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FORORD

En af hovedpersonerne i det spil om Danmarks skæbne, 
som for hundrede år siden fandt sin afslutning på Dyb
bøl og i Wien, var D. G. Monrad. Som landets konseils
præsident fra 31. december 1863 til 8. juli 1864 er han 
den, på hvem ansvaret falder tungest, men han er også 
den, der følte det således. Hans usædvanligt sammen
satte psyke, hans politiske indsats som junigrundlovens 
hovedkoncipist, som kultus- og indenrigsminister under 
Hall og som den ledende minister i de skæbnesvangre 
måneder af 1864, hans gerning som præst, biskop og 
teologisk forfatter gør det sikkert, at forskningen fort
sat vil interessere sig for ham som en central skikkelse i 
dansk historie.

Som følge heraf vil heller ikke mindre bidrag til 
Monrads historie være uden interesse; den her med
delte lille brevsamling har den fordel, at den indirekte 
afspejler stemninger i Monrads hjem i de kritiske må
neder, samtidig med at den yder sit bidrag til den be
lysning af hærens vilkår, som i dette hundredår er gen
stand for så stor opmærksomhed. Det kan næppe hæv
des, at de her foreliggende breve giver noget afgørende 
nyt, men alligevel er de værd at læse, de er i sig selv af 
ikke ringe værdi, de er skrevet af en reserveofficer, som 
- sit tilhørsforhold til socialt andre, akademiske, kredse 
til trods — føler sig nærmest knyttet til det menige 
mandskab, for hvilket hans beundring står i ligefremt 
forhold til den ringeagt, stedvis foragt, han nærer for 
hærens linjeofficerer, især stabsofficererne — de er 
skrevet af en ung mand, munter, levende, men også let 
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påvirkelig af de voldsomme begivenheder, han deltager 
i, uden det overblik, som kunne give hans domme 
større vægt.

Samlingen omfatter i sammenhæng breve fra august 
1863 til august 1864, men indrammes af nogle få breve 
af en anden karakter — til indledning et sommerferie
brev fra Stokkerupgård ved Tårbæk og nogle glimt 
fra 10. bataillons liv i Fredericia og i Flensborg — til 
afslutning nogle breve fra høsten 1865, da brevskrive
ren er på Lolland for at forberede sig til landmands
livet på New Zealand. Der er selvsagt en mærkbar for
skel på den lette, fornøjelige sommerferiestemning fra 
Hages landsted og det praktiske livs krav på Nøbølle- 
gård. Krigen har modnet den muntre student; men den 
har vel tillige taget noget af den umiddelbare livsglæde 
fra ham.

Brevene er skrevet af D. G. Monrads ældste søn 
Viggo Monrad til hjemmet — de fleste er til hans moder, 
enkelte til faderen og den et år ældre søster Ada. I sit 
ægteskab med murermester Liitthans9 datter Emilie 
havde D. G. Monrad fem børn: Ada Marie Monrad 
(1841-1915), der ægtede nationaløkonomen, professor 
N. C. Frederiksen (1840-1905), Viggo Monrad (1842- 
1923), Louise Dorothea Monrad (1845-1921), gift 
med Herlufsholm-rektoren, professor O. F. Bache 
(1845-1943), Johannes Henrik Monrad (1849-1915), 
der gjorde sig bekendt som foregangsmand for mejeri
bruget i De forenede Stater, og Karen Birgitte Monrad 
(1858-1927), der efter faderens død giftede sig med 
grosserer Carl Neergaard Frederiksen (1851-1904).

Viggo Monrad, der i 1860 blev student fra Borger
dydskolen på Christianshavn, skulle have været jurist, 
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men meldte sig allerede 6. maj 1861 som reserveoffi
cersaspirant, 3. februar 1862 blev han efter at have 
gennemgået skolen på Frederiksberg, sekondløjtnant og 
ansat ved 10. bataillon, 23. september 1862 blev han 
permitteret, men indkaldtes igen 25. september 1863. 
Under krigen deltog han, som det også fremgår af bre
vene, i nogle mindre træfninger syd for Dannevirke, af 
større fægtninger 28. marts ved Dybbøl og 29. juni på 
Als. For sin deltagelse i Dybbølfægtningen fik han 5. 
maj ridderkorset. Han udnævntes 12. november 1864 
til premierløjtnant, men 5. august 1865 fik han sit ud
skrivningspas og 1. oktober s. å. fik han tilladelse til i 
3 år at rejse udenlands. Han fulgte faderen til New Zea
land, men blev dernede, da forældrene i 1869 vendte 
hjem. Først i 1885, efter at hans første hustru Olga 
Marie Berg var død, kom han tilbage til Danmark, hvor 
han fik ansættelse som assistent i Statsbanerne.

Brevene, der er i familieeje, foreligger foruden i 
original i afskrift i en bog i stilebogsformat, sikkert 
foretaget af søsteren Ada. Fra afskriften er der hentet 
nogle enkelte dateringer, som ikke findes i originalerne. 
Viggo Monrad har selv senere ejet denne afskrift og har 
hist og her føjet nogle enkelte supplerende bemærk
ninger til. I det følgende gengives brevene efter origi
nalerne med tilføjelser fra afskriften. Det er ikke skøn
net nødvendigt at ledsage udgivelsen med nogen fyldig 
kommentar, derimod er der i personregistret i videst 
muligt omfang meddelt de for identifikationen fornødne 
oplysninger.





1.
Stokkerup, d. 20de [Juli 1861?]

Kjære Moder.
Mange Lykønskninger til Din Fødselsdag (1) og gid 

blot Vandet paa Føhr maa være ligesaa klart som det 
ved Stokkerup (2), for her er jeg, og jeg troer, at jeg 
vil holde mig hertil og overlade Alt andet til Ada. Jeg 
veed vel, at Du vil have, at jeg skal skrive om sig selv, 
men hvad kan jeg skrive, som ikke maa vække alvorlig 
Bekymring hos Dig for min Fremtid. Jeg har idag tabt 
mit Uhr i Vandet, naa det kunde vel arrivere den Bed
ste, men Ulykken er, at det kun er Løn som forskyldt, 
fordi jeg nu i et Aar har foragtet alle Formaninger om 
at tage Lidse i, ja, endnu idag sagde Johannes Hage til 
mig, men jeg Kortsynede agtede det ikke, og da jeg 
saa paa Badehusbroen bukkede mig for at løse Baaden, 
hvori han, Margrete L. og jeg skulde roe en Tour, vupti 
var Uhret i Vandet, skinnende som en Guldfisk, og jeg 
maatte gaa anden Gang i Vandet for at bjerge det, jeg 
fik det op, men Ringen var tabt, Viserne løse, Værket 
vaadt. Løn som forskyldt, siger Du nu, men det burde 
Du ikke. Nu gaaer forresten Uhret godt, efter at jeg 
har tørret det i Solen. Men dette kunde maaskee til
gives, men at jeg, der burde have min Fremtid for Øie 
og skikkelig blive i Byen, nu ligger herude maaskee 
endog til paa Torsdag og bader mig! Naa, ganske ør
kesløs er jeg da ikke, jeg læser Krigen i 1848 af Otto 
Vaupell (Broder til) (3), det er en rar Bog med rare 
Kort i, han fortæller ret livlig.

Her er Elise, Wille, Hanne W., Margrete og igaar 
var den unge Bissen og Ploug her. Alfred er borte, 
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Christopher ogsaa, saa her er lutter Mennesker, jeg hol
der meget af.

Jeg censurerede et Par Dage ved Skoleexamen hos 
Hammerichs, og det var ret moersomt, navnlig naar 
Examinator og jeg var vittige sammen, og Delinqventen 
følte sig forpligtet til at le med »it was joy covering a 
sigh«, ja og nu er det galt igjen, for tænk jeg gav 
Andreas Liitken mildere Characteer end den anden Cen
sor, og det blot fordi han havde en smuk Søster (4), 
saadan er nu engang den menneskelige Retfærdighed, 
men uagtet Du vist med Rette kan frygte for min Cha
racteer, saa siig det dog ikke til nogen, det kunde maa- 
skee skade mig i min Løbebane og navnlig gjøre mig 
uskikket til at beklæde Dommersædet.

Levvel. Hils Louise, Karen og det barbenede Barn 
Din Søn Viggo.

2.
Fredericia, d. 23. Aug. 1862 

Efter at have badet med nære Udsigter til Aftensmad 
og en derpaa følgende Pibe Tobak sidder jeg her i 
»Victoria«, hvor jeg har leiet mig ind for de Par Dage, 
vi opholde os i Fredericia. Den Dag imorgen har jeg 
til egen Disposition, først paa Mandag begynder Tjene
sten — maaskee jeg i Forening med et Par Andre tager 
til Veile imorgen.

Da jeg kom til Kjøbenhavn, besøgte jeg Pastor Fen
gers (Forlovelsesvisit) (5) og tog imod Hammerichs 
om Aftenen Kl. 11, iseng seent, op 51/2, paa Jernbanen 
til Korsør, hvor jeg traf en Deel Kammerater, en smuk 
Overfart til Nyborg, aaben Extrapost gjennem Fyen, 
hvis Kirker alle see saaledes ud [tegning], natlig Over-
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fart i Baad fra Middelfart til Fredericia, ingen Logie, 
Traven om i Byen fra 3-5 V2, 2 Timers Søvn paa en 
Sofa, 7V2-II i en opstanden barmhjertig Sjæls Seng, 
Besøg hos Commanda[n]t, Bataillonscommandeur, Ma
jor, Capitain, høflig Modtagelse - kan du følge med? 
Alle spurgte de mig ud om Livsstilling osv., og naar 
jeg svarede bekræftende paa Spørgsmaalet, om jeg var 
min Faders Søn, lønnedes det med et lille Extrabuk, 
som jeg herved adresserer til Fader. Fredericias lange, 
lige Gader, Marker og dens Lund kjender Du vel, Vol
dene blive endnu bestandig bearbeide[de], jeg talte hen
ved 50 Mand, der trillede Jord, et Sted er der skeet en 
Gjennemskæring for en Udfaldsport, og man kan der
ved see, hvorledes Voldene 4 Gange ere bievne forhøie- 
de, see: [profiltegning af Volden] ved at betragte de 
forskjellige Lag Jord.

Intermezzo: Spiisning (Jeg, Lieutn. Olsen, Brønd
sted, Dohlmann, Aagaard). Speilæg, Karbonade, Beuf, 
Anchiovis, salt og fersk Kjød, 01, Brændeviin, Thee — 
jeg haaber, Du ønsker mig velbekomme, nu ryger jeg 
en Pibe og sover derpaa sødelig.

Din Søn
V. Monrad.

Sec. Lieutn. v. 10de Bat.

3.
Løverdag d. 6te. [Juni 1863] Fartorp 

3die Stump.
Jeg var da i Flensborg, Madam Rask sagde, at de mis
tænkelige Huer vare loyale, idet Snoren skulde fore
stille hvidt, men desværre er den bestandig guul, som 
hun sagde ved Brugen. Jeg spurgte et Par af disse Tyve
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om Vei for at kunne see Kaskjetterne, og de »hvide« 
Snore vare skinnende som Guld, endog nærved, imid
lertid lad det være falmet loyale til at bære dem, skal 
det være loyalt, er det dumt arrangeret. Om Aftenen, 
det blive i Tirsdags Aftes, Kl. 11 brød vi op og mar
cherede hele Natten og kom til Fartorp SØ for Slesvig 
ved Sliens Sydside. Vi exercerede hver Dag fra c. 7 til 
l3/4, og Hjemmarchen fra Exercerpladsen iberegnet, 
saa spiser jeg, sover, læser. Det unge Tydskland eller 
min Tantes Øie, som vor Commandeersergeant velvillig 
har laant mig fra Underofficerernes Læseforening, dri
ver eller tager til Slesvig for at see Folk eller at gaae 
til Markedet som igaar. Jeg boer hos en Bonde med 
god Udsigt til Slien, gier 10 Rbd. for fuld Kost i de 
17 Dage, har Sofa, Bord, Seng, 2 Stole, Kommode 
(som iøvrig er lukket af, da Doris har sit Tøi der), et 
Fortepiano uden Streng, en Violin med do. (thi Sønnen 
spiller) og — min Stolthed - en lille Kasse af Mahogni, 
hvor jeg har mine Cigarer indelukkede, og som jeg 
med Værdighed lukker op og byder af, naar jeg faaer 
Besøg. Vor ny Captain Husum var noget brutal den 
første Dag, men da jeg i Hvilen seirede i en lille halv
skjult mundtlig Forpostfægtning med ham og han des
uden den Dag skreg sig hæs, har han antaget en mere 
dannet Tone. Som Kammerat skal han være god og 
særdeles gemytlig til et Gilde, men skjælder Soldaterne 
slemt ud — Bondedrog osv. Det skal han nok iøvrig 
være nødt til for at sætte sig i Respect.

Iøvrig oplever man intet her, Befolkningen taler na
turligvis plattydsk og er vist loyal. Lieutenant Duus 
fortalte mig dog en lille Historie: han traf for et Par 
Dage siden en Dreng her i Omegnen: Forstaaer du
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Dansk? Ja, aber wir müssen eigentlich nit. Børnene i 
Sognene langs Sliens Nordside lære jo tydsk, men for- 
staae ikke fx. Vogel, Tisch, men det maa forklares Fowl 
og Bord. Er det ikke vanvittig, at Børnene her ikke 
have Dansk i Skolen, idet mindste som Underviisnings- 
gjenstand, da det er Plattydsk ligesaanær som Høi- 
tydsk, og da de skulle være Borgere i et Land, hvor 
begge Sprog tales, og i en Stat, hvor Dansk er Hoved
sproget? Har en fransk og russisk Note vakt Bestyr
telse i Byen? (6). Min Adresse er Lieutenant M. ved 
10. Bat. Fartorp pr. Slesvig.

Lev vel. Hils alle.

4.
Kjøbenhavn Løverdag 8. Apr. U: August] 63 

Nei det er slet ikke saa lige en Sag at skrive Brev, og 
jeg fatter saare vel det (paa den lille 0 Tétaschuhrsi- 
nanimampu fødte) kobberfarvede Menneskes Udbrud 
og Spørgsmaal, om hvilken Aand det var man ved saa- 
danne sorte Smaatingester kunde binde til Papiret. Det 
er iøvrig samme Vildes endnu vildere Søn, der i et 
langt Værk »de origine pulveris« har opstillet og for
svaret den Formodning, at Krudtet var pulveriserede 
Smaadjævler. - Minder disse Bemærkninger Dig ikke 
om Claudii Maade at udtrykke sig paa — nej! det kan 
Du just ikke sige — ja, det er fordi der er ikke værre 
Critiker end en Moder, der ikke ubetinget synes, at alt 
hvad hendes Børn gjør er fortrinlig. Jeg haaber, Du har 
faaet endnu et rosende Brev fra Tante Hanne, for seer 
Du, hun forstaaer at vurdere min Virksomhed — apro
pos hvad er alt det meget, som hun siger, hun har skre-
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vet om mig. løvrig er jeg naturligviis »ædel« en Rolle, 
som i Regelen i Noveller tilfalder pensionerede Elskere, 
men da jeg er en beskeden Yngling, saa vil jeg tie om 
disse mine Dyder — i det sikkre Haab, at andre bedre 
forstaae at male dem af end jeg selv. Vi var igaar hos 
Lehmanns, Fader skulle til Skodsborg til Middag og 
Fyrværkeri i Anledning af Kongfejns Bryllup (7) ; han 
kunde ikke rigtig lide det; paa Veien kørte han om ad 
Ordrup og satte os af ved Skovgaard (8). Vi mødte 
Lehmann, og Fader vilde ikke sætte sig over i Vognen 
hos ham: saa kommer jeg for silde. Lehmann blev Fyr 
og Flamme og bød Kudsken, at han inden 10 Minuter 
skulde være Fader forbi, ellers smed han ham ned af 
Kudskesædet og knækkede Halsen paa ham. Fader 
skulle nemlig have 10 Minuter til at klæde sig om i, 
og meente, at Lehmann vilde kjøre »med jydsk Sindig
hed«, som han senere forklarede. Der er endnu den lille 
tydske Cousine i Huset hos Lehmanns, en ret qvik lille 
Dame, der med Begeistring citerer de tydske Digtere 
(9). Forresten sagde jeg hende Grunden, hvorfor vi 
Danske ikke vare saa villige til at snakke Tydsk ved en
hver Leilighed — men saa citerede jeg til Gjengæld og- 
saa de tydske Digtere, og Ada gjorde sig meget behage
lig paa samme Maade. løvrig spadserede vi i Haven og 
i Dyrehaugen og snakkede Snak.

Din Søn
V. M.



5.
Johan Henriks Gaard i Barderup NV for Oversø 

d. 2. Sept. [1863].
Fra Stubbæk hertil gik vi igaar 43/4 Miil, og nu ligger 
vi over idag, Lieutenant Bloch og jeg her i Byen med 
50 Mand, de andre i Oversø osv. Byen her er dansk 
paa et Par Gaarde nær, hvis tydske Eiere have kjøbt 
dem i de sidste Aar, men de ere dog, saavidt jeg veed, 
fuldkommen loyale. Haderslev og Aabenraa ere blan
dede, men vare dog tildeels smykkede med det danske 
Flag ved vor Gjennemmarche, i den sidste By saaes 
ogsaa et svensk-norsk Unionsflag. Flensborgs nordlige 
Deel tonede ogsaa dansk Flag, medens jeg ved Byens 
sydlige Udgang saae en lille Slubbert med et rødt Baand 
kantet med Guldsnore om sin sorte Kaskjet. Vor Batail- 
lon (10de) er Nordsleswigere og Friser, nogle tale 
tydsk, andre forstaae hverken Dansk eller Tydsk, de 
synge begge Sprog, endskjønt de tydske Melodier al- 
mindeligviis ere bedre at marchere efter, dog hørtes 
den tappre Landsoldat, skjøndt det ikke just kan siges 
om den, at den er en god Marchesang, saaledes som 
»den nye tappre Landsoldat«, der derfor blev sunget 
langt hyppigere, ligesom ogsaa: Seer I, hvem der kom
mer her osv. (Ploug Visebog) (10), hvis sidste Vers 
lyder: Frisk, rask, nu i lystig Takt, til [Kampens?] (11) 
Mark gaaer han uforsagt, Blot hans Bajonet man seer, 
saa behøves der ikke meer, Og naar han slaaer, Gud 
naade den, der Slaget faaer, Og hver især af dem, han 
kommer nær. Og faaer han saa en Kugle ja, saa gaaer 
han jo saa pænt derfra, hans Afskeed er et stolt Hurra, 
Hurra, Hurra, Hurra. Det er en prægtig Melodie og 
gode Ord, men vi har desværre ei mange saa gode Mar-
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chemelodier, og derfor kan Plougs Visebog ei vinde 
rigtig Indgang eller gjøre stor Nytte i national Hense
ende ved de sleswigske Batailloner. løvrig troer jeg, at 
Plattydsk skulde understøttes (gode, loyale plattydske 
Soldaterviser fx.) og ikke paa grundtvigiansk Viis 
hades og foragtes som »tydsk«, thi Nationaliteten har
monerer jo godt med den danske og her maae begge 
Sprog følges ad, lad os blot kalde plattydsk: Platdansk, 
iøvrig tales Dansk her saa reent som nogetsteds (La
gen: Ble), hvad jeg ogsaa indpræntede en Bonde, jeg 
var inde hos, og som meente, det var et daarlig Dansk 
han talte. Byen har smukke Huse af røde Stene med 
hvælvede Ladeporte, d. v. s. den Gaard, hvor jeg boer, 
de andre er ogsaa smukke og store, den har en udstrakt 
Lynghede og Mose om sig. Lad nu dette være Brevet 
fra Stubbæk, i Dagbogen har jeg naaet til Afmarchen 
fra Fredericia. Vi gik da til Kolding, hvor jeg levede 
godt og gratis hos Klubvært Erikson. Om Eftermid
dagen besaae vi Koldinghuus og seilede paa Søen der
ved i en lille Baad. Solen gik prægtig ned, Stjernerne 
kom efterhaanden frem paa Himlen, de smaa Bølger, 
der først spillede om Baaden, gik til Hvile, og Slots
ruinen spejlede sig majestætisk i Vandet, medens Fug
lene, der før flagrede omkring Taarnet, sloge sig til Ro. 
[Tegning af Koldinghus ruin, der spejler sig i Vandet.} 
Lad ingen see dette Billede. Om Aftenen i Klubben (der 
boede jeg jo) bad Borgerne os drikke et Glas med dem, 
og vi soldede til Kl. 1, derfra gik vi hjem med Apothe- 
keren og drak Seltservand (12), ved hvilken Leilighed 
jeg som een af de sikkreste fulgt med i Kælder og Stue 
for at hente Flasker og Glas — jeg følte mig. (Apotheker 
Friis, Doptor Rosenstand, Pharmaceut Bladt). I Seng
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Kl. 2, afsted Kl. 6V2 til Haderslev, hvor vi laae en Dag 
over, jeg hos Møller Schroeter. (Stop. Engang da Doc- 
tor Aarestrup var ude, forfærdede Fader Børnene ved 
at komme lige ind, forsestaae [!] en Dreng at tage med, 
ikke nævne Navn, men sætte Stol paa Bord og skrive 
paa Bjælken: mene, mene, tekel ufarsin som sit Navn, 
Apotheker Friis, Kolding, sagde, at hans Kone havde 
været tilstede og seet den fæle Mand). Møller Schroeter 
er Peter Lorenzens Svoger, en Ven af Laurids Skov, 
har en Kone, en Søn Frits, 15 Aar, en Datter Anna (18- 
20), en Pleiedatter Anna Kriimmelbein, 16 Aar, han 
ligner den tydske Ridder (v. Musæus), der pryglede de 
Gjæster, der stak til Retterne: Vil de have Mad med 
paa Marschen imorgen? — Ja Tak — Det var godt for 
dem, sagde han og truede ad mig med knyttet Næve, 
ellers skulde de skeet en Ulykke. Om Aftenen maatte 
jeg først drikke lidt med ham og saa dansede jeg med 
hans Døttre og deres Veninder henne i Harmonien, der 
var kjønne Damer, og jeg befandt sig vel. Næste Mor
gen kjørte han mig, Fauerholdt (Reserven), Jens Skov 
og Lieutenant Duus (der omgikkes meget med Svend 
Grundtvig, medens han var i Fredericia, og som nu 
skal til 3die Bat. i Kjøbenhavn som Pr. Lieutenant) 
kjørte han os til Sølyst 1 Miil S. O. for Haderslev for 
at gaae i Vandet, der var 4 Badehuse, som benyttedes 
af Byens danske og 2 for Byens tydske Indbyggere. 
Efter Vandet, der var deiligt, fik vi en Snaps og et Glas 
01 (en Vækker-Snaps), og paa Udveien gjorde han 
pludselig Holdt, der hvor en Vei gik af til Vilstrup, 
sagde: Station Wilstrup og tog en Flaske med Madeira 
op af Lommen, nu bliver Moder bange baade for hans
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og min Moralitet, men man kan godt drikke og være 
gemytlig uden at være fordrukken. Vi roede med Da
merne paa Haderslev Dam, vi besaae Kirken og Kirke- 
gaarden, spadserede ved Havnen, var paa Bøghoved 
ved Dammen, vare ude at høre Tappenstregen — næste 
Morgen, ja, saa seilede vi igjen, thi Mottoet var natur- 
ligviis, imorgen seile vi igjen, iaften vil vi drikke. Jeg 
maatte gaae ikke alene med tør Mund, men tør over 
hele Kroppen forbi Aabenraa til Stubbæk, ellers badede 
jeg i Frederits, i Kolding, ved Haderslev. Ogsaa i Stub
bæk levede de fleste af Mandskabet og Officererne frit, 
de vilde ingen Betaling have. Næste Dag til Flensborg, 
de sidste 2V2 Fjerdingvei deilig Egn, tør forbi Fjorden, 
men Pustet fra Søen fik man da —ahh sagde hele Batail- 
lonen. Nu vil Leutnant Bloch og jeg til Flensborg.

Farvel. Din Søn Viggo.

Hils alle. Og gjem dette til mig, thi var det ikke en 
Slags Dagbog, saa skrev jeg ikke saa lange Breve, men 
gjemte det meste til mig selv.

6.
Søndag [September? 1863] 

Kjære Moder
fra iforgaars tog jeg Bolig her ligeoverfor Sleswig Dom
kirke i to gode Værelser, og idag formeres Compagniet 
til 170 Mand. løvrig læser jeg Pickwick-Klubben og 
muligt indløbende Breve. Hils Bache og siig, at jeg i 
mit forrige Brev gik ud fra, at der var saamange der 
vilde med, at ikke alle kunde blive Reserveofficerer eller 
optages i Bataillonerne, men jeg hører, at det ikke er
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saa - dog burde vi være parat til at reise en Lande
storm. Kan Bache skaffe mig de omtalte Kort over Sles
vig? Hils Alle, Fader og Børnene og tak Karen. Hils og 
Levvel.

Din Viggo.

Hvis Heiberg, Frederiksen og Johs. Hage vilde gaae 
med som Menige - saa havde vi Plads til dem ved Com- 
pagniet, men de vil jo være Lieutenanter. Send os da 
nogle andre stærke og flinke, helst dannede (for saa 
kan vi omgaaes dem) unge Mennesker, hvis saadanne 
af Dig haves paa Lager. Hils Olsen, jeg længes efter at 
see ham i Geleddet, han vilde være ubetalelig.

7.
Fredericia, 25. [September 1863]* 

[Kjære Ada.] Igaar Kl. 2 kom jeg hertil over Assens, 
og imorgen flytter jeg her fra Hotellet ind i et usselt 
lille Værelse, som jeg tog, fordi jeg var kjed af at 
rende Byen rundt. Nu skal hele Fredericia tage imod 
12te Bataillon, der kommer hjem fra Sleswig. Paa Søn
dag tænker jeg at være i Ro i mit lille Hul, saa skal jeg 
skrive meer. Jeg har kjøbt et Billede for dog at pynte 
lidt paa Ledigheden, hvis Cubik indhold jeg endnu ikke 
kjender. Endnu har jeg intet at bestille, min Hoved
opgave bliver vel at see Qvartererne for de Menige 
efter. Oberst Lange udtalte, »at de 4 Reserveofficerer 
fra ifjor turde han brugt, hvor det skulde være uden 
denne Indkaldelse«, men han er ogsaa en højlig og rar 
gammel Mand. Min Captain er Gyldenfelt, som nok skal

* Suppleret fra afskriften.
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være lidt støvletagtig og aristocratisk, men dog en flink 
Mand.** Hils Fader, Moder, Louise, tak alle de Ærede, 
som viste mig den sidste Ære.

Din Broder Viggo

8.
Søndag 27. Sept. [1863] 

Kjære Fader.
Nu er jeg flyttet ind i min lille Ledighed hos Kjøb- 

mand Nekkelmann paa Hjørnet af Prindsen- og Prind- 
sessindegade! og faaer min Sovesofa paa Tirsdag. Igaar 
var jeg i Krigsret og dømte en Mand for anden Gang 
begaaet Tyveri til 50 Rottingslag, 6 G[ange] 5 Dages 
Vand og Brød og Nedsættelse i de Meniges anden Klas
se; denne militaire Straf svarer til 1 Aars Forbedrings- 
huusarbeide, men Straf af indtil 3 Aars Forbedrings- 
huusarbeide omsættes altid paa denne Maade, saa at en 
Mand kan faae indtil 150 Slag Rotting. Da jeg spurgte 
Auditeuren, om den civile Straf altid saaledes skulde 
ændres, saa svarede han, at det var nødvendigt efter 
Parolbefaling af----  1836, og Lovgrunden er den, at
han jo efter at have været i Forbedringshuset vilde 
være »uværdig« til at tjene i Hæren. Til Ære for Offi
cererne, saa var de ogsaa alle ubehagelig berørte af den 
Straf, men det er endogsaa forbudt at indstille til Be- 
naadning, saa at altsaa nu, efter den gjældende Lovgiv
ning, en Mand paa 31 Aar, der har Kone og Børn, ikke 
engang kan blive benaadet for saadan legemlig Straf. 
Var det ikke Umagen værd at faae forandret? man har 

•• I afskriften har V. M. tilføjet: »Morderen med koldt Over
læg, men dog en Mand, der fortjener Agtelse«!
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det strax paa Følelsen, at det er galt, og igrunden er 
det en haard Straf for alle den Skyldiges Kammerater, 
for Underofficeren, som nok her skal prygle ham, og 
for de Officerer, der skulde være tilstede, jeg selv skal 
imorgen Kl. 8 have den Ære at see Dommen exeqveret. 
Vor Premierlieutenant sagde ogsaa, at det er uhygge
ligt. Dødsstilhed mellem de Tilstedeværende, og saa 
klinger det første Slag, men efterhaanden vænner man 
sig dertil, og det er jo Ulykken. Og kan man desuden 
vente sig stor Nytte af en Soldat, der saaledes er straf
fet. Hvorfor i al Verden skulde han ikke gjøre sig det 
til Hovedopgave at bjerge sit Skind, naar han kom i 
Felten. Jeg veed, at Du er enig med mig, og hvis Du 
blot havde været tilstede og seet, hvor ilde samtlige 
Officerer befandt sig ved at afsige Dommen (de Menige 
fungerede maskinmæssig og ulykkelige), saa havde Du 
ogsaa kunnet see, at den Straf heller ikke er saa popu- 
lair i Etaten. Vi faaer ikke andet end den grueligste 
Qval med det Menneske, sagde Captainen, og nu imor
gen — Ja, det er virkelig en god Opdragelse for de dan
ske Fædrelandsforsvarere at see Kammeraten pryglet 
og saa igjen være deres Kammerat. Gjør noget for det, 
foreløbig før Loven forandres, kan jo Kongen befale, 
at den Straf ikke maa anvendes. Den stakkels Fyr har 
kun, naaer han er beruset, en uovervindelig Tilbøjelig
hed til at tilegne sig Andres Eiendele. Hils Moder og 
dem Alle, Hammerichs og Bache, naar de sees.

Din Søn Viggo.



9.
29. Sep. [1863].

Kjære Moder.
Hidindtil har min eneste Forretning været at idømme 

Rotting og overvære Executionen. løvrig har jeg støv
let om her i Byen for at see paa forskjellige Gjenstande, 
saasom Sovesophaer, Lamper, som ere nødvendige til 
at sætte Bo. Iforgaarsaftes drak jeg Thee og spadserede 
med Lieutenant Meidel og hans norskf ødte Frue (13), 
han er en flink Officeer, hvem jeg kommer godt ud af 
det med; han har Extrafortjeneste ved at gjøre Inge- 
nieurberegninger ved Arbeiderne paa Fæstningens 
Volde, eier et stort æstetisk Bibliotek og lever hyggelig 
med sin Kone, der spiller paa Fortepiano (fx. Hart- 
mans Sommerfuglejagt forleden). Igaareftermiddag Vi
sit hos Doctor Zeuthen, han var ikke hjemme, men jeg 
tænkte dog lige saa godt springe osv. og spurgte om 
Fruen, hvem jeg fortalte, at jeg havde Hilsen til hendes 
Mand (fra Fader, Hammerich, Friedrichsen), to Døtre 
(14). Hun bad mig besøge dem, venligt, skjøndt ikke 
saa bestemt, men Manden var jo borte, og jeg kunde 
naturlig ikke gjøre mig uundværlig for hende i saa 
kort Tid (V2 time).

Idag drak jeg Kaffe hos Meidal, gjorde Visit hos 
Capt. Lundbye, hvis Ansigt jeg godt kan lide (vi havde 
talt nogle Gange sammen) og bad, med nogle Undskyld
ninger, om jeg ikke ved Ledighed kunne komme til 
hans Compagni. Det glædede ham. Hvad han [kan], vil 
han gjøre. Kommer jeg til ham, saa tænker jeg nok, vi 
skal leve lykkelig sammen. Inclinationsparti er jo det 
bedste. Gyldenfelt bør jo ikke vide det. Nous verrons, 
om han faaer det at vide, allenfals saa er det godt, jeg
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har faaet Ideen om at komme til Lundby, inden jeg 
kjendte noget til G.

Jeg har ogsaa været et Par Gange hos Bloch, det er 
mærkelig, at en virkelig ganske kjøn Pige har villet 
have ham, der existerer et Barn paa 9 Maaneder, en 
Svigermoder, et Schakspil og en aldrende Hund. Hils 
Alle. Fader, Ada, Louise, Karen, Fru Ham., osv. fra 

Din Søn Viggo.
Nu skal vi nok have Eiderstat eller saadan noget? Jeg 
kunde have Lyst til at lære at ride, for saa havde jeg 
Udsigt til muligen at blive Adjutant, for disse skal nok 
søges udtagne blandt de Reserveofficerer, der kunne og 
have Lyst, men mon jeg kan lære at ride tilstrækkelig 
flot over Grøfter og Gjærder, for det er jo nødvendigt 
- that is the question.

10.
Løverdag [3. oktober 1863]. 

Kjære Moder.
Tak for dit Brev og tak ogsaa Ada for hendes. Jeg 

har nu talt med en Berider, og han kan skaffe Hest, og 
begge Dele vil, fordi jeg er i Fredericia, hvor Elever 
ere sjældne, kun koste 3 V for to Timer, som jeg vil 
ride hveranden Dag, eller hvis jeg kan faa Tid i Be
gyndelsen hver Dag. I Tirsdags var jeg paa Bal i Klub
ben og dansede en Dands med Frøken Zeuthen, som 
var nydelig og har et rart Ansigt. Jeg bad Capt. Bie 
præsentere mig for hans Datter, og han præsenterede 
mig for 3 Damer, som jeg naturlig strax engagerede, og 
saa var jeg jo paa Hovedet inde i Ballet. Een af de 3 
var Frøken Byberg »med de deilige Øine«. Jeg har en 
Rose, jeg fik af hende, staaende i et Glas Vand. En
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Sløife, fik jeg af Frøken Zeuthen. Jeg dandsede ogsaa 
med en Frøken Nannestad, hvis Fa’er Fader kjender. 
Er det ikke morsomt, efter hvad jeg seer i Fædrelandet 
(15), ere vi nu jo »Frivillige«, men ere skammelig 
snydt for Glæden af selv at have besluttet at være det. 
Det skal jo beroe paa en lille Feiltagelse, at Frivillig
heden ikke blev nævnt strax. »Hvad Pokker hyler Du 
over, at Du er hængt, det var jo en frivillig Sag, om Du 
vilde eller ikke«. Selv om det fra nu af er frivilligt, saa 
har de Fleste jo opgivet deres Stilling, ja mange kunde 
nu ikke undvære Gagen for de 2 næste Maaneder, de 
have jo leiet Værelser, kjøbt Kaffekander, Lamper og 
desl., betalt Stedfortrædere i deres Bestillinger osv. Jeg 
bliver naturlig, selv om, hvad der forresten ikke er mig 
klart, man efter Ansøgning kunde blive permitteret, 
medmindre man gjør mig det Hele altfor broget og 
unyttigt. Du kan see indlagte Øvelsesliste, som jeg maa 
være med til bestandig, da jeg er eneste Lieutenant ved 
Compagniet i disse Maaneder. At see paa Gymnastik 
osv. er aandsfortærende, jeg har endnu ikke faaet læst 
noget Jura, kun Reglement og desl. Felttjeneste gjør vi 
med Compagni paa 24 istedetfor paa 200 Mand, det 
var vist bedre, om Reserveoff. fik lidt aarlig og ind
kaldtes til hver Exerceertid, jeg troer nok, man kunde 
gaae ind derpaa.

Nu har jeg faaet et Værelse til, 10 Alen langt og 5 
Alen bredt ved Siden af mit Kammer, paa Taa kan jeg 
naae Loftet. 6 Rb. maanedlig for begge. Til den 1ste 
maa jeg vel i det seneste faae Penge til Ridning, for af 
min egen Kasse kan jeg ikke gjøre Udlæg. I Leie af en 
Lampe vil man her have 9 V, jeg har derfor kjøbt en 
Steenolielampe til samme Priis til at sætte i Stage.
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I Klubben spiser jeg for 8 Rb. maanedlig og seer 
der alle Aviserne. Iforgaarsaftes Besøg hos Zeuthens, 
det var meget rart, jeg talte meget med Doctor Z., som 
kom ind i Stuen.

Lidt Comedie arrangerer vi vist, en Kunstner, der 
har gaaet Academiet igjennem, Carlsen, er navnlig fast 
bestemt paa, at vi skal more os.

Imorgen vil jeg hen og gjøre et Par Visitter, for det 
har man Lov til her i Byen, og saa seer man, om man 
kan lide hinanden eller ikke. Hils Bache og lad ham 
høre lidt af Brevet, tak ham for hans Photographie, 
Brev og tilsendt Piece, og siig, at det er fordi jeg skri
ver til dig, at jeg ikke endnu har skreven til ham, det 
er kjedeligt at skrive det samme Vrøvl to Gange. Hils 
mine Venner, naar Du seer dem. Hils Hammerichs, 
Høyens og V. Freund. Tak Fader og Dig for jeg maa 
ride.

Din Viggo.

11.
Fredericia Onsdag d. 21de [Oktober 1863]. 

Kl. 123/4.
Kjære Moder.

Nu har jeg redet 6te Gang, men kun en Time ad 
Gangen, og idag var det paa glat Sadel uden Stigbøiler 
(den var jo værre), tidligere var det paa Dækken. 
Hvad for Mennesker jeg omgaaes, derom vil Du i Maa- 
nedens Løb faae indsendt en Styrke-, samt en Conduite- 
og Straffe-Liste, men det er ikke saadan at løbe til at 
skrive ondt om Mennesker en Masse eller en gros og 
kun godt en detaille. Brix stud, philol, spiller Fløite og 
igaar opdrev jeg en ussel Violin hos hans Værts Søn,
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hvis smaa Duetter vi spillede sammen med megen Bra- 
vour, lad mig endelig hastig faae Violin og, hvis Jean 
ikke bruger dem, Noderne og Duetterne og i hvert Fald 
mine egne Noder over. Ligeledes et Par gamle graae 
Been-glæder for mine gode ødelægges ved den Ridning. 
Nu maa jeg hen i Klubben og spise, hvis jeg kommer 
for silde, saa skal jeg bøde 8 P. I Morgen en større 
Øvelse med meget Mandskab.

Fredag Eftermid. Kl. 4V2.
Igaar Felttjeneste ved Gudsø fra 8-5. Idag Skydning 
8-10, Læsning 3—4, Ridning 11-12, for jeg rider kun 
en Time ad Gangen, og det er drøit nok. Du kan troe, 
det kneb idag efter den 33/4 Miles Marche og Løben op 
og ned af Bakker, men der er smukt ved Gudsø Viig 
med smaa Øer i og vide Udsigter over den og Kolding 
Fjord, og saa var det ogsaa et berømt Pas. Lieutenant 
Hammelev og ikke Captain Gyldenfeldt førte Compag- 
niet, der var formeret af 3 andre og saaledes var 90 og 
ikke som sædvanlig 30 Mand stærkt, og saa gjør Ham
melev ikke det Vrøvl og altid fordærvelige, ofte aldeles 
umotiverede Skraal som Gyldenfeldt, der ofte blander 
sig ind i sine Undergivnes Commando. Om Aftenen be
søgte jeg Zeuthens, en theol. cand. Sønnen er i disse 
Dage i Byen og der var meget rart. Jeg kommer ogsaa 
hos Kjøbmand Bybergs, nu skal min Karl der hente 
mig nogle Klæder til at prøve, da jeg skal være Hedvig 
i Kong Rosmer (16). Men Jura - ja nogen rigtig Læs
ning kan der ikke blive af, da jeg slet ikke er Herre 
over min Tid, og Fritiden er altfor spredt og optages 
meget af at lave Kaffe osv. Farvel. Hils Alle.

V. Monrad,
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12.
[24. Oktober 1863].*

Kjære Ada.
Tak for Brevet, hils Alle igjen samt Karen. I Kort

hed ønsker jeg naturligviis ikke blot Uniform (som jeg 
har betalt, og I derfor vel ikke har maattet betale), men 
ogsaa Violin Noder, gamle Beenklæder herover. Grove 
skal have 8 Rb., som Fader endnu har af mine Klæde
penge for dette Qvartal og lad mig faae Regning fra 
ham. Arveret: lad et Bud høre om den hos Procurator 
Hindenburg i Violstræde.

»Hele Bataillonen driver
Mens vor Oberst flittig skriver«

siger Brix, men det tager ogsaa Tid op at drive, i denne 
Uge har Officererne hver Dag Bajonetfægtning efter 
Skik og Brug. Stud, philol. Reserveofficer Brix og jeg 
lave Vers sammen, Forspil, Prolog osv. Du seer, det 
maa knibe med Tiden, nu skal jeg hen og ride, saa lære 
Menuet til at danse i »Rosmer«, saa prøve paa Balletten 
a la Studentercarnaval med tydsk Forklaring (herom 
senere), saa Prøve paa Menutten. Nu kan jeg forresten 
maaskee faae lidt bedre Tid efter Comedien, der skal 
gaae først i næste Maaned, især da vi har faaet en 
Lieutenant til ved Compagniet. Forleden Søndag (ifor- 
gaars) Aften var jeg hos Zeuthens. Cand. Zeuthen, som 
har været her i Byen i circa 19 Dage, reiser nu igjen til 
Byen, han var hos mig og sagde Farvel igaar. Igaar- 
aftes havde Brix og jeg musikalsk Aftenunderholdning, 
han spillede paa en Guitar, som jeg til Brug for ham 
har laant af Nekkelmann min Vært, og som jeg har sat

* Datoen suppleret fra afskriften.
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Strenge paa. Derpaa var der Prøve paa Kong Rosmer 
i Klubben.

1 & Smør 2 H 2 ft og godt er det, men nu stiger det 
nok, Kaffe 19 ft Vi U og endda ikke saa god som Garn
mels, nu da Fru Meidel har skaffet mig en Blikkande 
og foræret mig en Kaffepose dertil, er den dog drikke
lig. Sank du kun væk med de gloende Kul, her er Vand 
nok i Byen til at slukke dem alle, og min Leilighed er 
saa fugtig, at de umulig kunne stikke Ild i den — de 
kunne høistens spare lidt paa mit Brænde, som jeg 
bruger en Del af.

Din Viggo.

Skulde Fader bemærke, at det var dumt at faae Violi
nen over, eller skulde han paa det Spørgsmaal, om jeg 
skal gjøre Indkjøb af Fødevarer til Vinteren — svare 
benægtende - saa lad mig det vide - for det vil vække 
stor Opsigt her i Byen.

Oberst Lange formelder ham sin Respect.
P. S. Hvordan gaaer det med min Overfrakke? er 

den opdreven, lad mig saa ogsaa faae den herover.

13.
Torsd. 29de [Oktober 1863]. 

Kjære Moder. Tak for Brev og Violin, jeg fik dem 
idag. Illustreret Tidende og alle mulige andre Blade 
holdes i Clubben. Har Du seet Digtet i Dagbladet for 
igaar? (17). laften Kl. 8 Prøve paa Comedien, der vist 
skal spilles paa Tirsdag. Jeg rider ikke i disse Dage, 
da jeg har redet et Hul paa mit venstre Been, men jeg 
gaaer dog. Nielsen venter paa mig for at bringe Brevet 
paa Posthuset, først da han kom besluttede jeg at skri-

28 



ve, for jeg vilde nødig selv gaae paa Posthuset, og Po
sten gaaer strax. Nielsen og jeg komme godt ud af det 
sammen, og han er sogar vittig. Jeg bad ham kjøbe en 
Cigar til 4 ft — »saa bliver den da lang«, sa’e han.

Nu Farvel og Hilsen til dem Alle.
Din Søn VM.

14.
Søndag d. 1. Nov. 63. 

Kjære Fader.
Tak for Dit Brev, jeg har da, som Du raader, be

gyndt at læse lidt Jura — det kan maaske dog bevare 
Traditionen om, at jeg ogsaa er Student. Jeg har redet 
9 Timer og betalt 5 rbd. til Berideren, altsaa forud
betalt for 6 Timer til. I Reglen faaer jeg kun redet 1 
Time hveranden Dag og har nu i flere Dage maattet 
standse, fordi en »Støder« af en Hest har skaffet mig 
et Hul paa Benet. Kunde Du ikke sørge for, at 10de 
Bat. kom til Haderslev, naar vi skal lægges Syd paa 
(for det gaaer der Rygte om), for der har Brix 3 Tan
ter, som tracterer med Cigaret og Punch — apropos 
troer Du ikke, Moder sender os en Gaas til Mortens
aften.

Af Mennesker findes her Lieutn. Meidel med norske 
Frue, Doctor Zeuthens, hvor jeg befinder mig bedst, og 
Brix og saa et Par Stykker til, naar nu Comedievrøvlet 
er forbi, vil jeg kun see dem og iøvrig leve indgetogent, 
for nu har jeg Rend om Toiletgjenstande.

Jeg hørte idag en meget rar Prædiken af Doctor 
Zeuthen, og det uagtet han ikke er Grundtvigianer. Nu 
skal jeg strax spise til Middag og besøger maaskee 
Zeuthens i Eftermiddag.
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Der er ellers kommen en skjønne Hoben Indkaldte 
til Byen idag — de see ud som respectable Bønderfolk, 
men lad dem først faae Uniform paa, saa kalder min 
ærede Capt. Gyldenfeldt dem allesammen »Fyre« — jeg 
har egentlig faaet Afsmag paa at blive Adjutant, for 
blev jeg det, saa var det vist hos ham »Militairen af 
den gamle Skole«, som min Berider fiint udtrykker sig. 
Af politisk Nyt kan jeg kun meddele, at vor gamle 
Commandant har ladet sine Pistoler eftersee. Nogle 
meene, at dette betyder Krig, Andre, mere skumle, at 
vi kan være ganske rolige, saalænge han er Comman
dant. Hils dem alle fra

Din Søn Viggo. 
Hils Moder, at hun ugenert kan skrive alt, hvad hun 
vil, for jeg brænder alle mine Breve, da min Vert ikke 
har godt Rygte og er umaadelig nysgjerrig.

15.
Mandag Morgen [16. November 1863].* 

Kjære Ada.
Tak for Dit Brev. Hils samtlige Familie og Beslægte

de, Hammerichs, Høyens, Lehmanns, Venner og Ven
inder, Jomfru Lange og Hans Jensen, hvem jeg ønsker 
meget til Lykke.

Der kan da vel ikke være Tale om andet end, at 
Grundloven for Danmark-Sleswig, saafremt den ikke 
allerede er underskrevet (spørg Fader), vil blive un
derskrevet af Chr. IX, eller hvad han nu skal hedde. 
Det kan hænde sig, at den Tid nu er kommen, da vi 
skal kjæmpe ikke blot mod Fjenden, men mod vort

* Original indhæftet i afskriftshæftet.
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eget Ho’ede - dog skal det jo være en ret skikkelig 
Mand. Hvad siger man i Kjøbenhavn? Du maa skaffe 
det at vide, vil man have den svenske Konge, smaagna- 
ver man, eller bliver man modigere ved den dobbelte 
Fare og Uvished, for seer Du, her bliver jo nok Røre, 
men man er nysgjerrig efter kjøbenhavnske Nyheder. 
Kongen er død! det er vist, at det vækker almindelig 
Sorg og Bekymring, men vi Unge maa sige, maaskee 
det nu atter er vor Tid til at forsvare, hvad vore Fædre 
har vundet, for skeer der Indgreb i Friheden eller 
Danskheden, saa er og bliver det altid netop os unge 
Bruushoveder, der skal flyve i Flint. Jeg for min Per
son føler mig i Øieblikket oplagt til alle mulige Dum
dristigheder.

Din hengivne V. Monrad.

Endnu have vi ikke svoret til den ny Konge, men Ny
heden kom ogsaa først i Morges og er jo ikke officiel.

16.
Torsdag [19. November 1863]. Kl. 4. 

Kjære Moder.
Igaaraftes fik jeg Depechen og imorges vidste hele 

Byen det af en Avisdepeche, Du skal have Tak, fordi 
Du lod mig det vide, men det var lidt vel kortfattet, Du 
kan for samme Priis skrive 20 Ord (dette for en anden 
Gangs Skyld). Depechen lød nemlig: Til V. Monrad, 
Fredericia. Underskreven

E. Monrad (18), 
og jeg troede nu, at der var skeet et eller andet, men 
hvad? heldigviis forstod jeg det da imorges.
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Efter sikker Efterretning er Ilte Bataillon kjørt paa 
Jernbane til Neumiinster, hvor man siger, der er noget 
paafærde — skulle Dragonerne der være drevne ud af 
Byen? — maaskee da nu 10de Bataillon skal ned og be
sætte Sleswig, som Ilte har maattet forlade. Jeg rider 
iøvrigt meget og maa snart have Pengeforstærkning i 
den Anledning. Hvis vi ikke forinden Søndag har maat
tet forlade Byen her, saa vil jeg paa den Dag med min 
Berider ride en Tour til Kolding, det er i det Hele 6 
Miil, og jeg maa der give Middagsmad. løvrig er der 
ikke meer Tale om at blive Adjutant, Gyldenfeldt og 
jeg holde altfor lidt af hinanden dertil, og desuden skal 
Adjutanterne forblive til Tjeneste efter den 23. Decem
ber, men Ridningen kan altid, også hvis vi kom i Fel
ten, være til Nytte, foruden at det nu er en Behagelig
hed, undtagen naar jeg skal ride i Kredse og gjøre 
Vendinger osv., men almindeligviis rider jeg nu Toure 
paa P/2 til 3 Miil og mesten daglig — lidt over 20 rbd. 
tænker jeg nok, at jeg skal naae at faa redet op. Det 
var et kjønt Digt af Richardt i Fædrelandet (19). 
»Aandelig Nød«, aa ja, det lide vi jo alle, men at jeg 
særlig og særlig nu skulde være nødlidende, det kan 
jeg ikke sige — man kunde nok ogsaa naae at dø og 
begraves paa en pæn Maade her i Fredericia.

I Mandags drak jeg Thee hos Doctor Boses, i Tirs
dags hos Capt. Glahns og igaar var jeg hos Zeuthens, 
der vel ikke er saa overdreven moersomme, men hygge
lige. Hammelev hedder en gammel Prem. Lieutenant 
her, et godt Hoede, har været paa Hofballer i sine unge 
Dage og har ogsaa slaaet en Deel bagud, er nu meget 
skikkelig, men stærk kritisk og ofte hensynsløs i sine 
Udtalelser — han deler mit Had til Gyldenfeldt, som
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han iøvrig, da han stod ved hans Compagni, tvang til 
ikke at være storsnudet, ved at sige, at hvis han ikke 
forandre[de] sit Væsen, saa maatte han uleilige ham 
privat. Gyldenfeldt var en Dickens værdig, i Clubben 
kommer han ind og overseer Een aldeles, saa det koster 
Besvær at faa hilst paa ham, første Maaned gjorde jeg 
mig Uleilighed derfor — nu overseer jeg ogsaa ham 
complet. Han er borgerlig skikkelig, men en uopdra
gen, vigtig Karl, der nu er nær ved at gaae fra For
standen af Indbildskhed, fordi han skal være Batail- 
lonscommandeur. Det er lykkedes ham at berøve mig 
al Interesse for Tjenesten. Hammelev skal nu til 1ste 
December have Compagni og vil see at faa mig til 
Lieutenant hos sig.

Brix er Sønderjyde, Bondesøn, veed hvad Penge er 
værd — dog ikke i upassende Grad — har en Alder af 
27 Aar og et godt Humeur, kjender Bønderne og kom
mer vist rigtig godt ud af det med sit Mandskab, der jo 
ogsaa ere Slesvigere, han staaer ved Lundbyes Compag- 
nie, der bestaar af Folk, der ikke ved at blive skjældt 
ud for Ingenting ere sløvede for Irettesættelser. Han og 
jeg lave nu paa en Comedie til egen fælleds Glæde og 
Fornøielse — ja nu maaskee det store Værk ikke bliver 
fuldendt. Hils alle. Tak Ada, jeg troer jeg skylder 
hende Brev, men veed det ikke. Hils Bache og de Andre. 
Hils Freunds, Tante Julie skal jeg snart skrive til. Jo
hannes haaber jeg lever flink og fornøiet.

Levvel Din Viggo.

P. S. Lad mig faae alting at vide, hvad han sagde, hvad 
hun sagde, hvad Enden blev og hvad Folk sagde. Beed 
unge ivrige Politikere at skrive mig til. Fredericia træn-

3 1864 33 



ger til Nyheder, dog ikke om, hvad Bladene meddele, 
men Smaating, saaledes læste jeg i et Brev til Hamme
lev, at Folket ikke ved Kongens Fremtrædelse havde 
forstaaet at paaskjønne hans ziirlige Trin og graciøse 
Armbevægelser — men det var jo ogsaa Pøbel, det 
kunde man ogsaa høre, da en Sjouer sagde: sikken 
en vammel Karl. Cand. Zeuthen havde tænkt paa Oscar 
om Attentatet paa Napoleon III: pænt gratulerte Prinds 
Christian. I Galochefægtningen blev en Lieutenant 
(Bache?) saaret paa Armen af en Galoche og en Menig 
fik Næse og Pande sværtet af en Trætøffel — saadanne 
Nyheder og dannede Menneskers Meninger af forskjel- 
lig Characteer og politisk Farve er det jeg navnlig har 
Appetit paa. Optøier kan der da vel nu aldrig meer 
være Tale om, og Fædrelandet gjør Ret i at minde om, 
at vore Fjender i 1848 sagde, at der var Oprør i Kjø- 
benhavn, at Kongen ikke var fri osv.

Ja, nu skal Posten strax afsted. Hils Fader mange 
Gange.

F/ggo.

17.
Aabenraa d. 23de November 63.

Jeg boer, kjære Moder, her hos Postmester Hassel- 
riis, der har ligget paa Regentsen med Fader, da Fa
der og Allen boede sammen, og som derfor har ønsket 
mig i Qvarteer. Han var tillige med Fader og Lehmann 
engang med til at gjøre et Gilde for Tscherning - der 
nok var ilde seet dengang — som Politiet ærgrede sig 
over at opdage for seent. »Lille Moder, han sidder alle
rede og skriver, lad ham faae et Lys«, siger Postmeste
ren udenfor efter at have tittet ind til mig, om jeg sov
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- efter at have spiist Kjødsuppe og noget af det delica- 
teste - Krikænder fra Fohr. Det var idag et grimt, 
smaaregnende, blæsende Veir paa Marchen fra Haders
lev hertil.

Nu tilbage i Tiden. Der var øde i Fredericia Klub, 
alle Lys og Lamper vare tændte, og dog ikke et Men
neske, der var Rend paa Gaderne, der var Sorg hos 
nogle, Glæde hos andre af de gifte Mænd, der var Vrøv- 
len og Spørgen, der var Afskedsvisitter med Tilbehør — 
seent i Seng. Bøger og civile Klæder ladte tilbage i 
Fredericia hos Kjøbmand Bybergs, der forsynede 
Lieutn. Carlsen og mig med Beuf, Snaps, Kaffe osv. 
indvendig og Madkurv til fælleds Brug. Frøknen syede 
mig Flor om Armen og port d’epéen, og saa marche
rede vi da. - Underofficerernes Koner græd. Handlen
de stode og saae meget speculative, beregnede, hvor 
mange Daleres Fortjeneste, der nu gik deres Næse for
bi, ud af Porten, og hvormange af deres Debitorer, der 
bleve tilovers at rykke. Patrioterne raabte Hurra, Da
merne vare halvromantiske og velklædte. »Det gaaer 
vores Næse forbi«, sagde Soldaterne, der kjørte et Læs 
Korn ind i Byen, »men saa faaer vi vel noget andet«, 
aa ja, se det var da en Trøst. Der er forresten Stemning 
i Hæren, ikke blodtørstigt, men vist solidt Sindelag. 
Ved Gudsø er der tæt ved Veien et Kors over en Mand 
fra forrige Krig — man skjævede lidt dertil. løvrig 
synges baade tydsk og dansk og tales ogsaa noget 
tydsk, som Officeer ved en saadan Bataillon maa man 
være Helstatsmand. »De er ikke sultne endnu, for de 
kan snakke Tydsk«, sagde en Soldat til mig, hvad kan 
de gjøre for det, det kan jo derfor godt være brave 
Karle, maatte jeg jo sige, og det var da just heller ikke
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Sludder det, kan jeg tænke. I Kolding laae jeg hos 
Assessor Kralund, Kjødsuppe, Viin, Gaas, Kaffe, Cigar. 
I Haderslev paa et Gjæstgiversted, besøgte min gamle 
Vært Møller Schroeter, Datter, Pleiedatter — som syn
ger kjønt gamle gode Viser af Weise osv., iøvrig lidt 
vel »spillende«, men yderst behagelig at omgaaes — vi 
havde Rast der en Dag (igaar Søndag). Husarlieutn. 
Dyring og flere kunne ikke begribe, at »Kongen er til 
for Folkets Skyld«, han er ellers en Slubbert, efter hvad 
Postmesteren, som sidder her og læser, siger. Gudskelov 
ikke alle Militaire ere saa gale som han og hans Broder 
Baron Dyring Rosenkrants, de Mennesker mene, at den 
der begriber ovennævnte Sætning, ikke er skikket til 
Militair. »Men Sandheden er dog Een«, ja det var dem 
ikke rigtig klart. Iøvrig vare vi meget pæne mod hin
anden.

Nu Farvel for denne Gang.
Din Viggo.

18.
Flensborg, d. 25de [November 1863J. 

Kjære Fader, det var mig ligefrem umuligt at skrive og 
lykønske igaar, da vi i øsende Regn spadserede fra 
Aabenraa hertil, hvor vi ankom henad 5 og skulde 
møde til Appel osv. samme Aften - men nu idag kan 
jeg da sende Dig min Hilsen, det var rigtig med Glæde, 
at jeg i Dagene før Underskriften tænkte paa, at nu 
maatte da Ministrene fra 48 igjen faae almindelig 
Anerkjendelse, og Friedrichsen skriver da ogsaa til 
mig, at alle nogenlunde skikkelige Mennesker vare 
»stokministerielle«. I Aabenraa havde jeg det hygge
ligt hos Hasselriis, som bad mig meget hilse Dig, han
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har en Søn, Student, Lærer ved Realskolen, en voxen, 
en halvvoxen Datter osv. Hans Kone ligner paafaldende 
Jomfru Aagaard.

Min Captain var i Krigen ikke synderlig tapper, men 
gjorde til Gengjæld Fordring paa at ansees for over
dreven dygtig - hører jeg. Gudskelov nu skal han have 
Bataillon, saa er han een ikke saa nær paa Livet — men 
desværre for Bataillonen, frygter jeg for. Han kunde 
staae lige op af Grøften, hvor han havde ligget paa 
Maven, og holde et skrækkelig Huus - og han den 
samme Mand retter nu mig med stor Vigtighed, naar 
jeg lærer Soldaterne, at de for at dække sig under Lad
ningen skulle vende Siden til Træet, de staae bag ved. 
»Altid Brystet mod Fjenden«, er han ikke gal? Jeg 
havde Lyst til at spørge, om han selv vilde vise en saa 
unyttig Dødsforagt. Jeg har faaet Brev fra Constantin 
Hansen, E. Hornemann, Friederichsen, Moder og Ada, 
og skal, naaer jeg blot faaer noget at meddele, skrive 
dem til, men herovre leve vi jo kun af Nyt fra Kjøben- 
havn i disse Tider.

Lev vel og Hils Alle. Tak til Moder og Ada for deres 
Breve.

Din Viggo.

P. S. Moder maa vist helst ikke bede nogen at skrive 
andre end mine unge Venner, det bliver en Gjæld for 
mig, som er svær at betale.



19.
Flensborg, d. 27de [November 1863].

Kjære Moder.
Tak for Dine Breve, men idag kan jeg kun skrive 

ganske kort, da Posten, som jeg hører, gaaer om lidt. 
Jeg vilde blot henlede din Opmærksomhed paa nogle 
passende Juleforæringer, som jeg helst - hvis ikke Ud
sigterne netop nu er klare - vilde have strax, da det 
lader til, at jeg skal ud til Ellingstedt paa Krop Heden. 
En Revolver til 18 rbd. 3 V kan faaes hos Bøssemager 
Christensen og ansees for et meget hyggeligt lille Vaa- 
ben at have i Lommen, til den Priis ere de meget gode, 
og saa dertil 100 Skud, som ogsaa faaes hos Christen
sen, en Kikkert og lidt Uldtøi (min Uldtrøie) - ja, for 
man veed ikke, hvad det skal blive til dette herre, bare 
Du nu kan faae en Revolver hos Christensen, inden han 
har udsolgt — vi Krigere genere os ikke for at reqvirere, 
det er jo til Fædrelandets Forsvar det Hele. Jeg kom
mer vist under ingen Omstændigheder hjem til Juul, 
hils Alle, jeg befinder mig vel paa Snuen nær. Meere 
næste Gang, nu skal jeg til Appel og først levere Brevet 
ind, Lykønskning til Julius Lange, naar han sees, vi 
vente Ordre til at indkalde 800 Mand foruden de sidst 
indkaldte 200, hvoraf dog endnu kun 60 er mødt. Naar 
nu Bataillonen doubleres, saa faaer jeg min aldrende 
Ven Hammelev til Compagnicommandeur — han er dog 
et Menneske, og et Menneske, som ikke er dumt, og et 
Menneske, som jeg kommer godt ud af det med, det er 
da en Fordeel, hvis vi skal i exilium til Ellingstedt, 
fjernt fra menneskeligt Samfund i en sumped — eller 
ialfald raa, vaad Egn - uf. Ja, vi maae saa spille Keg
ler, skyde til Skiive med Pistoler osv., naa maaskee vi
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ogsaa faae Lov at blive her i Byen — det vil den alvi
dende Tid nok aabenbare. Lev vel.

Din Søn Viggo.

P. S. Min Selvfølelse krænkes, naar Du siger, Du har 
givet Din Søn — han er jo selv rendt.

20.
Mandag [30. November 1863]. 

Kjære Moder.
Imorgen (eller inat snarere) Kl. 4 skal vi med Jern

banen til Neumiinster, dog vel kun for arbeide paa For- 
skandsninger. Alt vel paa nær lidt Snue. Hils Alle.

I Hast
Din Viggo. 

Nu til Liigparade.

21.
Neumiinster, 1/12 63. 

Den sidste Tone af Sørgemarchen døede hen, Faklerne 
slukkedes lidt efter lidt, medens »Sleswig« langsomt 
gled bort i Mørket med Kongens Legeme, med den af
døde Konge, hvem ikke Døden har kunnet røve hans 
Styrke: Folkets Kjærlighed. »Første Deling Appel«, 
raabte Lieutenant Monrad, som havde haft det mere 
diplomatiske end militaire Hverv at spærre Gaden for 
Folkemængden. Med den eiendommelige Snedighed, 
der er de danske Reserveofficerer saa egen, havde han 
givet Soldaterne Ordre til at holde de altfor paatræn
gende borte, ikke med Bajonet, men ved at knuse deres
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Fodfingres ømme Punkter med Kolberne, og da Folk 
foran vidste dette, saa hjalp de jo samvittighedsfuldt 
til at modstaae Trykningen, dog kunde det ikke und- 
gaaes, at enkelte nette Tjenestepiger blev pressede ind 
i Armene paa Soldaterne — hvilken Skjæbne de bare 
med Resignation. Da nu alt var forbi, ilede den unge 
Kriger hjem for at pakke ind, thi næste Morgen Kl. 
3V2 skulde Bataillonen staae ved Jernbanestationen. 
»Den Blaa kan altid komme til Nytte«, tænkte han, 
»men iaften er alle Boutiker lukkede, saa Uldtøi faaer 
jeg ikke her«. Det var et Brev eller rettere to Breve, 
han havde faaet fra sit Hjem og læst ved Fakkelskin, 
medens man ventede paa Liigtoget — det var da ogsaa 
kjedeligt, at Christensen ikke havde en Revolver, men 
det anede mig nok, at det var en Artikkel, der i disse 
Dage gaaer af som varmt Hvedebrød — saadant Vaaben 
kan vel nok ogsaa faaes andetsteds, men Garantien 
mangler. Under disse Betragtninger ilede han frem ad 
Flensborgs Gader, Indpakningen var snart færdig og 
nu op for efter Indbydelse at drikke Thee hos Pastor 
Evaldsen, hvor Brix havde introduceret ham - dog 
først til Slagtermester Patsch, en brav, dansk, venlig 
Mand, hvor Hammelev ligger i Qvarteer, og som blandt 
andet har en Datter Marie, som havde gjort et dybt 
Indtryk paa vor unge Lieutenants letfængelige Hjærte, 
dette bebreide man ham ikke, bør ikke en Kriger saa- 
vidt mulig ligne Krudt, navnlig i vor Tid, da Ildvaab- 
nene spille saa stor en Rolle? Han var næsten kjed af 
at skulle til Pastoren og kunde knap blive færdig med 
at sige Farvel, dog trøstedes han ved Løfte om den 
smukke Maries Lysbillede, naar han først sendte sit 
eget derhen, hvor hun var Lærerinde hos en Land-
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mand,* og han beder derfor i sit Brev om 6 Photogra- 
fier fra Hammerum, da han ogsaa vil skjænke nogle 
Kammerater sit Contrafei. Hos Pastorens vilde Datte
ren absolut, at han næste Søndag skulde svippe til 
Flensborg for at spise den ham af Fruen tiltænkte 
Gaasesteg — men han fandt dog, at 12 Miil frem og til
bage var for meget forlangt »for en Gaas« Skyld.

Næste Morgen frøs han paa en Jernbane, og frøs et 
Par Timer under Oberstens Uvished, om man skulde 
blive i Neumiinster eller gaae til Altona.

I Neumiinster, som iøvrig skal være ret loyal, sag
des, at 50 Mennesker fra Rendsborg osv. nu vare drag
ne Syd paa. Itzehoe Blad er meget ildesindet. Iøvrig 
troer man ikke paa Krig. Breve fra Byen, der naae 
at komme med Aftentoget, ere allerede her næste Mor
gen. Da jeg ledte om Qvarteer mødte jeg en Dame, 
hvis Ansigt syntes mig bekjendt, hun syntes ogsaa at 
skulle kjende mig — det var Bertha og Tobiesen (20), 
der see mig nu. Blodet er dog tykkere end Vand. Jubel, 
jeg blev meget glad og skal nu tage Af skeed med hende 
Kl. 8V2, da hun tager til Byen Kjøbenhavn. Brev fra 
Wagner, det dynger jeg næsten op, men jeg har da 
skrevet til Hornemann og Constantin Hansen, hils dem 
og hils Alle. Tak for Mosaikbrevet, Louise skal ikke 
genere sig for at skrive, muligen jeg endogsaa vilde 
værdige hende et Svar, hendes Lap var moersom, for 
den fik mig til at tænke paa det moersomste ved Brevet 
- hun beskrev Skrivningen, som Skovgaard burde have 
tegnet i Hast, det var virkelig en Opgave, der var

* Tilføjet i afskriften: Den unge Dame gad han dog ikke sende 
det til.
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Kunstneren værdig. Ada faaer at have lidt Part i dette 
Brev, for jeg kan umulig ellers holde Eder Stangen. 
Hils Fader, Johannes, Karen, Hammerich, Fru H., Ma
rie H., Holger H., Magda, Frøken Lange, Høyens, Leh- 
mans, Freunds, Magna, Skovgaard, Fredrichsen, Pe
tersens, (nu staaer han for Tour til at faae Brev), Ba- 
che, Ballin, Olsen, J. Hage, Heiberg (skal skrive) og 
desuden alle, som jeg har glemt. Levvel.

Klokken er nu 8V4 Aften, pas nu paa, naar Du faaer 
Brevet, see efter i Postkassen Morgen Middag, saa fin
der Du det vist.

Din Søn Viggo.

Mit Hjem her i Neumiinster er net, to rummelige Væ
relser, godt meublerede.

Hils Tante Julie meget, det er en Skam, at jeg ikke 
for længe siden har skrevet hende til, jeg skylder hende 
Brev - med Begivenhedernes Malstrøm.

* Da vi have faaet 75 rbd. i Eqvipering, kan jeg 
Gudskelov nu betale Grove. Hvis han ikke endnu har 
faaet de 8 rbd., jeg har tilgode hos Fader for dette 
Qvartal, maae han saa faae dem med det samme. Pen
gene pr. Postanvisning vil Du altsaa modtage og lige
ledes betale ham. Igaaraftes blev vi allarmerede, pak
kede Kuffert, men det Hele var et lille Opløb med Sang 
uden videre Betydning. Levvel. Hils Alle.

Din Viggo.

Det glæder mig meget, at Revolver er opdrevet. Den

* Dette stykke hører muligvis til et brev efter nr. 22.
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lille Taske er meget praktisk, jeg har nu ogsaa puttet 
Hefteplaster i den og har den idag fuld af Sedler.

Tak Louise for Brevet.

22.
Neumiinster 4/i2 63. 

Kjære Moder.
Tak for Plaiden og det øvrige, tak ogsaa Karen. Plai

den tænker jeg at kunne bruge under Kappen, hvis vi 
faaer megen Kulde eller skal sove ude - engang i mine 
unge Dage var en saadan mit Ønske, navnlig til at be
nytte paa Skovtoure om Sommeren. Chocoladen var 
saa fræk at narre mig, da jeg følte ind i Pakken, tænkte 
jeg jo ha, ha, der har vi Fyren, Mordvaabenet. Pengene 
kan jeg naturlig ogsaa godt bruge, skjøndt jeg rigtignok 
havde tænkt, at jeg ikke burde bruge eller faae mere 
end min Gage. For de 5 rbd. har jeg kjøbt 1 Par extra
fine og varme Handsker og 2 Par Underbeenklæder, 
nu tænker jeg ogsaa at kjøbe mig en Reisetaske, det var 
slet ikke for meget, om vi fik de 60 rbd. i Eqvipering, 
for det er ikke alle, der kunne faae Forsendinger hjem
mefra. Jeg er iøvrig undertiden nær ved at drukne i 
Correspondance, igaar skrev jeg saaledes 4 Breve. Der
iblandt vist en Roman (eller det var vist iforgaars) til 
Dig. Med det første skal 3 af vore 8 Compagnier ud i 
Landsbyerne her, der iblandt mit. Hvis jeg kunde faae 
Permission i Helligdagene, saa kommer man paa en 
Nat hjem herfra, men det gaaer vel ikke. Lykønsk Ham- 
merich, det er hans Fødselsdag idag og hils Fader og 
dem alle. Tiden gaaer, Juraen staaer, og hvad der fore- 
staaer, det maa Vorherre vide, jeg veed det ikke. Spørg 
Fader, om vi rigtig for Alvor skal forsvare Holsteen.
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En Karl herfra blev umaadelig glad ved at see Lieutn. 
Meidel, han havde ikke betragtet Militairtjenesten i 
Sjælland som Knechtschaft. Vor Spisevært Axt har 
maattet afsige Reform — Folk i Byen fandt den for 
dansksindet. Hils Fader og alle fra

Din Søn Viggo.

23.
Neumiinster [efter 4. December 1863]. 

Tak for Brevet, men Din Plan at reise herover, den er 
ligesaa gal, som den jeg havde forleden, jeg tænkte paa 
at reise en Aften 8V2 herfra, være 8 Timer i Kjøben- 
havn og komme igjen næst næste Dags Morgen 9V2, 
altsaa kun være en Dag væk, men det vilde være urig
tigt. Du, reisende alene, i Blæst, herover, hvor Du maa- 
skee ikke traf mig engang, det minder altfor meget om 
Hønen med Ællingerne, lad mig blot seile. I det hele 
er I vist meget uroligere i Byen end vi ere her, Kjøben- 
havn er slet ikke philosophisk. Vi kan nu antage 4 Fri
villige pr. Compagni, skulde ikke 0. Bache, H. Ham- 
merich, (jeg skal nok tage mig lidt af ham), Friede- 
richsen, A. Heiberg have Lyst, men de kunne vel ikke 
bære Tornyster, det skulde da være Friedrichsen. Du 
skal forresten ikke nævne disse mine Ord til nogen af 
dem, siig blot, at jeg skriver, at vi kunne antage 4 Fri
villige pr. Compagnie. Hammelev har spurgt, om jeg 
kjendte nogen. Jeg har nu kjøbt: lang Uldtrøie, Tyve
lygte, Kniv, Noteerbog osv. Kan Bache besørge mig de 
nordlige og de 2 sydlige og det vestre mellemste Blad 
over Sleswig, for der skal vi nu snart hen og ligge i 
Lopstedt nær Byen Sleswig, foreløbig blive vi dog her. 

Din Søn Viggo.
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I Hast. Hils Fader, Ada, Louise, Jean, Karen, Frkn. 
Lange, Tante Julie har vel faaet min Gratulation. — Har 
Grove faaet Pengene?

24.
[efter 4. December 1863]. 

Kjære Moder.
Tak for Brevet og det tilsendte. Tak Fader for det 

deilige Vaaben — det er mageløst, hvad Folk kan finde 
paa blot for at chicanere hinanden med Blyklumper. 
Hammelev beundrede det meget. Hætten var prægtig, 
Muffediserne lækkre, Billedet smagfuldt og røbede een 
for en saa ung Alder mærkværdig teknisk Fuldkom
menhed, tak for det Altsammen. Imorgen gaaer Com- 
pagniet Hammelev, J: H., Aagaard og jeg, ud paa Sky
depladsen for at prøve Revolveren, og derfra vil jeg 
gaae hen til en Photograf, skjøndt her ingen gode er. 
»Landestorm« ikke just det, almindelig Reisning — og 
af Vaaben har vi jo alle de glatløbede aflagte franske 
Geværer, men fremfor Alt skal vi tage imod dem i Hol- 
steen og ikke trække det ud, vore Jyder taale bedre 
Fugtigheden og Kulden (med deres 6 Lag Klæder) end 
Varmen, men Fjenden kan vist bedre (i deres fine tyn
de Uniform) taale Varmen end vi - siig det til Fader.

Idag fik jeg ogsaa Brev fra Ada og Louise, hils og 
tak dem begge og bed dem kun skrive til mig D: naar 
de have Tid og Ledighed, bed Ada, naar hun skriver, 
da at hilse Olga Berg og takke for Hilsenen og at ogsaa 
hilse Margrethe Lehmann og takke for Hilsenen. Hun 
trodser mine Søstre og »jeg haaber ikke mine Søstre 
give Anledning til at trodse« — eller har jeg misfor- 
staaet — ialfald respecterer jeg, som B. siger »les faits
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accomplis«. Osten — er en Markedsgave fra mig til Dig, 
jeg kjøbte den i sin Tid paa Markedet i Frederits - er 
den god? Den var meget billig, 10 eller 5 ft ® - hvad 
der nu er sandsynligst? Den hele var vist 5 V. Med det 
første vil ogsaa min Kuffert eller ialfald alt det Tøi, jeg 
har ladt tilbage i Frederits, blive Eder tilsendt ufranke- 
ret, og saa faaer Du vel føre det paa Regning til mig 
og faae det godtgjort hos min Kassemester, Hs. Excel
lence, Cultusminister D. G. Monrad d. 1ste Januar, »der 
schlaue« er jo saa snild at udbetale det. Du seer, jeg 
læser Fædrelandet - det holdes paa en Beværtning tæt 
herved.

Sokkerne kan vi godt have Brug for i ethvert Til
fælde; lad os kun faae, hvad I har - det vil glæde Sol
daterne, at der tænkes lidt paa dem. Nu Farvel for 
denne Gang, Veiret er klart, koldt, Maanen skinner, 
Hammelev og jeg gaaer en Tour i Maaneskin og bringe 
med det samme dette Brev paa Posthuset. Photografier 
findes ikke tilkjøbs, hvis jeg selv faaer nogle, skal Du 
faae dem at laane. Hils dem, som mig hilse, og Levvel.

Din Søn Viggo. 
25.

9/i2 [1863]. 
Tak for Brevet og Seddelen. Da jeg har Kuffert og se
nere vil faae Compagnikuffert, behøver jeg ikke Taske 
til mit Tøi. 1 Undertrøie til har jeg kjøbt til for 2 rbd. 
Reisetaske til Kort osv. og mulig et Par Strømper o. 
desl. har jeg kjøbt for 3 rb. 1 ]£. Lygte har jeg kjøbt 
for 7 og tænker paa Resten. Vi skal nu, man siger 
imorgen Kl. 11 afsted til Sleswigs Omegn. Du seer, det 
er ikke let at besøge mig, navnlig i en Bondeby — for at 
være kort: det var smukt, om Du saae til mig, naar jeg
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laae alvorlig syg, ellers er der ikke Grund dertil, jeg 
lever blandt Mennesker og har det godt. Ja, vi traktere 
endog ofte hinanden med Viin og spise desuden Gaase- 
steg, Haresteg, Svinecotellet, Oxesteg, Kjødsuppe, osv., 
komme vi nu til en Landsby, er da den Glæde forbi. 
Jeg har kjøbt mig et Schakspil — tænk, Bræt til at klap
pe sammen med Beenbrikker i, kun 9 10.

Nu Levvel, Hils Alle. Jeg har skrevet Bache, noget 
paavirket af dit Brev, men ikke saa det støder ham, for 
vi tale undertiden sammen om de Dele. Vil du kjøbe 
lidt til Børnene til Juul. 5 rbd. eller lidt derover kan 
jeg godt undvære, selvom jeg ikke faaer Klædepenge 
for Januar, for dem kunde jeg nu nok undvære, saa- 
længe jeg er i Kongens Tjeneste.

Levvel. Din Viggo. 
Hils Alle. Hils Bache.

26.
Tirsdag Morgen Kl. 6. [15. eller 22. December 1863]. 
I dette Øieblik faaer vi at vide, at vi skal ligge i Lohe, 
som ligger i den Spids, som Sleswig sender mod Syd 
ind i Holsteen.

Levvel og sig den Adresse til Bache, Ballin og Tante 
Julie, hvem jeg har opgivet feil.

Din V.
27.

[før 24. December 1863]. 
Kjære Karen
bed Moder om gjennem Prof. Holten eller Petersen at 
skaffe mig 50 gode Cigarer, som gjerne maa koste 8 P 
Stykket. — Blot de er fine. Det er en Foræring til Juul 
fra Lieutn. Aagaard og mig til Hammelev, der er Ci-

47 



garkjender og kræsen. Hvis Moder kjender andre til 
at give det i Comission, saa kan det jo ogsaa besørges 
af dem — blot de virkelig forstaaer sig derpaa.

Hils dem Alle og Levvel.
Din Viggo.

Det haster, som Du seer, naar de skal være her til d. 
24de. Det er saa mørkt i Veiret, at jeg endnu ikke er 
photograferet.

28.
Tirsdag, d. 29. Dec. [1863]. 

Her er jeg da. »Sorgen« flyder tæt forbi, men jeg selv 
er heldigviis paa det tørre i et varmt Værelse. Breve til 
mig adresseres til 10de Regiment, Hohn, Slesvig, eller 
om man heller vil: Sønderjylland. Jeg ligger her med 
54 Mand, Resten af Compagniet er i Lohe, Hammelev, 
som skal boe her, er for Øieblikket comanderet til 
Reide, men er her om et Par Dage eller imorgen. De 5 
Soldatervisebøger har jeg laant Mandskabet her, de 
bleve modtagne med Glæde, ja gid de nu blot ogsaa 
maa blive lidt tilsølede indvendig, uagtet jeg bad be
handle dem godt, naar jeg finder de dygtige dansk
talende Sangere ved Comp., saa skal de have dem til 
giendes. Jeg holdt da idag en bitte Tale til disse 54 
Mand: — vi er sku da et Folk for os selv. Punctum. 
Jeg syntes jeg maatte sige et Par Ord, saameget mere, 
som jeg læste Reform for igaar, hvor Holstenerne holdt 
Masser af Forsamlinger, som tildeels aabnedes medPsal- 
mer og endte med ituslagne Ruder. Reform minder om, 
at det er Folkets og ikke Fyrstens Rettigheder, det gjæl- 
der, de kunne ellers let blive pidsket med Skorpioner
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istedet for Svøber. løvrig meddeler den alle Talerne 
ved disse Forsamlinger, mange ere talentfulde, dog 
meddeler Bladet ogsaa, at en Altonaer har meddelt, at 
ved Tumulterne der i Byen har han kun seet ganske 
enkelte Holstenere, det er saaledes forløbet tydsk Pak 
og Patrioter, som Talerne ved alle Forsamlinger kalde 
Slesvigholstenere, uagtet der jo ikke kan være synder
lig Sleswigere tilstede og en stor Deel af Resten ikke 
ere Holstenere, men Fremmede. Fædrelandet gad jeg 
nu nok see, naar jeg havde læst det, kunde maaske Sol
daterne have godt deraf, saalænge »Manden« er skik
kelig, jeg mener naturlig Chr. Betænkelig. Ministeriet 
bliver? Kjøb mig en Kikkert med Rem til at have den i, 
nødig meer end en halv Snees Daler, Pengene faaes hos 
min Banquier i Kjøbenhavn.

Næste Dag.
Nu rider jeg til Lohe til Aagaard V2 Miil herfra. Vor 

Konge skulde ogsaa skrive Proclamationer, der lyde 
godt, og deri tale om Sleswigs nye Frihed.

29.
Tetenhusen, 2li 64. 

Jeg haaber, Du har faaet mit Brev fra Sorgbriick, hvor
af Du vil see, at jeg har faaet Pakkerne, og nu er jeg 
her en god halv Miil Vest for Sorgbriick, dog maa Du 
ikke troe, at vi ere gaaede lige herhen, for den Dag, jeg 
skrev til Dig fra Sorgbriick, sad jeg og lavede paa et 
Kort lidt seent ud paa Aftenen, og saa kom der Kl. 
IIV2 en Ordonants med Ordre til næste Morgen Kl. 10 
senest at staae med Compagniet i Elsdorf to gode Miil 
syd paa. Vi maatte da afsted Kl. 5V2 næste Morgen, og 
jeg red til Lohe V2 Miil derfra for at lade Lieutn. Aa-
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gaard med Resten af Compagniet det vide, en Hest fik 
jeg hos min Vært, og Aagaard og jeg blev enige om at 
lade Mandskabet blæse sammen KL 4V2 (Hammelev 
stødte først til Compagniet i Elsdorf), derpaa sov jeg 
hjemme paa min Sofa i Sorgbriick en Timestid, og saa 
drog vi afsted, det var klart Maaneskin, Snee paa alle 
de flade Hedemarker og en Taage, som i de nettest 
mulige Krystaller slog sig ned paa Træer og Buske, saa 
de lignede kjæmpemæssige Myødurter, og Buskene 
vare saa tætte, som om de vare løvklædte, koldt var det, 
men vi gik os varme, een af de tre Trainkudske, som 
endnu ingen Kappe havde faaet, fik et af de uldne Tør
klæder, saa gik det an. Vi naaede da Elsdorf i rette Tid, 
hvor vi stod i Flanken paa den mulig fra Rendsborg 
fremrykkende Fjende, Stillingen var dog for udsat, idet 
Fjenden vilde have kortere Vei til Sorgflodens Over
gange end vi, altsaa turde Divisionen (Steinmann) ikke 
lade os blive der; vi fik Kl. 6 Ordre til strax at gaae 
tilbage til Tetenhusen, og det gjorde vi ad ukjendte, 
daarlige Veie i natlige Sneetaage, mange af Soldaterne 
havde ikke faaet Mad den Dag, det var udsat til om 
Aftenen, da Nytaarsaften der feiredes med varm Mad, 
Maden skulde være færdig til Kl. 6 efter Appel, det var 
Soldaterne gaaet ind paa - pyt! men de lærte da ved 
denne Ledighed ikke at opsætte at spise et eneste Se- 
cund. Først Kl. 12 kom vi i Qvarteer, det var drøit nok. 
»Fjenden er ikke Syd paa«, sagde Hammelev næste 
Dag, idet han ledte paa sit Kort, »Fjenden er i Oxløv, 
her ligger det«. Oxløv er Divisionens Qvarteer, og det 
er da ogsaa vist, at skal vi ikke være i Elsdorf, saa skal 
vi heller ikke gaae derned, men det er jo let nok at 
give en forandret Befaling, det er jo kun at skrive den,
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vanskeligere er det at holde Humeuret ved lige hos et 
Compagni Soldater, der ere løbne med Liimstangen, og 
det ovenikjøbet ved Nattetide. Vi kom til at tænke paa 
Napoleons Tog i Rusland ved at vanke om paa de ud
strakte sneebedækte Heder om Natten. Ingen af os 
havde før gaaet den Vei, Phantasien løb af med mange 
af Mandskabet, de troede at være gaaet vild, Compasset 
oplyst af en brændende Cigar var en kjærlig Trøster, 
endelig vidste vi ikke, om vi skulde gaae tilhøjre eller 
tilvenstre, Hammelev gik tilhøjre, Aagaard tilvenstre 
og fandt heldigvis et Huus, hvor vi fik en Veiviser, vi 
var ikke gaaet feil og kom ad en Sti med mange Stenter 
og Gjærder og over en Grøft med lis paa, som ikke 
kunde bære, her til Tetenhusen. Grøften bærer endnu 
den Dag idag Navnet Beresina. Jeg har nu en Madkurv 
og en fortræffelig Kaffemaskine, som selv koger Van
det og Kaffen skjænker sig selv ud, naar den er færdig, 
idet Dampen af det kogende Vand presser paa den. 
Kaffen er god. Mandskabet har faaet Strømperne osv. 
og glædedes derved, det var Folk, som kun havde et 
Par Strømper eller to, hvoraf det ene Par var daarligt, 
som fik dem. Jeg vilde gjerne selv have lidt af den 
Slags Strømper, for de er jo dobbelt saa tykke som 
mine egne, og blive da ogsaa beundrede. Jeg forstaaer 
ellers ikke dine »to Pakker«, for da jeg fik Uldtøiet og 
den lille Pibe osv. i Sleswig, skrev jeg strax derpaa, og 
det Brev maa Du da have faaet, inden Du skrev paa 
Løbebladet fra Folkets Avis, selvom Du ikke til den 
Tid kan have faaet Brevet fra Sorgbriick. Det seer ellers 
krigerisk ud, for Regimentscommandeuren har i Befa
lingen for forleden paalagt sine to Batailloner at »passe 
godt paa deres Patronkarrer«. Naa, forresten har vi jo
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her de yderste Poster, og skal tage det første Stød af her 
ved »Sorgen«. Overgangen her ved Tetenhusen er ellers 
ikke let at forsvare, da Broen beherskes fra den anden 
Side, maaskee nu ogsaa Aaen fryser til, det maa vi 
være opmærksomme paa, for det fryser svært (indtil 
7 Grader) (blot nu ikke Oversvømmelserne aldeles 
fryse), mais enfin, det bliver dog en slem Tour for 
Tydskerne at gaae over en stor Isflage løs paa de smaa 
Skandser ved Enden af Digerne. Det lader ellers til, at 
vi have vendt Ordsproget om og sige: »si vis bellum 
para pacem«. Det er saaledes ene og alene af Lyst til 
Krig, at vi have sprængt Brohovedet ved Fredrikstad 
i Luften, blot vi nu ikke lade os føre for vidt af denne 
Lyst til Krig og sprænger Dannevirkestillingen — og 
Hæren. Lad nu iøvrig komme, hvad der vil, jeg har 
instrueret min Trainkudsk om Madkurvens Pakning, 
om hvor min Tobakspose, og hvor min Reservetobak 
skal være, jeg kjender Veien til Dannevirke og lidt af 
Veien Sydpaa, og jeg behøver ikke at kjende mere, 
blot der saasnart vi ere i Stilling ved Dannevirke kom
mer Ordonants til hver Skandse: »Skandsen No. x x 
maa ikke forlades«, saa bliver den heller ikke forladt, 
men tillades det først under et eller andet Paaskud un
der visse Eventualiteter (saasom naar en af de andre 
Skandsers Commandeur foretrækker at sikkre sig) at 
forlade Stillingen, saa gaaer nok En eller Anden bort 
af ingen Grund og de andre, fordi han gik.

Glædelig Nytaar til Eder Alle, lange Breve ønskes, 
korte gives igjen. Hils Bache og lad ham kun see lidt 
af Brevet her, for jeg faaer vist ikke skrevet til ham i 
de første Dage under disse Forhold. Overfarten over 
Eideren er forbudt undtagen ved de autoriserede Fær-
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gesteder, det er nu overladt til vedkommende Bataillon 
eller Compagni, naar de mene, at Forholdene kræve, 
at Geværerne lades. Forleden ved Elsdorf fik vi Ordre 
til at være beredt til alt, og Patronerne avancerede da 
fra Tornystrene ned i Taskerne, og Bundterne løstes. 
De gamle danske Soldaters Aasyn vare prægtige at see 
paa, »det var Nytaarsaften, at 10de Bataillon endte i 
sidste Krig, nu kan vi begynde, hvor vi slap«, en lille 
qvik Tydsker sagde: »ich bin kampbereit«, iøvrig me
ner man, at han stikker af ved første Leilighed; han 
ligesom mange andre ved Comp. ere straffede for at 
have sjunget Schleswigholst. meerum. osv. (Du kan 
troe, det er ikke rart at staae ved en blandet Afdeling 
i disse Tider).

Naa, det blev dengang til Vind og vi fik en unyttig 
Spadseretour, der er Folk, der ikke veed, hvad en 
Nattemarche vil sige, hvert Øieblik træder man i et Hul 
osv., det er trættende. Nu har vi været her i to Dage og 
hviilt ud, skjøndt Mandskabet tildeels maa sove i Klæ
derne. Levvel, hils Venner og Veninder. Jeg synes 
ellers, Du skriver mindre end før til

Din V.
Nu er Kl. over 11, nu skal jeg i min Seng: Halm, et 
Lagen, Dyne. P. S. Du har vel takket Tante Julie for 
Piben.

30.
Tetenhusen, 3/i 64. 

Kjære Ada.
Jeg maatte endelig vide, om min Kuffert fra Sleswig 

og mit Tøi fra Fredericia er kommen til Eder, samt 
hvordan det gaaer med Kikkerten, som skulde besørges
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(det var med en Rem til og til en Priis af circa 10 
rbd.), jeg tænker da, at mine kjøbenhavnske Indtægter 
kunne dække Udgifterne, og hvis den ikke er blandt de 
Pakker, som Moder taler om, og som jeg isaafald ikke 
har faaet, saa lad mig snart faae den tilligemed en lille 
Flaske rødt og blaat Blæk, lidt Staalpenne, V2 & rigtig 
fiin Thee, en nysølvs Teeskee og en lille Jernstegetaller- 
ken, for nu har jeg endelig faaet en stor Madkurv. Jeg 
fik idag Brev fra Fru Hammerich med et rart Photo- 
grafi af hende og Hammerich i. Hammelev mente at 
kunde see, at hun var »sfagmatisk, svag Characteer, 
men god«, og at Hammerich »gjerne vilde være en fast 
Characteer og røg meget Tobak«. - Ikke dette igjen. 
Naa, vi faae vel Lov til at ligge her til Foraaret, skjøndt 
hidtil have vi da flakket nok omkring: Fredericia, 
Flensborg, Neumiinster, Sleswig, Sorgbriick, Elsdorf, 
Tetenhusen — jeg lærer snart en Deel Geografi. Nu Lev
vel. Glædeligt Nytaar, lad mig snart see lange Breve og 
nyest mulige Aviser, Forsendelsen er ikke saa dyr, blot 
et Tverbaand af Papir med Adresse, saa at det kan sees, 
det er en Avis, saa er det ret billigt, blot godt forseglet, 
at de ikke trækkes ud og læses af samtlige de, gjennem 
hvis Hænder de skulle gaae. Adressen er 10de Regi
ment, 7de Comp. Hohn, Sleswig. At Fader nu skal 
danne nyt Ministerium, veed jeg fra Fru Hamnjerich. 
Alt vel her. Levvel og hils Alle i Huset fra Din »Sorg«- 
betyngede Broder - ja, for vi frygte for, at Sorgen 
skal fryse til, men frygt Du blot aldrig for, at der ikke 
i hvert Brev skal være en Brander paa den ulykkelige 
Sorgflod. Blot alle vore Soldater talte dansk, saa var 
der intet iveien. Levvel.

Din Viggo.
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31.
Tetenhusen, 3/i [3: 4/i] 64.

Kjære Moder.
Idag fik jeg dit Brev af 31., alle dine Breve ere kom

ne og Pakkerne ogsaa. Cigarerne vare fortræffelige, 
selv den blaserede Hammelev syntes godt om dem, han 
har ellers lært mig at røge fine Cigarer, kun Telegram
met har jeg ikke faaet og kunde da heller ikke svare 
her ude fra Landet af. Iforgaars skrev jeg til Dig, igaar 
til Ada, og her er intet nyt. Lad mig kun faae af den 
Slags Cigarer, som Hammelev fik, de ere ikke for gode 
til mig, der her saa tapper trodser Vinterens Kulde, 
Otto Liitken Marineminister? (21), blev jo nok Rid
der, fordi han havde frosset lidt engang, som onde Tun
ger sige (22). Nu har vi hviilt os godt ud her, vi øve 
lidt Felttjeneste, og i »Dielerne« holde vi theoretiske 
Øvelser, navnlig indskjærpe vi Vedetternes Pligter. Hils 
Alle og Levvel.

Din Viggo.

Vær dog endelig ikke ængstelig for mig, jeg er paa 
min Plads, og Resten kommer mig ikke ved. Kun vidste 
jeg gjerne, om vi seer Svenske og Norske her til For- 
aaret eller ikke. Faa vi Krig før? Jeg troer, Fader er 
den eneste i Danmark, der ikke ved at ville bæve, næ
sten hele Ministeriet gjør sig til Gjenstand for Spot af 
Alle.



32.
6/i 64 Tetenhusen. 

laften fik jeg Fædrelandet, jeg troer, det er sikkrere, 
at Du blot i Løbet af næste Dag, naar Alle har læst det, 
sender det afsted i Korsbaand, men der tør rigtignok 
ikke være noget skrevet indvendig. Pakke og Kasse har 
jeg endnu ikke seet noget til. Fader syntes, at Fædre
landet af en Ven at være ikke støttede det af ham i 
1860 dannede Ministerium synderligt, det nuværende 
Ministerium støtter det jo ganske godt.

Et Phænomen i min nuværende Tilværelse har jeg 
endnu ikke nævnt, det er min Oppasser, der altid mod
tager mig med Lys, varmt Værelse, Støvleknægt, Mor
gensko, naar jeg kommer hjem om Aftenen, stopper 
Pibe osv., og naar jeg gaaer ud, slaaer Døren op paa 
vid Væg som for en høifyrstelig Person, om Morgenen 
er han ogsaa min Kammertjener og hjælper mig med 
Paaklædningen, hans hele moralske Værd beroer jo 
ogsaa paa at gjøre mig Livet saa behagelig som mulig. 
40 rbd. har jeg i Lommen og et Menneske, der kun er 
til for min Skyld, og saa er det ovenikjøbet Tøveir 
iaften, kan en ung Person forlange meer.

Lev nu vel, hils Alle
fra Din hengivne Viggo.

33.
10/i 64, Løverdag, Tetenhusen. 

Kjære Fader.
Til Lykke med din Virksomhed, ved Lykke forstaaer 

jeg fx. Tøveir, thi da er Dannevirkestillingen først rig
tig stærk. Vi ligge, som Du vel veed, her som de yder
ste Forposter, idet nogle Compagnier lidt længere mod
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Syd patrouillere langs den frosne Eider, og andre, der 
ligge her og ved Sorgbriick bag den frosne Sorgflod 
have den Opgave ved given Ledighed at sprænge to 
Broer i Luften og derpaa snarest mulig trække sig Nord 
paa, den Retraite kunde maaskee være vanskelig nok 
for os her, dersom Compagnierne ved Sorgbriick gaae 
hurtigere tilbage end vi, og Fjenden saa angriber os 
med Cavalleri paa Kropheden, det er det Tilfælde, som 
kunde være farligt for os. løvrig begynder jeg at ane 
den prosaiske Grund, hvorfor en Hær kan længes efter 
Slag, det er nemlig Kjedsomhed, og næst efter lidt 
Felttjeneste og nogle smaa Udflugter for at lære Ter- 
rainet at kjende, bestaaer min største Moerskab i at 
ryge dyre Cigarer og koge Kaffe paa en lille Maskine, 
hvor Dampene, naar Vandet koger, drive Kaffen op og 
ud gjennem et Rør paa en høist tilfredsstillende og un
derholdende Maade og det med en saa hed og sprud
lende Iver, saa man skulde troe, at det rigtig var en 
Hjærtesag for Maskinen at levere varm og god Kaffe, 
iøvrig bruge vi naturligviis Bønner fra Gameil i Kjø- 
benhavn, som hentes i Sleswig. »de Burvogt« her i 
Byen er afsat, fordi han ikke vilde aflægge Troskabs
eden, og en ny udnævnt, som dog helst vilde være fri 
af Frygt for det Arbeide og de Ubehageligheder, som 
vilde følge med at skulle indqvartere Masser af tydske 
Tropper.

Vi har faaet en ny Bataillonscommandeur i Major 
Rohweder fra 8tende Regiment. Major Salkov har nok 
ikke kunnet begaae sig med de tydske Elementer i 12te 
og er derfor flyttet til 8tende, Rohweder flyttet derfra 
og til os, og vor energiske og hæderlige Captain Bie er 
flyttet til 12te. Da Major Rohweder kom hertil modtog
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Bie ham med et »Gid Fanden havde Dem», og Rohwe- 
der svarede »ja, gid Satan havde Major Salkov«. »Ja, 
det er dog et Bæst«, svarede Capt. Bie, og saaledes var 
der fuldstændig Enighed mellem dem, begge maatte jo 
ogsaa forlade Afdelinger, som de kjendte, for Salkovs 
Skyld. Salkov er en komplet Komiker at see paa, blot 
Synet af ham kan bringe den mest behjærtede til at 
skjælve, jeg har seet lidt til ham i Fredericia Klub.

Min Compagnicommandeur Hammelev, som jeg le
ver meget med, er en dygtig Officer og et godt Hovede, 
men har idetmindste tilsyneladende ikke noget fast 
Standpunkt. Idag meldte sig hos ham en Mand, der var 
straffet for oprørsk Tale, og Hammelev lovede, hvis 
han hørte saadant om ham igjen, eller blot hørte, at 
han havde sagt: »ja« til saadan Tale af Andre, saa vil 
jeg pine Dig ihjæl med egen høie Haand, det kan Du 
stole paa.

At det er Søndag imorgen, det vide vi tilfældigviis 
og holde derfor ingen Øvelse, forrige Søndag havde de 
derimod trukket saadan omkring med os, at vi først 
erindrede, at det var Søndag henad Eftermiddagen.

Det er almindelig her, at Bønderne have smaa mo
ralske Sententser, trykte med mange Sving og ofte med 
farvede Bogstaver og Guldrand om ophængte i Glas og 
Ramme, her hænger saaledes 4, men rigtignok ikke i 
Dagligstuen, hvor hele Familien og enkelte af vore 
Soldater sove, men i Stadstuen med de store Dragkister, 
hvor Lieutn. Aagaard og jeg boe og sove paa Halm, 
hvilket jo i Digte antyder Armod og Elendighed, men 
hvor man dog sover meget godt, naar man har bevæget 
sig det tilstrækkelige Antal Timer i frisk og kold Luft. 
Forkjølelse er meget almindelig blandt Soldaterne. De
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dansktalende og tydsktalende danne to Omgangskredse, 
men ere dog nok for det meste ganske gode Kammera
ter. Underlig nok har jeg endnu ikke faaet Kassen og 
Pakken fra Moder. Hils hende og Dem Alle, og hvis Du 
faaer Tid, saa send et Par Ord herned til

Din Søn Viggo.

P. S. Jeg kan ikke saalænge jeg er her skaffe flere Pho- 
tografier til Moder og Børnene. Moder fører vel Regn
skab over mine By Udgifter.

34.
Tetenhusen, 11/i 64. 

/: Vi Sønderjyder her :/ (23).
Vi taer os intet nær,
Nei vi osv.
Naar Lykken er os god, 
Er vi ved muntert Moed,

Og ligeglade er vi, selv om den gaaer os imod.
Naar Stormen stemmer lystig op saa synge vi omkaps, 
Og bliver han os altfor grov, saa taer vi os en Snaps.

Og muntre gaae vi paa,
Og freidelig vi slaae.
Hurra, Hurra, Hurra!

/: Vi Sønderjyder her :/
Har Sønderjylland kjær,
Ja, har osv.
Her er saa godt at boe,
Naar blot vi havde Ro

At slagte vores Fedeqvæg og tærske i vor Lo.
Men vil de Preusertampe ei gi’e os Ro dertil,
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Saa tærske vi ham Ryggen mør, det blier et herligt Spil. 
Og muntre gaae vi paa 
Og freidelig vi slaae.
Hurra, Hurra, Hurra!

/: Vi Sønderjyder her :/ 
Vi har vor Konge kjær, 
Ja, vi osv.
Han fødtes i vort Land, 
Det er en prægtig Mand,

Og baade Dansk og Plattydsk han saa deilig tale kan. 
Skjøndt Preusen vilde ha’e ham i det tydske Slaveri, 
Han gav os dog vor Frihedglad (?!) og viiste han var fri.

See derfor gaae vi paa
Og freidelig vi slaae. 
Hurra, Hurra, Hurra!

Dit Brev No. 3 modtaget, jeg har vist skrevet et Par 
Breve til Dig herfra og sidst et til Fader. Dog kalde vi 
nu dette for No. 1. Pakkerne ere endnu ikke komne, 
men der ligger nok Masser af Breve og Pakker til os 
og syltes i Hohn, Rendsborg, Sleswig, det er en reen 
Skandale, et Brev fra Sleswig, der ligger 2—3 Mile her
fra, har været 9 Dage underveis. I forrige Krig var Be
sørgelsen af Posten ogsaa skandaløs slet. Hvor Feilen 
ligger, veed jeg ikke. Skriv altid udenpaa Brevet Afsen
delsesdatoen, det kan maaskee vække de sovende Sam
vittigheder at see det, ja, for det er en samvittighedsløs 
Behandling i denne Udørken at tilintetgjøre eller for- 
kluddre vor Forbindelse med Verden, navnlig seer jeg 
Soldaterne svedende at kradse Hieroglyfer og sende af
sted, Gud ved, om de Breve naaer deres Bestemmelses-
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sted, Svar sees saare sjældent. Det er sandt, Avisen fra 
den 2den fik jeg først d. 6te, og fra den 6te til idag har 
jeg ikke faaet noget Brev, men maaskee jeg faaer de 
førstskrevne Breve sidst og omvendt, for saadan er det 
gaaet baade Aagaard og Hammelev, hvis Moder er 
dødssyg, uden at han i længere Tid har hørt fra hende. 
Vi har enkelte Deserteurer ved Regimentet, dog endnu 
ikke fra vort Compagni, men der bliver dog gjort alt 
for, at vi skal faae det, idet der nemlig er givet Befa
ling til, at Sognefogederne skal betyde Qvarteerværter- 
ne, at hvis de forlede eller hjælpe vore Folk til at de
sertere, saa vil de blive straffede; det maa de Folk jo 
vide aj sig selv, og ved at meddele dem saadant opfor
dres de jo netop til at gjøre det; de fortælle naturlv. 
Soldaterne denne Meddelelse og have da strax deri en 
ypperlig Indledning til at friste dem. Hvis Du forresten 
tager Dig saadanne Ting, som vor lille Nattevandring 
til Hjærte, saa tør jeg jo ikke skrive frit til Dig, saa
danne Ting seer altid værst ud paa Papiret og for 
Phantasien, i Virkeligheden ere de ikke saa slemme.

Jeg befinder mig vel paa nær lidt Forkjølelse og 
mine Længsler efter de Pakker. »Ak lilla fogelen, ak, 
lilla hjærtaven, kommer Du ei snart, kommer Du ei 
snart«. Jeg tæres frygtelig hen af Længsel efter at see 
dem, imorgen gaaer jeg til Hohn, hvor der jo skal 
ligge en Deel Pakker og syltes. Hvad Mærke havde de? 
Tak Ada tusind Gange for hendes Brev, og lad mig ofte 
høre fra Eder. Hils Fader, Børnene, Karen, Jean, Loui
se og Alle dem, som har sendt mig Hilsen.

Din F.
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35.
Tetenhusen, 15/i 64.

No. 3.
Kjære Moder. Tak for Fædrelandet og Berlingske af 

d. 12te, jeg formoder, de vare fra Dig, skjøndt jeg ikke 
kjendte Haandskriften eller Seglet med »E. E. L.« i. 
Idag har jeg fuldført nogle Infanteriplacementer ved 
Sorgbriick, som Hammelev begyndte iforgaars. Mand
skabet arbeidede flinkt, skjøndt Jorden er frossen 2 
Fod ned og kun kan brydes med Hakker, de bleve af
løste Kl. 1, men jeg var der hele Dagen og var paa et 
Qvarteer nær, hvor jeg drak Kaffe i Kroen, bestandig 
hos dem og muntrede dem og pillede selv lidt med for 
at vise dem, hvordan jeg meente; det var 9 Timer i fri 
Luft, og saa er det behageligt, naar man kommer hjem, 
at modtages af et levende Menneske, der har holdt Væ
relset varm og kan stoppe Pibe, række Svovlstik, levere 
Morgenskoene (som jeg kjøbte i Slesvig) og tage Skri
vematerialerne frem af det særlig til dem bestemte Rum 
i den store Lædertaske, jeg kjøbte i Neumiinster, og 
som bæres af samme D: levende Menneske. laften gaaes 
der tidligt til Roe og drikkes Masser af varm Thee, 
maaskee Kaffepunch, dog ventes der paa, at et Bud fra 
Hohn skal komme hjem — betænk, han kunne mulig 
have Kikkerten osv. Adressen er nu: 10de Reg. 7de 
Comp., Tokbæk, glem aldrig at skrive Regimentets og 
Compagniets Nummer og det rigtig tydelig. Mit Brev 
No. 2 var til Ada. Jeg har ventet Brev med Bache og 
fik nu igaar det andet fra ham, iforgaars et fra J. Hage 
og igaar et fra Friedrichsen, jeg skylder dem nu Alle 
3 Brev, men mangler Frimærker og er lidt klodset i 
Fingrene. Bache tænker som jeg paa, hvordan Mand-
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skabet skal underholdes, det har jo kun Kortspil fra 
Morgen til Aften. Visebøgerne har jeg vist roest til Dig. 
Jeg gad vide, om det ikke var rart at faae et Par Exem
plarer af Blichers »æ Bindstov«, eet findes vist i min 
Reol, jeg husker ikke, om det er eet, jeg har faaet af 
Hammerich eller en Anden eller om det tilhører nogen
1 Huset, send ialfald det. Hvis Pakken er kommen 
iaften, saa er der Streg under Kjøbenhavn herpaa Ud
skriften. Levvel. Hils Alle.

Din Viggo. 
Tak for Stege Tallerkenen osv.

36.
Tetenhusen, d. 17/1 64. 

Kjære Moder, nu lader det til, at vi, naar det skal være, 
kunne faae Lov til at begynde, dog det veed Fader vel 
bedre. Vore Dispositioner ere trufne. Iaften skal vi til 
Majoren, vi har allerede været een Aften hos ham, det 
er en meget behagelig Mand, forrige Gang glemte han 
en Æske Sardiner, den skal vi have iaften, hans Ind
bydelse lød: »og saa er der jo den lille Æske, 

som sidst blev glemt, 
hvad ret var slemt.
Nu haaber jeg de passe paa, 
At det ei saa
Som sidst skal gaae«.

Det er aldrig før indtruffen, ikke engang i Hammelevs 
vidtløftige Praxis, at en Major har saadan skrevet Vers 
til sine Undergivne. Soldaterne synge herudenfor efter
2 af Visebøgerne, det er herligt, lad os faae et Par 
Stykker til, det er bedre Beskjæftigelse end Kortenspil, 
som de ellers maa tage Tilflugt til. Ofte har jeg ogsaa
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den Fornøielse at høre min egen Vise. Jeg har idag 
skrevet til Bache, Friedrichsen og J. Hage, da jeg nu 
har faaet Frimærker. Jeg troer ikke meer synderlig paa 
»de nordiske Brødre«, mene de det ærligt med Hjæl
pen, maatte de hjælpe nu strax, senere kan det nytte 
dem meget, men Norden lidet, at der er svenske Trop
per i Landet, jeg siger ikke meer. Lad endelig ikke ilde- 
sindede Tropper permitteres, saa blive naturlig alle de 
blot »Loyale« ildesindede for at komme hjem, derfor 
maatte vi vist heller holdt de permitterede Holstenere 
tilbage og lade Officererne være vel væbnede med Re
volvere, og naar de først kom i Ilden paa een af Skand- 
serne saa lærte de nok at forsvare sig. De sydslesvigske 
vilde naturlig sige »hvorfor permitteres Holstenerne« 
— »fordi man ikke kan stole paa dem« — ja, lad os og- 
saa blive permitterede, for os kan man heller ikke stole 
paa«, de vil jo naturlig helst hjem. Af et Brev til Aa- 
gaard hører jeg, at Fader har kjøbt en Kikkert hos 
Nissen til mig, for Aagaards Fader har Dagen efter 
kjøbt Magen og sendt ham, den er herlig, men Aagaard 
har faaet sin, men jeg ikke; der var da fuldstændig 
Adresse: Monrad, 10de Reg. 7de Comp., paa Pakken? 
Lev vel og hils Fader. Tak for al Eders Uleilighed.

Din Søn V.

37.
Tetenhusen, 18/i 64. 

Kjære Fader.
Tusind Tak for dit Brev, jeg fik det idag tilligemed 

Brev fra Ada og Ballin, som sendte mig Sangene fra 
nordisk Høitid og af dem sang Soldaterne, der ligge i 
samme Qvarter som jeg, iaften Sangen for Landsolda-
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ten af Richardt, og ligesom Polonius i Hamleth gjen- 
tager: »sludskede Dronning, det er godt«, »sludskede 
Dronning« er godt, saadan siger jeg: »Spade, det er 
godt«. »Spade« er godt, det er rart at see, at ogsaa 
deres Virksomhed med Hakke og Spade i den frosne 
Jord og deres Iisningsarbeider kunne nævnes i Vers. 
Kulden er svær, iaften seer jeg paa et lille Lommether- 
mometer, som jeg har faaet fat i fra Rendsborg, at det 
fryser 9 Grader, og dog synes vi ikke det fryser haardt 
idag, vi er nu vant til Kulden og blev overrasket over, 
at det frøs saa meget, hvormeget mon det da fryser, 
naar vi synes, det er koldt, desværre gaaer Thermome- 
tret kun til 4- 12 Grader; nu ere vi dog som sagt snart 
vante dertil, og vor Forkjølelsessyges Antal begynder 
at svinde. I dette Øieblik blev jeg afbrudt ved at min 
tjenende Aand, Hans Jeppesen, viste sig og spurgte, 
om vi (Aagaard og jeg) vilde see Løier, vi kom da ud i 
Dielen, og der havde Mandskabet meiet sig ud med 
hvide Trøier, stoppede ud til Pukler og med Hørskæg. 
Een af dem red paa en Hest, bestaaende af to Menne
sker med Kapper over, en anden trak Hesten om, sagde 
prr. til den, naar den skulde staae og slog den med en 
kjæp, naar den sparkede for meget bag ud, og da 
endelig en tredje bød Hesten en Dram, som den ned- 
svælgede under de forunderligste Lyde, kjendte Latte
ren jo ingen Grændse. Friedrichsen fortæller i et Brev, 
at Kongen skal have beklaget sig over, at »Ingen vil 
tjene ham«, hvori? Jeg troer nok, at vi alligevel skulle 
være paa vor Post. - Gid han aldrig maa gjøre dine 
Ord tilskamme, som det jo maa glæde enhver at høre.

Jeg troer ikke, det vilde gjøre Lykke, om Kronprind- 
sen satte sit eget kostbare - og Soldaternes mindre kost-
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bare Liv i Vove ved at føre en Afdeling, der var stor 
nok for en Kronprinds, heller ikke vil, naa, derom kan 
jeg jo ikke tale, vi faae jo at see.

Jeg har ikke længer Tillid til Andre end til det dan
ske Folk selv, vil nogen hjælpe os rigtig og ærlig, saa 
var det paa Tiden. Det er indiscret i høieste Grad af 
Fædrelandet og dets Correspondent at offentliggjøre, 
hvor alle vore Tropper ligge, det er jo at give Fjenden 
Troen ihænde paa, at deres Spioner ikke have givet 
falske Efterretninger, nu vide de da med Vished, at de 
her kun have vore to Regimenter imod sig, og vor Til
bagegang kan blive vanskelig nok, nu lægger ovenikjø- 
bet hele Sorgen til, og vor Iisning nytter intet i denne 
Kulde. løvrig vente vi jo Angreb hver Dag, men selv 
om de komme i Vinter, saa maae de dog af Hensyn til 
sig selv vente til det bliver mildere, maaskee til det 
bliver Tø, og saa angribe inden lisen dog endnu er 
borte. Vore Soldater ville rigtignok helst hjem, men 
dog ikke paa den Betingelse, at Tydskerne uhindret 
skulle besætte Landet, og det er deres ærlige Mening. 
De, der ligge i Qvarteer her, synge Viser af Visebogen, 
deres Stemmer er meget hæse og falske, ligesom min 
egen, dog fryder det mig 14.000 Gange mere at høre 
dem end nogen Operasang har glædet mig. laften har 
jeg lært dem et Par Melodier, som de ikke kjendte. Jeg 
bilder mig ind at være ganske godt lidt, og at mine 
Ord, naar det behøves, netop af den Grund undertiden 
ramme godt, naar jeg først har bestaaet Ildprøven uden 
at tabe Hovedet, vil jeg ansee mig selv for en ret flink 
Soldat, men det vil jo netop komme til at beroe Jerpaa. 
Tak Ada for hendes Brev. Jeg forstaaer egentlig slet 
ikke, hvordan vi kan føre Krig i denne Kulde, begge
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Hærene maatte fryse ihjæl, men bliver det til Krig, saa 
kan vi vistnok vente dem, »saasnart Vinden vender sig«, 
bare jeg dog fik min Kikkert inden den Tid, det er godt 
Soldaterne veed, at man kan see meget langt, længere 
end de selv. Ham, der fik Rottingslag for Tyveri i 
Drukkenskab, er en skikkelig fattig gammel Sjouer, 
troer jeg, som er opfyldt af Beundring over, hvorlænge 
Strømperne herhjemmefra (hvoraf han fik 2 Par) kun
ne holde ud. Han befinder sig vel, i Sammenligning 
med hans forrige Liv lever han her som Soldat et Herre
liv, han har Klæder paa Kroppen, spiser sig mæt i 
vor gode »TVaZfonaZforplejning« (zr^irrarelse) og sover 
i Huus om Natten med Overflod af Halm, men han 
trives da til Gjengjæld ogsaa godt, og hans Kammera
ter vilde gjerne skaffe ham Cocarden igjen, hvad han 
vel ogsaa faaer, saasnart vi har været i Ilden. Hidtil 
har han ikke været fuld. Og nu Godnat, hils Moder og 
dem Alle fra

Din Søn Viggo.

38.
Tetenhusen, 20/i 64. 

Endelig viste sig da igaar 1 Pakke med Strømper og 
Kassen med Kikkert, Cigarer og Chocolade m. m. Tak 
Johannes for hans Brev og for Besørgelsen af det før
ste, Tante Gitte for Begavelsen med det andet og Moder 
for min Beskjænkelse med det tredie. Af Strømperne 
beholder jeg selv 3 Par, 3 faaer Soldaterne. Her er 
jevnlig Klager fra de gifte Mænd over, at deres Koner 
lidet eller intet faaer, een af dem betroede sig til Ham
melev: at Ulykken var, at hans Kone ikke havde 3 Mark 
til Præsten, og det ikke med Ondskab, men som en
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Ting, der fulgte af sig selv, for han føiede til: at det 
var ellers en rigtig god Mand paa Prædikestolen. En 
andens Kone har Præsten foreslaaet skulde gjøre an
strengende Arbeide ved en Tærskemaskine for 12/? dag
lig, Understøttelse kunde hun ikke faae. Naa, der er jo 
altid Klager, og Konerne maa jo ogsaa bære deres Deel 
af den almindelige Byrde. Igaar fangede vi ved lisnin
gen paa Sorgen en anskudt Vildand med Hænderne ved 
at snuppe den i et Hul ind i Bredden under lisen, hvor 
Aagaard saae den fløi hen, da den skræmmet foer op 
fra et lignende. Det var en god Graaand og en rigtig 
Lækkerbidsken for Hammelev, Aagaard og mig igaar- 
aftes, desværre fanger man ikke hver Dag Vildænder 
med Hænderne. Endelig tøer det, Sorgen er snart igjen 
impassabel, igaar Morges tøede det V2, Formid. IV2, 
Middag 2, Af Kl. 10 IV4 og nu i Morges Kl. 4 1 Grad. 
Mit lille yndige Thermometer anbringes paa en sindrig 
og ædel Maade udenfor Vinduet, og det er et alminde
lig yndet Arbeide at reise sig og betragte det, ja, igaar 
blev da enhver Bevægelse, det gjorde, iagttaget, som 
om det var en østerlandsk Despot, og vi og hele Dan
mark hans Slaver. Veiret er graat, taaget og sørgeligt, 
men vi glæde os over Tøen. I Løbet af nogle Dage kan 
Preusen og Østerrig være i Holsteen, og vi haabe snart 
at høre en vældig Skyden dernede, hidrørende fra, at 
Sachsen osv. og Stormagterne slaaes om, hvem der skal 
angribe os og besætte Slesvig. Nu skulde vi først hjælpe 
til med at prygle Preusen og derpaa lade Sachserne an
gribe os, saaledes sige vi til Sachserne: Nu hjælper vi 
Eder, thi vi ere enige med Eder i, at Ingen andre end I 
bør have Lov til at angribe os. Nu Levvel. Hils Fader 
og Moder. Nu har jeg atter glemt at nummerere Brevet,
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lad det da være No. 1. Tidsregningen er da fra Pakker
nes Ankomst. Pakken, der er afsendt d. 23de Dec., har 
da været 27 Dage underveis, fra Calcutta var den kom
met hurtigere. Postvæsenet burde hænges. Skriv snart til 

Din Broder V.

39.
26/i 64, Tetenhusen. 

No. 2 efter Kikkertpakkens Ankomst.
Kjære Moder. Tak for den lille Brevlap mærket No. 

5(?), samtidig med den fik jeg ogsaa 2 Pakker Aviser, 
men Uldtrøien, eller hvad det er, har jeg endnu ikke 
faaet, dog i Eftermiddag maaskee faaer jeg den, da her 
gaaer Rygter om en Deel Pakker, som skulle være kom
ne. Besørgelsen af Posten er vedvarende slet og gaaer 
hulter til bulter. Vi faae Breve, der ere 3-6 Dage gamle, 
men ogsaa Breve, der ere 9-12 Dage, ja, indtil 3 Uger 
gamle. Nu kjør Marketendersken til Slesvig og faaer 
Brevet med.

Levvel. Alt vel. Hils Alle.
Din V.

40.
27/i 64. Tetenhusen. 

No. 3 efter den seendrægtige Kikkerts Ankomst. 
Kjære Moder.

Mange Tak for de to Pakker, som jeg fik idag, Bø
gerne ere herlige og det moerede mig at see Hammelev 
beundre dem og tilbyde at lade en lille Kasse gjøre for 
Compagniets Regning og lade vort Bibliothek transpor
tere paa en af vore Vogne. Saavidt mulig skal nu hvert 
Qvarteer have en Bog, saa kunne de læse høit eller lade 
gaae paa Omgang; selv skal jeg nu læse Vessels Levnet.
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Fædrelandet, som laae hos dem, var meget velkomment, 
ere de Breve, hvori jeg ønsker det dagligt og siger, at 
jeg ikke har abonneret, ikke ankomne; iøvrig kunne 
der jo ogsaa abonneres paa det i Byen, saa at det til- 
sendtes mig fra Contoiret, det var vist det simpleste og 
sikkreste, ogsaa med Hensyn til Betalingen. Jeg ønsker 
ikke flere Viser, det skulde da kun være, naar jeg fik 
Anmodning fra andre Compagnier. Den anden Pakke 
med Strømper, Barf oeds Fortællinger og Huen inde
holdt ikke Skindtrøie, som vist er meget god, men som 
jeg dog selv ikke har haft Trang til, dog vil den være 
meget velkommen, da jeg for nogen Tid siden har 
taget min varmeste Uldtrøie paa, og nu, trods det milde, 
fugtige Blæseveir, nødig vil gaae tilbage til de mindre 
varme, den er ved glemt at putte i Pakken? Da jeg efter 
alle Julemærker har stjaalet Sokker fra Soldaterne, saa 
faae de de 3 Par. Huen vil vist forkjæle mig, men er 
dog derfor ikke mindre velkommen, men »strikket«, 
nei, det er den ikke. Tak den ædle Giverske, naar jeg 
med den om Ørerne so ver, saa vil jeg drømme om For
drivelse af Koldfeber ved Sympathie, saa det er jo me
get venligt. Idag maatte jeg skrive en Tak for Uldtøi 
til de haderslevske Damer, Corporal Tscherning og 
Zander bade mig derom (Uldtøiet var sendt til Amtets 
Soldater) og »saa maatte det gjerne være med noget 
fædrelandsindet deri«.

»Tak, fordi De ikke har glemt os, og Tak for de 
mange venlige Tanker, De har sendt os, mens Pin
dene gik. De er vor Reserve, som vi lide paa, 
hvordan det saa end gaaer, og stoel paa, at saavidt 
det staaer til os, skal ingen Fjende forstyrre Deres 
huslige Fred. Hidtil har vi kun maattet døie lidt
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Kulde og Slud, men snart gaaer det vist løs, og vi 
haabe da at skulle fortjene ikke blot Deres Uldtøi, 
men ogsaa Deres Agtelse og Kjærlighed«.

Det var rigtig smukt det, men det er jo ogsaa bestemt 
til at optages i Dannevirke, ialtfald har da ingen Land
soldat Skade af at læse det. Det er sandt: hvor kan vi 
have Forpligtelser mod Holsteen, der nu for anden 
Gang gjør Oprør, og hvor Præsten hysses og larmes 
ned af Prædikestolen og maa forlade Kirken i Vogn, 
kj ørende gennem Espalier af Soldater, fordi han har 
begaaet den Forbrydelse at aflægge Troskabseden til 
sin Landsherre, osv., osv., osv., og det har Fader dog 
sagt. Du veed vel, han har skrevet mig til, og det var 
mig en stor Glæde at see det, som jeg maaskee (jeg 
erindrer det ellers ikke vist) undertiden har tænkt mu
ligt, virkelig er sandt: at Bevidstheden om at have mig 
her og navnlig at kunne møde enkelte Bemærkninger 
dermed undertiden styrker Fader, men jeg følte mig da 
ogsaa ved at høre det. Han roeser [overstreget: Kon
gen] meget, det skulde da være, at han selv har for- 
staaet at lukke hans Øine op. Fader har vel faaet mit 
Brev?

Vi længes snart efter Stedforandring (Aagaard og 
jeg navnlig, fordi vor Kakkelovn ryger saa infamt, at 
vi maa stjæle os til at lunke den lidt engang imellem) 
og efter at komme »til Roe« i Barakkerne, skjøndt jo 
Meza engang skal have svaret paa en tydsk Officeers 
Spørgsmaal, om Stillingen kunde tages: »Jo, den kan 
tages i 5 Dage, naar De vil spendere 20.000 Mand dag
lig«. Det nuværende Ministerium skal i Kjøbenhavn 
hedde Millionministeriet: der er kun et Tal og ellers 6 
Nuller, ogsaa angives dersteds Grunden til, at der sen-
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des os Tobak, at være den: at vi ellers, naar vi ligge 
her saa længe, let kunde ryge vor Tobak op og saaledes 
fristes til »at stikke Piben ind«. Man siger, at Hall ved 
sin Afgang skal have yttret: vore Sager har aldrig 
staaet saa godt som nu. Sandt eller Løgn, saa er det 
lumsk sagt. Dagbladet og Fædrelandet slaaes nok for 
Alvor; jeg mindes nu den Lap Papiier, jeg engang 
fandt paa et vist Sted [2-3 Ord ulæseligt overstreget].

Inden en Uge venter vi at være jaget herfra, vi ere 
jo egentlig kun en Slags Forposter for Dannevirke. 
Herlige Tøveir og sydlige Vind, liflig du letter det syg- 
nende Sind, sætter for Dannevirkestillingens Omgaaelse 
en Pind, og det en vaad Pind. Dette burde kun være 
Klade til et Brev, men da Brevet, frygter jeg, aldrig 
bliver skrevet, saa sender jeg Dig for Sikkerheds Skyld 
Kladen.

Levvel. Hils Alle, Fader, Chr. Winther, som har en 
oprigtig Beundrer i Hammelev og mig. Tak for alle 
Sonetterne i Fædrelandet.

Jeg har nylig Brev fra Bache, som er Dig meget tak
nemlig for de Venligheder, Du viser ham. Desværre 
er der flere kjedelige Historier med Holstenerne. Hils 
Fru Casse og Petersen, men hils ogsaa Hammerichs, 
Høyens, Freunds. Hvordan er det med Lehmann - 
bedre? efter hvad jeg hører?

41.
Mandag [25. Januar 1864?]. 

Kjære Moder.
Tak for det tilsendte, vi misunde Karlene det, navn

lig Tørklæderne. Plaiden kan jeg desværre ikke føre 
med mig. Et nyt Testamente har jeg iforveien. I Læder -
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tasken i Kufferten ligge 2 daarlige Photografier, flere 
af samme Slags ville følge. Tøiet til Soldaterne bliver 
fordeelt, naar vi iovermorgen ere komne til Gros Reide. 
Er der kommet noget Tøi fra Fredericia? Nu er jeg 
ifærd med at berede min Madkurv. Jeg havde igaar In
spection over Folkene ved Arbeidet paa Danevirke, de 
Skandser ere nydelige. Ja, nu tage vi, som jeg siger, 
paa Landet, naturlig paa Grund af det kjønne Veir, 
uagtet det, som man siger, er den forkeerte Tid at læg
ge paa Landet i. Derude faaer jeg Roe til at skrive 
lange Breve, 3: hvis vi faaer en absolutistisk Helstat i 
tydsk Aand, hvis saa er, saa send mig en tydsk Grama- 
tik. Glædeligt Nytaar til Fader og Eder Alle.

Din Søn V.
Tak Fader for Besørgelsen af Cigarerne.

42.
No. 4 efter Kikkertpakken.

Tetenhusen, 28/i 64.
Kjære Ada.

Imorgen forlade vi disse Dale for at opslaae vore 
Pauluner ved de Hiittener Bjerge, Ascheffel osv., det er 
ganske rart, for her ryger i mit Logie. Idag græd en 
Soldat, som havde faaet Brev om, at Rygtet og »Ven
ner« havde berettet hans Fader, at han havde »stukket 
en Lieutenant til døde«, han viste mig Brevet og bad 
mig skrive og bevidne, det var Løgn, det lovede jeg 
ham, men bad mig dog fri for det iaften: Det Sludder 
er ikke den Ære værd, at jeg skulde give Dem høitide- 
lig Attest, skriv De blot selv: Gud bevare mig for mine 
Venner, osv., ja, det var han da enig med. Du seer, det 
er rigtig Rygternes Tid. Jeg saae nu et »Fædreland« og
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forstaaer, hvad Fader mener med »Forpligtelser mod 
Holsteen«, det er Forpligtelserne imod Tydskland, som 
vi, saalænge muligt er, ikke ville bryde, men kun for 
at vi for Europa kan fordre, at de skulle blive ved deres 
Pligt til ikke at oprette Slesvig-Holsteen.

Lediggang, som vi jo har lidt af her i 4 Uger, thi 
Terrainet her læres hurtigt at kjende, lader mig frem
deles poetisere trods Chr. Winthers: Riv Strængen af 
din Lyre osv.

Vee! over Tydskens 
Raadnede Rige. 
Vee! over Løgnen, 
Som knuger det Land. 
Vee! over os 
Om et Fjed vi nu vige, 
Kampen for Danmark 
Er hellig og sand.

Af »Reform« seer jeg, at der er Hungersnød i Ungarn, 
og saa føre de desuagtet Krig her, husker Du Folke
visen: /: Verden, Verden, den er splittergal :/ Ver
den, den er splittergal. Naar mon den faaer Forstand 
eller snarere Ærlighed nok til at see eller snarere ind
rømme, at Nationalitetsspørgsmaalet for Slesvigs Ved
kommende er u-be-ty-de-ligt og kun et Paaskud. Levvel. 
Hils Alle fra din hengivne Broder

Viggo Monrad.

Send mig Holbergs Comedier, de ere gode at læse høit 
for Mandskabet, dog er det vel bedst at vente lidt og 
see, om vi ikke om et Par Dage blive angrebne, saa 
kunde de sendes mig til Barakkerne eller, hvor jeg
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ellers maatte være. Jeg skriver det nu, mens jeg husker 
det. Skindtrøien har endnu ikke viist sig. Nu til den 
store Indpakning. For Fremtiden i Livet vil jeg aldrig 
kunne opholde mig meer end høist 2 Dage paa eet Sted, 
før jeg ønsker at flytte.

Jeg maa atter aabne Brevet for at lade Eder vide, at 
foruden de to Pakker fra igaar, fik jeg iaften igjen, 
efter at Brevet var forseglet, to Pakker og to Breve, det 
eene fra Dig. Nogle Bemærkninger om Fru Casses For
æring i mit Brev igaar er motiverede ved, at Pakkerne 
fulgte med de gale Breve, Du forstaaer. Jeg har saa- 
ledes igaar og idag faaet 4 Pakker: 1) Bøger, 2) Bar- 
foed, Hue og Muffediser, 3) Skind Trøie og stukket 
Hue osv. 4) Blichers Noveller, som jeg er meget tak
nemlig for og da ogsaa for Trøien, som jeg nok helst 
selv vil betale, ved Afdrag i mine Byindtægter, jeg skal 
sige Dig, jeg har her ca. 40 rbd. maanedlig og hjem
mefra jo 16 rbd. — ialt 55 — aarlig 660 rbd. til en en
kelt Person, og saadan som jeg nu lever, kan jeg ikke 
faae dem brugt uden Ødselhed, som jeg tidsnok lærer. 
Faaer jeg Brug for Penge til Soldaterne, saa har jeg 
alligevel en Reserve i Lommen, og desuden maa man 
ikke forkæle dem, enkelte ere ogsaa velstaaende. Hils 
Margrethe og siig, at Soldaterne slet ikke have det daar- 
ligt, de sove i ret lune Dieler og have Overflod af Halm, 
det kan og vil vel nok blive drøit, naar vi tvinges til at 
rykke tættere sammen og til alvorlig Vagttjeneste, men 
saa skal vi først til Dannevirke, hvor jo dog altid en 
Deel vil have det efter Omstændighederne ret hyggeligt 
i Barakkerne. Endnu er det ganske godt, lidt Fnat føl
ger naturligviis med, at de ikke eller ialfald de færreste 
komme rigtig af Klæderne, men Fnat er jo kun lidt
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Kløe og ingen farlig Sygdom, kun Skade, at de maa 
sendes til Lazareth for at sæbes ind og faae Klæderne 
svovlet. Lille Margrethe skal ikke ligge paa Gaden, for 
det har hidtil ingen af vore Soldater gjort. Hvis Huen 
og Muffediserne ere sendte til mig fra Prindsessen, saa 
bed Moder takke oprigtig, og tak ogsaa Fru Casse. Een 
Skindtrøie er vist meer end nok, navnlig da den vist 
kun bør benyttes ved høitidelige Leiligheder. Naa, hils 
nu Alle, Fader, Moder, Louise, Jean, Karen, Frk. Lan
ge, Winthers, Onkel Berndt, Petersens, navnlig Onkel 
og Tante Thora, Tante Ottilie og Sophie (hvad mener 
hun om Situationen) og kort sagt Alle, den lille »Gade- 
strygerske« ikke at forglemme. løvrig: Alt vel min Kai- 
ser (hils Kaiser) og Søster, og Tak for Brevet til

Din VM.
Jeg læser lidt i et Bind af Thiers Revolutionshistorie, 
som jeg har laant af Capt. Lorenzen, der før[er] den 
med.

43.
No. 4.

Klein Reide, V2 64. 
Kjære Moder.

Vi har nu været et Par Dage i Ahlefeldt Nord for 
Bistensee (vi, 3; Compagniet), hvor vi maatte sikkre os 
ved Vagter og Patrouiller. Igaaraftes fik vi Ordre til at 
gaae hertil, Compagniet gik, og V2 Time efter fulgte da 
jeg med Vagten, der maatte vente paa sine Patrouiller; 
en Vogn havde Hammelev ladt tilbage til at kjøre vore 
Tornystre, saa halede vi da ud og naaede rigtigen Com
pagniet. Det er ellers løierlig at marchere ad aldeles ny 
Veie om Natten, naar det er Een selv, der har Ansvaret.
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Glad blev Hammelev, da vi kom, for alt, som han var 
marcheret med Compagniet, var Rygterne blevet værre 
og værre, han frygtede for at have ladt mig tilbage i 
Fjendehaand. Naa, der var nu ingenting iveien. Kl. 2 
kom vi alle 3 til Roe her i et lille Værelse uden Kakkel
ovn, Gulvet Steen, fugtigt, Vægene saa vaade, at Ma
lingen var rendt af dem, og Loftet tæt besat med Vand- 
draaber. Aagaard og jeg i een Seng halvpaaklædte, 
Hammelev paa en Bænk med Halm. Søvnen var dog 
naturlig god. Idag have vi faaet Qvarteer med Kakkel
ovn, Aagaard og Krause (Adjutant) og jeg i eet Væ
relse, 2 Senge. Vi trække Lod om, hvem der skal ligge 
ene. Nu skal 5te Compagnie være Feltvagt idag og inat, 
og det er vor Tour at hvile. Om vi skal herfra i Efter
middag allerede, derom vide vi intet. Nu har vort Re
giment snart flakket længe nok om, og nu ere vi da og- 
saa ved Dannevirke. Lidt tummelumsk i Ho’det er man 
jo rigtignok, bare de havde Barakker til os, viste os vor 
Skandse osv., dog det kommer vel nok. Nu Levvel, 
Dagbladet er nok ikke ministerielt, Napoleon er nok 
eiderdansk, Fa’er vel ogsaa, Hoffet har jeg stor Mis
tillid til, blot det ikke er altfor enig med Gyldenfeldt, 
der commanderer Regimentets anden Bataillon, han 
siger som saa: Hvad vil vi Pjalte mod 40 Millioner. 
Kunde han ikke passende faae Afsked? siger jeg, jo, 
siger Hammelev, men saa er der dog 100, der ikke ere 
bedre. Løgn! haaber jeg. En Student Proskowsky, 
Læge ved Regimentet, har skildret Gyldenfeldt, og er 
yderst forfærdet over ham. Da G. saaledes hører, at 
der i Byen, hvor han cantonerer, er Indkaldte, der 
smøle med at møde, siger han: Det er sku meget for
nuftig, det vilde jeg ogsaa gjøre i deres Sted, relata

77 



refero, men lad en Mand, der commanderer 6-800 
Soldater være feig hypokondrisk, bør han dog ikke 
skjule det?

Nu Levvel, vi leve her, som vi kan, om ikke som vi 
vil. Disciplinen hos os er god, og jeg tvivler Gudskee- 
lov ikke paa, at vort Mandskab i Compagniet og i 
denne Bataillon vil gjøre sin Pligt, den anden Bataillon 
kan vist aldrig komme til nogen Nytte, skjøndt et Par 
af dens Compagniecommandeurer ere flinke Mænd. 
Nous verrons. Hils Fader og Sødskende

fra Din Viggo.
I vor mørke Uvidenhed vente vi, at det kan gaae løs 
hvert Øieblik.

44.
3/2 [1864], Kleine Reide.*

»Il nous ont dit soyez esclaves 
Nous avons dit soyons soldats«

Vi kom af Vagt Kl. 12 idag og havde haft 30 Timers 
Vagt, Slud, Mørke osv. Nu Kl. 4 bleve vi angrebne. 5. 
Compagni var paa Vagt, vi vare ikke videre i Ilden, 
men vare parat dertil, og Soldaterne vare alvorlige, 
men beredte til at gaa i Ilden, kun en enkelt Kugle kom 
og slog i Jorden i Nærheden af det Halvcompagni, hvor 
jeg er. Ude blev skudt en heel Deel, een af det nye 
Mandskab i blaa Kapper (Sjællændere) blev ikke ube
tydelig saaret i det ene Been, men der blev da ogsaa 
skudt en fjendtlig Cavallerist af Hesten, inat sover 7. 
Compagni, mit, med Gevær i Armen, delingsvis i Die
lerne med en Post for hver. Vi mangler ellers i høi

* Original indhæftet i Afskriftsbogen.
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Grad Brød og Brændeviin. Hammelev gjør dog alt, og 
hist og her i Byen opstøves et Par Brød, her hos os 
have vi en Kjedel Mælk paa Ilden. Imorgen om ikke 
inat, hvad saa? ja, foreløbig vil jeg sove og det til
gavns. Tak Victor Freund for hans Brev. Naar jeg faar 
lidt mere Ro skriver jeg til ham. Fader var herude til 
min store Overraskelse, frygt ikke, ikke idag, men 
igaar. Hammelev var næsten ængstelig ved at see ham 
herude. Fader talte om, snart igjen at see til mig. Lev 
vel. Balsalen er feiet og pyntet, Lysene tændt, Musikken 
spiller op, Valsen begynder. Betegnelsen har jeg lært af 
Fader. V2 (24) er en Pjalt og en sjofel Characteer, da 
han gik af, sagde han jo, at vore Sager havde aldrig 
før staaet saa godt o.s.v. Victor Freund har klaret mig 
hans Stilling. Dagbladet — føi. Nu til vor Sammen- 
skudsmaaltid. Skriv til Bache. Hils ham.

Din Søn Viggo.

45.
Ved Margretenvold, 5/2 64. 

Dette skrives i en Hytte af løse Brædder, smidt sammen 
i Hast. Morgen, Kanonskud, Sneeveir.

Igaar Tilbagegang fra Klein Heide, Spidskuglers 
Klagesang. En Kanonkugle fra os jog en stor Colonne 
fra hinanden — det var Giandspunktet. Mærkelig nok 
skyde de skidt — ingen Saarede. Sneeen ta’er nu til. 
Kanonskud — for det første indtil videre Ingenting. Det 
var igaar. — Mangel paa Brød i 3 Dage — Vagt ved Vol
den fra Kl.3 Fm. til 11 Aften uden andet Ly end løse 
Bræder, som ogsaa brændtes, da Tørv ikke varme saa 
godt — dem var der da lidt af. Naar man er paa Forpost 
burde Føde aldrig mangle - og her burde i Hast være
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lavet idetmindste lidt Skure og bragt lidt Halm, fra 11 
til 5 laae vi i Dannevirke, Mandskabet i Halm. Nu staae 
vi her ved Margretenvold i tæt Snee, endelig deles der 
da Brød ud (ja, igaaraftes fik vi da Kiks, Ærter, Flæsk, 
ingen Brændeviin før nu). »Hæng i Kjøbenhavner, 
Livet er kjært«, siger jeg. Mandskabet skal nu strax 
ødelægge og brænde og bygge med Bræderne. Dit Brev 
af 1ste, Adas af 2den læste jeg nu for lidt siden til 
Accompagnement af Kanonskud. Vi ere eller skulle 
være i Stilling her hver Dag. Hilsen til Høyens, Victor 
og Eder Alle. Dig selv og Ada og Elise Stampe.

Din hengivne Søn VM.

46.
Ulkebøl, V4 Miil fra Sønderborg paa Als. 

[Poststempel 8. 2. 64].* 
Kjære Moder, jeg er frisk og ved godt Moed, kun er 
det et slemt Rygte, det om Oprør i Kjøbenhavn, ved 
Marchen (hvor vi i 52 Timer kun var 6 under Tag) 
herop, kan vi see, at var Linien bleven brudt, var hele 
Armeen blevet oprevet, Marchen var rædsom, Kulde, 
Snefog, Nat, styrtede Heste, væltede Vogne og glatte 
Veie, hvor Soldaterne faldt med Brag til Jorden og 
havde, udmattede, forsultne og forvaagede, som de var, 
neppe Kraft til at reise sig. 100 Vogne tabt, hvad vilde 
det været, hvis vi forfulgtes efter tabt Slag? I Ilden har 
jeg da ogsaa været, 10 Gange hellere det end saadan 
March. Stillingen forlod vi nødig, men der manglede 
Barakker eller blot Skure, Føde og fremfor alt rolig 
Søvn, dog vilde jeg heller være falden der, uklogt var

* Brevet er med blyant.
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det maaskee dog at holde den, Ærgrelsen har jeg glemt 
paa vore lange Nattemarcher - Svenske? har jeg Ret? 
de vilde komme forsiide. Man siger vor Brigade skal tu 
Fredericia. Tak for Brevet af 5te. Hils. Du ved nok, 
hvem jeg holder af at sende Hilsner. Ønsk Margrete til 
Lykke den 13nde (25). Lad mig faae Masser af Breve, 
blot jeg maa være fri for at svare, for jeg har virkelig 
ikke Tid. Jeg vil ellers see, om Fader er i Sønderborg 
idag.

Din heng. Søn V.

47.
Sønderborg, 9/2 64, Onsdag. 

Kjære Fader. Meningerne ere deelte, man siger, at Kon
gen og Du Plat har influeret paa Meza, man siger (Gyl- 
denfeldt), hvad er vi Pjalte mod 40.000.000, man 
siger, havde der blot været Halm og lidt Barakker, saa 
kunde vi staaet os endnu en Tid, man siger, der hør 
meer Moed til at forlade end til at forsvare, og vi 
maa være glade, at vi gik - og hvad der er vist er, 
at dersom Staben (ved Divisionen nærmest i dette 
Tilfælde) havde været ligesaa forsømmelig efter et 
tabt Slag, saa havde det været ude med os, der var 
ingen Orden i Trainet, der spærrede Veiene, ingen Re
serveheste, ingen der tog imod os ved Broen og anviste 
Qvarteer, derimod stod der Tropper opmarcherede for 
at spærre Veien for os og gjøre en lang Standsning i 
bidende Nordenvind, nødvendig for Soldater, der i 50 
Timer kun havde været 6 Timer i Huus og iøvrig mar
cheret og døiet Sult og Slud — de fine Herrer sade 
under al den Standsning og Uorden luunt inden Døre 
og levede godt, bleve gnavne, naar de blev spurgt og
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yttrede aandrigen (Major Skov) med Hensyn til Ulke
bøl: ja, vi putte mange i een Sæk, er det ikke en cha- 
racteristisk Yttring ved en saadan Leilighed? Istedet 
for at være nede og ordne og sørge for Soldaterne.

Den velsignede Generalstab! upraktisk, uden Kjend- 
skab til og Interesse for Soldaterne, men meget gode 
Mathematikere. Har jeg faaet Foragt for de fine Her
rer, saa har jeg faaet Agtelse for Soldaterne, og jeg tør 
næsten sige, det er Soldaterne og de subalterne Office
rer, der vinde Slagene tiltrods for Generalerne og navn
lig de yngere Stabslømler, vi andre, der vandre mellem 
Soldaterne, vi kjende dem og beundre dem, der med 
deres ringere Dannelse dog staaer saa høit over mange, 
mange — Major Skov putter mange i een Sæk. Solda
terne, som havde lugtet Krudtet, vare sørgmodige og 
nedslaaede ved at gaae fra Stillingen, »kan vi ikke for
svare os der, hvor da?« (Strabadserne vare ligesom en 
Lindring), her paa Gaden hørte jeg dem synge: Her er 
det tungt at leve, smukt at dø, »det er rigtig«, sagde 
Een af dem, der stode omkring. Hvordan gaaer det i 
Byen, jeg søgte Dig her, men Du var reist. Levvel og 
Hilsen til Eder Alle fra din temmelig mismodige Søn 

F/ggo.
Lad mig vide lidt.

48.
Søndag 14/2 64. 

Tak for Brevet No. 2 til Ulkebøl, No. 1 har jeg ikke seet. 
Moder!

At Tilværelsen er ussel, kan Du jo nok begribe, de 
eneste glade Øieblikke er de, naar man kommer i Qvar- 
teer eller faaer lidt Mad. Vi ere ellers ret raske paa lidt
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Ømhed i Lemmerne nær, men ingen har endnu forvun
det vor floue Afmarche, det er et Under, at Hæren ikke 
er bleven aldeles moralsk fordærvet ved den Historie. 
Vort Regiment har nu været 3 Dage paa Forpost, og af 
dets 2det Compagni har Fjenden opsnappet en lille 
Patrouille, der var nok foruden Infanteri ogsaa Uhlah- 
nere (med Landser) med til det Stykke Arbeide. Skind- 
trøien og Plaiden har maaskee gjort, at der endnu er 
Liv i mig, trods Kulden og Ærgrelsen, hiin Aften og 
Nat eller rettere hine Nætter har jeg vist frelst Menne
skeliv ved Slag med Sabel eller Stok, havde jeg ikke 
selv været Officeer og saaledes for Skams Skyld maat- 
tet holde ud, saa havde jeg vist lagt mig i Sneen. Fred- 
riksen interesser sig for Hærens Stemning, han piller 
ved Saaret for at see, hvor dybt det er, ved Ledighed 
skriver jeg til ham. Stemningen var nærmest, gid han 
(Fjenden) snart kom, og man længtes efter ham ved 
Dannevirke, nu er den naturlig, hvor kan det i Begyn
delsen være andet efter den Historie, gid den Krig var 
forbi, thi Tende vi fra vor gode Stilling, hvor kan vi da 
haabe at faae ham ud af Halvøen, vi kan kun ligge her, 
øve Forposttjeneste, sætte enkelte Menneskeliv til osv., 
men Slag kan man ikke haabe at vinde, naar man ikke 
kunde staae ved Skandser, det eneste Haab er at blive 
angrebne, ajslaae det, og saa faae en taalelig Fred, det 
ville vi haabe (26). Tak Ada for hendes Brev, bed 
hende skrive, jeg er ikke meget oplagt dertil. Hils Fader 
og de Andre. Hæren er planmæssig trætte og forsømt, 
lad Ingen sige, at det var Kuldens Skyld, vi gik, men 
lidt Halm og intet Forbud mod strax at lave Barakker 
af Brædderne, der laae osv., saa kunde vi for Kulden 
godt været der, og tænk saa havde vi det latterlige Syn
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at see hele den danske Hær bag os i slagfærdig Stand, 
fordi vi havde en Smule Forpostfægtning, blot for at 
udase den, istedet for, at der klods op ad Volden skulde 
været Barakker, hvor Soldaten kunde ligge rolig, lige 
til det blev Alvor. S. g. i de Stabsofficerer med Tilbe
hør, Hæren maatte hellere være smeltet ind til det Hal
ve ved et Slag end blive saa demoraliseret, som den nu 
er, hvor kan det være andet? Det kommer sig vel nok. 
Hvorfor fik Meza saa frie Hænder, naar Rømningen 
dog, som Fader siger, har politisk Betydning? Hils 
Fader meget, han har meget at bære, selv her, hvor det 
gjælder Livet, seer jeg Folk at være ængsteligere for 
Ansvaret end for Faren.

Nu Levvel og hils Alle fra Din
V.

Har Fader faaet mit Brev fra Ulkebøl? Min Adresse er 
10de Regim. 7de Comp., Als. Endelig lader det til, at 
vi her efter 14 Dages Anstrengelser skulle have et Par 
Dages Ro i Lysabild.

49.
Lysabild, 17/2 [1864], paa Vestkysten af Als. 

Kjære Moder.
Inden jeg forlader dette Paradiis med Steengulv, 

hvor Fru Hages Feltsko gjør god Tjeneste, maa jeg 
først fortælle alle mine Bedrifter her, hvilket snart er 
gjort, da de bestaae i at spise, drikke og sove i en gan
ske utrolig Grad, og saa med Breve til Professor Ham- 
merich, Victor, Friedrichsen, O. Bache, M. Lehmann 
o. fl. Du selv har vel faaet mit første Brev herfra. Alle 
ere harmfulde og med Grund, thi er der Mening i vor
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Tilbagegang, saa er det skjændigt, at man ikke har 
værdiget at oplyse Hæren derom. Vi begyndte ellers at 
komme os nu og skulde atter paa Forpost, jeg troer 
imorgen, i de tre-fire Dage kan jeg saaledes vanskelig 
skrive, navnlig da jeg ikke veed, hvorledes de Breve 
skulde komme hurtigere til Eder end dem, jeg skriver 
i mit Qvarteer. Det glædede mig igaar at faae Brev fra 
Hammerich og Fruen, hvori der var en temlig rolig 
Stemning. Egentlig kan jeg ikke skrive saa meget, thi 
naar jeg, som det skulde være til Dig, vilde skrive om 
personlige Indtryk, Meninger, Følelser, og hvad nu alt 
det umilitaire Kram hedder, saa blev jeg aldrig færdig. 
Stemningen kan ikke være saa god som ved Danne
virke, der er bildt Folk altformeget ind om den Stil
lings Godhed. Send snarest mulig paa min egen Reg
ning, for Penge har jeg nok af, en Kasse af de 4 /J’s 
Cigarer, gode Drikkevarer, god Bitter blandt andet, 
Chocolade osv., for vi consumere Masser af alt godt, 
jeg sender hermed ved Postanviisning 15 rbd., det er 
ogsaa rart at have lidt til at hjælpe Andre med. Nu skal 
vi altsaa snart paa Forpost og derpaa hjem og saa paa 
Forpost osv., osv., indtil det behager de Herrer Preu- 
sere at eftersee vore Skandser, Østerrigerne siges at 
ville trække væk. Ved Reide var det nok den preusiske 
Garderdivision, der jog os væk, de blanke Pikkelhuer 
saae ganske kjønt ud og falde herligt i Øinene, naar 
man skal skyde efter Manden, der bær den. De fabel
agtige Rygter begynde da at forsvinde. Rygtet om vor 
frygtelige Kamp ved Reide har moeret os meget. Nu 
Farvel saalænge, hils Fader, Adda, Louise, Jean, Karen 
og Dem Alle fra

Din hengivne Søn V.

85



Dit Brev af 9de fik jeg først nu, Talen har jeg læst i 
Fædrelandet. Efter Reideaffairen skrev jeg, saasnart 
jeg kunde. Tak for Brevet. Jeg har faaet en Indbydelse 
til Thee iaften fra Pastor Bendz her i Byen. Jeg tænkte 
nok, at det kneb for Eder i de Dage, Ruderne bleve 
skaanede, saa store Ruder maatte ellers netop have 
været fristende (27).

50.
Sønderborg, 2712 64. 

Kjære Moder.
Tak for den store Kasse og for Æblekagen, tak Frk. 

Lange for Brevet, Fru Hage for det tilsendte, een af 
Dagene komme vi i Ro igjen, og saa skal jeg give det 
bort, skjøndt et Par Skindbeenklæder aldrig ville blive 
slidt af nogen Bondekarl, men blive et Arvestykke i 
Familien, tak Ada for Bogen og Muffediserne, Tante 
Julie for Chocoladen, Fader for Cigarerne, som jeg 
hører er fra ham, og som det rigtig er en Nydelse at 
ryge — allesammen mange Gange og tak Ada for hen
des Brev. Men hvad skal jeg med Champagne i disse 
Tider? Det er jo ikke os, der skulle drikke Champagne. 
Det er en beskeden Rolle at vente paa Sagernes Udvik
ling i Europa, og det er ingen videre Hæder, vi høste 
her ved Hæren, det var anderledes i 48, men da var det 
jo kun Alvor fra Slesvigholstenernes Side, men ikke 
fra de tydske Stormagter. Naar nu Preuserne forsvinde, 
efterhaanden som Frankrig rører sig, saa er Slesvig- 
holstenerne tilbage, som vi skal ligge og rakke med - 
uf! Dannevirke, wo bist Du?

Videre naar jeg er kommen ud paa Landet. Levvel. 
Hils Alle. Tingene klare sig. Din Viggo.
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51.
Barakkerne bag Skandserne Skjærtorsdag Nat Kl. 12^2 

[25. Marts 1864]. 
Kjære Moder.

Hvorfor skriver han ikke? Ja, det skal Du høre bag
efter, for det er ikke saa mærkeligt, som at han skriver 
efter at have været paa aaben Mark i Løbegravene et 
Døgn. Sagen er, at det bed ham, saa at han ikke kunde 
sove, hvilket bevirkede, at han for første Gang fik en 
underlig ulykkelig Følelse, som vist maa være det, man 
kalder Hjemvee, og syntes, det var hyggeligere at ligge 
afklædt i Sengen i Brogade, hvor Jagten vilde være 
langt lettere end nu, da han laae indpakket og i Halm, 
hvor han ikke kunde røre sig uden at vække sine Side- 
mænd. Altsaa reiste han sig af de Snorkendes Række, 
listede sig op og kløede sig grundig, satte sig ved Fjæl
debordet, hvor et Rugbrød, hvilende paa en Smør- og 
en Sukker-Daase skjærmede Sovende mod Lysets Straa- 
ler, og hvor en sodet Theekjedel, tomme Kopper, Smør- 
daaser, Knive, Flasker, Theepotter, Osteskorper, Kjød 
i Papiir, Appelsinskaller osv. danne en just ikke male
risk Uorden. Tornystret kom frem, Papiret, Blækfla
sken og saa lod han Pennen løbe. Herudenfor arbeide 
Tusinder, af og til knalder en Granat, bare den ikke 
kommer til os. Lidt har dog Barakkerne været i Fred. 
Saaledes skriver han da. Ellers har jeg siden sidst væ
ret paa Landet, men dvasket med lidt nerveus Hoved
pine eller Gigt i Nakken, hvad det nu var, først sidste 
Dag var jeg qvik og besøgte Blommes Kobbel ved 
Østersøen, der var Fred, som føltes saameget desto 
inderligere, som man jo kort iforveien havde maattet 
dukke for Granater uden ellers at have nogen Virksom-
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hed. Der duftede af Bukkar, Fuglene sang, en klar lille 
Bæk rislede, jeg fulgte dens Løb ned til Stranden, glæ
dede mig over de glatte Steen, Solskinnet og Bølgernes 
Skvulpen. Vi kom herud igjen, jeg fik et Blik af Joh. 
Hage og talte ogsaa med Bache, glædedes ved Rygtet 
om Jyllands Rømning. Ja, imorgen skal vi igjen i aaben 
Mark et Døgn. Godnat. Jeg vil prøve et Blund til Kl. 5, 
saa skal jeg holde Appel herudenfor med Compagniet. 
Vinen har jeg faaet og fortsætter min Vane at pimpe 
Portviin og gnave Chocolade, naar jeg er ude. Maven 
god. Om Morgen Kl. 4 faaer hver Mand af dem der 
have været ude om Natten, V2 Pot soi disant varmt 01, 
og vore Oppassere møde med Thee Morgen og Aften, 
Kaffe om Middagen, imorgen faae vi vel arrangeret 
varm Middagsmad her ved Barakkerne. Meget meere 
kunde jeg skrive, jeg har ikke faaet Brev i 5 Dage, der 
maae være Uorden i Posten, fik i Depechen? Piben, 
som Ada nævnte, har jeg endnu ikke faaet, imorgen 
maaskee. Godnat, hils Fader og Dem Alle. Hørup Præ- 
stegaard er hyggelig, Bache har Ret.

Levvel Din V.

52.
Onsdag, d. 30te [Marts 1864]. 

Igaar kom vi da her til Sundsmark ved Sønderborg, 
hvor vi ere i 3 Dage i temmelig tætte Barakker [Skitse 
af hylder, senges og møblers fordeling i barakken], 
som jeg ikke i Hast kan aftegne, derpaa er man 6 Dage 
i Sundeved, 3 under aaben Himmel, hvor man vaager 
og 3 i Barakkerne der, hvor man er sammenstuvet, her 
i Barakkerne kan man dog røre sig, i de andre er det 
umulig at skrive Brev undtagen i den dunkle Midnats-
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tid, naar alle sove. Anden Paaskedag havde vi da været 
4V2 Døgn i Sundeved, Hammelev sov under lidt Bræd
der i en Grøft ved Løbegravene med sit, Aagaards og 
mit Teppe over sig, Aagaard havde indtaget en lignende 
Stilling. Klokken var S1^, Touren var snart til mig at 
faae en lille Luur. Aagaard og jeg spadserede op og 
ned, der faldt et Skud, vi ændsede det ikke, der faldt 2, 
4, vi vendte, 8, vi gik, det vedblev at skyde, vi løb, vi 
var hos vore Folk. Alt var paa Benene, vi hørte hæse 
Hurraraab og ventede en Storm. Det var Maaneskin, 
saa Kanonerne dog kunde virke noget, hvormange der 
var, kunde man ikke see, men da det lysnede laae der 
endnu en Bataillon lige ind paa een af Skandserne, den 
turde knap gaae tilbage og fik en Deel Granater, ja, der 
blev opvartet med »Paaskeæg«, det hveen med Kugler 
over Løbegravene og enkelte Steder besvaredes Ilden, 
kun Skade, at Solen ikke tog feil og stod op Kl. 4, saa 
havde de Herrer faaet Kjærligheden at føle, det hele 
var vist et Forsøg paa en natlig Overraskelse. I Mor
gengry toge Forposterne igjen deres Skyttegrave, og 
fra Løbegravene sendtes Delinger ud for at hjælpe at 
forjage Fjenden, ved Dagslyset forstærkede jeg med 
min Deling Aagaard, der allerede var ude, Hammelev 
var saaret. Vi løb i Kjede ned af Skraaningen foran 
Skandsen og blev naturlig voldsomt beskudte fra et tæt 
Hegn, som Fjenden havde besat. Nede hos Aagaard var 
vi dækkede, der laae nogle Døde, kravlede og jamrede 
nogle Saarede, men Fjenden skjød ejter Ambulancerne, 
de Skurke, jeg forlanger ikke, de skal standse med Il
den, men blot ikke sigte paa dem, der bære Saarede 
bort. Endelig gik vi ud med Lægeflag og en Række
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Baarer, Fjenden gjorde det samme, og hver tog Sit, 
Fægtningen var ude. 10de Regiment bliver nu ikke 
længer haanet af de Andre, Naadens Sol behager at 
skinne. Garden spillede for os næste Dag ved Barak
kerne i Sundeved. Major Rohweder holdt Tale til Re
gimentet, Hurra for Konge og Fædreland, en Granat 
høist et Par Hundrede Alen fra os i den Anledning fra 
Broager. Senere Spidsen af een Granat saa nær ved 
mig, at jeg næsten fik Lykønskninger, naturlig i mili- 
tair Form: »Naa, der havde De nok nær været den« 
osv. Tanken er hurtig, jeg hørte den komme »det nytter 
ikke at flytte sig, den slog an, er det en heel Granat, 
saa er Du vist væk for Stumperne, det maa have været 
en Fuldkugle, lad see«. Da jeg løb ned af Bakken mel
lem Spidskuglerne, tænkte jeg egentlig kun: Den er jo 
reen! Du seer det er et Brev ganske privatissime, for 
ellers burde jeg jo ikke dvæle ved mine egne Tanker, 
vore Tab og vor eventuelle Roes osv. sees af Aviserne. 
Aagaard var meget flink og var saa heldig at faae Klæ
derne og kun Klæderne godt mærkede, 2 Kugler gjen- 
nem den struttende Regnkappe, men een gjennem salva 
fenia Buxer, Underbuxer og reverenter talt Skjorte, han 
følte sig derned, men var uskadt. Nu har han Compag- 
niet. Hammelev er i Kjøbenhavn, vi savne hans Gna
veri, hans uskaansomme Kritik, som han dog finder sig 
i at blive ligefrem skjældt ud igjen for, og mener 
dermed at være berettiget til den, hans Omhu for Fol
kene og Grovhed mod dem. Han savnes og beklages 
meget af Folkene, de holdt af ham og respecterede ham, 
bedre Roes gives der ikke, om 6-8 Uger see vi ham 
maaskee igjen. Han har Moed til at blæse ad ufornuf-
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tige Folkene til ingen Nytte anstrengende Befalinger, 
han, ja han er egentlig ubeskrivelig uberegnelig. Mig 
holder han sikkert af, og jeg af ham.

General Du Plat foreholdt Aagaard, da han saae 
ham, den store Lykke at have haft Ledighed til at ud
mærke sig i saa ung en Alder og at blive bemærket, 
ikke ubemærket, som maaskee mange, skulde Generalen 
ved denne Ledighed sige netop dette til ham? Burde 
han ikke overlade den Reflexion til ham selv, eller høist 
til hans Kammerater? Captain Vaupell, vor Bataillons- 
commandeur, var her nu, han siger ogsaa, at det ikke, 
som Overcommandoen mener, var Forsøg paa at anlæg
ge en Paralel, men paa at tage vor Stilling ved Over
rumpling. Der var stærke Kolonner mod Stillingen, 
men hvor meget vi skadede dem, og om vi traf dem, 
kan ikke siges med Vished paa Grund af Mørket. Lev
vel. Tak Johannes for Brevet, jeg har virkelig ikke Tid 
tilovers, navnlig nu da Hammelev er borte, og vi kun 
have nogenlunde Ro i 3 Dage og skulle ordne, paasee 
Rengjøring af Geværer osv., osv. og desuden ikke glem
me Kammeratskabet. Bache er qvik. Joh. Hage afløste 
os forgaars efter Kampen. Titus Skov, som var kom
men Dagen iforveien, blev haardt saaret i Laaret, faaer 
jeg Tid, vil jeg see til ham. Jeg troer næsten, Vorherre 
er med os.

Din hengivne Søn F.

Idag uddeler jeg Skjorterne, Aagaard og jeg tractere 
Compagniet med to Ankere baiersk 01, nu vil vel den 
slesvigske Indsamling ikke længere indskrænke sig til 
21de Reg. Jeg haaber, I Alle befinder Eder saa vel, 
som jeg nu efter een Nats rolig Søvn. Mit Leie i dette

91



Canaans Land bestaaer af Hømadrats paa Halm, Ho
vedpølle, 2 Tæpper, min Plaid og Kappe. Jeg klæder 
mig af, vikler Plaiden om mig, tager Resten over mig 
og sover saa ret luunt, hvor det er en Sviir, en Nydelse 
at komme af Klæderne efter de 6 Dage. Hvorfor sidder 
Hammelev ikke her og kalder mig kjedelig med mit 
Brevskriveri? Den Stakkel har ikke mange, som han 
sætter Priis paa at skrive til og faae Brev fra. Vinen 
kan jeg godt bruge. To Saarede fik sig en Slurk Port- 
viin af min Flaske ude i Kjæden, og jeg selv og Aa- 
gaard har vist meget godt af den. Imorgenaften har jeg 
sat Bache Stævne i Hørup Præstegaard, skjøndt den 
rigtignok ligger lidt langt herfra. laften besøger jeg og 
Aagaard vist efter Opfordring Captain Vaupell. Hils 
Fader og Alle. Hils ogsaa Venner og Bekjendte (jeg 
kan virkelig ikke varetage de »sociale Brevskriverplig
ter«). Siig, jeg vilde gjerne skrive, beskrive og roese, 
men har kun lidt Tid.

53.
Brohovedet, 14/4 64.* 

Moders og Adas Brev af 10de modtaget.
Fortumlet af 3 Døgns Ophold under aaben Himmel, 

det sidste paa Forpost, har jeg sovet uhyre inat og idag 
her paa Halmen under Tag. Iforgaarsaftes meldte jeg 
fra min Post, at Fjenden anlagde 3die Paralel, vi bleve 
ikke trukne tilbage, for at der kunde skydes med Gra
nater osv., og kunde og maatte ikke allarmere, det kun
de jo heller ikke nytte. Om Morgenen var han 100 Alen 
fra de Huller, vi stode i, 100 Alen fra Overmagten, 500

* Brevet er med blyant.
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fra Skandserne, der nu ere saagodtsom Jordhobe, dæn- 
gedes til uden et Skud, nu har vi beholdt en Skandse- 
stillingen [sic.J i 2 Maaneder. Fjenden har gjort os 
den Ære at beleire den som en Fæstning, og Als er det, 
som det væsentlig kommer an paa. Vort Artilleri har 
ikke kunnet eller ikke villet hindre Fjenden i at rykke 
Kanoner nærmere og nærmere, saa nær at vore Tra
verser gjennemskydes, og paa min Forpost kunde jeg 
høre Preusernes Artilleri comandere: »Feuer«. løvrigt 
coquetterede jeg lidt med dem for at faae Lov at slippe 
væk, vi gik om Morgenen ugenert og gloede paa hin
anden, aldeles blottede, jeg var forbauset og gal i Ho
vedet (men Skylden var ikke min) og ansaae mig og 
mine Folk for indviede til Død eller Fangenskab. Næs
vist begyndte de at arbeide, jeg advarede og truede 
først lidt (det var Coquetteriet) og sendte saa et Par 
Skud, hvad Folkene, der godt forstod, at ville Fjenden 
offre et Par Mand, kunde han tage os, nødig vilde. Min 
Eftermand er da fordreven. Vi hør ikke et Ord af Sag
kyndige om vi kan holde os. Jeg mener nei, ikke læn
ger. Vi faaer vel see, skal vi, saa skal vi vel. Hilsen 

Din Søn F. Monrad,

54.
Hørup Præstegaard, 17/4 64. 

Kjære Moder.
Tak for de modtagne Madvarer og tak Jean for Ap

pelsiner etc. Jeg selv befinder mig vel og er nu i Besøg 
her fra Kjær af, hvor mit nuværende Cantonnement er 
til iovermorgen aften. Det Cant. er ellers ikke saa fre
deligt, for en Granat, som dog vel var vild, slog en 
Mand ihjæl og saarede een der, og vi forlod Huset for
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at boe i de nærliggende Gaarde. Hilsen til Louise og 
Karen fra Elise Schwensen. Du seer, jeg er temlig hjem
me her og ikke forsømmer mit regelmæssige Besøg i 
Præstegaarden og hos dens elskværdige Frue. Jeg skri
ver nu her, for at Brevet kan komme afsted imorgen 
tidlig. Gud bevare Als og den danske Hær.

Din Viggo.
P. S. De unge Qvinder her gjør saameget Vrøvl, at jeg 
haster med at slutte.

55.
Kjær 21/4 [1864]. 

Kjære Moder.
Tak for Madvarer, Viin, Pibe, Underbuxer osv., osv. 

Vi jorlod ikke Stillingen i Tide, fordi Gerlach var syg og 
hans Fyre kun saae eller rettere lod være at see den,naar 
de kom ud om Natten i Mørke, dette er nok snarere den 
rigtige Grund. Heiberg erschien heute, Hyllested ny 
Compcom. er meget omgjængelig. Bache er Gudskelov 
ikke t, men let saaret og ikke fangen. Nu skal vi atter 
paa Strandvagt, ja, vi er det egentlig ogsaa nu. Levvel. 
Hils. Tak for Brevet.

Din hengivne Søn Viggo.
I Hast.

56.
Vollerup, 24A 64. 

Kjære Fader.
Tak for Dit Brev, af en Billet fra mig, der er senere 

end den Du svarer paa, har Du vel seet, at jeg anseer 
Grunden (og ikke jeg alene) til, at vi ikke rømmede, 
for at være den, at Overcommandoen disværre for os
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og for den ikke kjendte Situation, men det skulde vel 
saa være, og jeg haaber, at intet Blod, som flyder, fly
der forgjæves, hvordan gaaer det ellers til, at Troen 
paa et Forsyn snarere styrkes ved Ulykker? Der synes 
ellers at reise sig en Storm mod vore Ingenieurer, Ar
tillerister tildeels, og imod Institutionen paa Kongens 
Nytorv. Vore høieste Officerer have jo ikke skaanet sig 
d. 18de, men de have skaanet sig og sparet sig til d. 
18de, og det var en væsentlig Feil. Tydsken eller, som 
man rolig kan kalde dem: Mordbrænderne, havde saa 
at sige Tilladelse til at lave Paraleller, Skandserne vare 
cujonerede (uden at dette iøvrig skal være en Daddel) 
af det overlegne Skyts, og sparede sig saalænge til det 
afgjørende Øieblik, at de bleve ødelagte, og Fjenden 
kom saa nær, at de ikke ret fik Ledighed til at virke. 
Iøvrig vide vi her kun lidt om det Hele.

Levvel og hils Moder og Dem Alle fra
Din hengivne Søn Viggo.

Bache har jeg faaet en rask lille Billet fra, han ligger 
paa Stue ved Siden af Hammelev. Mange Tak for 
Brevet.

57.
3/s 64. 

Kjære Moder.
Naa, nu skal vi afløse dem ved Sønderborg. Made

moiselle Terrisse ærgrer mig, navnlig hendes dansk, 
franske Nydelser af Naturen i Forening med Karen. 
Tak for Dine Breve og tak Ada for hendes. Jeg gider 
egentlig ikke skrive, thi hvad skal jeg skrive om, jo nu 
veed jeg det: om Fædrelandet, som jeg ikke faaer,
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fordi det vel ikke er forudbetalt, om mine Fordøielses- 
organer, som længes efter Portviin, om Augustenborg 
Lazareth med den tomme Kiste, som vel altid staaer 
parat, om de arme døde Soldater, som selv i Graven 
skulle ligge i Række og Geled, medens Korsene er 
stramt rettede, om en Mand med eet Ben, som jeg saae 
til paa Lazarettet, om - ja, jeg maae see at ende net - 
om de Østers, som Capt. Vaupell byder mig, men som 
min Forstand afslaaer, og som desuden vel ikke findes 
dernede i Hørup Hav.

Levvel. Hils Alle.
Din Søn Viggo.

Har Jean valgt mellem Pikkelhue og Sabel? Hils Karen. 
Dette Brev er saa hastigt, fordi vi, som jeg nu hører, 
skulle afløse 8 Timer tidligere end sædvanlig - den var 
værre.

58.
1G/s 64.

Kjære Moder.
Glædelig Pintse. Tak Ada for hendes Brev, hjem 

kommer jeg ialfald vist ikke de første Uger, deels bør 
jeg jo være beskeden, og deels krymper jeg mig ved at 
bede Gjede om noget, en treven eller uvenlig Tilladelse, 
og jeg vilde hade ham. Igaar første Pintsedag var Vei- 
ret deiligt som idag, vi var paa Strandvagt (1 Deling, 
hvor der før var 2 Compagnier), min og Bjørks fælleds 
Hytte blev prydet med Bøgegrene og mellem dem pran
gede Dannebroge, og dette gav vort Slot et høist betyd
ningsfuldt og festligt Udseende, desuden lod jeg vor 
Skildvagt bære en grøn Green i Bøssepiben og en
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Blomst i Knaphullet, vi levede godt og drak af den 
gode kjøbenhavnske Portviin, hvoraf jeg nylig fik 4 
Flasker og spiste Resterne af den sidste Skinke med 
den almindelig beundrede Senop til, tak endelig Tante 
Gitte. Ingen i Regimentet har smagt dens Lige i V2 Aar. 
Du seer ellers, at Kassernes Indhold kjendes af flere 
end jeg, ja, da vi sidst laae i Barakkerne ved Vollerup, 
og jeg var hos et andet Compagnie i Besøg, fik jeg en 
Anmodning om at lade min Sennep hente. Jeg forstod 
Vinket og lod Skinken følge med i Tilgift. Nu skulle 
vi nok ellers i Cantonnement. Igaar var jeg efter at 
være kommet her tilbage, i Vandet i Augustenborg 
Fjord, det var deilig, og idag har jeg hørt Nattergalen 
her i Haven. Skoven er grøn, Frugttræerne blomstre, 
vi ere bestemt langt fremmeligere end I. Jeg savner blot 
en Eva i dette Eden, og hun findes vel aldrig. Jeg sav
ner et Danmarks Rige, dog det findes vel nok igjen, 
selvom vi faae nogle Aars Fred eller Vaabenhvile. Vi 
har ikke været os vor Stilling bevidst, det er Feilen, vi 
har haabet paa Udlandet osv., nu have vi faaet en Deel 
Lærdom til næste Gang — og endelig savner jeg Eder, 
som skulde trøste mig for disse to væsentlige Savn. 
Maden er færdig, Appetiten god, Solen skinner, Fug
lene synge. Farvel, jeg spiser.

Din hengivne Søn Viggo.

59.
Sebbeløv [Maj 1864].

Et Par Dage var vi da i Barakker og paa Vagt, nu 
er det først vor Tour, naar Vaabenstilstanden er ude. 
Før den Tid vil vi dog moere os med et lille Bal, og For
beredelserne optage nu megen Tid: Arrangemens, In-
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vitationer osv. Vi have været nær ved at strande af 
Mangel paa Locale, nu gaaer det vel nok, helst i Augu
stenborg, nødigere i Sønderborgs Ruiner, skjøndt der 
er godt Locale og vi ere Krigere, vilde det maaskee 
støde. Hils Frk. Lange fra Ahlmanns. Doris er en ny
delig lille Pige. Du seer ellers jeg lever og virker.

Levvel. Hils Alle fra
Din hengivne Søn Viggo. 

Glem ikke at hilse Jean.

60.
Sønderborg Slot, 26/g 64. 

Kjære Moder.
Krigen er atter brudt ud, der skydes med Granater, 

men længere Nord paa, Krigernes Barme hæve sig 
høiere, idet de udstøde dybere Sukke, en enkelt tænker 
paa den smukke Pige, hvem han igaar sagde Farvel, 
sukked hun: Jeg vil græde, kommer igjen ei han, oh, 
da gaaer jeg med Glæde i Døden for mit Land [tilføjet 
i Marginen: Lapserie!!], andre, ja de fleste paa det 
»Haabløse i Situationen«, det første Skud har sønder
revet alle de stille Haab om Fred og gode Dage, og 
pludselig befinde de sig Ansigt til Ansigt med, ja, Mars 
er det ikke, Grundtvig kalder ham Surtur eller Muspel, 
vi andre kalde det prosaisk: Krig. Veed man, hvad 
Krig er, jeg veed kun, at det er en høist combineret 
Ting, som pludselig kan bringe al Livslede til at svinde 
og vender Tanken hen paa det behagelige i hele Arme 
og Been, i Nattero og gode Spise- og Drikkevarer, slap 
det der ud, ja, egentlig var det min Plan kortelig at 
skrive: Kjære Moder, Krigen er atter brudt [ud] i For
bindelse med Trang til een af de berømte Kasser, men
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saadan er det, Krigen forandrer Mennesker, som sagt, 
Brevet er bleven anderledes og Meningen en anden, 
nemlig: Det haster ikke med Kassen, men engang i 
Dagens Løb, saae jeg den gjerne, ikke saa meget for 
min Maves som for mit gamle Renomés Skyld, jeg 
havde nemlig i sin Tid Ord for at have en god Mad
kurv.

For at gaae over til Ting af mere underordnet Be
tydning: Hvordan skal dette ende? Og dette Spørgs- 
maal, som egentlig talt ikke kommer mig ved, fremkal
des uvilkaarlig og næsten mod min Villie ved Mindet 
om hiin gamle Viismands Ord: respice finem, for vi 
føre da vel Krig for at opnaae en bedre Fred og ikke 
»for at falde med Ære«, thi dette sidste lader sig virke
lig kun effectuere, naar man kjæmper med Haab om 
at seire eller ialfald at opnaae noget, udrette noget. 
Spørsmaalet er: har vi et saadant Haab, skulle vi have 
et saadant Haab? Dette er næst Madkurven det Spørgs- 
maal, som meest ligger mig paa Sinde, og som jeg øn
skede besvaret, helst strax, dog ikke med Troen paa, at 
Vorherre ikke kan undvære Danmark, men med den 
Forstand og Beregning af Omstændigheder og Udsig
ter, som er os givet, for at vi skulle bruge den. Vare vi 
alle, som vi burde være, ja saa kunde vi maaskee stole 
paa os selv alene, men -

Hils dem alle, hils Bache og Hammelev og tak Bache 
for Brevet. De skyde nu fra 5 Batterier ved Sandbjerg 
imod Kjær, Rønhave osv.

Levvel og skriv snart til
Din hengivne Søn Viggo.
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61.
[Juli 1864].

Kjære Moder.
Tak for Kassen, da vi nu boe i Omegnen af det end

nu ikke ødelagte Middelfart og ikke længere i Ørkenen, 
saa havde det ikke just været nødvendigt, men det er 
altid Stof til den eneste Glæde, vi for Øieblikket have: 
godt Bord under hvilket den tunge Taage et Øieblik 
letter sig og viser, ikke Fædrelandets Fremtid, men 
nogle af dets Sønner, hos hvem der er Spor tilbage af 
gammelt Humeur og Historier fra denne og fra forrige 
(Vaupell) Krig afløse hinanden. Udsigterne til Vaaben- 
stilstand virke ubehageligt, thi nu haabe jo mange, 
navnlig Soldaterne paa Fred og snarlig Hjemkomst, og 
vi andre vide ikke ret, hvad vi skulle ønske eller haabe 
— Taage, ja havde vi Sikkerhed for Seir, naar Fjenden 
angriber, saa vilde vi ønske et Angreb, men snarest 
mulig. Nu vente de vel paa Udfaldet af et eller andet 
Søslag. Hils Dem Alle og Levvel. Kjøbenhavn har nok 
faaet sig en ordentlig Forskrækkelse, og skal efter hvad 
man siger, ikke være utilbøielig til at smide Hertug
dømmerne fra sig »som et Par varme Hvedetvebakker«. 
Nu skal vi gjøre en Skovtour paa 2 Døgn, jeg frygter 
blot, at Festen [ikke] vil blive begunstiget af det skiøn- 
neste Veir. Levvel.

Din hengivne Viggo.



62.
15/7 64.

Kjære Fader.
Tak for Dit Brev, vi ligge nu her bag Fænø i en dei- 

lig Egn, tæt ved Middelfart, hvor der dog endnu boer 
enkelte Handlende, Veiret er smukt, Logiet godt og her 
er fuldt op af blomstrende Roser i Haven, vi er komne 
vel ikke af Klæderne, men kunne dog sove og drive den 
hele Dag, og dog er Luften saa tung som Bly, og Hu- 
meuret er ikke daarligt, men 0. 6 Exemplarer af Flyve
posten ere os tilsendte »til Fordeling«.

løvrig tilbringer jeg Tiden med at læse Dickens 
Romaner og af og til see mig lidt om i Egnen og tælle 
Batterier og Kanoner osv. Levvel og hils Alle fra

Din Søn Viggo.

63.
23de Juli 64.

Tak for dit Brev af d. 19nde og for Caffen. Naar jeg 
ikke til Dig har udtalt min Glæde over Forlovelsen, saa 
er det fordi jeg har gjort det til Vedkommende strax 
og efter at vi ere jagede fra Als, har jeg ikke tænkt 
videre derpaa, men læst den ene Roman efter den anden 
for ikke at gaae og ærgre mig. Jeg seer alt som gjen- 
nem en Taage og tænker stærkt paa at slaae mig til 
Flasken, dog hertil udfordres jo en stærk Charakteer. 
Naar jeg er gal i Hovedet, saa er det ikke over, at vi 
ere slaaede, men over Nationens Usselhed, jeg har nok 
altid troet, at det er nogle Enkelte, der trække Læsset 
frem, men aldrig ventet, at saa mange skulde trække 
tilbage paa det. Man giver os ringere Vaaben end den 
overlegne Fjende, og man giver os Idioter til Befalings-
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mænd (for Øieblikket ere vi dog fri for de 2, jeg nær
mest sigter til), man lader Vylerne florere, medens Na
tionen og Bladene paa deres Side hyle over, hvad de 
selv have gjort Officererne til ved Ligegyldighed og 
Mangel paa Interesse.

Vi gik fra Dannevirke, hvad der vel var rigtigt, at 
det blev befæstet, skyldes vel da Uvidenhed hos os alle. 
Vi mistede Dybbøl uden at benytte Ledigheden til Ud
fald, og det fordi, der var Tvivl om, at Soldaterne vare 
uddannede nok til den Maneuvre, og fordi vi vare man
gelfuldt efterrettede, og fordi vi ere Snøvl. Vi rømmede 
Fredericia. Vi tabte Als, fordi vi uagtet vi efter Dyb
bøls Indtagelse tvivlede, om vi kunde holde det svæk
kede Besætningen istedetfor at enten opgive Øen, hvis 
det var nødvendigt at dække Fyen bedre eller ogsaa at 
lade de nødvendige Tropper blive der. Vi tabte Als og 
en Mængde Fanger paa en skjændig Maade, fordi, ja, 
Skylden er nok fælleds for mange. Regimentet skyder 
Skylden paa Brigaden og denne paa Divisionen (mel
lem os) og de ere maaskee alle lige skyldige. Under alt 
dette er der nok Vrøvl i Kjøbenhavn, som ved Alses 
Indtagelse osv. gik fra Concepterne og nu under Vaa- 
benhvilen atter reiser Hovedet og glemmer, at Hoved
opgaven er at redde Slesvig af Tydsklands Kløer og 
ingen anden. Kan vi faae taalelig Fred (hvad vi vist 
ikke kan), saa lad os faae den, lad os saa gaae hjem og 
lærer noget, men ikke paa Høiskolen, nei Gud frie og 
bevare os, de doctrinaire Militaire vide ikke, at Solda
ter ikke ere Schakbrikker, ja, der er meget meer, fx. de 
kjende ikke eller kjendte ikke, dog det vilde blive for 
vidtløftig at gaae ind herpaa. Men Ulykken er, at naar 
vi faae Fred, saa bliver vel Hæren paa en Livgarde nær,
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afskaffet eller ialfald grundig forsømt, idet man med 
Henvisning til 1864 siger, at vi dog ere for smaa til at 
have Nytte af den, og afstaaes Sundeved, Als, saa er 
ganske vist Jylland en gratis Foræring til Tydskland. 
Vi ere kortsagt ruinerede, naar der ikke skeer noget 
stort, ikke fra vor Side, det ere vi for demoraliserede 
til, men i Europa. At forsøge paa at tage Fyen er for
resten et Vovestykke, for sæt at Vorherre pludselig blev 
dansksindet, med stærk Strøm og Vind saa var de, der 
vare slupne i Land, jo i en net Fælde, men nu ere de jo 
disværre bievne raske paa det. Sluttelig beder jeg Dig 
som en Forfriskning i Phantasien at nyde Synet af 
druknede og dræbte Preusere, hvis Liig lagviis drive 
iland paa Preusens Nordkyst. Levvel.

Din Søn Viggo.

64.
5/s 64. 

Kjære Moder.
Tak for Beranger og for Brevene, jeg vil som Du 

ikke blive for vidtløftig, men blot bemærke, at Cultus- 
ministeriets Budget, som vi kun for at vise en Stigning 
(ikke for at kalde det for høit) uden en tilsvarende i 
Militairetatens Budget, exempelviis nævnte er ikke 
200.000, men mange Gange høiere (kgl. Theater 50.000 
og saa over 1000 Præstekald osv., osv., osv.) iøvrig 
»forbeholder jeg mig min Ret« med Hensyn til Be
skyldninger for »Misundelse komisk« osv., osv., jeg vil 
jo selv studere. Maaskee vi kan sees snart, for Krig 
bliver der ikke af, det bliver da Jammerlighed som før. 
Nationen har svigtet fra først af, thi det er os selv alle 
tilsammen, der har Skylden for alle Uheld, for slet For-
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beredelse, daarlige Førere osv. Dog Fredsbeting.erne 
kan jo være saadanne, at vi hellere maa fortsætte den 
ulykkelige Krig, og skee, hvad der vil, saa hellere cujo- 
neres efter end uden Krig. Er Schleswig-Holstein paa 
Tapetet? kan vi ikke faae en taalelig Deling? Levvel. 
Hils Alle

fra Din Viggo.

Skriver Fredrichsen ikke lidt om Urolighederne i Kjø- 
benhavn?

65.
Søndag 21de August 1864. 

Kjære Fader.
Jeg ligger nu her paa Petersborg Præstegaard - den 

kjender Du nok fra gamle Dage, min Vært er Pastor 
Becker, en vakker og vistnok brav Mand. Vi har drevet 
ligetil nu, dvs. vi har været beskæftigede med at per
mittere, men dermed har Compagniofficererne ikke vi
dere at gjøre, nu skal vi ordentlig i Tøiet fra imorgen 
af — kun Skade, at 2/3 af Mandskabet er borte. I for- 
gaars besøgte jeg Skovgaard og Vermehren i Eskild- 
strup. Foreløbig bliver jeg vist i Tjenesten, skjøndt 
Rygterne om Reserveoff.s Skjæbne ere modsigende, og 
nu vil den optage min hele Tid. Jeg befinder mig vel, 
og er glad over endelig igjen at skulle gjøre lidt Nytte, 
naar blot det nytter noget med den Tydsker til -, med 
den i Krigen saa uskyldige Mand til —, Du roeste ham 
engang og maaskee med Rette, han mener det vist 
godt med os allesammen; vi skal have Mad, Klæder, 
Fornøielser, osv., osv., alt hvad vi ønske, blot ikke vor 
Nationalitet. Er det ikke et Særsyn, at »de Nationale«
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er et Partie her i Landet, eller er det et Phænomen, som 
til sine Tider ogsaa viser sig hos andre Nationer? Gives 
der Lande, hvor Kjærlingeagtigheden og Usselheden 
kan bruge Kongen til Skjold — og det midt under en 
Krig, hvor en General ustraffet foreslaaer Kongen at 
vende Vaabnene mod sin egen Hovedstad istedetfor 
mod Fjenden? Nei, saadant Land existerer ikke. Jeg 
trænger til et Par Ord fra Dig.

Hils Moder og dem Alle fra din hengivne
Viggo.

66.
Torsdag. 

Kjære Fader.
Postmanden gaaer, jeg maa skynde mig. I Mandags 

Aftes afhentedes jeg i Bandholm, Tirsdag stak jeg Rug 
op paa Vogn 3 Timer og saae til med Roelugning, igaar 
kjørte jeg hjem og lagde til Rette i Vognen et lille Læs 
Rug og pløiede om Eftermiddagen, idag har jeg været 
ude at see paa, at en lille Vind-vandmølle blev opsat. 
Alt vel paa nær Pløiningen, som er noget kroget, men 
ellers ikke er andet end Søndagsarbeide. Alle Efterret
ninger saasom om Hesteskoening, Smedning af Plov- 
aas, Tækning af Svinestie etc. bør eftertragtes eller om 
Tiden mulig kan anvendes bedre, ønskes.

Din hengivne Søn Viggo.
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67.
Søndag. 

Tak for dit Brev, iforgaars Fmd. stillede jeg Hvede i 
Hob, var om Eftermiddagen paa Kjærstrup. Igaar efter 
Middag kjørte jeg noget Viggehavre hjem og begyndte 
at binde Hvede. I det engelske Værk, jeg læser, anføres 
det som særlig godt og nødv. at lære Landvæsen før 
Udvandring.

Naar vi kan finde en Mand, der er egnet dertil, og 
som i 2-3 Aar vilde blive hos os, saa var det unegtelig 
rart, det maatte da være een, der aldeles manglede Ca- 
pital, og som ved at tage med os fik Udsigt til i 2 høist 
3 Aar at tjene saameget, at han kunde begynde selv
stændig, thi det er netop for Største Delen Selvstændig
heden, som vore unge Forvaltere og Landmænd uden 
Capital savne (saaledes fx. ogsaa Heie, der dog indrøm
mer her at have haft det meget selvstændigt). Hvorvidt 
Heie er skikket hertil, veed jeg ikke endnu fuldstændigt, 
men jeg troer, han er redelig og flink, hans Acuratesse 
er jeg endnu ikke rigtig sikker paa, men Fru Frederik
sen maa underhaanden kunne give mig lidt Oplysning, 
tænker jeg. Sprog kjender han ikke, og om han kan 
sætte sig ind i nye Forhold og ikke blot kan udføre det 
tilvante, veed jeg endnu ikke ret, det samme synes jeg 
maa være vanskeligt at afgjøre m. h. t. enhver Anden, 
ialfald maatte Vedkommende være fuldkommen istand 
og villig til aldeles simpelt Arbeide, idet han jo i Be
gyndelsen vil være ligesaa disorienteret som vi, og hans 
Tilstedeværelse overalt jo ingenlunde er nødvendig, 
hvor Sønnen (ego) deeltager og seer til, maaskee der
for en dygtig Avlskarl eller Schæfer og Peter eller an
den, som tilsammen ikke kunne være dyrere ere at fore-
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trække for en Mand, der ikke er særlig dygtig, en Avls
karl er jo ogsaa vant til at styre, rimeligviis dygtigere 
til simpelt Arbeide, og vilde, hvis man fik en færdig 
Gaard, bedre kunde styres sammen med de Folk, som 
mulig bleve hos os end enhalvdannet Forvalter, ligesom 
ogsaa denne kun vilde gjøre ringe Nytte under Byg- 
ningsarbeiderne etc., det første af de 3 Aar og længere 
tror jeg ikke, man kan gjøre Regning paa at beholde 
ham. Kan en duelig Landmand, der let kan sætte sig 
ind i nye Forhold, findes, saa er det naturligviis deiligt 
at have en Støtte i ham de første Aar, og naar han til
lige er stærk og villig til at gjøre heelt Arbeide, saa vil 
han kunne lønnes desbedre, men ellers er jeg bange for, 
at vi i Tilfælde, at det gik lidt skjævt, skulde være for
synede med formange halve Arbeidere. En Dreng paa 
16-18 Aar, der fra lille har maattet slide og derfor kan 
og maa gjøre Karlearbeide, som er saa ung, at han, 
om han vil, endnu som ung Mand kan vende hjem med 
lidt Penge, ham troer jeg sikkert, man vil have Nytte 
af, ligesaa en Karl, helst om han selv kunde betale Rei
sen, thi koster denne 300 rbd., saa kunde man jo allige
vel betale den ved i de 3 Aar at give ham 100 rbd. meer 
i Løn, han var da sikkert knyttet til Een, men aller
bedst var naturligviis dette samme Arrangement med 
den dygtige Landmand, der tillige var Karl, og var jeg 
blot saa arbeidsdygtig som en duelig Avlskarl og havde 
hans Erfaring, saa vilde jeg foreslaae ene og alene at 
tage Peter med.

Jeg maa skrive alt dette for at blive færdig med alle 
de Tanker, der storme ind paa mig m.h.t. en Forvalter. 
Jeg har forresten phantaseret lidt med Heie, men som 
selvstændige Udvandrere og mulig Naboer, men mang-
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ler jo iøvrig væsentlig positive Data, om Temperatur, 
Bygningers og Redskabers Priis, Afsætningsforhold, 
Priisen paa Arbeide etc. Men skulde jeg for min Person 
tale videre med ham, da maatte jeg jo nævne en Capi- 
tal og anslaae hans Arbeide til noget høiere Værdi end 
mit og saa tale om Interessentskab i Forhold dertil, 
eller ogsaa nævne en større eller ingen bestemt Capital 
og nævne en omtrentlig Løn, som da maatte være høie
re end almindelig Arbeidsløn derovre, forudsat at han 
selv betalte Reisen, og derfor behøvede jeg dog ikke 
at binde mig til ham, men som sagt, jeg vil ialfald tale 
nogle Ord i Fortrolighed med Fru Frederiksen først. 
Jeg venter altsaa nærmere Ordre og nærmere Kjend- 
skab til Manden. Skriftlige Anbefalinger, som jo ere 
skrevne paa Vedkommendes Anmodning, er maaskee 
gode, naar der tales om Ansættelse som Forvalter i 
samme Land, men i dette Tilfælde troer jeg nok, at man 
bedst stoler paa confidentiel mundtlig Meddelelse af 
paalidelig Mand, langt bedre end den skriftlige Attest. 
Maaskee jeg ogsaa bør tale med Peter Frederiksen? 
Han styrer forresten sin store Gaard med en Avlskarl, 
hans Schæfer har Tilsyn med Faarene paa Nøbbele & 
Baadesgaard, en Mand, som een af de to, der havde 
Lyst til i nogle Aar at blive selvstændig, var bestemt 
udmærket skikket for os.

Jeg maneuvrerer omtrent med samme Besvær og Let
hed med V2Td Sæd (Hvede å 6 LU 12 U V2Td.) som 
en kraftig Karl med 1 Td. Idag var jeg i Kirke i Vester- 
Ulslev og saae Præstegaarden igjen, jeg kan saa godt 
huske den nye røde Stue, hvor jeg første Gang læste 
indenad for Dig og fortjente et rødt Glas (28). I denne 
Eftermiddag er Familien paa en Tour, men jeg har
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bedt mig fri, understøttet af min engelske Lærerinde 
Christine. Jeg befinder mig iøvrig fuldstændig vel, spi
ser betydelig og er tidlig oppe om Morgenen. Folkene 
ere villige til at vise mig alt, og titulere mig jo »Lieute
nanten«. Før jeg nu skriver til Helsingør, skal jeg en 
lille Vending ud med Carl for at see til Vandmøllen. 
Levvel.

Din hengivne Søn Viggo.

Jeg vilde gjerne have et Par Daler eller 5 for uforud- 
seete Udgifter, Vadsk etc., idet min Kassebeholdning 
for Øieblikket kun er 3 V. Vil Du ikke med det samme 
lade mig vide min Status, saafremt Budgettet skal blive 
i Kraft Vinteren over. Jeg har spurgt Fru Frederiksen, 
om hun troede, at jeg skulde se at faae Heie med, og 
hun troede at kunde svare ubetinget ja, hun anseer 
ham for praktisk og af et rask og ubekymret Sind. Fik 
vi nu Heie eller en Anden, som havde de Kundskaber, 
jeg her skal erhverve, gjorde vi saa ikke bedst i begge 
To, han og jeg, strax at tage over, eller dog hurtigst 
mulig?

68.
Løverdag. 

Kjære Fader.
Tak for Brevet og for Pengene, min finantsielle Sta

tus er nu sikkret. Jeg har nævnt Forslaget hurtigt og let 
til Heje, nu faaer han tænke paa det. Fordelen ved at 
komme gratis ind i Forholdene synes han ikke at være 
blind for. Jeg har redet, hugget Vognkjeppe til (det er 
en ny Bevægelse at hugge og derfor trættende, man skal
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nemlig hugge med Underarmen, saa Bevægelsen kun 
skeer i Albueledet). Har jeg fortalt, at jeg forleden saae 
Maribo Domkirke?

Indlagt er et Brev til Johannes, da jeg er uvis om, 
hvorhen jeg skal sende det, jeg anbefaler ham Ager
dyrkningsredskaber og Bygningstømring samt Engelsk. 
Var det ikke Regn veir idag, skulde vi have kjørt Hvede 
ind. Levvel.

Din hengivne Søn Viggo.

Nu venter jeg paa, at Heje skal begynde at tale alvorlig 
til mig.

69.
Tirsdag. 

Kjære Fader.
Tak for Brevet og Pengene. Har du faaet 2-3 Breve 

fra mig? Mit sidste har Du vist ikke faaet, da Du skrev, 
saavidt jeg kan see. Igaar lærte jeg af Maribo Fisker 
den lette Kunst at knytte Net. Du drikker da vel Salep 
etc. Ny-Zeeland takker jeg for, den er heldigvis ikke 
saa tættrykt, som den er tyk, for jeg er bange for at 
drukne i Lecture, jeg er nu 100 Sider fremme i andet 
Bind af det engelske Værk. I Eftermiddag tænke vi 
igjen at kunne kjøre ind efter det ustadige Veir, vi i 
den senere Tid have haft. Jeg veed ikke, om vi kan 
vente paa, at Heie faaer Brev fra sin Broder, han skrev 
idag til ham - 4-5 Maaneder vil det nok vare, inden 
Svaret kommer, og at gjøre ham et endeligt Spørgs- 
maal før den Tid er vel ikke fornuftigt, sæt at han 
sagde ja, og at hans Broders Brev saa tilbød ham en
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bedre Stilling, og meente, at det ikke var godt at være 
Landmand. Men naar det staaer saaledes, saa maa Du 
vel see om en anden, medmindre jeg først skal gjøre et 
Spørgsmaal til Heie, og sige, jeg vil see om en Anden, 
for ikke umiddelbart før Afreisen pludselig at staae 
blottet, hvis han saa selv, uagtet det ventede Brev, slaaer 
til blot paa Grund af Muligheden af, at man tog en 
Anden, saa er der vel ikke stor Fare for, at han senere, 
naar Brevet kommer, skal ansee sig for forlokket af os. 
Forresten har det Hele vel ikke saa stærk Hast endnu, 
men Du maatte dog vide, at Heie rimeligviis ikke tager 
sin Bestemmelse, før det Svar er kommet. Jeg gad vide, 
om Nysgjerrige har faaet fat i mit sidste Brev, for efter 
min Beregning burde Du have haft det. Hvad sagde 
Consulen fra Ny-Zeeland. Mon Fru Frederiksen veed, 
at det er Planen, at jeg bliver i Vinter, Christine lader 
ikke til at vide det, skulde Niels Christian have skrevet 
ubestemt?, hvis saa var, vilde jeg jo rigtignok være i 
en skjæv Stilling her, kan Du faae det at vide gjennem 
Ada, saadan at Niels Christian ikke strax røber det, 
som om jeg følte mig krænket, thi hvis Aftalen er be
stemt til Foraaret eller saadan, saa er det Hele jo blot 
Vrøvl. Sagen er, at Christine har spurgt mig, naar jeg 
reiste, og Husets ældste Datter maatte, synes jeg, dog 
vide Besked om, hvorlænge jeg blev, naar Moderen 
vidste det. Levvel.

Din hengivne Viggo.



NOTER

1. Emilie Nathalie Monrad, født Liitthans, havde fødselsdag 
21. Juli.

2. Stokkerup, dvs. Stokkerupgård i Tårbæk, som ejedes af 
grosserer Alfred Hage.

3. Otto Vaupell: Kampen for Sønderjylland 1848-50, 1. Del 
1863. Krigshistorikeren O. Vaupell var broder til botani
keren Christian Vaupell, men om det er denne, der hen
tydes til, er uvist.

4. Formentlig Magna Cecilie Camilla Liitken.
5. Sognepræst ved Vor Frelsers kirke, Peter Andreas Fenger, 

hvis datter Elisabeth Christine 3. december 1862 blev gift 
med grosserer Peter Theodor Just.

6. Det er formentlig rygter; der foreligger ingen fransk eller 
russisk note fra dette tidspunkt.

7. Kong Frederik VII’s bryllupsdag med grevinde Danner var 
7. august (1850).

8. Skovgård i Ordrup ejedes af Hans Puggaard, der lod Skov
huset opføre som sommerbolig for datteren og hendes mand 
Orla Lehmann.

9. Formentlig Olga Dorothea Wilhelmine Lehmann, der var 
datter af Orla Lehmanns farbroder, overbibliotekar i Ham
burg, professor Christian Lehmann.

10. Ploug redigerede 1846 Ny Samling af fædrelandske Sange 
- det er formentlig denne, der sigtes til.

11. Læsningen er usikker. Begyndelseslinjerne af sidste vers 
af Erik Bøghs: Ser I, hvem der kommer her, lyder imidler
tid: »Fremad, frem i lystig Takt, selv mod Overmagt, gaar 
han uforsagt«.

12. Frederik Ludvig Friis havde 1852-72 Kolding apotek, hvor 
han anlagde en mineralvandsfabrik. Han var gift med Emil 
Aarestrups datter Emma.

13. Johanne Hansine Meidell, født Geelmuyden.
14. Zeuthens døtre var Johanne Louise, der blev kommune

lærerinde, og Marie Magdalene, der 1871 ægtede veksel
mægler Thor Christian Aagaard.

15. Der hentydes formentlig til Fædrelandet for 23. september, 
hvor reserveofficerernes genindkaldelse antages uberettiget.
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16. Kong Rosmer er en studenterkomedie af Chr. Richardt, op
ført første gang 1857.

17. I Dagbladet for 28. oktober findes tre sonetter under titlen: 
»Til en vis Mand«. Digtene er anonyme, men skyldes Fre
derik Bøgh og er svar på nogle sonetter af Christian Win
ther, med samme titel, trykt i Fædrelandet, se Nic. Bøgh: 
Christian Winther, III, 1901, s. 314.

18. Det kortfattede telegram betød naturligvis, at Kongen hav
de underskrevet novemberforfatningen.

19. Chr. Richardts mindedigt - »Tre Aar saa førte de Lig om 
Land« - over Kong Frederik VII er trykt i Fædrelandet 17. 
november 1863.

20. Bertha Jensen, datter af overlærer Bernth Jensen og Laura 
Henriette Liitthans, og således kusine til Viggo Monrad, 
var siden 1859 gift med daværende auditør, senere departe
mentsdirektør, indenrigsminister, kammerherre Frederik 
Christian Heinrich Emil Tobiesen.

21. Orlogskaptajn Otto Hans Liitken overtog 31. december 
1863 marineministeriet i ministeriet Monrad.

22. Uvist hvad der hentydes til. Liitken blev ridder 18. septem
ber 1843 efter i foråret at have været i London for at over
række prinsgemalen Elefantordenens insignier.

23. I afskriftshæftet er digtet indhæftet som etbladstryk med 
Titlen: »En gammel, men dog ganske ny Vise« (Bianco 
Lunos Bogtrykkeri ved F. S. Muhle i Kjøbenhavn).

24. V2 betyder C. C. Hall.
25. Det var først 14. februar, at Margrethe Lehmann havde 

fødselsdag.
26. I afskriftshæftet har V. Monrad 11. december 1913 tilføjet: 

»nej, slaaede og saa - for Stormagterne slutte ikke Fred 
med de smaa do uden efter deres Afstraffelse«.

27. Søndag den 7. februar havde der været pøbeldemonstratio- 
ner foran Monrads bolig i Brogade i anledning af Danne
virkes rømning.

28. D. G. Monrad var sognepræst i Vester-Ulslev 1846-48.



NAVNEREGISTER

D. G. Monrad, hans hustru, Emilie Liitthans og deres børn er 
ikke optaget i registret. Personer, til hvem der sendes hilsener, 
vil normalt kun være registreret på en enkelt forekomst, ikke 
hver gang de nævnes.

Aagaard, Anna Mathea, 
se Hammerich

Aagaard, Carl Sophus (1839- 
95), exam. jur., kaptajn af 
forstærkningen, kontorchef 
i Østifternes Kreditforening, 
11, 45, 47, 49-51, 58, 61, 
64, 65, 68, 71, 77, 89-92

Aagaard, Thor Christian 
(1841-1919), vekselmægler, 
112

Aarestrup, Emil (1800-56), 
digter, læge, 17, 112

Aarestrup, Emma (1831-83), 
g. m. F. L. Friis, 17, 112

Ada, se Monrad, Ada Marie 
Ahlmann, Doris (1848-1928), 

g. m. lægen Edmund Mo- 
zart August Bournonville 
(1846-1904), 98

Alfred, se Hage
Allen, C. F. (1811-71), 

historiker, 34
Axt, spisevært i Neumiinster, 

44

Bache, Otto Frederik (1845- 
1943), skolemand, profes
sor, blev lettere såret ved 
Dybbøl, 6, 18, 19, 25, 44, 
47, 62, 72, 88, 91, 92, 94, 
95

Ballin, Alexander Carl Frantz 
(1839-76), grosserer, stu
denterkammerat med Viggo 
Monrad, 42

Becher, Morten Thomsen 
(1817-86), sognepræst i 
Pedersborg og Kindertofte, 
senere i Herfølge og Sæd- 
der, 104

Bendz, Claus Frederik Vil
helm (1813-80), sogne
præst i Lysabild, 86

Berg, Olga Marie (d. 1884), 
g. Monrad, 7, 45

Bie, Augusta (1845-65), 23
Bie, Lorenz August (1815-

91) , general, 23, 57, 58
Bissen, Vilhelm (1836-1913), 

billedhugger, 9
Bjork, Carl Theodor Alexan

der (1828-90), sv. major, 
96

Blad, Edvard Adolf (1837- 
1916), senere direktør for 
Fabriken Alliance, 16

Bloch, Johannes Nicolai 
(1828-1903), premierløjt
nant (identifikation usik
ker), 15, 18, 23

Bohse, Elis Christian (1817-
92) , stadsfysikus i Frede
ricia, 32
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Brix, Nicolaus (1835-1912), 
kaptajn, realskolebestyrer, 
25, 27, 29, 33, 40

Brøndsted, Georg Julius
(f. 1842), stud, polyt., 
udvandrede 1870 til Argen
tina, 11

Byberg, Maria (f. ca. 1846), 
23

Byberg, Ole Stub Hans (d.
1882), købmand, vicekonsul 
i Fredericia, 26, 35

Bøgh, Frederik (1836-82), 
forfatter, 113

Carlson, Oscar (1840-64), 
maler, faldt 19. marts ved 
Dybbøl, 25, 35

Casse, Severine, f. Engelbreth 
(1805-98), etatsrådinde,
72, 75, 76

Christian IX, konge til Dan
mark 1863-1906, 30, 34, 
49, 65, 71, 81, 104

Christine, se Elisabeth
Kirstine Frederiksen 

Christopher, se Hage

Dohlmann, Sophus Frederik
Andreas (1839-1922), 
exam. jur., kaptajn, fabri
kant, 11

Duus, Ludvig Vilhelm
(f. 1828), løjtnant, 12, 17 

Diiring, Ernst Frederik Wil
helm Carl (1822-95), rit
mester, hof junker, 36 

Diiring-Rosenkrantz, Carl
Frederik baron (1792-
1876), ritmester, postmester 
i Århus, 36

Elise, se Ploug
Engelbreth, Severine, se Casse 
Evaldsen, Christen (1819-93), 

sognepræst i Flensborg, 
senere ved Frederiksberg 
og Hvidovre, 40

Faber, Frederikke Vilhelmine, 
se Hage

Fauerholdt, Carl (1837- 
1914), kaptajn, drifts
bestyrer, 17

Fenger, Elisabeth Christine 
(1838-1913), g. m.
P.T. Just, 112

Fenger, Peter Andreas (1799- 
1878), sognepræst ved Vor 
Frelsers kirke, 10, 112

Frederik VII, konge af Dan
mark 1848-63, 14, 39

Frederik (VIII), kronprins, 
65, 66

Frederiksen, Carl Neergaard 
(1851-1904), grosserer, 
6, 109

Frederiksen, Elisabeth Kir
stine (Christine) (1844- 
1903), lærerinde ved Frede
riksberg kommunale skole
væsen, 109, 111

Frederiksen, Niels Christian 
(1840-1905), national
økonom, 6, 19, 36, 37, 44, 
65, 83, 104

Freund, Victor (d. 1881), søn 
af billedhuggeren H. E. 
Freund, 25

Friderichsen, David Peter 
(1825-1902), ejer af Kjær- 
strup, 106, 108
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Friderichsen, Maria, f. Hansen 
(1811-1901), enke efter 
Johan Ditlev F. til Nøbølle- 
gaard, 106, 108, 109, 111

Friis, Frederik Ludvig (1822- 
1906), apoteker i Kolding, 
16, 17, 112

Gamél, Antoine (1809-79), 
urtekræmmer, kaffehandler, 
28, 57

Geelmuyden, Johanne Han
sine, se Meidell

Gedde, Vilhelm Eduard 
Sophus (1810-80), oberst, 
96

Gerlach, Georg Daniel (1797- 
1865), generalløjtnant, 94

Gitte, tante, uvist hvem, 67 
Glahn, Henrik (1827-86), 

generalmajor, 32
Grove, S. O., skrædermester i 

Gothersgade, 27, 42, 45
Grundtvig, Svend (1824-83), 

litteraturforsker, 17
Gyldenfeldt, Holger Scheel af 

(1817-64), kaptajn, faldt 
19. marts ved Dybbøl, 19, 
22, 26, 30, 32, 33, 37, 77, 
81

Hage, Alfred (1803-72), 
politiker, 112

Hage, Alfred (1843-1922), 
kammerherre, hofjæger
mester, 9

Hage, Christopher (1841-64), 
døde i tysk fangenskab 
efter at være såret på 
Dybbøl, 10

Hage, Frederikke Vilhelmine, 
f. Faber (1810-91), 84, 86 

Hage, Johannes (1842-1923), 
godsejer, politiker, blev 
såret på Als 29. juni 1864, 
9, 19, 88

Hage, Ville (1838-1912),
gift 1859 med komponisten
Peter Heise, 9

Hall, C. C. (1812-88), 
politiker, jurist, 72, 79

Hammeleff, Peter Harald 
Valdemar (1826-1906), 
kaptajn, slotsforvalter på 
Frederiksborg, 26, 32-34, 
38, 40, 44, 45, 47, 48, 50, 
51,54,55,58, 61-63, 67-69,
72, 76, 77, 79, 89-92, 95 

Hammerich, Anna Mathea,
f. Aagaard (1820-1904), 54 

Hammerich, Frederik (1809-
77), teol. professor, 84 

Hammerich, Holger Aagaard 
(1845-1915), ingeniør, 
etatsråd, 42, 44 

Hammerich, Marie Koés, 42 
Hammerich, Martin (1811—

81), rektor ved Borgerdyd
skolen, 10, 54, 85 

Hammerich, Meta Magdalene
(1847-95), gift med over
læge, dr. med. Vilhelm 
Emil Schepelem (1844- 
1924), 42

Hanne, tante, se Werlich 
Hanne W., se Johanne

Westengaard
Hansen, Constantin (1804-

80), maler, 37, 41 
Hansen, Maria, se Friderich

sen
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Hasselriis, Caspar Henrik W. 
(1839-1913), skoleinspek
tør i Skive, 37

Hasselriis, Else Cathrine,
f. Wollesen, 37

Hasselriis, Lauritz Georg 
William (1808-69), post
mester i Haderslev, 34, 36

Heiberg, Axel Theodor Holger 
(1842-76), overretsproku- 
rator, blev taget til fange 
28. juni, 19, 44, 94

Heie, forvalter, 106-111
Heise, Ville, se Hage
Hindenburg, Arthur Leopold 

(1832-1913), højesterets
advokat, dr. jur., 27

Hiort Lorenzen, se Lorenzen
Holten, Carl Valentin (1818-

86), professor, fysiker, 47
Hornemann, E. (uvist hvil

ken), 37, 41
Husum, Christian Sigfred 

(d. 1885), kaptajn, havde 
tidligere været skuespiller, 
12

Hyllested, Eduard (1815-91), 
oberst, 94

Høyen, N. L. (1798-1870), 
kunsthistoriker, 25

Jean, se Johannes Henrik 
Monrad

Jensen, Bernth Frederik 
(1803-79), adjunkt ved 
Metropolitanskolen, 
professor, 76, 113

Jensen, Bertha, se Tobiesen
Jensen, Hans (1863), uvist 

hvem, 30
Julie, tante, se Julie Winther

Just, Peter Theodor (1832- 
70), grosserer, 112

Kaiser, 76 - måske C. J. H.
Kayser, se denne

Kayser, C. J. H. (1811-70), 
læge, nationaløkonom, 
politiker, 76

Kralund, Otto Frederik 
(1815-92), prokurator, 
kancelliråd, 36

Krause, Viggo Conrad Carl 
(f. 1840), løjtnant, exam, 
pharm., 77

Kriimmelbein, Anna (1863), 
17, 36

Lange, Frants Conrad (1800-
88), generalmajor, 19, 28

Lange, Julius (1838-96), 
kunsthistoriker, 38

Lange, Therese Marie (1835- 
1906), g. m. forpagter C. F. 
Bentzon (1832-1907), 30, 
42, 98

Laub, Magdalene Hedevig 
Johanne, se Zeuthen

Lehmann, Christian (1791— 
-1860), overbibliotekar, 
professor, 112

Lehmann, Margrethe (1846- 
1918), ægtede 1866 littera
turhistorikeren Gotfred 
Rode (1830-78), 9, 75, 76, 
81, 113

Lehmann, Olga Dorothea 
Wilhelmine (f. 1828), 14, 
112

Lehmann, Orla (1810-70), 
politiker, 14, 34, 72, 112
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Lorenzen, Ludvig Constantin
(1825-96), kaptajn, 76 

Lorenzen, Peter Hiort (1791-
1845), stænderdeputeret, 
ægtede 2° 1826 Helena 
Dorothea Schroeter, 17 

Lundbye, Sigvard Urne
Rosenvinge (1820-64), 
kaptajn, faldt på Dybbøl 
18. april, 22

Liitken, Andreas Magnus 
(1852-1933), sekretær
i Privatbanken, 10 

Liitken, Magna Cecilie
Camilla (1846-1923),
g. m. E. Suenson, 10, 112 

Liitken, Otto Hans (1813-83),
orlogskaptajn, marine
minister, 55, 113 

Liitthans, Emilie Nathalie
(1815-71), g. m. D. G. 
Monrad, 6 og passim. 

Liitthans, Julia Constantia,
se Julie Winther

Liitthans, Laura Henriette
(1812-45), g. m. B. F.
Jensen, 113

Liitthans, Thora, g. m. C. L.
Petersen, 76

Magda, se Meta Magdalena 
Hammerich

Margrethe, se Margrethe
Lehmann

Meidell, Frederik Vilhelm 
(1833-1913), kaptajn, 22, 
29, 44

Meidell, Johanne Hansine,
f. Geelmuyden (1831-
1910), 22, 28, 112

Meza, Christian de (1792-

1865), overgeneral, 71, 81, 
84

Michelsen, Frederikke Elisa
beth (Elise), se Ploug 

Monrad, Ada Marie (1841- 
1915) g. Frederiksen, 6, 7 
og passim.

Monrad, D. G. (1811-87), 
politiker, biskop, 5 f og 
passim.

Monrad, Emilie, se Liitthans 
Monrad, Hanna Ottilie, 

se Werlich
Monrad, Johannes Henrik 

(1849-1915),mejerimand, 6
Monrad, Karen Birgitte 

(1858-1927), g. Frederik
sen, 6 og passim.

Monrad, Louise Dorothea 
(1845-1921), g. Bache, 
6 og passim.

Musäus, Johann Karl August 
(1735-87), ty. forfatter, 
udgiver af Volksmärchen 
der Deutschen, 17

Nannestad, frøken (1863), 24 
Neckelmann, købmand i Fre

dericia (1863), 20

Olsen, Alfred (1842-1900), 
cand. polit., oliemøller, 19

Olsen, Rasmus Ulrik Bern
hard (1836-1922), mu
seumsmand, deltog som 
løjtnant i krigen, 11

Ottilie, tante (uvist hvem), 76

Patsch, slagtermester i Flens
borg (1863), 40

Patsch, Marie (1863), 40
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Petersen, Carl Ludvig (1813- 
70), overlærer ved Metropo- 
litanskolen, cand. polyt., 
var gift med fru Monrads 
søster Thora Liitthans, 76

Petersen, Niels Viborg Johan
nes (1841-1900), grosserer 
(det er formentlig denne 
Petersen, som menes, han 
var studenterkammerat med 
Viggo Monrad), 42

Plat, Giode du (1809-64), 
generalmajor, faldt 18. april 
på Dybbøl, 81, 91

Ploug, Carl Parmo (1813-94), 
forfatter, 9

Ploug, Frederikke Elisabeth 
(Elise), f. Michelsen 
(1834-1904), var pleje
datter af Alfred Hage og 
gift med Carl P., 9

Proschowsky, Serafim Johann 
Heinrich (1841-1912), dr. 
med., 77

Puggaard, Hans (1788-1866), 
grosserer, 112

Richardt, Christian (1831-
92) , forfatter 32, 113

Rohweder, Christian Frederik 
Marius (1813-64), major, 
faldt ved Dybbøl 18. april, 
57, 58, 63, 90

Rosenstand, Theodor (1819-
93) , prakt. læge i Kolding 
1846-69, distriktslæge i 
Maribo, 16

Salchow, Frederik Carl 
Albrecht Herman (1815- 
84), oberst, 57, 58

Schau, Ernst (1826-64), 
major, dødelig såret 18. 
april på Dybbøl, 82 

Schroeter, Anna (1863), 17 
Schroeter, Frits (1863), 17 
Schroeter, O. M. (1814-64), 

møller og gæstgiver 
i Haderslev, 17, 36 

Schwensen, Elise (1848- 
1932), g. Knudsen, var 
datter af pastor Christian 
Carl August Schwensen 
(1811-99) i Hørup, 94 

Schwensen, Marie Andrea 
Cathrine Ragnhilde, f. 
Stephensen (1828-1913), 
94

Skau, Laurids (1817-64), 
gårdejer, amtsforvalter, 17

Skov, major, se Schau 
Skov, Jens (1863), 17 
Skov, Laurids, se Skau 
Skov, Titus, 91 
Skovgaard, Peter Christian 

(1817-75), maler, 41, 104
Sophie (uvist hvem), 76 
Stampe, Elisabeth (Elise) 

baronesse (1824-83), stifts
dame, 80

Steinmann, P. F. (1812-94), 
general, krigsminister, 50 

Stephensen, Marie Andrea
Cathrine Ragnhilde, 
se Schwensen

Thora, se Liitthans 
Tobiesen, Bertha, f. Jensen 

(1839-91), 41, 113
Tobiesen, Frederik Christian 

Heinrich Emil (1829-1908), 
departementsdirektør, inden-
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rigsminister, kammerherre, 
41, 113

Tscherning, korporal, 70
Tscherning, A. F. (1795- 

1874), krigsminister, 34

Wagner, (uvist hvem), 41
Vaupell, Christian (1821-62), 

botaniker, 112
Vaupell, Otto (1823-99), 

oberst, militærhistoriker, 
91, 92, 96, 112

Werlich, Hanna Ottilie, f. 
Monrad (f. 1809), 13

Vermehren, Frederik (1823- 
1910), maler, 104

Westengaard, Johanne 
(Hanne) Kirstine Marie 
Caroline (1805-88), søster 
til N. L. Høyens hustru, 9

Wille, se Hage
Winther, Christian (1796-

1876), digter, 72, 74

Winther, Julie, f. Liitthans 
(1813-81), g. 2. m. Chr.
Winther, 33, 42 

Wollesen, Else Cathrine,
se Hasselriis

Zander, korporal, 70 
Zeuthen, Frederik (1837-

1915), provst i Fredericia,
26, 27, 34

Zeuthen, Frederik Ludvig
Bang (1805-74), sogne
præst ved Fredericia St.
Michaelis kirke, dr. theol., 
22, 25, 26, 27, 29, 32

Zeuthen, Johanne Louise 
(1843-1902), 23, 24, 112

Zeuthen, Magdalene Hedevig
Johanne, f. Laub (1814-
81), 22

Zeuthen, Marie Magdalene
(1848-1936), g. m. T. C.
Aagaard, 112






