog til, at Tilbagetoget, hvis Følger først
Fremtiden kunde vise, og som for mig dengang stod
og endnu staar som et Vovespil, der kun ved Forsynets
Hjælp kunde lykkes, havde ladet sig udføre uden saa
store Tab, at den hele Fortsættelse af Krigen havde
været umulig.

VI

I DYBB ØLST ILLI NGEN

I den første Tid, efter at Hæren havde foretaget Til
bagetoget til Dybbølstillingen, var alt nogenlunde ro
ligt. Ved Divisionsstaben, der snart efter fik Kvarter
i Sønderborg, var der derfor kun de forholdsvis faa
daglige Forretninger, som Tropperne fremkaldte. Gene
ralen red omtrent daglig ud i Stillingen, ledsaget af
Staben. Sædvanlig holdt vi i Timevis oppe paa Avnbjerg og blev derfra Vidne til forskellige smaa Forpost
fægtninger. Mod selve Staben faldt der dog aldrig et
Skud, skønt Fjenden undertiden var tilstrækkelig nær.
Kun den 17. Marts, da Fjenden indtog Forpoststillingen,
forefaldt en større Fægtning; i denne blev Stabschefen,
da han var redet frem, let saaret af en Kugle, der strej
fede hans Hage. Det var den første Lejlighed til ret at
faa en Forestilling om Ilden fra de fjendtlige Bagladegeværer, der, efter hvad Stabschefen1) paa sit Ridt havde
set, viste sig langt mere overvældende, end man havde
gjort sig nogen Forestilling om. Det var ved denne eller
snarere en tidligere Lejlighed, at det særlig gjorde mig
ondt for Forstærkningsmændene, idet de faldne, som
vi red imellem paa Markerne, næsten udelukkende var
saadanne. Da man manglede Fodfolksuniformer til dem,
havde man givet dem islandske Uldtrøjer i Stedet for
Frakker og lyseblaa Kapper i Stedet for mørke og
derved udpeget dem som særlige Skiver for Fjendens
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Ild. Om Middagen spiste Generalen sammen med Divi
sionsstaben, som det havde været Skik lige fra den
Tid, da vi havde forladt Rendsborg. I Almindelighed
om Eftermiddagen, stundom om Formiddagen, var det
min Tur at ride Forpoststillingen igennem, naar vor
Divisions Tropper udgjorde Besætningen i Stillingen.
Der forefaldt ingen Sinde paa disse Ture nogen særlig
Hændelse.
I den første Tid havde der atter været Vanskeligheder
med Forplejningen. I den Forvirring, som var opstaaet ved, at paa Tilbagetoget adskillige Afdelinger
og Institutioner, der var bestemt til Jylland, i Stedet
for kom til Als og omvendt, var der kommet en be
tydelig større Mængde Soldater til Øen, end det vidstes.
Følgen blev, at der oftere ikke fandtes tilstrækkelig
Proviant i Magasinerne, uden at man straks kunde for
klare Aarsagen. Den videre Følge blev, at der en Dag
forefaldt Plyndring af nogle Proviantskibe i Havnen.
Senere var der bedre Orden, da man havde faaet de
urigtigt tilgaaede Afdelinger og Institutioner fjernede,
men der var dog altid en vis Misfornøjelse med Inten
danturens Virksomhed til Stede.
Formodentlig gav dette og en Formfejl, jeg en
gang havde begaaet over for Stabschefen, som han ikke
tilgav mig, og som bestod i, at jeg direkte til Gene
ralen og ikke til ham selv havde afleveret Udkastet til
en oprindelig af Rigsdagen forlangt Udtalelse om Aarsagerne til Hærens Svækkelse ved Danevirke, Anled
ning til, at jeg en Dag blev kaldt til Hovedkvarteret og
fik forelagt det Spørgsmaal, om jeg vilde modtage en
Plads som kommitteret ved Korpsintendanturen. Jeg
betænkte mig ikke paa at sige Ja, da adskilligt af, hvad
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der forefaldt paa Intendanturens Omraade, virkelig
efter min egen Iagttagelse, var særdeles uheldigt, og
jeg tiltroede mig nogen Evne til at gøre det bedre.
Jeg fik saaledes denne Plads, som ikke tidligere havde
været oprettet, paa den af mig stillede Betingelse, at
jeg atter vilde kunne indtræde i Generalstaben, naar
min Virksomhed var endt. Hvori denne egentlig skulde
bestaa, og hvilken Myndighed jeg i Grunden vilde have
i den Stilling, der saaledes betroedes mig, var mig ikke
ret tydeligt. Det maa erindres, at jeg kun af Praksis
havde noget Kendskab til Tjenesten ved en Stab, og
endda temmelig mangelfuldt, da der jo aldrig imellem
de mange Fag, jeg havde hørt Forelæsning over og taget
Eksamen i paa den militære Højskole, var givet den
mindste Vejledning i Generalstabstjeneste; men hvad
Intendanturen angik, da kendte jeg hverken teoretisk
eller praktisk noget til den. Min General bragte dog
nogen Klarhed til Veje derved, at han, da han venligt
tog Afsked med mig, udtalte, at jeg ikke som ved Sta
ben havde at skrive noget under »efter Befaling«, men
kun at skrive under med mit Navn uden Tilsætning,
og at hvad jeg saaledes skrev under, ikke kunde om
stødes af Korpsintendanten, hos hvem jeg var kom
mitteret. Efter dette forstod jeg, at jeg sandsynligt ikke
vilde blive meget naadigt modtaget ved Korpsinten
danturen. Dette slog ogsaa til. Korpsintendanten1) mod
tog mig vel høfligt, men gav ingen anden Vejledning,
end at jeg maaske kunde begynde med at sætte mig
ind i en eller anden af Forretningsgrenene, hvad der
dog ikke passede mig synderligt, da jeg syntes, at jeg
snarest burde søge at komme ind i alle Forretningerne
under et. Kontorchefen2) vilde ikke tjene under mig og
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blev igen forsat til Fodfolket, hvor han var Kaptajn.
Af selve Kontorpersonalet blev jeg just ikke heller vel
modtaget.
Da det forekom mig, at det vilde være rigtigt, at jeg
aabnede alle indgaaende Skrivelser og med Blyant paa
tegnede Afgørelsen i ganske ligefremme Sager, som der
kun behøvedes en almindelig jævn Forstand til at forstaa, forhandlede om de vanskeligere Sager med Korpsintendanten, fordelte Sagerne til de 4 Kontorer, som
Korpsintendanturen omfattede, underskrev de Sager,
jeg selv havde afgjort, og bragte de andre til Korpsintendantens Underskrift, indførte jeg straks den første
Dag denne Forretningsgang. Jeg begyndte den Dag
ved Kontortid vist Kl. 9 Morgen, fortsatte, med Afbry
delse af vel i alt et Par Timer, som jeg brugte til For
handling med Korpsintendanten og Spisning, den hele
Dag og var ikke færdig før hen ad 10 Aften. Jeg havde
da paa begge Sider af min Stol en Bunke Konvolutter,
der naaede til op over Sædet, og det var mig klart,
at Forsinkelsen i Intendanturtjenesten dels havde haft
sin Rod i, at Korpsintendanten selv havde skullet eks
pedere en saa stor Mængde Sager, og dels i, at Sagernes
Mangfoldighed beroede paa en alt for stor Smaalighed
og Vidtløftighed. Indkøbene blev f. Eks. gjort i alt
for smaa Partier, saa at der opstod en Masse Skrivelser,
hvor man havde kunnet afgøre det hele med en enkelt.
Meget blev der spurgt om, som de paagældende under
ordnede Myndigheder selv havde kunnet afgøre.
Efterhaanden fik jeg Forandring tilvejebragt heri,
men det vilde her være for vidtløftigt at gaa nærmere
ind paa Intendanturvirksomheden, som blev udøvet i
den øvrige Del af Krigen, og min Andel i den. Jeg
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holder mig til mine personlige Oplevelser, og af disse
forefaldt der ingen, som er nærmere Omtale værd, før
end den 28. Marts, anden Paaskedag.
Der fore toges den Dag i den tidlige Morgen, længe
førend det blev Daggry, en Slags Rekognoscering eller
et Slags Angreb paa Stillingen af en Brigade, som be
stod af Soldater fra de polske Landsdele, og som kort
i Forvejen var indtruffet og i Mørket skulde gaa frem
mod Stillingen saa overraskende som muligt.
Jeg havde Kvarter i Sønderborg i den øverste Etage
af et Hus. Vinden bar paa, og da jeg vaagnede, vel
omtrent Kl. 3, ved den overordentlig voldsomme Skyd
ning, der foregik baade fra Forsvarernes og Angribernes
Side, var min første Tanke, at Stillingen var blevet
taget, thi Skydningen lød saa heftigt, som om den fore
gik ved Broen, om ikke i selve den ved denne nærmest
liggende Del af Sønderborg. Saa hurtigt som muligt kom
jeg i Klæderne og begav mig til Korpsintendanturen,
hvor der var indtruffet Budskab om, at Kampen stod
om Stillingen, til hvilken Fjenden dog havde nærmet
sig saa meget, at flere var blevet saaret i de Barakker,
der tjente til Ophold for en Del af Forsvarsbesætningen
og laa henved 2000 Alen bag Skanserne.
Ifølge de reglementariske Bestemmelser skulde Korpsintendanten under Fægtning være i Nærheden af Over
generalen1). Efter Aftale med Korpsintendanten tog jeg
i Stedet for ham ud for at opfylde Bestemmelsen. Hvor
Overgeneralen vilde opholde sig i Stillingen, var der
dog ingen, som kunde sige mig, og jeg red altsaa ud
saa snart som muligt, ledsaget af en af Intendanturens
ridende Ordonnanser, en gammel Karl, der ikke syntes
meget glad ved Turen. Da vi var kommet over Broen,
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søgte jeg over Markerne op mod den Del af Stillingen,
hvor Skydningen forekom mig stærkest, omtrent Midten
af denne.
For at komme saa meget hurtigere af Sted, forlod
vi Vejen og red ind over Markerne, saa godt Mørket
tillod det. Jo nærmere vi kom Skanserne, desto mere
summede Geværkuglerne i Luften. En Beskydning med
Artilleri fandt ikke Sted. Den enfilerende Ild fra Bro
ager, der ofte, og navnlig senere, var saa fordærvelig
for os, kunde ikke udføres af Hensyn til Angriberne
og det natlige Mørke. Jeg lod Ordonnansen sidde af,
steg ligeledes selv af, og vi gik saaledes videre, førende
Hestene ved Haanden, og kom op i Skanserækken til
et Kanonplacement, hvor en Bekendt af mig havde Be
falingen. Han orienterede mig med Hensyn til Fægt
ningen, men vidste ikke, hvor Overgeneralen opholdt
sig. Ud for det Sted, hvor Kanonerne stod, var Ilden
mindre heftig, end jeg havde formodet. Skydningen var
heftigere længere til Venstre paa venstre Fløj, og jeg
begav mig derfor paa Vejen derhen. Hvor jeg i Øje
blikket var, rettede Kanonerne især deres Ild mod en
Mark, der ved sin gulagtige Farve traadte lidt mere
frem i Mørket, og hvor man troede at skimte Folk i
større Mængde, medens dog Geværilden fra den var
ringe. De sorte Genstande, som vi mente at kunne se,
skiftede ikke Plads, og det blev senere sagt, at Kano
nerne her hovedsagelig beskød en Del faldne, der laa
paa den gule Mark.
Paa min fortsatte Vej passerede jeg dels en eller to
Skanser, dels flere Kanonplacementer, fra hvilke man
ogsaa særlig havde beskudt den gule Mark, netop fordi
den viste sig saa fremtrædende. Imidlertid var det
blevet lidt daglyst, og Kanonerne rettede nu deres Ild
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mere paa Skraa mod Jordsmonnet foran den vestre Del
af Stillingen. Der var mange Tropper foran denne,
skjulte saa godt som muligt i enhver Fordybning i
Jordsmonnet. Saa man ud over dette, var der ikke et
Menneske at opdage, men der kom Glimt paa Glimt
af den heftige Geværild, som de afgav mod Stillingen.
Der var næsten ikke en Plet paa Markerne, fra hvilken
der ikke hvert Øjeblik flakkede et Glimt frem, ledsaget
af den svage, hvidlige Krudtrøg, der fulgte Skuddet.
I selve Stillingen gjorde denne Ild næsten ingen Skade,
da Stillingen her laa meget højt, saa at Kuglerne, paa
deres Flugt fra neden opefter, enten slog i Brystværnene,
bag hvilke vore Soldater laa dækkede, eller gik over
disse og slog ned i de bag ved Stillingen liggende Marker,
saa at Jorden her uafbrudt sprøjtede op. Der var her
ingen Tropper, saa at denne Ild kun var farlig for de
enkelte, som var nødte til at bevæge sig over dem for
hurtigere at komme fra et Punkt til et andet. Tillige
med min Ordonnans kom jeg dog heldigt over en saadan Mark, fik ham tillige med Hestene anbragt i en
Grusgrav eller lignende paa Bagsiden af en Skanse og
gik saa ind i denne, hvor 2. Divisions Stab befandt
sig. Inde i Skansen var den heftige Ild, som i Øje
blikket kun besvaredes fra Kanonplacementerne mellem
Skanserne, aldeles uskadelig; men man fik et godt Be
greb om dens Heftighed ved at se paa det af Jord dan
nede Tag over Blokhuset inde i Skansen. I dette slog
nemlig Kuglerne ind saa talrigt, at der næppe var %
Alen imellem de samtidige Anslag. Det var øjensynligt,
at Angrebets Magt var brudt, i det mindste for en Tid,
men det var ikke endnu saa lyst, at man tydeligt kunde
se, om der viste sig Reserver, ved hvis Hjælp det vilde
blive fornyet. Der blev kun set ud over Brystværnet,
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bag hvilken Skansebesætningen laa helt dækket, i en
kelte Øjeblikke, saa meget som nødvendigt var, da
mange Kugler gik meget tæt over dette. I et saadant
Øjeblik, da jeg netop saa ud, faldt der en Granat i en
skjult, fjendtlig Klynge, der sprang op, men ikke hur
tigere, end at Granatens Sprængning og Virkningen af
den i Klyngen, ved at flere trufne ligesom sprang højt
op eller vendte Mølle, tydeligt kunde ses. En panisk
Skræk greb da alle de skjulte Fjender i Nærheden;
alle Vegne i Marken rejste de sig op, og den blev paa
een Gang sort af de mange tilbageilende Fjender. »Skal
der skydes?« blev der spurgt af Kanonkommandøren ved
en af Skansens meget svære Kanoner, som jeg stod
tæt ved. »Skyd væk«, blev der svaret, og Slag i Slag
kom nu Kommandoordene: Ret! — Kør paa! — Fyr!
men kun en hvislende Lyd fulgte paa det sidste. Man
forsøgte sig endnu en eller to Gange, til det blev klart,
at man maatte have forglemt at komme Ladningen i
Kanonen. Inden man atter kunde faa dette i Orden,
hvad der i øvrigt blev et ubehageligt Hverv for ved
kommende Officer og Mandskab, da Kanonen i den
stærke Ild, som endnu fra Siderne tildængede Skansen,
maatte rejses med Bagenden i Vejret for at faa Pro
jektilet ud, og inden Fodfolket ret var kommet til at
afgive sin Ild mod de flygtende, var disse kommet bort
og havde gemt sig i den næste Mark for herfra at fort
sætte Ilden.
Kort efter var det ganske daglyst, og da ingen Re
server kunde ses hos Fjenden, var det aabenbart, at
Rekognosceringen eller Angrebet for denne Gang var
tilbageslaaet. Fjendens Ild var dog endnu meget heftig,
og underligt lød det over dens Rasen at høre Lærkerne
synge, som om intet var paa Færde, i den blaa Luft,
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der lige farvedes af den opgaaende Sols Straaler. Blandt
alle var der den gladeste Stemning; men det var des
værre kun denne ene Gang, at jeg under Felttoget saa
en saadan afløse den sædvanlige, ikke just mismodige,
men triste Stemning, der var den fremherskende.
Det saas nu, at Overgeneralen befandt sig i den noget
bagved liggende Skanse, som jeg tror kaldtes Nr. 7. En
efter en kom min Ordonnans og jeg i Galop lykkeligt over
den endnu stærkt udsatte Mark bag den Skanse, hvori
jeg havde befundet mig, og hen til Overgeneralen og
dennes Stab. Her meldte jeg mig og forblev, indtil
Ilden omtrent var døet hen, undtagen ud for den yder
ste venstre Fløj, hvor Skibet »Rolf Krake« fra Vemmingband med sine Skud fordrev de sidste Fjender, der
havde gemt sig i Slugterne ned mod Stranden.
Klokken kunde vel være henad 8, da jeg atter red
tilbage til Sønderborg.
Endnu da jeg var tæt ved Brohovedet, hvor Livgarden
stod i Reserve, kom en enkelt forvildet Kugle summende
forbi mig. En af Gardens Officerer viste mig den, da
jeg kom hen til Brohovedet, idet den havde slaaet sig
flad paa Muren i et Hus. Jeg var ikke mindre forundret
end han over den Kraft, som den havde besiddet, ud
skudt paa en Afstand, som maatte være 4000—5000
Alen.
Jeg drømte den paafølgende Nat, at Stillingen atter
var angrebet, at Angrebet blev tilbageslaaet, og at de
danske Tropper derpaa forfulgte Fjenden ud over For
terrænet. Desværre blev det ved Drømmen. Vi kom
ikke til at gaa frem fra Stillingen, kun tilbage.

Oberst Madsens Livserindringer.
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VII
SØNDERBORG

Inden Fjendens Erobring af Dybbølskanserne, som
jeg i øvrigt ikke blev Vidne til, da Korpsintendanten
den Dag selv vilde ride til Overgeneralen, forefaldt
Sønderborgs Bombardement den 3die April.
Der var nogle Dage forud faldet nogle faa Projek
tiler ved Havnen, men det antoges almindeligt, at de
hidrørte fra nogle urigtigt rettede Skud, da Sønderborg
var en aaben By uden Magasiner og lignende, som
Fjenden kunde have Interesse af at ødelægge. Den 3die
April boede jeg endnu i Hovedgaden sammen med nogle
af Officererne ved min tidligere Divisionsstab, og vi
sad efter Middag i en Karnap, fra hvilken man havde
Udsigt ned ad Gaden, hen imod Raadhuset, og drøftede,
hvorvidt nogle Projektiler, som ogsaa den Dags For
middag var slaaet ned i Huse ved Havnen, hidrørte
fra Fejlskud eller fra Kanoner, der fra Broager med
Vilje var rettede mod Sønderborg. Jeg var ikke til
bøjelig til at tro det sidste, før al Tvivl maatte ophøre,
da vi fra vort Vindue saa en Granat falde paa Gaden,
ikke langt fra os. Naaede Granaterne saa højt op i
Byen, kunde der ikke være den mindste Tvivl om, at
Sønderborg for Alvor var Maalet. Kort efter blev Hoved
kvarterets Heste trukket forbi, hvad der var en yder
ligere Bekræftelse paa, at Byen var alvorlig truet. Som
bekendt hidrørte Omkvarteringen fra, at en Granat
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havde truffet den Bygning, i hvilken Overkommandoens
Kontorer var. Vi forlod selvfølgelig, saa snart Situa
tionen var klar, straks Kvarteret for at gaa til vore
forskellige Forretninger; Korpsintendanturens Kontor,
hvor jeg havde mine at varetage, laa i Nærheden, og
jeg kom snart derover. Jeg fandt alle i Virksomhed,
og Arbejderne fortsattes roligt, da jeg erklærede, at alt
skulde gaa sin vante Gang. Der var ved Korpsinten
danturen nogle og tyve Kontorfolk, af hvilke ingen til
hørte den militære Livsstilling. De var, om saa kan
siges, blevet hvervet i det sidste Øjeblik; nogle faa
havde egentlig Ansættelse i ministerielle Kontorer og
var midlertidigt afgivet fra disse. De fleste var antaget
fra borgerlige Livsstillinger, var Handlende og deslige,
til Dels tidligere bosatte i Slesvig og nu fordrevne her
fra. Jeg tror ikke, at man, med dette for Øje, at ingen
var oplært til Intendanturforretningen eller tidligere
havde været i Berøring med Militærlivet, noksom kan
rose den Iver og Uforsagthed, med hvilken de arbej
dede ved enhver Lejlighed. Som et Eksempel kan jeg
anføre, at en af de unge Mænd, der var ansat i Finans
ministeriet, af dette en Dag, kort før Bombardementet,
blev kaldt uopholdelig tilbage til København. I hele
den Tid, da Hæren havde Dybbølstillingen inde, blev
der hver Morgen tidlig bragt varmt 01 ud til Besæt
ningen. Soldaterne paaskønnede i høj Grad denne For
anstaltning, til hvilken Ideen vistnok var udgaaet fra
den, der som en Art Kontorchef særlig havde at vare
tage Naturalforplejningssagerne. Øllet blev bragt ud
paa Bøndervogne, vel henved en Snes Stykker, efter
at det var leveret varmt fra et Bryggeri i Sønderborg.
For at det hele kunde gaa saa meget ordentligere, blev
Vognene ført af ridende Gendarmer og skiftevis fulgt
10*
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en af Korpsintendanturens Personale med for at føre
Tilsyn. Da Øllet blev bragt langt ud i Jordsmonnet
bag Skanserne, for at Besætningen ikke skulde have en
lang Vej til at afhente det, var Turen ikke aldeles farefri. Da Finansministeriets Brev indtraf, kaldte jeg den
unge Mand (Fuldmægtig Werliin)1) for mig, meddelte ham
Indholdet og befalede ham at afrejse med det Damp
skib, der afgik fra Sønderborg til København tidlig
den næste Formiddag, og sagde ham, da det netop var
hans Tur at ledsage Ølvognene den næste Morgen, at
en anden skulde udføre dette i hans Sted. Herover blev
han meget bedrøvet og bad mig endelig at tillade ham
endnu denne sidste Gang at komme ud i Dybbølstillingen. Han skulde nok sørge for i rette Tid at komme
med Dampskibet, og det staar klart for min Erindring,
hvor glad han blev over, at jeg opfyldte hans Bøn.
Kontorforretningerne gik saaledes deres rolige Gang
Bombardementsaftenen. Det eneste, der vistnok vilde
have forundret en Iagttager, som ikke vidste, hvad
Knaldene af de springende Granater betød, var, at den
ovennævnte Kontorchef, der sad i stærk Belysning for
Enden af en Række Værelser, gennem hvis aabenstaaende Døre han kunde ses, hvert Øjeblik gjorde et
Buk med Hovedet over sit Arbejde, alt som han skrev.
Han havde nemlig sin Plads i en Sidefløj ved et Vindue,
i Nærheden af hvilket der fandtes en Skudlinie. Hver
Gang en Granat fløj forbi, klirrede Ruderne, og han
kunde da ikke lade være instinktmæssigt at bukke sig,
skønt han vidste, at det ikke var sandsynligt, at en
Granat vilde afvige meget fra den Skudlinie, der var
valgt ved Dagslyset og næppe vilde blive forlagt, efter
at Mørket var frembrudt.
Da Kontorarbejderne var endt, forlagde jeg min
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Soveplads, der var i Husets øverste Etage, til Stue
etagen, hvor foruden de i Huset indkvarterede Officerer
enkelte andre, der boede i mere udsatte Huse, fik Natte
leje, som det bedst kunde lade sig gøre.
Det blev en temmelig urolig Nat. Først kom min
Hestepasser og meldte mig, at en Granat havde truffet
det Hus, hvor Hestene var, og at nogle Stumper havde
slaaet ned i Stalden, dog uden at gøre Skade. Hvor
det havde vist sig, at en Granat var faldet, kunde
man i Almindelighed vente sig flere; men Hestene
kunde paa den Tid ikke godt bringes andensteds hen,
og der var saaledes for mig ikke andet at gøre end at
gaa over til Stalden med ham og ordne Forholdene saa
godt som muligt. Stalden befandt sig i en stor Købmandsgaard. Alle Beboerne, som saa mange andre af
Sønderborgs Indbyggere, var flygtet om Eftermiddagen.
Hermed var det gaaet saa hovedkulds, at omtrent
alt var i samme Tilstand, som det i Overraskelsens
Øjeblik var forladt. I Stuerne stod alt, som om Be
boerne blot var gaaet ud af dem for straks at vende
tilbage. I Køkkenet havde man været ved at smøre
Mad. Den Kniv, som var brugt til at skære Skiver af
et Stykke Pølse, laa tillige med nogle af de afskaarne
Dele paa det benyttede Bord, og de smurte Stykker,
som skulde have været belagt med dem, stod urørte
ved Siden af. Det talte godt for de danske Soldaters
Sindelag, at der hverken her eller i de mange andre
forladte Boliger blev begaaet noget som helst Røveri.
Noget ud paa Natten blev jeg vækket af den Gen
darm, som var beordret til at føre Ølvognene ud i Stil
lingen. Han vidste ikke, hvorledes han skulde faa dem
ud af Byen, da Husene brændte i nogle af de Gader,
som han skulde igennem. Jeg maatte da ud med ham.
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Det var et ganske overordentlig slet Vejr med Regn
og Blæst, og lidet anede jeg, at det var dette Vejr,
som vi kunde takke for, at Preusserne ikke formaaede
at udføre den af dem for hin Nat paatænkte Overgang
med Baade til den nordre Del af Als, der dengang
kun havde en ganske svag Besætning. Gendarmen og
jeg maatte først hen til Bryggeriet, hvor Øllet skulde
være læsset paa Vognene. Gaderne var ved Skæret af
I Idebrandene ret lyse, men Bryggeriets Porte var luk
kede. Der blev sagt, at der var slaaet mange Granater
ned i Gaden kort i Forvejen, og at Vognene derfor
var kørt om paa den anden Side af Bygningen. Her
fandt vi dem læssede, og da der i Øjeblikket ikke faldt
Granater i Gaden, fik vi dem let i March, og ad nogle
Sidegader, som Gendarmen ikke kendte, lykkeligt ned
til Broen og videre.
Den sidste Del af Natten hengik uden særlige Hæn
delser, og vi begyndte igen den næste Morgen paa Kon
toret, hvor vi havde sluttet om Aftenen. Det hændte
under Formiddagens Arbejde, at nogle Skrivelser straks
skulde bringes til 1. Divisions Intendantur. Der blev
som sædvanlig kaldt paa en Ordonnans til Fods ;
og det paalagdes ham at bringe Brevene. Lidt efter
kom han tilbage med den Besked, at han ikke havde
kunnet aflevere dem, fordi det Hus, i hvilket Inten
danturens Kontorer fandtes, brændte, og ingen var
i Huset. Da jeg dog straks fik en Mistanke om, at han
havde ladet sig gøre bange, lidt førend det behøvedes,
spurgte jeg ham, om han erindrede, hvad han havde
lært om sine Tjenestepligter, at han skulde gaa op til
den Dør, hvor Brevene skulde afleveres, banke paa, og
dersom ingen sagde: »Kom ind!«, saa banke paa ny, og
endelig, hvis ingen svarede, gaa ind. Paa mit Spørgs-
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maal, om han havde gjort dette, svarede han nej.
Han havde kun fra Gaden set Ildebranden i Huset.
Jeg paalagde ham da at gøre det, og da han saa atter
kom tilbage, havde han virkelig fundet Trappen uskadt,
var kommet op, havde endda truffet en eller anden,
der lige vilde gaa ned, efter at alt var flyttet ud. At
Ordonnansen var blevet en stor Helt i sine egne Tan
ker og havde nok at meddele sine Kammerater i længere
Tid, følger af sig selv.
Da Bombardementet blev ved, havde Overkomman
doen imidlertid i Løbet af Formiddagen taget den Be
stemmelse at flytte tillige med de fleste af de Institu
tioner, der henhørte til den i videre Forstand. Korps
intendanturen havde faaet Befaling til at flytte til
Augustenborg.
Befalingen blev os meddelt af Korpsintendanten, og
alle fik nu travlt med Forberedelserne til Afrejsen.
Denne gik for sig omtrent Kl. 2 Eftermiddag. Under
Indpakningen fik jeg Lejlighed til at gøre et nærmere
Bekendtskab med min Oppassers usædvanlig modige
Karakter, der særlig lagde sig for Dagen, naar det
drejede sig om hans eller mine Ejendele. Da Vognene
holdt for Døren og blev læsset, faldt der en Granat
ikke langt fra dem i Gaden. Han stod da ved en af
Vognene og skulde netop anbringe en Sæk, der til Dels
indeholdt hans Ejendele, paa en af dem. Jeg lagde da
Mærke til, at han, optagen af sin Omhu for Sækken,
end ikke saa sig om ved Knaldet af Granaten. Da vi
forlod Byen, vilde han hente sit Vasketøj hos en Kone,
der boede paa et særlig udsat Strøg, og bad saa bøn
ligt, at jeg gav ham Tilladelse dertil. Konen var for
længst borte, men han fandt sit Tøj og kom glad til
bage med det i vaad Tilstand.
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Paa Augustenborg fik jeg Kvarter hos en Familie
Otzen, der var bekendt for sine anti-danske Sympatier.
Det gik derfor til paa den sædvanlige Maade i tysk
sindede Kvarterer, at man vel hilste paa hverandre i
Forbigaaende ved tilfældige Møder, men ellers ikke
havde noget Samkvem indbyrdes. Jeg havde det saaledes meget ensomt, naar jeg ikke var beskæftiget paa
Kontoret, hvilket dog i Reglen var Tilfældet det meste
af Dagen til ud paa Aftenen. Man havde imidlertid Ad
gang til Køkkenet, og denne blev benyttet, da ogsaa jeg
levede af Naturalforplejning. Som bekendt var denne
for Officererne temmelig ensformig, da der Dag ud og
Dag ind leveredes fersk Oxekød efter Officerernes eget
Ønske. I alt Fald syntes Oppasseren dette, og det over
raskede mig derfor ikke synderligt, da han engang
meddelte mig: I Dag skal Familien Otzen have Kaal!
Da denne Efterretning ikke rørte mig stærkt, maatte
han endelig frem med Spørgsmaalet, om jeg vilde til
lade, at han søgte at faa noget af den. For hans Sam
kvem med Otzens Folk kan de anti-danske Følelser
ikke have været af stor Betydning, thi han fik virkelig
den attraaede Grønkaal til større Glæde ganske vist
for sig selv end for mig.
I den Tid, som forløb mellem Flytningen til Augusten
borg og Dybbøldagen, forefaldt det jævnlig, at jeg
havde at forhandle om et eller andet med Myndigheder
eller Personer, der hørte til Besætningen i Stillingen.
Jeg red i den Anledning oftere med en Ordonnans til
Sønderborg, efterlod ham tillige med Hestene uden for
Grænsen, hvor Granaterne faldt, og fortsatte derfra
alene til Fods. Et særligt Indtryk paa mig gjorde en
saadan Tur Eftermiddagen forud for Dybbøls Indtagelse.
Jeg havde først Ærinde hos Ingeniørkommandoen, der,
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saa vidt jeg erindrer, tillige med Artillerikommandoen
var forblevet i Sønderborg, da Overkommandoens øv
rige Grupper flyttede. Medens jeg opholdt mig der,
kom nogle Ingeniørofficerer tilbage fra Stillingen. De
gav en levende Skildring af de noksom bekendte,
triste Forhold der og udtalte ogsaa, at Broerne over
Alssund blev stærkt beskudt. Imidlertid, da jeg lidt
senere kom ned til dem for at begive mig over paa
Sundevedsiden, var Ilden imod dem ophørt, men en
kelte Mærker af den fandtes i Broplankerne. Talrige
var disse dog ikke, og de viste noksom, hvorledes denne
Beskydning af Broerne egentlig kun havde moralsk Be
tydning. Det var vistnok den Aften, jeg traf General
du Plat. Han fortalte mig, at han kort i Forvejen nær
var blevet saaret, idet en Granatstump var gaaet ned
i et Hus i det Rum, hvor han i Øjeblikket opholdt
sig. Han var som sædvanlig den statelige Krigsmand,
der saa Sagerne i det rette Lys, og uagtet en hos ham
stedsevarende Forudfølelse var besjælet af Mod til at
holde ud, naar det forlangtes. Efter endt Hverv, da
det allerede var mørkt, vendte jeg tilbage til Sønder
borg og standsede et Øjeblik ved det yderste af Kirke
alleen, hvorfra man havde en god Udsigt over Stillingen.
Det var en smuk, klar Foraarsaften, men man vilde
dog næppe have kunnet skelne Linien over Dybbøl
Mølle og Skanserne, hvis ikke den fjendtlige Ild tydelig
havde udhævet den. Mængden af allehaande, fra de
fjendtlige Batterier udskudte, Projektiler, deriblandt ogsaa
ældre Granater med Brandrør, som i deres Bane efter
lod en lysende Stribe i Luften, var saa stor, at det saa
ud, som om der i Stillingen afbrændtes et kæmpemæssigt
Fyrværkeri, med den Forskel, at de lysende Striber
ikke steg op fra Stillingen, men gik ned i denne. Fra
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selve Stillingen blev der næsten ikke skudt; den henlaa nærmest, med de mange Mennesker, der befandt
sig i den, som et stakkels værgeløst Offer. I Nær
heden af Stedet var der ikke et Menneske, og alt var
stille der omkring; kun en meget sjælden Gang lød
Knaldet af en Granat, der faldt i selve Sønderborg.
Da jeg fortsatte min Vej gennem Kirkealleen, kom jeg
dog selv meget nær til et saadant Projektil. Et lysende
Punkt syntes at nærme sig, og endnu medens jeg søgte
at komme ud af Projektilets Bane, faldt det nogle faa
Alen fra mig, men sprang ikke. Det viste sig, da jeg
senere engang besøgte Stedet, at det var gaaet ned
i den bløde Jord i en Have ved Alleen.
I den her omhandlede Periode eller kort forinden,
medens vi endnu havde Kvarter i Sønderborg, forefaldt
enkelte ret ejendommelige Hændelser paa de Omraader,
hvilke jeg havde at varetage.
Saaledes erindrer jeg, at Vognparkbestyreren i Søn
derborg en Aften kom og meldte mig, at Vogn
parkkuskene nægtede at køre over i Sundeved. Der
var megen Brug for Vogne til at føre Beklædningsmaterialier til Ingeniørernes Arbejder paa Skanserne
over til Stillingen; men nu havde Amtsforvalteren1) i
Nordborg Amt, da en Del fra dette udskrevne Vogne
afgik til Vognparken, sagt til Kuskene, at det ikke
kunde forlanges, at de skulde køre over i Sundeved,
og disse Bønder havde da meddelt denne Udtalelse til
de øvrige Kuske, der var fra andre Landsdele, saa at
de alle var blevet opsætsige. Det fulgte af sig selv, at
jeg vel kunde have ladet de mest genstridige arrestere
og faaet rejst Sag imod dem og Amtsforvalteren, men
der vilde saa ikke være blevet kørt Materialier over
den Aften i det mindste, foruden at Pasningen af de
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arresteredes Heste og Overtagelsen af disses Pladser
som Kuske ved Kørselen yderligere vilde have forøget
de i Forvejen mere end tilstrækkelig store Byrder for
de øvrige. Jeg foretrak i Stedet at lade Kørslerne
til Sundeved forblive en frivillig Sag, men udbetale til
dem, der vilde køre, en lille ekstra Godtgørelse i Penge.
Der blev da ingen Mangel paa frivillige Kuske, hverken
den Aften eller senere. Siden blev dette ganske vist, jeg
tror i Rigsdagen, bebrejdet mig som en Mangel paa
Humanitet, men jeg tror dog, at det traf sig saa hel
digt, at ingen af Ægtkuskene blev saaret eller dræbt,
medens de udførte disse Kørsler, og Stillingens Hold
barhed beroede saa meget paa, at den Skade, som den
fjendtlige Ild havde gjort, saa vidt muligt blev udbedret
om Natten, at jeg deri sikkert havde et tilstrækkeligt
Forsvar for min Handlemaade. Inhumaniteten laa sna
rere i, at Hæren fra det sydlige Slesvig havde taget
Heste og Vogne med sig uden at give Underretning om,
at disse maaske vilde blive benyttet i lang Tid, og i
de til Forholdene aldeles ikke svarende Bestemmelser
om Kuskenes Forplejning, der blandt andet bevirkede, at
mange af Kuskene ved den utilstrækkelige Paaklædning
blev farlig syge, endog angrebet af Koldbrand, og at
de en lang Tid var et Billede paa den største men
neskelige Elendighed, indtil man endelig, da de var ble
vet omtrent nøgne, ved en frivillig Indsamling og nogle
kasserede Uniformstykker fik deres Paaklædning saa
meget i Stand, at de lidt bedre kunde staa imod, om
de end saa ud, som om de var Karnevalsfigurer, og
til sidst bragte Foraarets mildere Luft deres Lidelser
til at høre op. I det barske Vintervejr i Februar og Marts
havde det ikke været muligt at yde dem anden Hjælp
mod Vejrliget end at tillade en Del af dem om Aftenen,
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mod Løfte om, at de vilde indfinde sig igen den næste
Morgen, at drage fra Sønderborg ud til Bønderne paa
Als, for hos dem at tiltrygle sig Tag over Hovedet for
Folk og Heste. Mindre havde den Fare for Liv og Lem
mer, som de var underkastet i og ved Sønderborg,
at betyde. Jeg erindrer kun en eneste Gang, at der
faldt Granater i selve Vognparken i Sønderborg, men
de voldte kun en Del Forstyrrelse, ingen blev saaret,
og ved at Vognparken flyttedes hen paa et andet Sted,
ophørte Ulempen.
Det var ogsaa, medens vi var paa Augustenborg, at
Velgørenheden i København fremkaldte Tanken om at
forsyne Hæren med et Dampkøkken. Det var velment,
men ikke meget passende til de virkelige Forhold. Jeg
fik Underretning derom af Overgeneralen, der paalagde
mig snarest at bringe Sagen i Orden. Der var alt ud
søgt et Sted i Sønderborg, hvor man mente, at Lokali
teterne var egnede til at opstille Maskinerne, og herfra
skulde da den færdige Mad paa Vogne, indrettede som
Feltartilleriets og kørte af Artillerister, bringes ud til
Besætningen i Skanserne. Det fornødne Køkkenpersonale
var afsendt fra København. At finde en Vej, ad hvilken
Vognene kunde komme frem i Sundeved uden nogen som
helst Fare, helt op til Skanserne, var umuligt. Jeg søgte
imidlertid at finde en Vej, der frembød de bedst mulige
Betingelser, og ad denne drog saa Vognene den Dag,
da Udleveringen af Maden skulde begynde. Det gik dog
galt. Da Vognen var kommet et godt Stykke frem,
faldt uheldigvis en Granat tæt ved den, Hestene blev sky,
og Vognen væltede. Ingen fik da noget. Det bestemtes
saa, at Maden ikke skulde bringes saa langt frem som
fra først bestemt, men Soldaterne skulde derimod gaa
ned fra Skanserne og hente Maden paa det Sted, hvor
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Vognene holdt. Ogsaa dette mislykkedes, thi vel indtraf
Vognen rigtigt paa det fastsatte Sted, men Soldaterne
vilde hellere sulte end gaa ned til dem, da de var saa
nogenlunde dækkede i selve Stillingen, men meget ud
satte, naar de skulde gaa over de af den fjendtlige Ild
stærkt bestrøgne Marker bag ved Skanserne og Løbe
gravene. Man opgav derfor helt at føre Maden ud.
De Soldater, der om Aftenen vendte tilbage fra Besæt
ning i Stillingen, skulde saa i Stedet standse ved
Dampkøkkenet og spise uden for dette. Der blev i en
Hast opslaaet Borde og Bænke, og den første Aften,
da Spisningen skulde finde Sted, red jeg til Sønderborg
for blandt andet at se, hvorledes det foregik. Da jeg
kom til Dampkøkkenet, fandtes der ved Bordene ikke
et Menneske. Aarsagen var, at Stedet uheldigvis netop
den Aften var blevet stærkt beskudt. Man havde da
foretrukket snarest muligt at lade Soldaterne marchere
videre for ikke at udsætte dem for Fare ved et Ophold
her. Folkene i Dampkøkkenet havde klaret sig ved, at
de tykke Mure i dette havde ydet tilstrækkelig Beskærmelse, efter at de havde gjort deres bedste for at
skærme sig imod Stumperne gennem de heldigvis smaa,
højtsiddende Vinduer og Døren. Ingen Granat havde
truffet selve Bygningen. — Det blev det sidste Forsøg.
Dampkøkkenet blev forlagt ud paa Landet og kom ikke
senere til Anvendelse i Felttoget.
Selve Dybbøldagen kom jeg ikke til at være Vidne
til. Korpsintendanten vilde selv ride til Overgeneralen,
og jeg maatte følgelig blive hjemme paa Augustenborg
for at passe, hvad der kunde forefalde her. Det var
utaaleligt at være der og hvert Øjeblik modtage de
sørgelige Efterretninger om Tildragelserne, men jeg havde
jo kun at finde mig deri.
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Paa Augustenborg anvendtes Slottet som bekendt til
Lazaret, og derfor blev ogsaa mange af de faldne Offi
cerer foreløbig bragt dertil. Navnene paa nogle af dem
blev meddelt, og iblandt dem var ogsaa Sekondløjtnant
Jespersen af Søværnet, der var blevet dræbt om Bord
paa Rolf Krake1). Der var i Søværnet to Officerer af
dette Navn, og da den ene af dem var en særlig god
Bekendt af mig, og jeg ikke vidste, hvilken af dem der
var den faldne, ønskede jeg at se den døde for at komme
til Kundskab derom. Det var langt ud paa Aftenen,
da Lazaretforvalteren gik med mig i dette Ærinde til
et stort Drivhus, hvor de faldne og døde var bragt
hen. Her viste Krigen sig i sin uhyggeligste Skikkelse.
Ved Skinnet af det medbragte Lys saas de paa Laza
rettet døde og de faldne liggende imellem hverandre, til
Dels paa de Hylder, hvor Urtepotter tidligere havde
været anbragt. Nogle faa laa i Ligkiste, deriblandt den
faldne Sekondløjtnant Jespersen, som dog ikke var den,
jeg frygtede for at træffe. De, som var døde paa Laza
rettet, var kun iførte en Skjorte; de faldne laa i deres
Uniformer, med det underlige, snarest om Forbavselse
vidnende Udtryk i deres Ansigter, som man hyppig
kan iagttage hos dem, der øjeblikkelig er dræbt af et
Skud. Iblandt de faldne var der en Gardist, som var
en af de stolteste Mandsskikkelser, jeg nogen Sinde har
set. Den ene Side af Brystet og den ene Skulder var
sønderflænget af en Granat. Der var en falden Officer,
hvis Frakkeskød stod underligt stift frem. Lazaret
forvalteren greb sin Lommekniv og skar Foret op for
at se, hvad det indeholdt, inden jeg formaaede at standse
ham. Det viste sig, at Indholdet var et Dagblad, der
var gledet ned i Foret.
Faa Dage derefter forlagdes Overkommandoen til
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Assens, og Korpsintendanten, der tillige var Departe
mentchef i Krigsministeriet, fulgte med den; jeg blev
saaledes ene om at styre alt, hvad der angik Korps
intendanturen. Dermed begyndte den anden Del af
Felttoget, som for mit eget Vedkommende ikke kom
til at indeholde mange Begivenheder af særlig Interesse.

VIII

VAABENSTILSTANDEN
Den eneste Oplevelse, som jeg tror det værd at om
tale i denne Periode, stod i Forbindelse med Forberedel
serne til at forsvare Fyn.
Efter at Jylland til stor Overraskelse for de fleste
var rømmet, og Als var blevet indtaget, befandt hele
Hæren sig samlet paa Fyn. Paa flere Maader faldt For
plejningen vanskelig; der manglede jo Jernbaner, og
Egnene i det nordvestlige Fyn var ganske blottede for
Hø og Halm, der som sædvanlig vilde blive brugt i
overordentlig store Mængder, naar Hæren samledes der
og var kommet paa Feltfod. Under Vaabenstilstandsperioden havde man selvfølgelig begyndt at samle sam
men, hvad der kunde faas; men det maatte skaffes
langvejs fra. Noget fandtes i Svendborgegnen, men det
meste maatte tages fra Midten af Sjælland og fra Frederikssundsegnen, hvilke Landsdele indtil da var blevet
uberørt af Indkøberne, dels fordi de laa saa ubekvemt
for de søværts Transporter, der hidtil var blevet benyttet
i stort Omfang, dels for at man i dem kunde have en
Reserve. Havren blev for største Delen indkøbt i Sverig,
da den Havre, som endnu fandtes i Danmark, i Vaabenstilstandsperioden omtrent alt sammen var blevet udført
til den tyske Hærs Magasiner i Slesvig og Holsten, hvor
Prisen stillede sig højere. Nogen Havre tilgik ogsaa fra
Jylland, hvorfra den blev udført under forskellige Paa-
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skud, til Trods for de af de tyske Myndigheder udstedte
Forbud. Dette gik dog kun i nogen Tid, til det blev
opdaget af den højstbefalende i Jylland, men om end
denne Tid ikke var ganske kort, var de derfra indførte
Mængder kun temmelig smaa.
I Vaabenstilstandsperioden var den Del af Hæren,
som befandt sig i Fyn, anbragt paa Kantonnementsfod
i den østlige Del af Øen, og Feltmagasinerne for denne
Del af Hæren havde kun at varetage Udlevering af
Brød, da den øvrige Proviant leveredes af Kvarter
værterne. Saa snart Krigsbegivenheder igen begyndte,
skulde denne Del af Hæren med kort Varsel marchere
til det nordvestlige Fyn, hvortil Tropperne fra Frede
ricia ved denne Fæstnings Rømning var blevet overført ;
Magasinerne skulde følge med den og straks tage fat
paa Udlevering af al Proviant, undtagen Foderet til
Hestene og Lejrstraa til Soldaterne. Dette frembød ikke
større Vanskeligheder; derimod forøgedes de ovenfor
nævnte Besværligheder angaaende disse Artikler ved
den Form, som det nordvestlige Fyn har, idet denne
Del af Landet danner en Halvø, paa hvilken Baaring
Vig var den eneste Havn, som af Hensyn til Fjendens
Besættelse af Jylland kunde benyttes til Udskibningen
af de søværts ankommende Sendinger. For omtrent alle
Tropperne, undtagen en større Del af Rytteriet og noget
Artilleri, laa Baaring Vig dog for afsides til, at et større
Fouragemagasin kunde anbringes her; et saadant kunde
blot anlægges længere inde i Landet, og Kavslunde
fremstillede sig som det Punkt, der i alle Henseender
laa heldigst. Her havde man da alt i Vaabenstilstands
perioden begyndt at samle sammen og havde til sidst
faaet saa meget, at Udlevering i den første Tid vilde
kunne finde Sted paa den sædvanlige Maade.
Oberst Madsens Livserindringer.

11
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Ved Udleveringen til Tropperne vilde der imidlertid,
saa snart Krigsbegivenheder igen begyndte, behøves
flere Vogne, end Hæren selv besad, ligesom ogsaa til
Transporterne fra Baaring Vig til Kavslunde Magasin,
foruden at som altid adskillige Vogne til enhver Tid
maatte haves til Transport af de muligt forekommende
saarede og syge. Vognparker vilde derfor lige saa lidt
kunne undværes nu som i Felttogets tidligere Perioder,
om end Antallet af Vognene i dem kunde være ringere.
Man havde altsaa ved den Tid, da det var sandsyn
ligt, at Krigen snart vilde begynde igen, gjort Udkast til
Oprettelsen af disse Parker. De Landboere, som skulde
yde Vognene med Heste og Kuske, kunde ifølge de
gældende Bestemmelser dog ikke tilsiges uden den paa
Stedet øverste Myndigheds Medvirkning.
Saa længe Hæren befandt sig i de slesvigske Landsdele,
havde man ikke villet besvære Kongerigets Befolkning
med Udredelsen af Vogne, hvilket vistnok var en alt
for stor Hensyntagen, der middelbart bevirkede, at ad
skillige af de Vogne, som Hæren benyttede paa Tilbage
toget, som alt omtalt i det foregaaende, blev beholdt
ved Hæren i en aldeles urimelig lang Tid, indtil de
slap fri ved, at deres Udlevering blev optaget som et
Punkt i Vaabenstilstandsbetingelserné. Medens Hæren
laa paa Als, blev der kun udleveret Vogne til den fra
selve denne 0 og fra Ærø, og en Udskrivning af Vogne
i Fyn var derfor noget, som ikke tidligere var forefaldet
under Felttoget.
Alligevel faldt det mig ikke ind, at den øverste civile
Myndighed paa Stedet, Stiftamtet, ikke vilde yde Hæren
sin ved Bestemmelserne forudsatte Medvirkning. Da de
daglige, løbende Forretninger ved Korpsintendanturen,
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til Trods for Vaabenstilstanden, var saa omfangsrige,
at de optog den hele Dag for mig, og Korpsintendan
turen havde sine Kontorer m. v. langt fra Odense, hvor
Stiftamtet var, og da endelig Oprettelsen af Parkerne
ikke kunde forekomme mig andet end højst naturlig, be
gav jeg mig ikke selv til Stiftamtmanden1), men nøjedes
med at sende det Brev, ved hvilket hans Medvirkning
begæredes, med en af de flinkeste og bedst begavede
Kontorister, hvem det paalagdes at give den mundtlige
Forklaring angaaende de Enkeltheder, som Stiftamtet
muligt kunde attraa Oplysning om.
Til min store Overraskelse bragte han det Svar til
bage, at Stiftamtet ikke kunde erkende Lovmedholde
ligheden af Vognparkerne og ikke vilde yde sin Med
virkning til, at de oprettedes. Uden denne kunde intet
udrettes i den Henseende, og jeg maatte altsaa ind
berette Sagen til Overkommandoen.
Hvad Stiftamtet havde tænkt at udrette ved sin
Vægring, har jeg aldrig kunnet forstaa, thi det laa lige
for Haanden, at Vognparker ikke kunde undværes uden
betydeligt at forulempe Krigsførelsen, og at Landets
Regering ikke vilde finde sig heri, laa ikke mindre nær.
Overkommandoen henvendte sig selvfølgelig snart til
Ministeriet, og efter nogle Dages Forløb indtraf da
Kundgørelsen af Belejringstilstanden, der lagde den hele
Myndighed i alle Styrelsesanliggender i Overkomman
doens Haand. Udskrivningerne fandt nu Sted, og Vogn
parkerne oprettedes uden yderligere Henvendelse til
Stiftamtet, og alt, hvad der opnaaedes ved dettes Væg
ring, blev saaledes et urimeligt Tryk paa Landboerne i
det nordvestlige Fyn (Vends og Baag Herreder), idet
disse alene maatte yde al den Kørsel, som behøvedes
11»
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i de Dage, der gik hen, inden Belejringstilstanden er
klæredes; thi disse Ydelser kunde fordres, da der her
laa Tropper, og Stiftamtets Medvirkning behøvedes kun
til Udskrivning af Vogne til egentlige Vognparker fra
de Landsdele, hvor der ikke fandtes Tropper.

EMIL MADSEN SOM KAPTAJN I GENERALSTABEN
Efter Fotografi fra Slutningen af60’erne

IX

ERINDRINGER FRA TJENESTEN I HÆREN
1865—95
--------- Efter Krigen vendte jeg igen tilbage til den to
pografiske Tjeneste. Jeg var ikke misfornøjet dermed, thi
vel havde man, da Tilbudet om Plads i Korpsintendan
turen fremkom, stillet mig en god Forfremmelse i Ud
sigt i Intendanturens Tjeneste, men jeg havde straks
svaret, at jeg ønskede at forbeholde mig min tidligere
Plads i Generalstaben. Naar jeg modtog Pladsen i Korps
intendanturen, var det kun under Indtrykket af al den
Nød og Elendighed, som jeg havde været Vidne til ved
den Forretningsgang, der i Begyndelsen af Krigen havde
været den herskende her, men ikke for derved at bane
mig Vej. Jeg haabede at kunne gøre det bedre, end det
tidligere var gjort, og jeg tror ogsaa, at det lykkedes mig
saa vidt, at jeg kan udtale, at jeg ikke nogen Sinde har
faaet at vide, at nogen Mand eller nogen Hest har lidt
Mangel i den Tid, jeg styrede hine Forretninger, eller
at der var indtruffet noget væsentligt Tab ved de mange
Anstalter og Institutioner, som jeg havde under mig.
Jeg kom vel oftere, som man siger, paa Kant, saa med
en og saa med en anden Myndighed, særlig med Stift
amtmanden i Fyn, der ikke vilde vide af og hjælpe til,
at der oprettedes Vognparker dér, da Vaabenstiltanden
udløb, og som kun blev tvunget til at give efter, ved at
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Belejringstilstand blev indført, — men dette var vel
næppe til at undgaa, om jeg end tog mig det mindre nær,
end jeg maaske klogeligt burde have gjort.
Baade forud for Krigen og efter denne havde jeg skre
vet nogle Afhandlinger, dels Beskrivelser af enkelte Lands
dele, dels af militær-politisk Indhold, og jeg havde faaet
dem optaget hist og her, især i »Dansk Maanedsskrift«.
Jeg var derved kommet i Forbindelse med Redaktøren
af dette, Dr. M. Steenstrup1), og formodentlig var det
atter ved hans Anbefaling, at jeg blev valgt til at være
Sekretær i den store Forsvarskommission 1866.
I denne Kommission indtog jeg en Særstilling, for
saa vidt som jeg ikke hørte til de valgte Medlemmer,
men kun var antaget til at føre Protokollen og besørge
de forekommende skriftlige Arbejder og deslige. Jeg
havde altsaa ikke Ordet i Møderne. Derimod forlangte
Formanden, daværende Højesteretsassessor Krieger, hyp
pig i private Samtaler at høre min Mening om de frem
satte Forslag m. m. Jeg maatte daglig møde hos ham,
og da Møderne holdtes meget ofte, og en Mængde baade
ældre og nyere Indlæg angaaende Hær- og Flaadevæsenet ønskedes trykte, ligesom ogsaa senere Kommis
sionens Forslag og vidtløftige Betænkning, var det et
meget stort Arbejde, der kom til at paahvile mig. Ved
dette kom jeg i nær Berøring ikke blot med Formanden,
men ogsaa med flere af Medlemmerne, særlig den forhenvæ
rende Minister Fenger og nogle af de høj tstillede militære,
som havde Sæde i Kommissionen. Af de civile Medlemmer
maa jeg ogsaa nævne den gamle Balthasar Christensen8),
hvis Ideer om at omforme Hæren til en Folkevæbning ef
ter schweizisk Mønster det ofte faldt de øvrige Medlemmer
haardt at bekæmpe, og som i øvrigt blev imødekommet
saa vidt, at Forslaget kom til at indeholde Oprettelsen af
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en Øvelseslejr, saaledes som den senere blev til Virke
lighed i adskillige Aar ved Hald i Jylland. De militære
var ellers ikke særdeles vel stillede i denne Kommis
sion, idet det gennemgaaende faldt dem langt vanske
ligere at forme deres Tanker i Ord og Skrift end de i
parlamentarisk Forhandling mere øvede civile Medlem
mer. De havde desuden ikke en udpræget, samlet An
skuelse. Enhver var tilbøjelig til at gaa sine egne Veje,
der end ikke altid stemmede med den Mening, som
var den fremherskende i vedkommende Vaaben. Noget
bedre gik det med Hensyn til Søværnet, men Hoved
arbejdet kom til at paahvile Krieger og Fenger, hvis
Anskuelser, med Understøttelse af General Scharffenberg1) og Oberst Ernst2), blev de, som til sidst kom til
at ligge til Grund for Forslagene. Hvad mig selv angik,
da maatte jeg inderligt beklage, baade at Undervis
ningen paa Højskolen alene havde været af teknisk Art
og ikke havde indeholdt det mindste angaaende Hær
væsenets Ordning, og at jeg ogsaa senere ved den topo
grafiske Tjeneste ikke havde haft Anledning til at be
skæftige mig hermed. Jeg havde vel læst meget paa egen
Haand, men det havde alene været krigshistoriske Vær
ker, jeg havde studeret, saa at jeg i Grunden var sær
deles uvidende om, hvad det her kom an paa.
---------- Jeg maa erkende, at Valget af mig til Sekre
tær ikke var heldigt. Jeg kunde vel udføre det Arbejde,
til hvilket jeg officielt var antaget, men jeg kunde ikke
give den sikre Vejledning, der havde været saa ønskelig.
En Trøst finder jeg deri, at selv om jeg havde kunnet be
grunde den Anskuelse, som jeg baade dengang og senere
stadig har fastholdt, at det væsentligste Krav til en Hær
ordning maatte være en solid, hovedsagelig praktisk Ud
dannelse, der holdt Befalingsmændene passende beskæf-
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tigede Aaret rundt ved Afdelinger med ikke ubetydelig
Mandskabsstyrke til enhver Tid, saa var den dog næppe
trængt igennem paa Grund af de Udgifter, som den vilde
fordre. Fenger begyndte sin Virksomhed i Kommissionen
med en lang Tale, der særlig tog Sigte paa de finansielle
Forhold, og hvis Hovedindhold var, at der ikke burde
anvendes mere end 2 Millioner Rigsdaler paa Hærvæsenet;
ved hans Arbejde i Udvalgene kom han dog selv til
et langt højere Beløb, men den Uddannelse, som jeg
nærmest havde tænkt mig, vilde dog have fordret endnu
mere og vilde derfor have været uopnaaelig.----------Med Kommissionens Virksomhed endte mit Arbejde i
dens Tjeneste. Jeg kom tilbage til Generalstaben, forsat
efter eget Ønske til den taktiske Tjeneste, og de Mangler i
min Uddannelse, som min Virksomhed i Kommissionen
havde bragt mig til at erkende, søgte jeg nu efter bedste
Evne ved Studier at raade Bod paa. Det varede heller ikke
længe, inden jeg fik Lejlighed til i højere Grad at beskæf
tige mig med saadanne Studier, derved at jeg blev Lærer
paa den efter Hærloven af 1867 oprettede Officersskole.
Læreren i Danmarks Krigshistorie trak sig tilbage som
Følge af den Misstemning, hans trykte Foredrag havde
vakt, og jeg blev antaget i hans Sted. I den Mellemtid,
som indtraf, efter at han var afgaaet, og indtil jeg skulde
begynde, gjorde jeg omfattende Studier og udarbejdede
mit Foredrag saa godt som muligt. Der blev dog ikke
videre Brug for det, thi efter 1 eller 2 Forelæsningstimer
kom den i Forvejen fattede Bestemmelse, at Faget skulde
nedlægges, og mit hele Arbejde var altsaa spildt, uden
at nogen Godtgørelse blev mig til Del. Man mente at
give mig Erstatning ved at tilbyde mig Lærerpladsen i
Krigskunst, og jeg modtog denne. Jeg maatte her igen
begynde forfra.

UDFLUGT TIL TYRKIET
Naar undtages, hvad der i det forudgaaende Afsnit er meddelt
af Forfatteren om hans Virksomhed som Sekretær i Forsvarskom
missionen af 1866, indeholder hans Optegnelser om hans Tjeneste
i Hæren efter Krigen 1864 kun lidet af almen Interesse. De paa
gældende Afsnit af „Erindringerne“ er derfor udeladt her med Und
tagelse af Beretningerne om de to Sendelser til Tyrkiet 1878 og
til Chicago 1887.

---------- Det var som tjenstgørende i Artilleriet, at jeg
tillige med daværende Kaptajn Hoskiær af Ingeniør
korpset1) i 1878 blev udset til at foretage en Rejse til
Tyrkiet, særlig med det Formaal at give Beretning om
Befæstningerne ved Plevna.
---------- Det var paa den Tid, at Tanken om Køben
havns Befæstning begyndte at træde mere levende
frem, og at det derfor blev drøftet, om man ikke i Stedet
for en permanent Befæstning kunde nøjes med en Felt
befæstning, og særlig var Opmærksomheden blevet hen
ledet paa det sidste ved den Haardnakkethed, hvormed
det ved Begyndelsen af den orientalske Krig ubefæstede
Plevna havde formaaet at holde sig.
At bese Befæstningerne her var Hovedformaalet med
vor Rejse, men tillige skulde vi saa vidt muligt ogsaa
se de Befæstninger, der nylig var anlagt om Konstan
tinopel.
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Dette sidste var ikke en ganske ligefrem Sag. Selv
følgelig var der medgivet os Anbefalinger til de tyrkiske
Myndigheder, og det svensk-norske Gesandtskab i Kon
stantinopel, der varetog Danmarks Anliggender i Tyr
kiet, gjorde sit bedste for at opnaa en Tilladelse for os
til at bese Stillingerne, men lige frugtesløse blev alle
Skridt, der foretoges. Til Dels kunde dette ligge i, at
man i de tyrkiske Ministerier havde en langsommere
Forretningsgang end i de andre europæiske Magters;
men Hovedsagen var dog vistnok, at vi betragtedes
med en ikke ringe Mistillid, da der paa ingen Maade
kunde lægges Dølgsmaal paa, at vi, efter at have fær
dedes i og omkring Konstantinopel, skulde rejse videre
til den russiske Hær, hvis Hovedkvarter dengang var
i Adrianopel. Der var vel Vaabenstilstand, og der under
handledes om Fred, men man troede ikke ret paa, at
den vilde komme i Stand. Hærene stod paa begge Sider
over for hinanden ganske som paa Krigsfod, og flere
Gange gik der i Konstantinopel Rygter om, at For
posterne havde skudt paa hverandre, og at Krigen paa
ny var begyndt, uden at endog Gesandtskabet var i
Stand til at sige, hvor meget eller hvor lidt der laa til
Grund for disse Rygter.
Det truede saaledes med, at den ene Dag vilde gaa
uden Resultat efter den anden, og vi besluttede da
paa eget An- og Tilsvar at gøre et Forsøg paa uden
Tilladelse at bese Stillingerne, saa godt det lod sig
gøre.
Der var indrettet to Stillinger med feltfortifikatoriske
Værker omkring Konstantinopel; den ydre var den be
rømte Tsjataldjastilling, der laa omtrent 5 danske Mile
fra Byen og spærrede den Halvø, paa hvilken den tyr-
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kiske Hovedstad er bygget, omtrent paa samme Maade,
som Dybbølstillingen spærrede for Adgangen til Sønder
borg, kun med den Forskel, at Forholdene i den sidst
nævnte Stilling var langt mindre. Den indre Stilling, der
ikke havde noget særligt Navn, laa umiddelbart omkring
Konstantinopels Forstæder, et kort Stykke uden for den
fra Middelalderen berømte Mur.
Vi havde bestemt os til først at forsøge vor Lykke
i Tsjataldsjastillingen. At komme ud til den var for
holdsvis let, da den i Drift holdte Jernbane mellem
Konstantinopel og Adrianopel havde en Station ved
Landsbyen Tsjataldja, som Stillingen havde Navn efter;
men hvorledes vi skulde komme videre frem, kunde
først afgøres paa Stedet. Vi vilde søge den i Stillingen
højstbefalende og se at faa hans Tilladelse, men det
var knap nok, at man i Konstantinopel vidste, hvem
han var, og endnu mindre vidste man, hvor Hoved
kvarteret var. Gesandten havde forsynet os med sit
Visitkort med paaskreven Anbefaling; men videre kunde
Gesandten, hvor venlige han og hans Familie end stedse
viste sig imod os, ikke strække sig.
Vi drog saaledes af Sted i den tidlige Morgen, civil
klædte, da man havde anbefalet os overhovedet ikke
at vise os i Uniform paa de Steder, hvor der fandtes
Soldater af den tyrkiske Hær, fordi vor Uniform havde
nogen Lighed med de i Tyrkiet meget forhadte Rumæneres. Vi var ledsagede af en fra vort Hotel engageret
Græker, der forstod Tyrkisk, men som i øvrigt ikke
blev os til nogen Nytte.
Vi var nemlig saa heldige straks ved Tsjataldja Station
at finde et tyrkisk Feltbatteri lejret. Jeg henvendte mig
til Batterichefen, der spadserede omkring ved Kano-
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nerne, og det viste sig, at han mærkeligt nok kunde
tale godt Fransk. Han meddelte os redebont, hvor
Hovedkvarteret befandt sig. Det var i en Landsby,
omtrent 1% danske Mil fra Tsjataldja. Paa Stationen
her, som overalt paa Stationerne i Tyrkiet, fandtes der
Rideheste til Leje, saa at vi nemt nok kunde blive
befordret, men at finde Vejen vilde derimod være van
skeligere, da der i dette Jordsmon ikke var banede
Veje, kun Ridestier. Vi henvendte os da med den An
modning til Batterichefen, at han vilde lade en af sine
Underofficerer ride med os. Ogsaa dette gik han ind
paa, men noget modstræbende og først, efter at jeg paa
hans Opfordring paa Æresord havde forsikret, at vi
ikke vilde beholde Sergenten, som han stillede til Raadighed — noget, hvortil jeg maa tilstaa, at jeg ikke
ret begreb Aarsagen.
Vi drog saa af Sted, forrest Grækeren og Sergenten,
derpaa Hoskiær og jeg, saa en civil Mand, der fulgte
med for at tage sig af vore Heste; lidt efter sluttede en
anden civil Mand sig til os, en Vandrer i en Slags tyr
kisk Dragt, der vel stadig holdt sig lidt tilbage, men
dog stedse blev i vor Nærhed. Stien, vi red ad, fulgte
Stillingen og gik bag ved denne, men kom den dog oftere
saa nær, at vi allerede paa denne Del af vor Tur fik
noget Indblik i, hvorledes Værkerne var indrettede. Paa
nogle Strækninger fandtes Soldater lejrede. Vi traf og
saa en Del, der havde været ude at hente Proviant
ved et eller andet Magasin. De transporterede Kødet i
store Stykker, som de bar over Skuldrene. Det var ikke
ret velvillige Blikke, de laante os, men ingen sagde
et Ord eller forulempede os paa anden Maade. Paa
andre, meget store Strækninger traf vi ikke et Men
neske, thi civil Befolkning var ikke til at opdage.
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Jordsmonnet var udyrket, og Boliger saas ikke. Paa et
saadant Sted kom Grækeren hen til os for at meddele
os, at Sergenten havde udtalt, at hvis der kom Røvere,
var det ikke hans Sag at hjælpe os. Vi takkede ham
for Meddelelsen, hvis Mening formodentlig var, at vi
yderligere skulde forhøje den Betaling, vi havde lovet
ham for at vise os Vej. Det viste sig ogsaa, at det
vilde have været overflødigt, thi der var som sagt ingen,
der forulempede os.
Hovedkvarteret traf vi paa det angivne Sted i en
forfalden Landsby, hvor den højstbefalendes Kvarter
var i et af Beboerne forladt Hus. Overgeneralen var
redet ud med hele sin Stab for at inspicere Stillingen,
og tilbage var i hele Kvarteret, hvor det ikke syntes,
at Kontorvirksomheden var videre stor, kun Generalens
Sekretær og en Græker, der talte en Mængde Sprog.
Han modtog os høfligt og bad os vente; han vilde da
sende vort Anbefalingskort til Generalen, som vi efter
hans Mening ikke godt kunde opsøge, og vi vilde da
faa at vide, hvornaar Generalen kom tilbage og kunde
modtage os. Vort Kort blev straks sendt ud med to
Ordonnanser. Det vilde have været et Syn for en Maler
at se dem ride hen over Sletten i strakt Galop over
Stok og Sten, i deres maleriske, tyrkiske Dragter.
Da Ventetiden var ubestemt, vilde det ikke have
passet at tilbageholde Hestene, især da der ogsaa paa
Stedet kunde faas Lejeheste. Vi sendte saa Sergenten
og Hestene tilbage og vor Fører Grækeren med dem.
Sammen med os ventede en tyrkisk Søofficer, en
Fregatkaptajn, som Generalen havde ønsket at kon
ferere med, og ved Samtale med ham gik Tiden, indtil
Ordonnanserne kom tilbage. Efter Landets Skik blev
der budt os Kaffe og Cigaretter i Overflødighed.
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Ordonnanserne bragte det Svar, at Generalen blev
ude hele Dagen og den næste Nat, og at han i høj Grad
beklagede saaledes at være forhindret i at modtage os.
Hvad enten dette nu var oprigtigt ment eller ej,
var der ikke andet for end at vende tilbage, medens
Fregatkaptajnen udtalte sin Bedrøvelse over at være
nødt til at overnatte, da han skulde tale med Gene
ralen, hvor længe det saa varede, inden denne kom.
Sekretæren stillede en af Hovedkvarterets Gendarmer
til vor Raadighed og tillod ham at vise os Vej til en
anden Jernbanestation, der laa saaledes, at vi ved at
ride til den kom til at krydse Stillingen, hvorved vi
endnu bedre vilde faa den at se end paa den Vej, ad
hvilken vi var kommet. Paa de lejede Heste red vi
saa til den omtalte Station og naaede denne langt ud
paa Eftermiddagen, efter i al Ro og Mag at have set
Værkerne og Forterrænet i Nærheden af den Vej, vi fulgte,
saa at vi havde opnaaet et ret fuldstændigt Indblik i
denne meget stærke Stillings Enkeltheder, hvilke dog
ikke frembød noget ukendt eller nyt, da den var anlagt
af tilkaldte, europæiske Ingeniører. Det var rørende, saa
megen Umage Gendarmen gjorde sig for at tale med
os, men da han blot kunde Tyrkisk, forstod vi intet,
uden hvad der kunde gøres begribeligt ved Tegn.
I den anden, indre Stilling var den store, alt fra ældre
Tid til Forsvar indrettede og højtliggende Kaserne Daud
Pasja (?) et Hovedpunkt. Vi mente, at dersom vi kunde faa
Tilladelse i Kasernen til at bese den, vilde vi fra de
øverste Etager kunne faa et udmærket Overblik over
Stillingen, der strakte sig paa begge Sider af Kasernen,
og som vi antog det vilde være os forment at bese nær
mere, om vi forsøgte derpaa. Til Ledsagelse paa Turen
havde vi af Gesandtskabet, der antog, at den vilde
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være den vanskeligste, faaet overladt dets Kavas, en
paa tyrkisk uniformeret Person, der stod i Gesandt
skabets Tjeneste og havde en vis Rang, saa at Sol
daterne gjorde Honnør for ham. Ved ethvert Gesandt
skab fandtes en saadan, der nærmest var bestemt til
Fører eller Forrider ved højtidelige Lejligheder.
Da vi nærmede os Kasernen, stadig ad ubanede Veje,
efter at vi havde forladt Gaderne i Konstantinopel,
mente Kavassen, at det ikke vilde være heldigt, om
han viste sig. Jeg kunde ikke forstaa hans Bevæggrund,
men da han kun vanskeligt kunde udtrykke sig paa
Fransk, som var det eneste Sprog, han forstod foruden
sit Modersmaal Tyrkisk, drøftede jeg ikke Sagen med
ham, men lod ham have sin Vilje. Han gemte sig da
i et Krat, der laa ved Siden af Vejen, medens Hoskiær
og jeg red videre.
Kort efter laa Kasernen foran os, øverst paa en
Bakke, paa hvis Skraaning ned imod os der viste sig
en ret betydelig Lejr af Rytteri. Hestene stod i lange
Rader, tøjrede om Kodeledet, foran Teltene, omkring
hvilke Rytterne færdedes. Da de saa os, pudsede de
de talrige Hunde, som aldrig fattes i Nærheden af en
tyrkisk Lejr, paa os. Det var dog vistnok kun for Mor
skabs Skyld, og noget lignende hændte ikke hverken
før eller senere; men da vore Heste ikke brød sig det
mindste om Hundene, blev Morskaben for Soldaterne
ikke synderlig stor.
Ved Kaserneporten kom den vagthavende Officer ud
til os, men da han alene forstod Tyrkisk, kunde jeg
blot gøre ham begribeligt, at vi ønskede at tale med
Kasernekommandanten. Han lod et Par Mand af Vagten
holde vore Heste, gik selv med os og førte os op i en
stor Sal med Divaner rundt om ved alle Vægge. I et
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Hjørne af Værelset sad paa Divanen en ældre Officer
i en Del Puder af en saadan Størrelse, at vi nærmest
vilde have kaldt dem Dyner; men da jeg endnu ikke var
tilstrækkelig bekendt med Kendetegnene paa de tyrki
ske Officerers Grad, kunde jeg ikke se, hvilken han be
klædte. Denne Mangel hos mig blev dog ikke aabenbar,
thi da vi blev ført frem for ham, viste det sig straks,
at han alene talte Tyrkisk, og at vi saaledes ikke kunde
gøre os forstaaelige for hinanden. Han indbød os ved
Tegn til at tage Plads ved Siden af ham, klappede i
Hænderne, som det er Skik i Tyrkiet, og ind traadte
nogle Soldater, til hvem han sagde et eller andet, og snart
bragte de os den sædvanlige Kaffe med Cigaretter. Vi
sad en Stund tavse, da der kom en ældre Soldat ind,
som paa Fransk meddelte, at han skulde være Tolk.
Han havde været Krigsfange under Krimfelttoget og
lært Sproget under sit Ophold som saadan i Frankrig.
Ved hans Hjælp opgav vi da, hvem vi var, og udbad
os Tilladelse til at bese Kasernen; vi erfarede tillige, at
den Officer, som vi talte med, var Divisionsgeneral. Vor
Anmodning blev meget høfligt besvaret med, at der
uheldigvis netop Dagen i Forvejen var kommet en Be
faling fra Krigsministeriet, at ingen fremmed maatte
bese Kasernen. Der tilføjedes, at denne Befaling selv
følgelig ikke kunde gælde os, og at der straks skulde
blive telegraferet til Krigsministeriet, om Befalingen ind
befattede os, der var særlig anbefalede til den tyrkiske
Regering. — Ved dette Svar stod det aldeles tydeligt
for mig, at hvis en saadan Befaling virkelig var givet,
kunde den alene være udstedt med Hensyn til os, da
vi paa den Tid var de eneste fremmede Officerer i Kon
stantinopel. Der var dog selvfølgelig ikke andet at gøre
end at oppebie Svaret paa den telegrafiske Forespørgsel.
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Det varede meget længe. Der blev igen klappet i Hænder
ne, budt Kaffe og Cigaretter; og lidt efter blev der ved
Tolken sagt os, at Generalen skulde udgive Dagsbefa
lingen; Generalen gik bort og Tolken med ham, og der
indtraadte en lang Periode, i hvilken vi var alene i Sa
len, saa lang, at jeg begyndte at anstille allehaande Re
fleksioner over, hvad der nu egentlig skulde gaa for
sig. Endelig traadte der en Officer ind med den Besked
til os, at Telegrafledningen uheldigvis var gaaet itu, saa
at der intet Svar kunde ventes fra Krigsministeriet.
Dersom vi derimod vilde komme igen en af de følgende
Dage, var der ikke Tvivl om, at den attraaede Tilladelse
vilde være kommet.
Vi maatte altsaa tage Afsked, og jeg betragtede vort
Forsøg som mislykket. Det var derfor med stor Over
raskelse, at jeg hørte Kavassen roligt spørge, efter at
vi atter var kommet til Hest og fulgte af Lejrens Hunde
havde naaet det Krat, i hvilket han havde skjult sig,
om vi da ikke, siden vort Besøg i Kasernen var forfejlet,
vilde rundt i Stillingen og bese den. Det var jo netop
med dette Formaal og ikke for Kasernens egen Skyld,
at vi havde henvendt os i denne, og det var ikke et Øje
blik faldet mig ind, at netop Stillingen selv vilde være
at se uden Hindringer. Dette viste sig dog at være Til
fældet. Der var ikke en Soldat i den, uden for Kasernens
Omraade; Værkerne henlaa ubevogtede, ganske vist
ogsaa uden at Kanoner var stillet op, men ellers i fuld
færdig Stand. Vi traf overhovedet ikke et Menneske i
Stillingen, medens vi red rundt i den, ganske som vi
havde Lyst. Værkerne var af en anden Konstruktion
end ved Tsjataldja, idet Stillingen var anlagt af en
anden, tilkaldt europæisk Ingeniør, der havde formet
Værkerne ganske, som det forekom ham bedst, paa en
Oberst Madsens Livserindringer.
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efter vor Mening ret original, men mindre hensigtsmæs
sig Maade, som det dog her ikke vilde være Stedet at
komme ind paa.
---------- Fra Konstantinopel rejste vi til Adrianopel,
hvor det russiske Hovedkvarter var, blev meget vel mod
taget af General Todleben, som her befalede over Hoved
styrken af den i og rundt om Adrianopel lejrede Hær, c.
200,000 Mand. Det meget, som frembød Interesse i mi
litær Henseende, maa jeg dog forbigaa her. Vi fortsatte
efter omtrent 8 Dages Ophold med Jernbanen til Jamboli, for derfra ad en ny anlagt Etappevej at rejse videre
over Balkan til Sjumla og derfra fortsætte til Nikopolis
og Plevna.
I Jamboli indtraf vi ved Mørkets Frembrud---------- .
Fra Konstantinopel havde vi rejst med Madkurv, da
det altid var meget tvivlsomt, om man kunde faa noget
at spise, hvor man kom hen. Det sidste af Forraadet i
den fortærede vi den Aften, da vi var kommet i Kvarter.
Vi skrev saa nogle Breve, men derefter faldt Tiden os
lang. Kaptajn Hoskiær kom da i Tanker om, at det fore
kom ham, at det var blevet sagt, at Chefen for det rus
siske Jernbane- og Telegrafvæsen paa Krigsskuepladsen,
General Schtall(?) som han engang tidligere havde truf
fet i St. Petersborg, paa den Tid var i Jamboli. Han
foreslog derfor, at vi skulde gaa hen og aflægge ham et
Besøg, hvis han virkelig fandtes i Byen. Med noget Be
svær fik vi fat i den Underofficer, der havde fulgt os til
Kvarteret, og fik af ham at vide, at Generalen var i
Byen. Med en tændt Lygte fulgte han os derpaa til
Generalen, hvis Kvarter vi kom til efter at være gaaet
igennem en Del af den afbrændte By.
Vi fandt Generalen i et Kvarter, der ikke var synderlig
bedre end vort eget, en kold Stue, i hvilken han sad
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indhyllet i en stor brun Lammeskindspels, saaledes som
den almindelig bruges af Russerne. Vi tilbragte nu Aftenen
sammen. Han gav os mange interessante Oplysninger og
Vejledning, især med Hensyn til Pengeforholdene under
den forestaaende Tur over Balkan. Vi havde Pas som rus
siske Officerer og skulde ligesom disse betale efter en vis
Takst for Benyttelsen af de paa Etappepunkterne sam
lede Vogne; men denne Betaling kunde udredes i Papirs
penge, medens vi havde forberedt os paa at betale med
Metalpenge, hvis Kurs var betydelig højere. Generalen
viste os den Villighed at veksle et større Beløb for os,
hvad der blev en betydelig Besparelse. Hans Venlighed
fristede mig, da vi skulde til at gaa, til at sige ham, at
vi ikke havde noget Forraad af Levnedsmidler (uden
Te), og spørge ham, om han ikke kendte et eller andet
Sted i Jamboli, hvor det var muligt at faa saadanne til
Købs. Han svarede, at det fandtes der næppe, men at
vi ikke maatte gaa uden at dele hans Forraad. Jeg for
trød mit Spørgsmaal, thi jeg kunde ikke tænke mig andet,
end at han som Chef for Jernbane-og Telegrafvæsenet hav
de et temmelig rigeligt Forraad. Jeg maatte saa meget
mere være tilbøjelig til denne Antagelse, som jeg i det
tyrkiske Hovedkvarter i Tsjataldjastillingen var blevet
næsten imponeret af de umaadelige Masser af Blikdaaser
med henkogte Sager, som fandtes der. — Generalen
rejste sig, gik ikke ud af Værelset, som jeg havde ventet,
men blot hen til et lille Bord, af hvis Skuffe han tog frem
et Brød, saa stort omtrent som et Surbrød hjemme,
og en røget Sild. Det var hans hele Forraad, af hvilket
vi maatte tage Halvdelen, indsvøbt i et Stykke Papir,
med hjem. Jeg fortrød saa meget mere mit uheldige
Spørgsmaal og lovede mig selv fremtidig at passe bedre
paa. Russerne har nemlig ligesom Spanierne den alt
12*
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for gæstfri Skik straks at byde, hvad man stærkt be
undrer eller udtaler, at man kunde ønske at have. Det
faldt undertiden ret vanskeligt at tage sig i Agt for, og
en anden Gang var vi nær ikke sluppet fra at modtage
en Officers Sabel, om hvilken vi uheldigvis var kommet
til at sige, at den var meget smuk. Han blev helt for
nærmet, da vi undslog os.
Rutsj uk var den første By i hvilken vi paa den videre
Rejse traf et nogenlunde paa europæisk Maade indrettet
Hotel. Vel var der ogsaa her i Hotellet en Kafé med
Sangerinder, som lod sig høre omtrent den hele Nat,
men det var vi vante til. Vi havde omtrent ikke over
nattet eller spist nogensteds lige fra Adrianopel uden at
have truffet dette, som var uadskilleligt fra de Punkter,
hvor der stod eller kunde ventes Tropper paa Gennemmarch, undtagen i Varna, hvor man dog gjorde os en
Undskyldning for, at der ingen Sangerinder fandtes i
Øjeblikket, idet de foreskrevne var udeblevet over den
bestemte Tid.
--------- Det første, jeg foretog mig i Rutsjuk, var at gaa
ud at købe Sæbe og Sejlgarn. Jeg vilde nemlig benytte de
gunstigere Forhold til selv at vaske Lommetørklæder og
andet Linned, da det meste var benyttet to til tre Gange,
fordi det ikke havde været muligt at faa vasket, efter
at vi havde forladt Konstantinopel. Jeg trak Snore i
mit Værelse, vaskede, hængte Tøjet op og gik saa ud
for at træffe de fornødne Forberedelser til at komme
videre til Nikapolis og Plevna. Paa det østerrigske Damp
skibskontor sagde man, at der paa Grund af Is i Donau
ikke længer fandt nogen Dampskibsfart Sted paa denne
Flod, og jeg havde alt begyndt at gøre mig fortrolig
med den mindre behagelige Tanke, at vi vilde blive nødt
til at køre tværs gennem Bulgarien i en Retning, hvor der
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end ikke fandtes Etappevej, lige til Plevna, da vi højere
op ad Dagen i den russiske Officersmesse traf Che
fen for den russiske Donauflotille, og denne tilbød at
stille et lille Dampskib til vor Raadighed frem og tilbage
mellem Rutsjuk og Nikopolis, fra hvilket sidste Sted
der gik en Etappevej paa omtrent 6 danske Mile til
Plevna. Han tilføjede, at den Officer, der førte det til
vor Raadighed stillede Dampskib, snart vilde indfinde
sig hos os for at aftale det videre. Jeg tænkte paa mine
Lommetørklæder og Strømper, der hang til Tørring i
mit Værelse paa Hotellet, og skyndte mig hjem for at
faa dem fjernede, inden hans Ankomst, men det lyk
kedes ikke. Han stod alt ved Døren, da jeg kom til
Værelset, og jeg maatte lade ham komme ind i det, som
det var. »A la guerre comme å la guerre« var Udtrykket
for hans Forundring.
Han blev den elskværdigste Vært om Bord paa Damp
skibet og sørgede tillige for, at vi fik en ligefrem højtide
lig Modtagelse hos den højstbefalende i Plevna, en ung
Officer af Garden, hvem man havde overdraget denne
Post, der snarere var en Amtmands end en Militærs.
Han havde sat sig til Opgave at møblere det ham over
ladte Hus paa europæisk, havde anskaffet en Del fra
Rumænien, fra den over for Nikopolis liggende Købstad
Turnu Magureli, og var naaet saa vidt, at han havde et
Sovekammer med tre Senge og en Spisestue med et Bord
og nogle Stole.
I Plevna blev vi indkvarteret, ogsaa ved hans Om
sorg, tror jeg, i det bedste Hus, der fandtes i Byen,
hvor Kejser Alexander havde overnattet og Osman
Pasja ligget saaret.
Det ejedes af en meget velhavende, bulgarisk Familie
og var indrettet efter Landets Skik, meget forskelligt
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fra, hvad jeg ellers havde haft Lejlighed til at se. Neden
for et Plankeværk, der indtog Rummet mellem fire Gader,
laa der nemlig flere mindre Villaer, ved hvilke der
fandtes Haver, fælles Gaardspladser og Bygninger til
Oplag af Sæd, ligesom der ogsaa saas Halmstakke om
trent som i Danmark. I de største af disse Villaer boede
Familiens Overhoved, i de andre hans gifte Sønner.
Hos den første boede Plevnas Kommandant, en mid
aldrende Officer med et højst vansirende Sabelhug, som
han havde faaet i det polske Felttog, tværs over Ansigtet.
Vi boede hos en af Sønnerne. Tjenestetyende fandtes
ingensteds. Al Tyendegerning forrettedes efter bulgarisk
Skik af yngre, mindre formuende nærbeslægtede. Den
gamle Fader spadserede som en Patriark hver Dag tillige
med sin Mutter omkring og tilsaa de Agerbruget ved
rørende Arbejder, og der vistes ham stedse stor Ærbø
dighed og Opmærksomhed.
Det er ikke her Stedet til nærmere at skildre den i
militær Henseende saa højst interessante og snildt an
lagte Stilling, der i en halv til en hel dansk Mils Afstand
omgav Byen paa de tre Sider; kun et og andet angaaende
den bør maaske fremdrages. Ved første Øjekast syntes
den ikke synderlig stærk, naar man saa den fra den Side,
ad hvilken Hovedvejen fra Nikopolis førte til Plevna,
og som var den samme, ad hvilken Russerne var rykket
frem ved de første Angreb. Man forstod saa godt, hvor
ledes de var blevet skuffet. Naar man kom Plevna paa
omtrent % Mil nær, saa man Byen fra et Højdeplateau,
fra hvilket Vejen førte nedefter i et en Fjerdingvej
bredt Dalstrøg, der bredte sig om en lille Bæk, mellem
to Bakkedrag, som gik langs med Bækken, og hvis
højeste Bygninger havde en indbyrdes Afstand af en
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god Fjerdingvej. Dalstrøget indeholdt af Bygninger kun
en lille Vandmølle, der laa lidt nærmere ved Byen end
ved Plateauet, hvor Plevna første Gang blev synligt.
Det var ved denne Mølle, at den første Fægtning havde
udspundet sig. General Kriiger var med henved 16000
Mand marcheret mod Plevna, hvor det vidstes, at der
fandtes en tyrkisk Hærstyrke, medens man var uviden
de om, hvor stærk den egentlig var. Da Russerne nærmede
sig Stedet, havde Egnen syntes øde. Kun ved Møllen
havde der vist sig nogle faa tyrkiske Ryttere som Ve
detter. Mod disse var den russiske Avantgardes Ryttere
blevet sendt frem, men standsedes af noget Fodfolk, der
pludselig kom til Syne ved Møllen. Mod dette sendtes
da Fodfolk frem, tillige med et Batteri, men snart efter
viste sig paa den tyrkiske Side en ny, overlegen Styrke,
og mod det russiske Batteri aabnede et tyrkisk sin Ild.
Russerne sendte da ny Forstærkninger i Ilden, men lige
saa hurtig kom der Forstærkninger frem paa tyrkisk
Side. Snart var hele den russiske Avantgarde i Kamp,
og uden at betænke sig satte Generalen ogsaa Hoved
styrken ind, saa at der ikke fandtes nogen Reserve.
Men ogsaa dette var forgæves, og Uforsigtigheden hæv
nede sig, idet Russerne til sidst maatte gaa tilbage med
stort Tab. Man vidste nu, at den tyrkiske Styrke ved
Plevna ikke var ganske ubetydelig, men meget mere
vidende var man ikke blevet.
Der blev stor Uro i det russiske Hovedkvarter, da
der indgik Melding om disse Begivenheder, thi det var
nu klart, at den russiske Hær befandt sig imellem to tyr
kiske Hære og havde sit Tilbagetog truet. For enhver
Pris maatte Forholdene ved Plevna opklares, og der send
tes da en betydeligere Styrke, omtrent 1 Armekorps,
frem mod denne By. Imidlertid var der gaaet nogen
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Tid hen, inden dette kunde iværksættes, og i denne Mel
lemtid havde den tyrkiske Styrke ved Plevna modtaget
ny Forstærkninger.
Da Russerne kom anden Gang, viste der sig fra Højde
plateauet paa Rygningen af Bakkestrøget paa højre Side
af Dalen noget ligesom en Kæmpehøj, der ikke havde væ
ret der sidst. Det var det første og eneste Værk, som var
synligt. Selvfølgelig maatte dette blive et Hovedpunkt
ved Angrebet. Medens eet Regiment angreb det og Stil
lingen i Fronten, men uden Fremgang, sendtes et eller
to Regimenter ned i Dalen for fra denne at foretage
et flankerende Angreb. Bakkerne paa venstre Side i
Dalen syntes da øde, men da den russiske Styrke var kom
met et godt Stykke op ad Skraaningerne mod Værket,
viste der sig paa Bakkerne til venstre et mægtigt Artilleri,
hvis Kanoner kunde naa de russiske Regimenter paa
Skraaningerne lige overfor, og deres Udvirkning var saa
stærk, at Mandefaldet i ganske kort Tid blev overordentlig
stort, saa at Rygtet om det gik over hele Europa som
et af de forfærdeligste i hele den nyere Tid, og saa at
Russernes Angreb med det samme var afslaaet.
Det var anden Gang, at Forsøgene mod Plevna saaledes
var mislykkedes. Heldigvis for Russerne rørte den øst
for dem staaende tyrkiske Hærstyrke sig ikke, og da
Forstærkninger var indtruffet, vendte Hovedmassen af
den russiske Hær sig mod Plevna. Her havde man imid
lertid ikke spildt Tiden, og adskillige Værker viste sig
nu længere tilbage paa Bakkerne paa begge Sider af
Dalen, naar man saa ud over dem fra Højdeplateauet,
forrest den enlige Redoute, som sidst havde været Hovedmaalet ved Angrebet. Der var nu henved 100000 Rus
sere, noget senere yderligere forstærkede af en rumænsk
Division, som lejrede sig omkring Plevna. Støttet af
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et betydeligt Artilleri rettede Hæren atter et Angreb
mod denne fremtrædende Redoute, og det lykkedes
denne Gang at erobre den, men da Russerne havde ind
taget den, viste der sig knap 300 Alen fra den en anden
Redoute, der spærrede for den videre Frem trængen, og
som hverken blev taget den Gang eller senere til Trods
for alle Bestræbelser, førend Plevna i December maatte
overgive sig, efter at Forbindelseslinjen med Sofia, hvor
fra Forsyningerne kom, endelig var blevet afskaaret
for Tyrkerne i den meget blodige Kamp ved Gornje
Dubniak, og Osman Pasja med Besætningen i Plevna
forgæves havde forsøgt at slaa sig igennem.
Da vi besaa Stillingen, henlaa i den endnu Masser af
Genstande, som Tyrkerne havde efterladt, skønt der
var gaaet omtrent 1 Aar, efter at Plevna var blevet
indtaget. Ikke alene var alle Værkerne omtrent ganske
urørte, men der laa tillige lasede Stumper af Telte, hen
kastet Fodtøj og andre Klædningsstykker, samt Masser
af henslængt, ubrugt Geværammunition. Saa vidt jeg
kunde forstaa, var Aarsagen den, at Russerne ikke havde
bekymret sig om at fjerne andet end Artilleriet, og at
de Jorder, paa hvilke Stillingen var anlagt, hovedsagelig
tilhørte bortflygtede, muhamedanske Familier, saa at
den øvrige Befolkning i Plevna ikke troede sig berettiget
til at tage noget bort fra Jorderne. Særlig mærkelige var
Forholdene ved de to Redouter; de var ikke anlagt paa
Rygningen af Bakkestrøget, men lidt nedenfor, en paa
hver Side af den højeste Linie, i hvad man plejer at kalde
et Sadelpunkt, saa at man ingensteds paa Plateauet eller
i dettes Nærhed kunde se mere end den ene ad Gangen.
Russerne havde derfor, til Trods for alle Rekognosce
ringer, ikke vidst andet, end at der kun var een, og de
var i høj Grad blevet overrasket, da det først under
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selve Angrebet viste sig, at der i Virkeligheden fandtes
to. Det er blevet fortalt, at en rumænsk Officer, som til
fældigt var redet langt ud fra Højdeplateauet, var kom
met til et Sted, hvorfra man kunde se begge Redouter, og
havde meldt, at der fandtes to, men at denne hans An
givelse kun havde indbragt ham Haan, og at man ikke
havde villet tro ham. Fra den Redoute, som man havde
indtaget, var der udført fuldstændige Belejringsarbejder
mod den anden. En Beskydning med Artilleri kunde nem
lig ikke lade sig udføre, som Jordsmonnet var, da hele det
Rum, hvorfra Redouten kunde ses, enten laa saa fjernt
og med mellemfaldende Bakkelinier, at Nedslagene ikke
godt kunde iagttages, og Ilden saaledes blev uden til
strækkelig Virkning, eller saa nær, at det fuldstændigt
beherskedes ved Fodfolksilden fra Redouten. Man havde
i de sædvanlige Zigzaglinier ført Løbegrave med meget
høje Brystværn frem indtil omtrent 30 Alen fra Redouten
og flere Gange paa denne korte Afstand forsøgt overrasken
de Angreb med Fodfolk, men uden Held. Redouten havde
Tyrkerne ganske lukket, saa at den endog var vanskelig at
komme ind i for os, idet man blot kunde faa Adgang ved
at klatre over de meget høje, overordentlig stejle Bryst
værn, og kun paa denne Maade var der om Natten bragt
Forsyning ind i Redouten og foretaget Afløsning af Be
sætningen, der alene bestod af Fodfolk, idet Artilleriet
var blevet fjernet straks, da Redouten lukkedes. Neden for
Brystværnet henlaa endnu de dybe Grave med meget
stejle Vægge, inde i hvilke Tyrkerne havde anbragt
Logementer for en Del af Besætningen, saa at Kampen
alt kunde begynde i Graven paa en for Angriberne meget
uheldig Maade.
Russerne og Rumænerne havde forsøgt Mineangreb
ud fra deres Løbegrave. Tyrkerne havde da gjort Mod-
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angreb paa samme Maade og standset Fjenderne. Mine
gangene stod endnu til Dels med det Træværk, der var
benyttet til Rammer for at hindre Jorden i at skride
sammen. Vi saa i Løbegravene et Sted, som Angriberne
havde indrettet til Opstilling af Morterer, men disse skulde
først hentes i Hjemmet og var ikke kommet, førend Plevnas Skæbne paa anden Maade var afgjort.
Medens vi færdedes i Stillingen, traf vi ingensteds Folk,
uden ved det sidstnævnte Værk, hvor nogle Tyrkere
var i Færd med at borttage, maaske stjæle noget af Tøm
meret i Minegangene. Jorden var ellers øde. En Bøffel
hjord, som vi traf, viste, at man benyttede Marken til
Græsning; men de mange Smaatuer, som fandtes næsten
overalt paa Skraaningerne omkring de to Redouter,
vidnede endnu om, hvor blodige Kampene havde været,
og hvor mange Menneskeliv Indtagelsen af disse Værker
havde kostet.
Det var langt ud paa Eftermiddagen, da vi kom til
Plevna, og Kommandanten, som vi havde at henvende
os til først, bad os tilbringe Aftenen hos ham.
---------- Vor Vært var meget opmærksom imod os, og
han gjorde os derfor Selskab den hele Aften. Det viste sig
dog aldeles umuligt, at vi kunde gøre os forstaaelige for
hinanden, og Enden paa Legen blev derfor, at han i
Tavshed overværede vor Brevskrivning. Heldigvis fandtes
der i Værelset det der meget sjældne Stykke, en Kakkel
ovn, saa at Kulden ikke generede os. Den næste Aften
havde vor Vært faaet Ledsagelse af en Købmand, der talte
Fransk, og paa den Maade erfarede vi meget om, hvorledes
Forholdene havde været under den langvarige Belejring.
Byen selv havde intet lidt, hvad vi alt havde kunnet
se deraf, at omtrent alle Boligerne i den var i god Stand.
De tyrkiske Soldater havde ligget i Lejr uden for Byen,
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og det havde ikke været dem tilladt at komme ind i den.
Befolkningen havde ogsaa hele Tiden haft tilstrækkeligt
af Levnedsmidler, da der ingen Rekvisitioner var fore
taget, end ikke da Besætningen maatte overgive sig,
idet de militære Magasiner var holdt for sig og ikke for
synedes fra Befolkningens Forraad. Man kunde ikke nok
som rose Osman Pasja, der ved den Mandstugt, han
holdt, havde gjort sig yndet, endog af den kristne Del
af Befolkningen. Mange Smaatræk angaaende hans Op
træden blev fortalt. Man vilde saaledes vide, at der en
Dag kort før Byens Indtagelse havde indfundet sig russiske
Parlamentærer, der havde opfordret ham til at overgive
sig, idet de havde meddelt, at Russerne snart ikke længer
vilde have tilstrækkelig Proviant til at kunne ernære de
Krigsfanger, som de vilde komme i Besiddelse af ved Byens
Overgivelse. Osman Pas ja skulde da have svaret, at det
gjorde ham meget ondt, at det var saa knapt med Provian
ten ved den russiske Hær. Man vilde tage sig den Frihed
den næste Dag at sende en Del Faar samt Mel, hvis det øn
skedes. Man udbad sig til Gengæld nogle gode Cigaretter,
thi Forraadet af denne Vare var sluppet op, men de maat
te være gode, thi af slette Cigaretter fandtes der endnu
nok i Plevna. Det fortaltes ogsaa, at de tyrkiske Soldater
i den sidstnævnte Redoute regelmæssig om Morgenen
kastede Beskøjter over i de russiske Løbegrave for at
vise, at der var rigeligt med Brød hos dem.
---------- Vi vendte tilbage til Nikopolis ad den samme
Vej, ad hvilken vi var kommet til Plevna. Det var udmær
ket smukt Solskinsvejr og ikke videre koldt, saa at Turen
i og for sig var tiltalende. Et Sted ved Vejen, hvor den
gik over Jantrafloden, var desværre sørgelig berømt,
saa malerisk end Stedet viste sig. Det var nemlig her,
at de stakkels tyrkiske Krigsfanger var omkommet i
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Tusindvis i Sne og Uføre, som deres Klædninger ikke var
beregnet paa. Efter Plevnas Indtagelse var der indtruffet
meget haardt Vintervejr, og Floden var svulmet op og
havde revet Broen bort, saa at Fangetransporterne var
blevet opholdt og havde lidt denne skrækkelige Medfart,
da der ingen Byer og omtrent ingen Boliger fandtes ved
den omhandlede Vej. Nogle vil maaske kunne mindes Verestsjagins Billede, der gengiver Elendigheden der, og som,
da det var udstillet i Kjøbenhavn og i andre store Byer,
gjorde næsten lige saa meget Indtryk som hans andet,
ligesaa bekendte Billede »Alt roligt i Schipkapasset«, der
viser, hvorledes den dér anbragte Vedet efterhaanden
overmandes af Snestorm og Kulde. — Da vi senere paa
Rejsen kom til Bukarest, var de rumænske Officerer uud
tømmelige i at bebrejde Russerne, at de havde ført Krigs
fangerne ad hin Vej, medens Rumænerne havde ført
de Krigsfanger, som det tilfaldt dem at sørge for, ad en
Omvej, paa hvilken Fangerne ikke havde lidt nogen
Nød.

XI
SENDELSE TIL CHICAGO
Byen Chicago udsendte i 1887 Indbydelse til en Række euro
pæiske Stater om at lade Deputationer af Officerer og Underoffi
cerer overvære Festlighederne ved Byens 50-Aars Jubilæum. Alle
Omkostningerne ved Rejsen vilde blive afholdt af de amerikanske
Myndigheder. Der meldte sig fra Danmark omtrent 20, halvt Offi
cerer, halvt Underofficerer; Oberst Emil Madsen var den ældste af
Deltagerne og blev saaledes Deputationens Chef. Foruden Danmark
lod kun S verrig og Norge sig repræsentere.

---------- Det mærkedes straks, at der let kunde opstaa
Vanskeligheder i forskellige Retninger. I den amerikanske
Hær gøres der ikke den Forskel som herhjemme paa
Underofficerer og menige, men de behandles med Hen
syn til Befordring og Forplejning omtrent ens. De ame
rikanske Myndigheder havde derfor tænkt sig, at Under
officererne fra alle tre Riger, som tillige med Officererne
samlede skulde afgaa fra København og vende tilbage
dertil fra New York med et af Thingvallaselskabets
Skibe, kunde befordres omtrent som Mellemdækspassa
gerer. De kunde ikke forstaa, at der maatte gøres en
Forskel, og det var efter Sigende dette, som bevirkede,
at Deltagerne fra Storbritannien og Nederlandene til
sidst udeblev, medens Vanskelighederne her overvand
tes ved Velvilje og Imødekommenhed fra Thingvalla
selskabets Side.
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Om de Forhandlinger, som blev ført herom, kom jeg dog
ikke til Kundskab førend efter Afrejsen. Derimod vakte
en Samtale, som jeg havde med den amerikanske Mini
ster i København, nogen Betænkelighed hos mig, og,
skønt han ingenlunde satte mig ind i Forholdene, saaledes at disse blev mig ganske tydelige, fremkaldtes der
dog den Forestilling hos mig, at den hele Rejse kun var
lidet sikret ved de Skrivelser, som var tilgaaet Gesandt
skabet og af dette var meddelt vort Krigsministerium,
og som dannede Grundlaget for den fra samme udgaaede
Indbydelse. Jeg tilkendegav Krigsministeriet mine Be
tænkeligheder og foreslog at indhente nærmere Oplys
ninger ved vort Gesandtskab i Washington, men dels
var Tiden hertil temmelig knap og dels havde Krigsmini
steriet den Opfattelse af de fra Amerika fremkomne
Skrivelser, at Deltagerne i et og alt skulde være Byen
Chicagos Gæster, dette Ord taget i videste Forstand.
Jeg opnaaede dog at faa et ikke meget stort Kreditiv
til Anvendelse, om det ikke skulde kunne undgaas at
bruge det.
Afrejsens Time kom, og vi afsejlede med Skibet Hekla,
hvor der var blevet indrettet et meget net Opholdssted
for Underofficererne særskilt. Dette var saa meget mere
behageligt, som Skibet førte et særdeles betydeligt An
tal Emigranter fra alle 3 Riger, saa at vi var omtrent
1100 Mennesker om Bord. Fra København fulgte den
amerikanske Minister og en af Selskabets Direktører
med os indtil Kristianssand. Ved de Samtaler, som der
paa denne Fart blev Lejlighed til med begge, blev det
mig yderligere klart, at Forholdene vilde blive vanskelige
i to Retninger, dels med Hensyn til Pengesagerne og
dels med Hensyn til, at Amerikanerne aabenbart ventede,
at vi paa forskellige Maader skulde optræde eller vise
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Publikum, som for Betaling skulde have Adgang til
den Lejr, Camp Sheridan, i hvilken de amerikanske Del
tagere var samlede, vor Færdighed i Vaabenøvelser,
Exercits og lignende, noget, som jeg selvfølgelig godt
vidste, at det danske Krigsministerium ikke havde tænkt
sig og ikke vilde billige, og som desuden var saa omtrent
ugørligt, da Deltagerne tilhørte alle Vaabenarter og saaledes hverken var ens udrustede eller havde Forudsæt
ningerne for at kunne sammenøves.
Hvad begge Forhold angik, da blev det mig først
længe efter tydeligt, hvorledes Sammenhængen var. Der
var handlet i meget god Tro paa begge Sider, men man
kendte her ikke de amerikanske Sædvaner, og der ovre
kendte man ikke de almindelige europæiske. I Amerika an
ses det ikke for tilladeligt, at Stat eller Kommune bidrager
med Penge til Foretagender af den her omhandlede Art,
Udstillinger eller deslige. Myndighederne yder i rigt Maal
deres Medvirkning ved at udstede Indbydelser, møde til
Velkomst og holde Taler ved Aabningshøjtideligheder
og andre Lejligheder, men de har intet med den finan
sielle Side af Sagen at bestille. En Kreds af Borgere er
de egentlige Bærere af Foretagendet, hvad Pengene angaar. De tilbyder de beregnede Summer, har kun Ansvar
og Risiko for, hvad de har tegnet sig for, og forventer i
Almindelighed at faa deres Udgifter dækkede, dels for
Eksempel naar de Forenede Staters Præsident foretager
Rejser, ved den større Tilstrømning af rejsende, dels,
som i det her omhandlede Tilfælde, ved de Penge,
hvormed Adgangen betales af Publikum. Den Kreds af
Borgere, som betaler Udgifterne, er saaledes et Slags
Konsortium, der arbejder med en vis bestemt Sum, og
som i Reglen indbefatter de større Hotelejere.
Hvad det angik at optræde for et betalende Publi-
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kum, da var dette, hvor uforeneligt det end efter euro
pæiske Begreber kunde være med, hvad der sømmede sig
for militære som saadanne, derimod aldeles ikke anstøde
ligt efter amerikanske Begreber. Af de Forenede Staters
Hær fandtes samlet omtrent 2000 Mand, der udførte
allehaande Evolutioner for Publikum og overhovedet
ganske var stillet til Konsortiets Raadighed under Fest
lighederne, mod at dette forplejede Styrken i den Tid,
disse skulde vare, og efter at der af Konsortiet var stillet
betryggende Kaution for, at dette vilde opfylde alle de
indgaaede Forpligtelser. Der mødte desuden i Lejren
ifølge udsendte Indbydelser for færre eller flere Dage ad
Gangen frivillige Korpser, især Rytteri, som fremviste
deres Færdigheder alene for Ærens Skyld, og selv afholdt
alle eller de fleste Udgifter ved Rejsen og Opholdet.
Alt dette blev jeg som sagt ikke klog paa, medens vi
sejlede mellem København og Kristianssand, kun anede
jeg, at ubestemte Vanskeligheder vilde indtræde. Tillige
var der et andet Punkt, som ogsaa vakte min Opmærk
somhed, nemlig at den Direktør, der fulgte med os,
udtalte, at vi vistnok i Chicago vilde komme i Berøring
med en Mand, der kaldte sig Generalagent for Thingvallaselskabet, men af dette ikke erkendtes som saadan, og at
Selskabet derfor ikke paatog sig noget som helst Ansvar
for, hvad han muligt vilde love eller tilsige os paa dettes
Vegne. Nærmere Forklaring kunde jeg ikke faa, men det
bevægede mig til at anmode Direktøren om at udfærdige
en Skrivelse, ved hvilken Selskabet tilsikrede os Ud- og
Hjemrejse med sine Skibe uden at have noget Krav paa
Betaling af os, og Direktøren opfyldte beredvillig denne
Anmodning, skønt han mente, at den vilde være over
flødig. Senere paa Rejsen mellem Kristianssand og New
York samlede jeg de danske Officerer, gjorde dem beOberst Madsens Livserindringer.
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kendte med min Opfattelse af Forholdene og anmodede
dem om at holde saa meget som muligt igen med de
Penge, de privat havde med sig, en Anmodning, som
blev modtaget med ikke ringe Forundring.
Det havde i København været en almindelig Forud
sætning, at vi som Gæster i Chicago skulde have Ophold
i Byens bedre Hoteller. Der havde ikke været Tale om,
at vi skulde have Ophold i den Lejr, i hvilken de ameri
kanske Tropper var anbragt. Den amerikanske Minister
havde kun udtalt, at en saadan fandtes, og den var ogsaa
omtalt i de Skrivelser, der var tilgaaet det danske Krigs
ministerium, men der var ikke stillet noget Krav til os
i den Henseende. Imidlertid indsaa jeg alt om Bord, efter
at jeg tilfældigt var blevet bekendt med nogle Artikler,
som havde staaet i amerikanske Blade, at slige Krav
vilde komme frem, men at de vilde blive en yderligere
Anstødssten, indsaa jeg ogsaa, efter at en af Skibets Offi
cerer, der engang havde haft Lejlighed til at se en ame
rikansk Lejr, havde givet en Fremstilling af, hvorledes
man levede i den, og navnlig derved, at vore Underoffi
cerer vistnok vilde komme til at være der ganske under
de samme Vilkaar, som de amerikanske menige.
Kravet om, at danske Repræsentanter skulde have Op
hold i Lejren, Underofficererne straks, Officererne senere,
naar alt var færdigt indrettet, fremkom allerede, saa
snart vi havde naaet New York. Vi blev her modtaget
af to Mænd, der var de ledende ved Foretagendet, begge
Generaler uden for Tjeneste og i privat Livsstilling,
og noget af det første, de omtalte, var det forventede Op
hold i Lejren, som de gik ud fra som en aftalt, given Ting.
Jeg vilde ikke ubetinget gaa ind paa det, men uheldigvis
deltes min Opfattelse ikke ganske af de norske og svenske
Deltagere. De mente dels, at det kunde opfattes som

195

Blødagtighed, hvis en Vægring fremsattes, og dels fremtraadte hos Nordmændene, der, saa vidt jeg erindrer, ikke
havde modtaget Indbydelse gennem deres Ministerier,
men gennem en Generalkonsul, og i en fra vor noget for
skellig Form, baade ved denne og ved senere Lejligheder
en vis Lyst til at vise deres Færdighed, hvorhos de
ogsaa havde udrustet og indexerceret deres Underoffi
cerer som en samlet Trop af Fodfolk.
Det var en Søndag Formiddag, vi indtraf i Chicago.
Efter at Modtagelsesfestlighederne var forbi, blev der
uden videre Forhandling fremsat Anmodning om, at
Underofficererne skulde afgaa fra det Hotel, hvor Offi
cererne foreløbig skulde bo, til Lejren. En af de svenske
Officerer, der vilde følge med ud til Lejren, paatog sig
ogsaa at ville tage sig af de danske Underofficerer, da
jeg af Hensyn til de forventede Vanskeligheder ikke gerne
vilde have nogen af de danske Officerer blandet ind i
Sagen.
Det var kort i Forvejen blevet Uvejr, og en voldsom
Regn fulgte med dette, men det blev sagt, at der gik Spor
vogne omtrent lige fra Hotellet til Lejren, som laa omtrent
1 dansk Mil borte, saa at det ikke var vanskeligt at komme
derud. Derimod frygtede jeg mere for Forholdene i
Lejren, som der jo endnu ikke havde været Tid til at
faa beset af nogen upartisk. Imidlertid drog samtlige
Underofficerer bort, der gik saa nogle Timer,----------og det var blevet henad Aften, da der blev banket paa
min Dør, og ind traadte en af de danske, noget senere en
anden til sidst ogsaa nogle norske Underofficerer, der
meldte sig syge. Der var ikke andet at gøre end paa eget
Ansvar at lade dem faa Logi i Hotellet for den Nat og
lade dem tilse af den nærmest boende skandinaviske
Læge, som var til at opspørge. Den næste Morgen, da
13’
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jeg tog ud i Lejren sammen med den ene af de amerikan
ske Generaler, var der mangfoldige Klager. I Lejren
havde de døckerske Telte, der var blevet dem anvist,
staaet omflydte med Vand, intet Bohave fandtes i dem, og
Maden skulde de hente sammen med de hvervede ameri
kanske menige i Søle og Snavs, uden at der var givet dem
Redskaber til at føre den i, saa at de intet havde faaet.
Kort sagt, det var helt anderledes, end det var lovet dem,
og end de havde ventet. De meddelte mig tillige, at de
havde faaet Tilbud fra Landsmænd om at bo hos dem som
Gæster. Forholdene blev da ordnet saaledes for de Danskes
Vedkommende, at to skiftevis skulde være i det paa
gældende Telt Dag og Nat som en Slags Vagt, især for
at passe paa Tøjet, at de i øvrigt kunde bo i Byen, men
havde alle at være til Stede hver Morgen for at modtage
Befaling. En lignende Ordning blev, saa vidt jeg erindrer,
truffet for Nordmændenes og Svenskernes Vedkommende,
og dermed var foreløbig den Sag bragt ud af Verden, med
Undtagelse af, at der undertiden af de amerikanske Sol
dater, som havde Telte i Nærheden, blev begaaet en
kelte Rapserier. En Nat forsvandt endog et Gevær.
En af de følgende Dage fandt Aabningshøjtideligheden
i Lejren Sted, det var det kritiske Punkt med Hensyn til
vor Optræden. Der var en Tribune, fra hvilken Sheriffen
og Lord Mayor skulde holde Taler, og bagefter skulde
en Defilering finde Sted. Højtideligheden var blevet
bekendtgjort i Bladene, og et talrigt Publikum havde
indfundet sig og taget Plads, dels paa den nævnte,
dels paa andre store Tribuner og rundtom den store Fælled,
i hvis ene Side Lejrens Telte fandtes, og til hvilken der
ogsaa hørte et saakaldet Klubhus, hvor Lejrkommandant
skabet befandt sig. De amerikanske Generaler havde
anmodet os om at stille neden for Tribunen nationsvis,
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altsaa i tre Grupper. Mod dette kunde jeg intet have at
indvende, skønt jeg saavel ved denne som ved andre Lej
ligheder foretrak en blandet Opstilling, da man derved
undgik det kedsommelige Etikettespørgsmaal, hvilken
Nation der skulde staa paa højre Fløj. Dette blev dog
een Gang for alle afgjort ved, at de svenske Officerer
anerkendte, at de danske altid skulde staa paa højre Fløj,
fordi den ældste Officer fandtes blandt dem, men da
Nordmændene derved altid kom til at staa paa venstre
Fløj, var det ikke den ubetinget bedste Afgørelse.
Derimod mentes det, at man umuligt kunde gaa ind
paa den anden Fordring af de amerikanske Generaler,
at vi efter Talerne skulde gaa forbi Tribunen og saaledes
begynde Defileringen af Tropperne. En Del Tale førtes
herom, indtil Klokkeslættet indtraf, da Aabningshøjtideligheden skulde begynde, men intet endeligt Resultat var
opnaaet. Vi paahørte saaledes de officielle Taler staaende
i tre Grupper neden for Talerstolen, gjorde omkring, da
Defileringen skulde begynde, og betragtede i samme Op
stilling denne.
Nogle Dage senere opstod igen Spørgsmaalet om Anbrin
gelsen i Lejren, samtidig med, at de to ledende Generaler
i Konsortiet byttede Hverv, saaledes at den, der tidligere
havde forestaaet Pengevæsenet, nu kom til at lede Fore
stillingerne og omvendt. Dette var aabenbart ikke uden
Forbindelse med finansielle Forlegenheder, saaledes at
Konsortiet maatte være mere betænkt paa Sparsomme
lighed. Det blev da foreløbig Aftalen, at Stabsofficererne
skulde bo i Klubhuset og spise sammen med Officererne
ved de i Lejren anbragte regulære Tropper, medens
Kaptajnerne og Løjtnanterne skulde vedblive at bo
i Hotellerne, indtil der var truffet et passende Arrange
ment i Lejren, noget, som dog var vanskeligt nok, idet
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alle Lokaliteter i Klubhuset var optaget paa et Par store,
tomme Sale nær, og der stod ikke flere Telte til Konsor
tiets Raadighed. Da jeg var gaaet ind paa denne Aftale,
gjorde jeg selv Begyndelsen og tog ud i Klubhuset. Uden
at Grunden blev mig ret bekendt, tøvede dog de svenske
og norske Stabsofficerer og forblev indtil videre, hvor de
var i Hotellerne.
Jeg blev saaledes den eneste, der i henved en Uges
Tid boede i Klubhuset og daglig var sammen med de
amerikanske Officerer. Jeg skal ikke komme ind paa Sam
livet med disse, skønt det i mange Henseender frembød stor
Interesse, idet deres Tankesæt og Fordringer til Livet var
meget forskellige fra, hvad der var Regelen i Europa;
kun skal jeg nævne, at dette Samliv og Opholdet i Klub
huset i det hele var fornøjeligt, og at der, ved at jeg oftere
spiste sammen med den General, der nu forestod Fore
stillingerne, og hans Familie, kom i et mere venskabe
ligt og behageligt Forhold til ham. Der var kun den store
Ulempe, at Afstanden til Byen, hvor jeg stadig maatte
begive mig ind paa Grund af talrige Indbydelser og For
handlinger, var temmelig stor og vanskelig eller kostbar
at tilbagelægge om Natten, naar Sporvognskørselen var
ophørt. Selve Kørselen i Sporvognene var ubehagelig ud
paa Aftenen, naar de frivillige menige, der havde haft
Udgangstilladelse, vendte tilbage til Lejren. De hilsede
gerne Lejren, naar de steg ud af Sporvognen, med Hyl
og Skraal og gjorde allehaande kaade Streger, saa at
der ikke syntes at være megen Mandstugt iblandt dem.
Det faldt flere Gange vanskeligt at komme ind i Klub
huset, naar jeg kom sent hjem, thi de Negere, der udgjorde
Betjeningen, tog sig Livet temmelig let.
I de Dage, jeg var der, skulde Spørgsmaalet angaaende
Kaptajnernes og Løjtnanternes Anbringelse afgøres. De
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mødte alle en Dag derude, men da Konsortiet endnu ikke
var i Stand til at byde dem andet end de tomme Sale med
nogle Madrasser og Tæpper til Natteleje, kom der intet
ud af Mødet, og de forblev i Hotellerne indtil videre.
I de samme Dage hændte det, at der i Lejren mødte en
Del frivillige, indiansk Rytteri fra Egne nær Mexikos
Grænse. Det sagdes, at Konsortiet havde lovet disse Folk,
der vel udgjorde omtrent 50 Mand, fri Rejse og frit Op
hold, da man mente, at deres Præstationer, hvoriblandt
Skalpering af de faldne Fjender ogsaa skulde fremstilles,
vilde øve ikke ringe Tiltrækning paa det betalende Pub
likum. Jeg fik atter ved denne Lejlighed en Prøve paa
det ringe Arrangementstalent og den Mangel paa Om
sorg, der karakteriserede Konsortiet. En Morgen, da
jeg stod op efter en meget regnfuld Nat, blev jeg over
rasket ved fra mit Vindue at se en Hest græsse paa
den i Regelen saa tidlig paa Dagen tomme Fælled, hvor
Forestillingerne gik for sig, og en i indiansk Dragt klædt
Person med kobberrød Hudfarve i Færd med at lokke
den til sig. Jeg kunde da tænke mig, at den saa meget
omtalte Trop af Indianere var kommet, og gik ned til
den tæt ved Klubhuset liggende lille, interimistisk ind
rettede Jernbanestation for at bese den. Jeg traf da Fol
kene siddende vaade, sammenkrøbne og frysende i et
Slags halvraaddent Bræddeskur, der ikke havde frembudt
meget Læ. De var indtruffet noget efter Midnat fra deres
adskillige Hundrede Mile lange Rejse. Ingen havde taget
sig af dem eller anvist dem noget Sted at være, ej heller
Underhold til Folkene eller Fourage til Hestene.
Tiden nærmede sig, da vi skulde vende hjem. Bortset fra
de Bryderier, som de ovenfor omtalte Forhold havde ført
med sig, havde vi haft det ypperligt med selskabelig
Underholdning baade fra Amerikanere, Landsmænd og
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Myndigheder og Ikke-Myndigheder. Store og smaa Fester
havde fundet Sted Slag i Slag, og alt mærkeligt i Byen
var blevet os forevist.
Der stod kun tilbage at faa en god Ende paa det hele,
men med Hensyn hertil forekom Situationen mig langt
fra tilfredsstillende.
Afrejsedagen var bestemt til en Mandag, og et Ekstratog
skulde da føre os tilbage til New York og gøre et saa
langt Ophold ved Niagara, at vi kunde bese Faldene her,
hvad der ikke havde været Tid til paa Udrejsen.
I den foregaaende Uge var der kommet en Indbydelse
fra Skandinaverne i Minneapolis og St. Paul samt i Racine
til at tilbringe nogle Dage hos dem, og dertil var be
stemt den forudgaaende Fredag, Lørdag og Søndag. Af de
norske og svenske Deltagere havde omtrent alle modtaget
Indbydelsen, af de danske derimod kun Halvdelen, da
der alt tidligere var modtaget en Indbydelse fra den
danske Haandværkerforening i Chicago til Søndag Aften,
og det var blevet sagt, at den danske Befolkning i denne
By, der for største Delen var Haandværkere, vilde sætte
megen Pris paa, at mange gav Møde, og at netop den sidste
Aften i Chicago tilbragtes i denne Forening.
Fredag Formiddag, medens jeg som sædvanlig an
vendte Dagens første Timer til at læse Bladene, der altid
havde lange Artikler baade om Lejren og de skandinaviske
militære, kom der et Brev til mig fra den højststillede sven
ske Officer. Det var skrevet med Blyant under Kørselen til
St. Paul og indeholdt, at da de svenske Officerer vilde for
lade Hotellet om Morgenen, var der blevet præsenteret
dem en Regning paa henved 800 Dollars for deres Ophold,
og en Anmodning til mig, om jeg ikke som den ældste
vilde klare Sagerne. Jeg begav mig da hen til den General,
der forestod Konsortiets Pengeanliggender. Han var i

201

det private Liv Assuranceagent, og hans Kontortid be
gyndte Kl. 12. Paa Vejen forespurgte jeg i Kassererkon
toret i det Hotel, hvor jeg atter var taget ind, og hvor
alle de danske Officerer boede, hvorledes disse egentlig
var stillede, og man svarede smilende, at der var bestilt
Værelser m. v. til os pr. Kommission, og at man saaledes
i et og alt henholdt sig til os.
Den amerikanske General meddelte mig meget aabenhjertigt, at det stod meget daarligt til med Konsortiets
Finanser, at de danske Officerer dog var heldigere stil
lede, idet Ejeren af det Hotel, i hvilket disse boede, endnu
ikke havde ydet sin fulde Indbetaling, men at det derimod
stod meget uheldigt med Hensyn til de svenske og norske
Officerer, da Konsortiet allerede var i Gæld til Ejerne
af de Hoteller, i hvilke disse havde Ophold. Da jeg imid
lertid indtrængende lod ham forstaa, at alle Skandinaverne
havde tilsagt hverandre at staa last og brast med hver
andre, og at der derfor ikke kunde gøres Forskel, lovede
han mig at gøre sit bedste, og at jeg den næste Dag
skulde høre nærmere fra ham.
Denne Dag, Lørdagen, forløb dog, uden at dette skete.
Jeg havde allerede om Torsdagen gjort Afskedsbesøg i
Generalens Hjem og vilde derfor nødig opsøge ham der
om Søndagen, ogsaa af den Grund, at jeg til den Dag endnu
havde mange Afskedsbesøg at gøre; derimod var der en
af de danske Officerer, som endnu skulde tage Afsked
med denne General, der i det private Liv havde vist
sig meget elskværdig og saaledes gjort et stort Selskab
for os, kort efter vor Ankomst, og denne Officer bad jeg
da ogsaa tale om Sagen baade med Generalen og dennes
Frue, der altid havde forekommet mig at være en meget
rettænkende Dame.
Inden jeg endnu havde faaet nogen Meddelelse om,.
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hvilke Svar der var kommet paa denne Henvendelse,
kom Søndag Eftermiddag den Person, som Direktøren
for Thingvallaselskabet paa Rejsen til Kristianssand hav
de betegnet mig, og bad om at faa mig i Tale. Denne Mand
havde under vort hele Ophold virkelig gjort sig megen
Umage for at være os til Tjeneste, men jeg var personlig
kommet meget lidt i Berøring med ham, og navnlig var
der hidtil ikke ført nogen Forhandling om Pengesager
med ham. Han sagde, at det var kommet ham for Øre,
hvad der var blevet udtalt angaaende hans Stilling som
Generalagent, hvad han ansaa sig for at være, som det
ogsaa stod anført i de Bekendtgørelser, han lod udgaa
om, at man hos ham kunde faa Billetter til Rejser med
Thingvallaskibene, og paa hans Skilt. Der udspandt sig
da en lang Forhandling om, hvad der var blevet sagt, og
om hans Berettigelse til at kalde sig Generalagent, hvilket
endte med, at han udtalte, at han havde bestilt Ekstra
toget til os til den næste Dag, men at han følte sig for
nærmet, og derfor vilde lade mig vide, at han frasagde
sig alt Ansvar, saa at Toget vilde være at betale af os,
foruden forskellige Udlæg til Vogne, som han (mig uaf
vidende) havde besørget ved flere Lejligheder. Da jeg
svarede ham, at han kunde forholde sig ganske, som han
vilde, og at han ikke maatte tro, at han kunde sætte os
i Forlegenhed, da vi ikke manglede Penge, slog han
imidlertid om, blev meget høflig, bad paa en Maade om
Forladelse, tilbød paa ny sin Tjeneste i enhver Retning
og tog dermed Afsked.
Hvad Meningen egentlig var med hans Besøg, maa jeg
tilstaa, at jeg ikke ret forstod. Jeg betragtede det nærmest
som en Slags Rekognoscering.
For saa vidt muligt at sikre os alle, henvendte jeg mig
endnu samme Aften til vor Konsul, der meget beredvilligt
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lovede mig i Nødsfald at ville skaffe alle de Penge,
der i Forbindelse med mit Kreditiv behøvedes til at ord
ne Forholdene for de skandinaviske Deltagere, samt at
ville være til Stede hos mig fra den næste Morgen til vor
Afrejse. Jeg havde tillige sikret mig Nærværelsen af en
af vore Officerer; Sheriffen havde sit Kontor over for
Hotellet og kunde let tilkaldes, og det var min Agt,
saafremt Nødvendigheden bød det, at betale ved Hjælp
af de Penge, som Konsulen havde lovet at skaffe, og at
faa oprettet en notarialiter bekræftet Fremstilling af
Sagerne, som jeg kunde fremlægge for Krigsministeriet
hjemme.
Midt under disse Bryderier var det, at vort Besøg i
den danske Haandværkerforening fandt Sted. Denne
indtog vel ingen særdeles fremragende Plads iblandt de
ret talrige Foreninger i Chicago, men for at det ikke
skulde se ud, som om vi ringeagtede de mindre højtstillede i den danske Koloni, havde jeg givet Tilsagn
om, at vi skulde møde. Ikke alle de danske udsendte
kunde dog deltage, idet der tillige var kommet den
foran omtalte Indbydelse fra Skandinaverne i St. Paul
og Minneapolis om i de sidste Dage at møde til en stor
Fest, som de vilde give for deres Landsmænd. Det blev
derfor kun et Antal af i det hele 6 Officerer og 6 Under
officerer, der tillige med mig kunde møde i Haandværkerforeningen, hvor der vel i alt var 2—300 danske Haandværkere, som Deltagere i Festen. Foruden os militære
var indbudt den danske Konsul og nogle faa af de mere
fremtrædende Danske. Det var vel blevet sagt mig, at
der var ikke faa Socialister og enkelte Anarkister blandt
Deltagerne, og at vi derfor ikke maatte tage det strengt
med, hvad enkelte kunde finde paa at sige i de Taler,
som uundgaaeligt vilde blive holdt. Jeg havde af den
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Grund taget den Beslutning at svare, dersom Talerne
vilde iagttage et vist Maadehold, men øjeblikkelig at
rejse mig og gaa, hvis der skulde blive fremsat noget til
Forhaanelse af Danmark, den danske Regering eller
den danske Hær. Jeg havde i den Anledning truffet den
Aftale med de mig ledsagende militære, som jeg vidste
vilde blive anbragt rundtom mellem de civile Deltagere
ved de lange Borde i den store Sal, at de, hvis de saa
mig rejse mig og gaa, øjeblikkelig uden at indlade sig
paa nogen Diskussion skulde følge mit Eksempel.
Det var naturligvis i en ikke ringe Spænding, at jeg
mødte til Festen og indtog den for mig bestemte Plads
ved Bordet. Vor Konsul havde anmodet mig om ikke
at udbringe Kongens Skaal, hvormed vi ellers altid be
gyndte enhver større Fest, fordi den efter hans Mening
let kunde fremkalde ubehagelige Demonstrationer, og det
saa den næste Dag vilde staa i Bladene, at de Danske
ikke kunde samles, uden at der straks opstod Strid og
Uenighed. Jeg var gaaet ind paa hans Anmodning,
saaledes at det skulde gælde for en Forglemmelse fra
min Side.
Over for mig sad en Herre ved Navn Lund, der var
Blikkenslager og særlig var blevet mig udpeget som
nærende fuldstændig anarkistiske Anskuelser. Det var
efter mit Ønske, at han var anbragt saaledes, idet jeg
derved lettere kunde iagttage hans Færd.
Efter nogle Taler af almindeligere Art samt en Velkomst
hilsen og en Skaal for Danmark, rejste Herr Lund sig
for at udbringe Skaalen for den danske Hær. Det var
naturligvis med den største Opmærksomhed, at jeg iagttog
og paahørte ham. Til min store og glædelige Overraskelse
begyndte han med at sige, at de, som kendte ham nøjere,
vistnok vilde være forbavsede ved at se ham den Aften
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bære Erindringsmedaillen fra Krigen 1864. Han vilde
dog meddele, at det var den første og blev den sidste
Gang, at han blev set bærende en Orden; men han holdt
den højt i Ære og vilde overlade den til sin Søn som det
dyrebareste Arvestykke, han ejede. Han udtalte derpaa,
af hvilke Anskuelser man end kunde nære med Hensyn
til Samfundsforhold, saa var det dog en Pligt for enhver
rettænkende Mand at værne sit Land, naar det udefra
truedes med Vold, og at ofre Liv og Blod for det, om saa
behøvedes. Han regnede det blandt sine kæreste Minder,
at han havde tjent i Hæren under saa alvorlige Forhold
som i 1864, og han vilde ikke agte nogen, der tænkte
anderledes. Han fortsatte derpaa med at omtale Hæren
paa en saadan Maade, at jeg aldrig har hørt noget skøn
nere sagt om den, og sluttede med at udtale de bedste
Ønsker for dens Fremtid og for de kommende Slægters
Kærlighed til Fædrelandet.
Hans Tale blev modtaget med den største Jubel, og
jeg tænkte, at naar de danske amerikanske Socialister
og Anarkister var af saadan Mening, saa kunde vi let
enes, og Festen fortsattes derpaa og endtes i den bedste
Harmoni. Herr Lund var i det hele den ivrigste for at
gøre os det saa godt og behageligt som muligt og for at
faa os til at føle os som Landsmænd og Brødre til de i
Festen deltagende civile, og vi tilbragte derfor nogle
ret glade og interessante Timer sammen med dem indtil
langt ud paa Natten.
Hvad Pengespørgsmaalet angik, endte det heldigvis
ikke saa galt, som det havde kunnet befrygtes. Om For
middagen efter Festen i Haandværkerforeningen kom
der Bud til mig, at den amerikanske General, som jeg
ovenfor har nævnt, havde indfundet sig og i Øjeblikket
opholdt sig i Hotelejerens Kontor. Dette var en Slags
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Helligdom, et privat Sted, hvor Gæsterne i Hotellet i
Regelen intet havde at gøre. Jeg begav mig dog derind
og erfarede til min store Glæde, at ethvert Pengemellem
værende i samtlige Hoteller allerede var afgjort af Kon
sortiet.
Da jeg lidt senere tog ud i Lejren for at tage endelig
Afsked med de amerikanske Officerer, gik Rygtet, at
Konsortiet var gaaet fallit. Hos disse Officerer var der dog
ingen Misstemning at spore, thi de og de dem under
givne Tropper var sikrede ved den indbetalte Kaution.
Ellers var Stemningen noget trist hos andre, der havde
Penge til gode ved Konsortiet. Jeg spurgte, hvorledes
det vilde gaa de stakkels Indianere, der havde en saa
lang Vej hjem, og fik det Svar, at det maatte de selv om,
hvis Rygtet talte sandt. Netop som jeg forlod Lejren,
mødte jeg den anden amerikanske General, ham, der
havde forestaaet Forestillingerne. Til min store For
bavselse takkede han mig og bad mig bringe de øvrige
skandinaviske Deltagere hans bedste Tak for vor Færd
og tog Afsked med mig paa det venskabeligste. Efter
hvad der oftere var sagt mig om, at han havde følt sig
skuffet ved, at vi ikke vilde optræde for Publikum,
men blot havde forholdt os som Gæster eller Tilskuere,
var der virkelig Anledning til Forundring. At han i
Virkeligheden ikke nærede nogen Uvilje, i alt Fald ikke
mod mig personlig, beviste han ved et Aarstid senere
at indbyde mig som Gæst til sin Datters Bryllup.
Der var talt en Del om, at den anden amerikanske
General, som havde modtaget os i New York, vilde følge
os tilbage dertil. Det blev dog ikke til noget. Da jeg
indfandt mig paa Banegaarden til Afrejse, var han vel
til Stede, men undskyldte sig, og vi blev saa kun ledsaget
og henviste til en underordnet Agent, som ogsaa havde
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været i Toget ved vor Rejse til Chicago. løvrigt bekræf
tedes det fra alle Sider, idet en stor Mængde Skandina
ver var mødt for at sige Farvel til os, at Konsortiet havde
erklæret sig fallit samme Dag, et Par Timer efter, at
Generalerne havde været i Hotellet.
Jeg benyttede den første Lejlighed, da jeg i Toget
kunde tale med den nævnte Agent, til at spørge ham om,
hvorledes vi var stillede med Hensyn til den videre Del
af vor Rejse. Han svarede mig, at Toget var betalt,
og at han i øvrigt i sidste Øjeblik til Brug undervejs
havde faaet den Rest af rede Penge, som Konsortiet
besad, saa at dette virkelig havde behandlet os saa »fair«
som muligt under de forhaandenværende Omstændig
heder. Man havde endnu ikke faaet talt Pengene. Vi
talte dem saa i Fællesskab, og de viste sig at være netop
tilstrækkelige til, at vi for dem kunde spise til Middag
i Niagara.
Resten af Turen maatte udføres for vor egen Regning.
Dette voldte dog mindre Bryderier, end der kunde ventes,
thi allerede i Niagara indgik der Indbydelse til Under
officererne fra Skandinaver i New York om at bo hos
dem, og dermed var egentlig den største Vanskelighed
hævet. Officererne formaaede meget vel selv at betale
for Opholdet i New York, og for de Udgifter, som de
Festligheder, Skandinaverne her afholdt for os, vilde
medføre.
Den hele Rejse endtes saaledes til sidst heldigere og
bedre, end jeg egentlig fra først af havde vovet at for
udsætte, og det var mig en Glæde i København at kunne
tilbagelevere Krigsministeriet det modtagne Kreditiv i
urørt Stand, saaledes at Rejsen ikke kom til at koste
Staten noget.
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Dansk Artilleritidsskr. 1920 og Geografisk Tidsskr. 25. Bd. 1919-20,
S. 147.
Af Jubilæumsartikler om ham kan nævnes: 70-Aars OfficersJubilæum. Oberst Emil Madsen, Illustreret Tid. 59. Aarg. Nr. 18.
5. Maj; 70-Aars Officers-Jubilæum. Fhv. Oberst Emil Madsen, Ber
lingske Tid. 3% 1918.
Et sjældent Jubilæum (40-Aars Oberst-Jubilæum) Nationaltid.
31/io 1919-

OPLYSNINGER OG ANMÆRKNINGER
S. 5. x) Dansk Biografisk Leksikon (Art. Emil Madsen) har som
første Fornavn urigtigt Anders.
S. 12. 2) Meddelelser om Urtekræmmer- og Isenkræmmer- samt
Sukkerbagerlauget. Kbh. 1893.
S. 13.
Augustin Cyrille Gamél døde 1829, hans Søn Cyrille
Gamél 1879. Forretningen overtoges derefter af dennes to Sønner,
Etatsraad Augustin Gamél (1839—1904) og Dr. med. Arnold Gamél
(1848—1906). Den nuværende Indehaver af Firmaet er Augustin G.s
Søn Cyril Gamél (f. 1879).
S. 14. x) Ane Marie Vestenskov (1774—1848). 2) Det ene af de
Stræder, som indtil Københavns Brand 1795 laa, hvor nu Højbro
plads findes.
S. 15. x) Erindringerne er, som i Indledningen oplyst, nedskrevet
før 1911, altsaa inden Nikolaj Kirkes Genrejsning.
S. 17. x) Det antages, at der her foreligger en Hukommelsesfejl
fra Forf.s Side, idet Værelset, som findes endnu, nu kun har to
Fag og menes aldrig at have haft flere.
S. 19.
Kaptajn Joh. Jakob Schmidt, f 1857. Félicité Mariane
Schmidt, f. Gamél (1798—1835). 2) L. Courtaigne, f 1853, 65 Aar gi.
Frédérique Jeannette Courtaigne, f. Gamél (1799—1851).
S. 20. x) Jean Gamél (1812—68) var først Kok i det russiske Ge
sandtskab i København hos Baron Nicolai og derpaa hos Baron
Ungern-Sternberg. Senere overtog han Restaurationen: „Kongens
Klub“ paa Østergade, men magtede ikke denne Virksomhed. Efter
at have maattet opgive den drev han en Tid en Viktualiehandel,
var ogsaa en Overgang Restauratør paa Dampskibe, men det gik
mere og mere tilbage for ham, og han fristede i sin Alderdom kun
Livet ved Familiens Understøttelse. (Efter et utrykt Afsnit i Manu
skriptet til nærværende Værk).
Oberst Madsens Livserindringer.
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S. 28. x) Frederik Gudmann (1829—1879), islandsk Købmand i
København. 2) Fritz Trier (1830—1896), Tømmerhandler i Køben
havn, Søn af Grosserer Jacob Stephen Trier.
S. 29. x) Senere blev han Toldforvalter sstds. (+ 1882).
S. 38. x) Mouritz Friedenreich Mackeprang, f 1845, 53 Aar gi.
(Richter, 100 Aars Dødsfald). 2) Herman Dyssel Black, f 1861,
68 Aar gi. (Richter, anf. St.). 3) Kammerassessor Jørgen Salomon
Hansen (1822—1895).
S. 39. x) Agent Hans Christian Grønvold (1788—1852) æ Mette
Marie (1795—1860).
S. 40. 2) Hans Peter Levin Grønvold (1822—1884).
S. 41.
Emil Madsen har i „Fra Arkiv og Museum" I givet en
fornøjelig Skildring af Livet i Præstø i det Tidsrum, han besøgte
sin Faders Hjem der.
S. 42. x) Thorald Brendstrup (1812—1883), Landskabsmaler.
S. 43. x) Adolph Frederik v. d. Recke (1820—1867), Fuldmægtig i
Marineministeriet, Forfatter. 2) Christian Theodor Schmidt, Skuespil
ler, f 1865, 44 Aar gi. (Richter anf. St.). 3) Christian Møller (1825
—1910), Kommunalrevisor i København. 4) Holger Fr. Peter Topp,
Bogholder i København, f 1870 (Richter, anf. St.).
S. 44. x) Hans Arctander, f i Vestindien 1857, 25 Aar gi. (Richter,
anf. St.). 2) Joachim Ferdinand Richardt (1819—1895) Landskabsmaler.
S. 45. x) Denne Optegnelse er altsaa ældre end Chr. Møllers Død
(se Anm. S. 43 3).
S. 53. x) Frederik Løvenørn Bardenfleth (1781—1852), General
major, senere Generalløjtnant, f som kommanderende General i
Holsten og Lauenborg. 2) Frederik Lønborg (1805—1860), Major,
t som Oberst og Chef for den kgl. militære Højskole.
S. 55. x) Nicolai Peter Nielsen (1795—1860), Skuespiller ved
det kgl. Teater. 2) Joachim Ludvig Phister (1807—1896), Skuespiller
ved det kgl. Teater. 3) Niels Simonsen (1807—1885), Figurmaler.
S. 58. x) Jens Christian Johansen (1829—1864), Kaptajn i Ar
tilleriet. Se om ham: Axel F. Hansen: Mindeskrift over de i 1864
faldne Officerer.
S. 60. x) Christen Theodor Nielsen (1829—1907), Oberst i Artil
leriet, Afsked fra Hæren 1894.
S. 61. x) Frederik Bartholin (1829—1901) Afsked fra Hæren som
Oberstløjtnant 1891.
S. 62. x) Harald Rosenstand, Søn af Herredsfoged i Hads—Ning
Herreder, Justitsraad P. P. R., afskediget af Hæren som Sekond-
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løjtnant 1854. Hans Broder, Gehejmeetatsraad og kgl. Kabinets
sekretær F. V. F. Rosenstand, har uden Resultat ladet foretage Under
søgelser i Rusland for at faa Oplysninger om hans Skæbne der.
I Richter, Den danske Landmilitæretat hedder det: „Er formentlig
død i en kaukasisk Fæstning“.
S. 64. x) Gustav Grüner (1827—1896), afgik fra Hæren som
Kaptajn 1879, blev Hofjægermester. Ejede Høstmarke og Egensekloster i Himmerland.
S. 65. x) Christian Frederik Garde (1829—1912), afgik fra Hæren
som Premierløjtnant 1863, senere Justitsraad.
S. 68. x) Carl Christian Lundbye (1812—1873), Krigsminister
1856—59 og atter 1864 som Medlem af Ministeriet Monrad.
S. 69. x) Jonas Collin Lundh (1825—1911), Afgik fra Hæren
som Kaptajn i Ingeniørkorpset, senere Overvej inspektør.
S. 72. x) Carl August Adalbert Franciscus Johannes Brun (1828
— 1898) Oberst og Chef for Københavns Søbefæstning, Afsked fra
Hæren som Generalmajor 1889. 2) Otto Henrik Theodor Albert
Frederik August Moltke (1827—1897), Oberst af Artilleriet, Afsked
fra Hæren 1892 som Generalmajor og Chef for Københavns Væb
ning.
S. 73. x) Valdemar Rudolf Raasløff (1815—1883), Afsked fra
Hæren som Kaptajn 1851. Krigsminister i Ministeriet Frijs 1866—
1870.
S. 77. x) Det følgende Afsnit (indtil S. 87, Linie 8 f. o.) er trykt
i den af Emil Madsen selv foretagne forkortede Gengivelse, som
er offentliggjort i Illustreret Tidende 1917.
S. 80. x) Johan Peter Baggesen (1800—1853) Major i Artilleriet.
2) Søren Adolf Arendrup (1834—1875), Afsked fra Hæren som Kap
tajn 1874, gik i ægyptisk Tjeneste og faldt som Chef for en Ekspe
dition mod Abessinierne 1875.
S. 91. x) Adam Gottlob Moltke-Hvitfeldt (1798—1876), Greve,
Gehejmekonferensraad. Hans Hustru var en russisk Grevedatter
Elisabeth Rasumowska (1811 — 1892) 2) Sognepræst i Svindinge var
dengang F. F. Bierring (1813—1879).
S. 108. x) Den 31. December 1863.
S. 113. x) 2. Divisions Stabschef var Major E. F. Schau (1826—
1864); han blev dødelig saaret ved General du Plats Side under
Stormen paa Dybbøl den 18. April 1864.
S. 117. x) Chef for 5. Regiment var Major A. C. J. Myhre (1817
— 1894), Afsked fra Hæren som Oberst 1868.
14*
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S. 125. x) Chefen for 6. Brigade var Oberst Otto Bulow (1812—
1895), ved sin Afgang fra Hæren 1882 General og Chef for 2.
jydske Brigade.
S. 127. x) 6. Brigade bestod af 5. og 10. Regiment.
S. 128. 4. Brigade (Wilster) bestod af 4. og 6. Regiment, den kom
fra Frederiksstad og hørte til 2. Division.
S. 137. x) Se Anm. til S. 1131).
S. 139. x) Ulrik Christian v. Schmidten (1815—86), Generalkrigs
kommissær. Efter sin Afsked fra Hæren blev han (1866—85) Borg
mester og Auktionsdirektør i Aarhus. 2) Christian Mars Gorm
(1821—1902), afgik fra Hæren som Stabsintentant 1891.
S. 141. x) Overgeneral var, efter de Mezas Afskedigelse fra denne
Post, den S. 131 nævnte Generalløjtnant Georg Daniel Gerlach (1798
— 1865).
S. 148. x) Henrik Theodor Werliin (1837—90), Digteren Chr.
Winthers Stifsøn, død som Fuldmægtig i Finansministeriet.
S. 154. x) C. C. A. H. v. Gåhier.
S. 158. x) William Balduin Jespersen (1840—64).
S. 163. x) Stiftamtmand over Fyns Stift var under Krigen Gehejmekonferensraad, Kammerherre Ivar Johan Unsgaard (1798—1872),
Indenrigsminister 1856—59 og 1857—59 tillige midlertidig Minister
for Holsten og Lauenborg.
S. 166. x) Mathias Georg Gotthilf Steenstrup (1822—1904), Dr.
phil., Redaktør af „Dansk Maanedsskrift“ 1855—68. 2) Balthasar
Matthias Christensen (1802—82), Overretsprokurator; en af Førerne
for „Bondevennerne“ og „Det forenede Venstre“.
S. 167. x) Paul Ulrich Scharffenberg (1810—82), ved sin Afgang
fra Hæren 1879 General og Chef for 1. Generalkommando. 2) Jacob
Frederik Marius Ernst (1820—97), ved sin Afgang fra Hæren 1890
General og Generalinspektør for Ingeniørtropperne.
S. 169. x) Otto Valdemar Hoskiær (1829—1895), ved sin Afsked
fra Hæren 1890 Oberst i Ingeniørkorpset.
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1862: M. Modbemærkninger til Artiklen: General Thestrup og General
staben, af a, i Fædrelandet 1862, Nr. 262. Fædrelandet Nr. 283.
1863: Sjælandske Stednavne, undersøgte med Hensyn til Betydning og
Oprindelse, paa Grundlag af de ældre Skrivemaader efter Dr. I. H.
Larsens Manuskript. Annaler for nordisk Oldkyndighed og Historie.
S. 179—363.
Samsøs Stednavne, Supplement til den foregaaende Afhandling, ib.
S. 364—75. Jfr. til begge: F. Dyrlund i Tidsskrift for Philologi
og Pædagogik VII, S. 94—99.
—
Nogle Betragtninger over Opmaalingsvæsenet i Danmark. Dag
bladet Nr. 62, 63. Hertil: Chr. Steen & Søn. ib. Nr. 72. Hertil:
Madsen, ib. Nr. 89. Mansas og Buils Kort over Danmark. Hertil:
A. Buil og L. Both. ib. Nr. 99. Tillæg.
1864: —m. Samsø. Dansk Maanedsskrift. II. S. 466—80. Se B. T. 1865,
Nr. 16.
1865: —m. Regjeringssædets Forlæggelse fra Turin til Florents. Dansk
Maanedsskrift I. S. 159—80.
— — l. Frankrigs Hærbestyrelse under Krimkrigen. D. M. T. S. 257
—77.
1866: V. P. De tre nordiske Rigers Forsvarsevne. Dansk Maanedsskr. I.
S. 173—268. Anm. i D. M. T. 1866, S. 193—94 og i Dagbi.
1866, Nr. 95, Tillæg.
—
—m. Samfundsforhold paa Landet i det sydlige Fyn. Dansk Maa
nedsskr. II., S. 1—32.
—
C. A. Den europæiske Situation (Begyndelsen af Maj 1866).
D. M. T. S. 137—52.
—
C. A. Bemærkninger i Anledning af Krigen mellem Preussen, Italien
og Østerrig. D. M. T. S. 201—23. Anm. i Fædrelandet 1866 Nr. 222.
Uddrag i Dagbladet 1866 Nr. 229, Tillæg.
—
V. Prydi. Fra Malta til Gibraltar. Fra alle Lande. 3 Dels 4—5.
Hæfte, S. 253—310.
—
Om Retskrivning af Stednavne. Tidsskr. f. Philologi og Pædagogik
VI. S. 263—298. Jfr. F. Dyrlund ib. VII. S. 94—99. Se Dagbladet
1866, Nr. 104.
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1866: P. Krigsskuepladsen i Mellemtyskland. B. T. Nr. 150—152.
—
P. Den preussiske og den østerrigske Hærmagt. B. T. Nr. 153—
54, 156—58, 160—61.
—
P. Infanteriets taktiske Enhed og Hærplanen. B. T. Nr. 286, 288,
289, 290.
1867: Det nordtyske Forbunds Hærvæsen. Forelæsning holdt paa den
Kongelige Militære Højskole. Forøget, samt berigtiget indtil Decem
ber 1867. Udgivet af den Kongelige Militære Højskole Kbh. 1867.
133 S. Anm. i D. M. T. 1868 S. 135—37.
—
Ledede Udgivelsen af: Statistiske Meddelelser angaaende den dan
ske Krigsmagt. Udarbejdede ved, og med Krigsministeriets Tilladelse
udgivne af Generalstaben. Kbh. 1867. 4to 166 S. og Rettelser.
Anmeldt i Fædrelandet 1867 Nr. 251. Uddrag i Dagbladet 1867
Nr. 260. Hertil: ib. Nr. 264 af J. Bahnson. Hertil: E. Madsen
ib. Nr. 274.
—
Gh. Det Rigsdagen forelagte Lovforslag om Hærens Ordning.
Dansk Maanedsskr. I. S. 212—260. Se Dagbladet Nr. 91, Tillæg.
—
De fyenske Alper. Dansk Maanedsskr. II. S. 183—90.
—
Den franske Grænse fra Nordsøen til Sveiz. D. M. T. S. 129—
41. Se Dagbladet 1867 Nr. 180.
—
Norges Hærvæsen. En sammentrængt Oversigt. D. M. T. S. 201—52.
—
E. M. Det preussiske Fængnaalsgevær. Folkelæsning. Smaastykker
1. Bd. 3. Hæfte S. 94—102.
—
E. M. Remingtons Gevær. Folkelæsning. Smaastvkker. 1. Bd. 4.
Hæfte S. 37—46.
—
C. A. Angaaende Bemærkninger i Anledning af Landsforsvarets
forestaaende Ordning. B. T. Nr. 24 og 25. Jfr. ib. Nr. 8 af — n —.
Hertil: Balthasar Christensen, ib. Nr. 30, og —n—. ib. Nr. 43.
Hertil: C. A. ib. Nr. 70.
—
C. A. Bemærkninger om de nye Haandskydevaaben og deres Ind
flydelse paa Fodfolkets Uddannelse. B. T. Nr. 56, 58.
1867—69: Anmeldelse af en Del nyere svenske Skrifter vedrørende
Krigshistorien. H. T. 3. R. VI. S. 556—654.
1868: Lidt om Telegrafering til Krigsbrug. D. M. T. S. 63—79.
—
Anonym. En fransk Hærafdelings Skjæbne under Tilbagetoget i Rus
land 1812. D. M. T. S. 80—86.
—
C. A. Om Landsknægt-Regimenterne i det 16de Aarhundrede.
D. M. T. S. 141—85.
1869: Fire Landslag: Zama — Hastings — Leipzig (Breitenfeld) — Koniggråtz (Med et Kort).
For Ide og Virkelighed. S. 242—93 og 707—851. Jfr. ib. 1870 I.
S. 72—74: Til vore norske Læsere af R. Nielsen og R. Schmidt.
Anm. i Fædrelandet 1869, Nr. 302 af x.
—
Om Befæstningerne i Sverig og Norge. Tidsskrift for Krigsvæsen.
S. 242—84 og 297—386.
1870: E. M. Om ældre og nyere Tiders Befæstninger. Folkelæsning.
Smaastykker. 3. Bd. 6. Hefte, S. 338—60.
—
E. M. Artikel om den fransk-tyske Krig. Fædrelandet Nr. 188.
1871: Højdeforholdene paa den sjælandske og den fyenske Øgruppe.
Foredrag holdt i det kgl. Landhusholdningsselskab d. 22. Marts
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1871. Tidsskrift for Landøkonomi 4 R. V. S. 513—49. — Kort
Referat i Ugeskr. f. Landmænd 4 R. I. S. 311 —14.
1871: E. M. Generalstabens Kort i Maalestokken 1 :20 000. Tidsskrift for
Landøkonomi 4 R. V. S. 563—68.
1872: E. M. Nutidens Orgelskyts. Folkelæsning. Smaastykker. 5 Bd. 1.
Hæfte, S. 26—46.
—
C. A. Det preussiske Gardekorpses Feltmanøver d. 9. September
1872. Tidsskrift for Krigsvæsen S. 131—57.
1874—75: Om naturlige Dækninger under Udvirkningen. M. T. 4. Aarg.
S. 184—213.
1876—77: Rumænien, Bulgarien og Rumilien som Krigsskueplads. (Fore
drag holdte i April 1877). M. T. 6. Aarg. S. 255—317, 466—521.
1877: Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger og Forhold.
Autographeret som Grundlag for Forelæsninger i Officerskolens
ældste Klasses Stabsafdeling, 4to. 568 S.
1879: Vejledning i Generalstabstjeneste. Autographeret som Grundlag for
Forelæsninger i Officerskolens ældste Classes Stabsafdeling. 4to.
706 S. og Indhold.
—
En Rejse i Balkan sammen med Kaptejn Hoskjær. Foredrag i
Geografisk Selskab 15. Decbr. 1879. Referat i Jyllandsposten
Nr. 294, i Nationaltidende 16. Decbr., i Dagbladet Nr. 293, i
Fædrelandet Nr. 293.
1880: Udsigt over Hærordningens vigtigste Grundsætninger og Forhold.
Trykt som Grundlag for Forelæsninger i Officerskolens ældste
Klasses Stabsafdeling. Kbh. 365 + III. S.
1881 : En Officer. En dansk Soldats Enekamp. V. F. Aarg. 1 Nr. 1 2. Jan.,
optrykt i V. F. 1901 Aarg. 21 Nr. 534 9. Juni.
1885: Om Fodfolkets Udrustning i de danske Hære under Frederik II.
H. T. 5. Række V. S. 489—575.
1886: Yderligere Oplysninger om den Kristiern Aalberg’ske Expedition til
Grønland i 1568. G. T. Bd. 8. 1885—86. S. 115.
—
Om nogle formentlig i Danmark forfattede militære Skrifter fra det
16de Aarhundrede og de i samme indeholdte Oplysninger. M. T.
XV. S. 97—112.
1888: Bahus’s Belejringer under den nordiske Syvaarskrig. V. F. Aarg. 8.
Nr. 202—205. 16. og 30. Septbr., 14. og 28. Okt.
1896: Om Betydningen af Landenes geografiske Forhold for deres Magtomraade. G. T. Bd. 13 1895—96, S. 93—99 med et Kort.
—
Anmeldelse af Geographical Positions constructed by Axel Staggemeier. G. T. Bd. 13 1895—1896, S. 179—180.
—
Rejseliv i Schweiz. Museum. Tidsskrift for Historie og Geografi.
S. 123—150.
1897: Om Fodfolket i de danske Hære i det 16de Aarhundrede. H. T.
7. Række I. S. 165—215.
1898: Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede I.
Tjenestevilkaarene M. T. Tillægshæfte til 27. Aarg. S. 1—89.
—
Om Rytteriet i de danske Hære i det 16de Aarhundrede. H. T.
7. Række I. S. 414—460.
1899: Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede II. An
skaffelserne af Materiel. S. 92—177. M.T. Tillægshæfte til 28. Aarg.

216
1898: Gustav Grüner. V. F. Aarg. 18. Nr. 448. 20. Febr.
—
Peter Nicolaj Neuhaus. V. F. Aarg. 18. Nr. 461. 21. Aug.
1899: Om Artilleriet i de danske Hære i det 16de Aarhundrede. H. T.
7. Række II. S. 135—176.
1899—1902: Bidrag til Præstøs Historie. Fra Arkiv og Museum I. S. 446
—475.
1900: Udsigt over den geografiske Udbredelse af nogle i Danmark forekom
mende Stednavnsklasser. G. T. Bd. 15. 1899—1900. S. 153—177.
—
Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede III.
Operative Forhold S. 178—293. M. T. Tillægshæfte I til 29. Aarg.
1901: Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede IV.
Befæstningerne. S. 294—374. M. T. Tillægshæfte II til 30. Aarg.
—
Carl Andreas Anker. Personalhistorisk Tidsskrift Række IV. Bd. 3.
—
De kongelige Rustkamre i det 16de Aarhundrede. V. F. Aarg. 21.
Nr. 535—538. 23. Juni, 7. og 21. Juli, 4. Aug.
1901—03: Billedet med Set. Georg i Aarhus Domkirke. Samlinger til
jydsk Historie og Topografi. 3. Række. III Bd. S. 143—150.
1901—03: Christian III’s Rejse i Jylland 1546. Samlinger til jydsk
Historie og Topografi. 3. R. III Bd. S. 418—452.
1902: Udsigt over den geografiske Udbredelse af nogle i Danmark fore
kommende Stednavnsklasser. (Slutning). G. T. Bd. 16. 1901 —1902.
S. 3—18.
—
Anmeldelse af: C. Raymond Beazley: The dawn of modem geography, London 1897, og af John E. Marr: The scientific study of
scenery, London 1900. G. T. Bd. 16. 1901 — 1902. S. 125—131.
—
Anmeld, af 2. Bind af C. Raymond Beazley: The dawn of modem
geography. London 1901. G. T. Bd. 16. 1901 — 1902. S. 263—268.
—
Forskellige Forhold ved den danske Hofstat i det 16de Aarhundrede,
særlig dets anden Halvdel. H. T. 7. Række III. S. 399—454.
— Studier over Danmarks Hærvæsen i det 16de Aarhundrede. IV.
Befæstningerne. (Slutning). S. 375—458. M. T. Tillægshæfte I til
31. Aarg.
1903: To Besøg i Stillingerne ved Konstantinopel 1878. V. F. Aarg. 23.
Nr. 592. 30. Aug.
—
En Aften i Iamboli. V. F. Aarg. 23. Nr. 598. 22. Novbr.
1904: Anmeldelser af nye Udgaver af gamle geografiske Skrifter. G. T.
Bd. 17. 1903—1904. S. 224, 259—262.
—
De nationale Tropper samt Hærvæsenets Styrelse i det 16de Aar
hundrede. H. T. 7. Række V. S. 123—223.
1904—05: Bidrag til Oplysning om jydske Kronbønders Levesæt og For
hold i Frederik II’s og Christian IV’s Tid. Samlinger til jydsk
Historie og Topografi. 3. R. IV. Bd. S. 175—221.
1905: De kongelige Stalde og Stutterier i det 16de Aarhundrede. Fra
Arkiv og Museum. Bd. 2. H. 5. S. 421—462.
1906: Anmeldelse af: Otto Nordenskjold, J. Gunnar Andersson, C. A.
Larsen och C. Skottsberg. Antarctic. Två år blandt Sydpolens isar.
Stockholm 1904. G. T. Bd. 18. 1905 — 1906. S. 132—135.
—
Anmeldelse af: Veth. Java, geographisch, ethnologisch, historisch
I—III. Haarlem 1896—1904. G. T. Bd. 18. 1905—1906. S. 184
— 188.
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1906—08: Klejtrup Voldsted. Samlinger til jydsk Historie og Topografi.
3. R. V. Bd. S. 167—175.
1907: Christian III’s Rustninger og krigerske Foretagender efter Grevens
Fejde. Tillægshæfte II til M. T. Aarg. 36. 66 S.
1908: Leverancer og Leverandører til det danske Hof i den 2. Halvdel
af det 16de Aarhundrede. Fra Arkiv og Museum. Bd. 3. H. 6.
S. 491—572.
—
De vigtigste af danske i arktiske Egne udførte Rejser og Forsk
ninger. G. T. Bd. 19. 1907—1908. S. 33—40, 114—124, 172—184.
—
Anmeldelse af R. Parkinson: Dreissig Jahre in der Sudsee. Stutt
gart 1907. G. T. Bd. 19. 1907—1908. S. 223—225.
—
Anmeldelse af Bjørnbo og Petersen. Anecdota cartographica septentrionalia. Kbhvn. 1908. G. T. Bd. 19. 1907—1908. S. 253—254.
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Oversat af H. Flygare. Stockholm 1907. G. T. Bd. 19. 1907—1908.
S. 255.
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Anmeld, af: Beazley. The dawn of modern geography III. Oxford
1906. G. T. Bd. 19. 1907—1908. S. 256—260.
1909: Den danske Generalstab i ældre og nyere Tid indtil 1880. M. T.
Tillægshæfte I til Aarg. 37. 74 S.
—
Sten Maltesen Sehested. Personalhistorisk Tidsskrift, Række 5,
Bd. 6. (Aarg. 30.) 23 S.
—
Otte Offesen Skram. Samlinger til jydsk Historie og Topografi.
3. R. VI. Bd. 2. H. S. 142—149.
1910: Anmeld, af: Ejnar Mikkelsen. Conquering the arctic ice. London
1909. G. T. Bd. 20. 1909—1910. S. 47—50.
—
De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Asien.
G. T. Bd. 20. 1909—1910. S. 111 — 117, 148—152, 196—202,
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—
Anmeld, af: E. J. Chambers. Canadas fertile Northland. Ottawa
1907. G. T. Bd. 20. 1909—1910. S. 157—159.
—
Nikolaj Kirke og Kirkegaard. Historiske Meddelelser om Køben
havn. Bd. 2. H. VI. S. 409—456.
1911: De kongelige Jagter og Fiskerier i det 16. Aarhundrede. Fra Arkiv
og Museum. Bd. 4. H. 5. S. 487—533.
1911 —12: Tøjhuset i København. Meddelelser om København. S. 161 —195.
1912: De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Amerika.
G. T. Bd. 21. 1911 — 1912. S. 103—112, 152—158, 203—207,
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Mindre Meddelelser. Olie som Brændsel i Dampskibe. Set. Johns
Havn. Guayaquil. New Yorks Havn. G. T. Bd. 21, 1911 —1912.
S. 244—245.
—
De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika.
Bd. 21. 1911 — 1912. S. 298—301.
1913: Københavns Øster Kvarter. Nikolaj Rode. Historiske Meddelelser
om København. Bd. 4. H. II. S. 73—139.
1914: Jylland i det 16de Aarhundrede. Udgivet af Selskabet for jydsk
Historie og Topografi. Kbh. I Kommission hos G. E. C. Gad. 266 S.
—
Om Skovene ved Frederiksborg. Helsingør. Helsingørs Central
trykkeri. 51 S.
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1914: The most important Danish geographical investigations after 1889.
X Congresso intemazionale di Geografia. Roma. 27. marzo—3.
aprile 1913. 15 S.
—
De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Afrika.
G. T. Bd. 22. 1913—1914. S. 26-33, 68—77, 121 — 129.
—
De vigtigste af danske foretagne Rejser og Forskninger i Austra
lien og paa Sydhavsøerne. G. T. Bd. 22. 1913—1914. S. 163—167.
— Anmeld, af: W. M. Davis og G. Braun. Grundzüge der Physiographie.
Leipzig og Berlin 1911 og af: W. M. Davis og Dr. A. Rühl. Die
erklärende Beschreibung der Landformen. Leipzig og Berlin 1912.
G. T. Bd. 22. 1913—1914. S. 218—221.
—
Det kongelige Geschirkammer. Historiske Meddelelser om Køben
havn. Bd. 4. H. V. S. 342—354.
—
Mine Oplevelser under Tilbagetoget fra Dannevirke. Nationaltidende
Nr. 13542 30/x Aften og Nr. 13544 31/x Aften.
1915: Bidrag til Københavns Historie, særlig i Kristian IV’s Tid. I. Yder
ligere Oplysninger om Kvarteret ved Holmens Kanal. II. Rosen
borg Have. Historiske Meddelelser om København. Bd. 5. H. III.
S. 202—230.
1916: Kongens Møller i Københavns Len paa Kristian IV’s Tid. Historiske
Meddelelser om København. Bd. 5. H. IV. S. 295—308 og H.
VI. S. 462—476.
1917: —en. Hvorfor standsedes den tyske Offensiv paa Rigafronten?
M. T. Aarg. 46, Nr. 19. 1. Okt. S. 344—345.
—
Anonym. Forandringer i Taktiken. M. T. Aarg. 46. Nr. 20. 15. Okt.
S. 363—365.
—
Skydninger uden fjendtlige Formaal i og ved København.
Historiske Meddelelser om København. Bd. 6. H. III. S. 187—204.
—
Gamle jydske Gaardes Mængde og Alder. Samlinger til jydsk
Historie og Topografi 4. Række Bd. 3. H. I. S. 1—21.
—
Sankta Sophia. Nat og Morgen. Aarg. 21. Novbr. S. 125—126.
—
Fra mit militære Liv i Fredstid. Illustreret Tid. 58. Aarg. I. Nr. 54
14. Okt. S. 315. II. Nr. 55. 21. Okt. S. 338. III. Nr. 56. 28. Okt.
S. 342. IV. Nr. 62. 9. Decbr. S. 429. V. Nr. 63. 16. Decbr.
S. 447.
1918: Fremkalder stærk Skydning Regn og Sne? G. T. Bd. 24. 1917—
1918. S. 186.
—
Petra. G. T. Bd. 24. 1917—1918. S. 311—313.
—
Bidrag til Københavns Historie, særlig i Kristian IV’s Tid. I.
Københavns Slot og Slotsholmene. II. Slotsholmen og Bremer
holm. Historiske Meddelelser om København. Bd. 6. H. VI.
S. 443—471 og H. VIII. S. 583—610.
—
Fra mit militære Liv i Fredstid. Illustreret Tid. 59. Aarg. VI.
Nr. 1. 6. Jan. S. 4. VII. Nr. 4. 27. Jan. S. 44. VIII. Nr. 18.
5. Maj S. 251. IX.—X. Nr. 20. 19. Maj S. 290.
1919: Kongelige Bygninger i København i Christian IV’s Tid. I. Børne
huset. II. Silkevæverierne. III. Den gamle Mønt. IV. Farverierne.
Historiske Meddelelser om København. Bd. 7. H. III. S. 203—233.
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Garde, C. F., Ingeniør, Side 65.
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Schtall (?), russisk General, Side 178.
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Steenstrup, M. G. G., Forfatter, Side
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Sten, Boghandler, Side 43.
Steinmann, P. F., Generalmajor, Side
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Todleben, russisk General, Side 178.
Topp, H. F. P., Bogholder, Side 43
—44.
Trier, F., Tømmerhandler, Side 28,
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— Ida, f. Blytmann,. Side 46.

d’Ugues, Marquis, Side 102.
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RETTELSER OG TILFØJELSER.
S. 20, L. 2 fra oven: Efter „Jean“ tilføjes: n1)“.
-44,-17
—
: „Krack“, læs „Krak“.
- 55, - 13 fra neden: Efter „la Cour“ tilføjes: w1)“.
- 210, - 10 fra neden indskydes: „S. 551). Niels Georg la Cour (1797
—1876), i 1848 Major i Fodfolket, Afsked fra Hæren som Gene
ralmajor 1858.“
- 21, L. 7 fra neden indskydes: „S. 591). Frederik Christian Good
(1827 — 1880), under Krigen 1864 Kaptajn og Stabschef ved
Ingeniørkommandoen, senere Departementschef i Krigsministeriet.“
- 211, L. 8 fra neden: Noten 2) skal henføres til S. 93 som Note 2).

