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F o r in t e .

linder den forste fleSvigfle Krig opstod den Tanke hoS mig, at
det vilde voere af megen Interesse, om man fra selve Folket
künde faae et Udtryk for den Aand og Stemning, som i hiin
devcrgede og farefulde Tid var raadende hos det. Et saadant
umiddelbart, tro og paalideligt VidneSbyrd forekom det mig,
vilde de Breve afgive, som fra de for DanmarkS Ret og 8Ere
kjcrmpende KrigSmcrnd sendtes til Frcrnder og Venner i Hjemmet.
Jeg var overbeviist om, at TidenS Pulsflag under de stiftende
Begivenheder stcrrkt vilde lade sig fornemme i dem, og at de
vilde afgive en Kilde til Historist OplySning, der vel var meget
forfljellig fra de scrdvanlige, men derfor ikke af mindre Betydning.
Jeg lod derfor en Opfordring udgaae i de osfentlige Blade om
at meddele mig flige Breve til Udgivelse. Den fandt stör Deel
tagelse. Mangfoldige Breve, flere Tusinde, bleve indsendte til
mig. Jeg tog strax fat paa Arbeidet med at ordne og forberede
et Udvalg deraf til Udgivelse. Det var et ikke ganfle let Arbeide
paa Grund af den störe Masse Breve, der maatte gjennemgaaes,
og den Banskelighed, der ofte modte ved Balget; deSuden var
Fleertallet af Brevene flrevne med en saa daarlig Haand, at
LcrSningen var soerdeleS vanskelig; mange maatte afflrives for

at kunne bruges efter Bestemmelsen. Jkke lcrnge efter fik jeg
imidlertid en offentlig Anscrttelse, som for en lang Tid gjorde
Krav paa al min ArbeidSkraft. Brevene bleve derfor henlagte.
Senere kom adskillige littercrre Arbeider til, der ikke lode sig
afvise eller udscrtte, og som Tiden saaledes fkred frem, traadte
ogsaa hine Breve og dereS Udgivelse meer og meer i Baggrunden
for mig. Under den sidste Krig 1863—64 levede imidlertid
Tanken paa bisse Breve alter op med fuld Kraft; jeg tog atter
Arbeidet for, og en betydelig Deel deraf blev bragt til Ende.
Men Krigen og den offentlige Stemning tog en saadan Vending,
at det blev mig utaaleligt at sysselscrtte mig med bisse Breve,
til hvis mandige og haabefulde Freidighed den davcerende Nedslagenhed og Modloshed dannede en altfor fljcrrende Modscetning: jeg- lagde dem atter trosteSloS hen. En Luftning af en
bedre og tillidsfuldere Aand har i de sidste Aar atter udbredt
sig over vort Fcedreneland, saa at ikke lcrngere hiin Grund
künde have afholdt mig fra ArbeidetS Fuldforelse; men jeg
tvivler alligevel om, at jeg under SySselscrttelse med et andet
stsrre videnskabeligt Arbeide havde fundet Stunder dertil. Under
et lcrngere Ophold i Syden, som blev mig paatvunget for derved
om mulig at raade Bod paa en langvarig SygelighedStilstand,
greb jeg imidlertid gjerne bette Arbeide, der lod sig udfore ved
selve de medbragte Breve uden den Mangfoldighed af Hjcrlpemidler, som et videnskabeligt Historist Arbeide krcrvede, og som
det ikke var muligt at fore med sig eller paa diSse Steder at
finde. Saaledes ordnedes og gjordes fcrrdig til Udgivelse det
Udvalg af Breve fra Krigsaarene 1848—50, som herved fremlcrggeS for' Almeenheden. Den Tid af en Snees Aar, der er
hengaaet siden Udgivelse» forst paatcrnkteS, har iovrigt havt den
Fordert, at adskillige Betcrnkeligheder, som der künde vcrre ved
Udgivelsen af nogle af Brevene i den ncrrmeste T id , efterat de

vare flrevne, ved den lange Tid, der nu ligger vieltem Affattelsen
og Udgivelsen, kunne betragteS som bortfaldne. — Udvalget er
gjort efter dedste Skjon; blandt det mange Gange starre Antal
af Breve, der ere fludte tilside, findeS der vistnok ikke faa, der
med samme Feie künde vcrre optagne som adskillige af de meddeelte; men der maatte tageS Hensyn til, at Sämlingen ikke
blev altfor stör og omfattende. Om UdgivelseSmaaden har jeg
kun at demcrrke, at hvad der er optaget, naturligviis er aftrykt
ordret, men at Meget, som var af ligegyldigt Jndhold eller
indeholdt Gjentagelser, er blevet udeladt; slige Udeladelser ere
detegnede ved nogle Punkter. Retflrivningen maatte nodvendigviis andres. Skjondt der forekom ikke faa Exempler ikke blot
paa en ordentlig Retskrivning, men paa det vigtigere, en jcrvn,
klar og anskuelig Fremstillingsmaade, saa var dog i de fleste
Tilfcrlde Bogstaveringen saa stet, at den vilde vanskeliggjore
Forstaaelsen og paa Tryk tage sig endnu vcrrre ud, end naar
Brevet lcrstes i Haandstrift. Retflrivningen er derfor blevet
forandret og lampet i OvereenSstemmelse med den almindelig
brugelige. Breve fra Mand i hoiere Stilling ere vel ikke udelukkede, men Hovedmassen bestaaer dog af Breve fra wenige
Soldatcr. At nogle Breve ere blevne medtagne, som ikke angaae
selve Krigen, men den Tid og de Forhold, som gik umiddelbart
forud, haaber jeg man vil undflylde baade formedelst BreveneS
Form og Jndholdets Sammenhorighed med det Folgende. —
Man maa i kenne Sämling i Almindelighed ikke söge Bidrag
til KrigenS ydrc Historie; om der i kenne Retning maaflee
ogsaa kan finde« et og andet Guldkorn, er det mere tilfaldigt.
Derimod ville BrSvene troligen flildre de i Haren til forfljellige
Tider herflende Stemninger og Folelser, saaledeS som de fremkaldteS ved og paavirkedeS af KrigenS Gang og Fadrelandets
almindelige Stilling i hine markelige Dage, og de ville ved

Siden af meer eller mindre ufuldkomne Beftrivelser af KrigSbegivenheder give et tro Billede af den kjcrmpende HcrrS indre
Tilstand og almindelige Forhold i forfljellige Retninger. Den
danske SoldatS Vcrsen og Charakteer vil heri fremtroede med
udprceget Bestemthed. Og ikke det alene. Der aabnes os ogsaa
et Jndblik i FolketS Indre sra
heel andre Sider. Skjsndt
dorrende Mufletten og ifort Krigskjolen, glemte Soldaten ingenlundeHjemmet; Tanken om bette forlod Ham tvcrrtimod aldrig;
Brevene fore öS til Hans Hjem, til deder forladte SySler, til
hanS Hustru og Born, til de mange störe og smaa Sorger,
som Tanken paa dem forte med sig; GudSfrygt, Noisomhed, en
rolig, fast og modig Beredvillighed til Opoffrelse for Fcrdrenelandet til Livets sidste Stund, ere Egenskaber, som finde et
simpelt og jcrvnt Udtryk i bisse Soldater-BregH Bed Siden
heraf forncrgter sig Heller ikke det gode Lune og den SindetS
Munterhed, som seirer over Fortrcrdeligheder og Gjenvordigheder ved at lege og spoge med dem. Der foreligger her et
VidneSbyrd om det danske Folk, givet af det selv; det har, om
jeg tor bruge det Udtryk, i al Uskyldighed skrevet sine egne
Memoirer. I denne Henseende vil vel denne Sämling vorre
uden Sidestykke i nogen Litteratur.
Skrevet paa Corsu 11 Febr. 1869.

C. F . Alle«.

Forste Asdcling.
Lreve fra Forskjellige, ordnede ester Tidsfolgen.

1.
Maler Joh. T . Lundby til sin Moder.
Kjsbenhavn 20— 21 M artS 1848.

Velsignede Moder!
Endnu veed jeg saa lidt om, hvad jeg vil meddele D ig, og
dog maa jeg fkrive. Da jeg var ude i Middags, horte jeg
som Rygte, at Holstenerne havde sendt en Deputation her til
Köngen med Betingelser, paa hvis Opfyldelse Freden vil bero.
Man talcr om Trusler med, at de vil stille dem fra öS, oprette en provisorisk Regjering, beholde Rendsborg o. s. v. o. s. v.
Hvad der er sandt, veed jeg endnu ikke, men fandt her en
Billet, som Professor Schouw havde vcrret saa god at sende
mig, til et i Hast sammenkaldt Mode lasten i Casino. — (TirSdag
Morgen 21 Marts.) — Jmidlertid havde Studenterne udstedt
Jndbydelse til Kunstnerne og Polytechniken» om at slutte sig
til dem, for at et starre Antal Borgen künde samles i Casino.
Kjorcnde Bud gik beständig mellem begge Forsamlinger og
bragte Underretning om ForhandlingerneS Fremgang. Der Var
en smuk, alvorsfuld Stemning over vor ventende Forsamling,
der endmere forhoiedes ved enkelte tusindstemmige fcrdrelandske
Sange. Rector magnificus, Prof. EngelStoft, talte, og man
valgte en Committee af 15, hvoriblandt 3 Kunstnere, Sonne,
Constantin Hansen og Skovgaard, der skulde styre og lebe vor
Forenings Skridt i bisse Dage. I hoi Grad gribende skal
Afstemningen i Casino angaaende den körte, prcrgtigt affattede
Adresse til Köngen have vcrret. Kun ved eet Punct, angaaende^Ministerskiftet, skal et Par Arme have hcrvet sig de«
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ncrgtende, et Par Arme blandt Tusinder. Og det blev da Re
sultats, ................at en saa talrig Mcrngde som muligt fkal
idag samleS ved Raad- og Domhuset for derfra at ledsage Deputa
tionen med Adressen til ChristianSborg. Men Gud! glemmer
jeg ikke at skrive, hvad der har givet Anledning til bisse Bevcrgelser? nei, jeg seer dog, der er en Antydning forst i Brevet.
Nu er endelig Timen kommen, da det seer ud, som der engang
fkal handles, nu er Timen kommen, da de ZEngstelige med al
deres Moderation staae reduccrede til Nnller — da de Fornemme, altfor ophoiede til nogcnsinde at yttre dem over FolketS
Lcrngsler og Trang, staae som Nnller, man springcr over —
da Aristocraterne maaskee ville faae Grund til at fkjcrlve og
kunne kun give dem selv Skylden. At Alt vil skce saa roligt,
besindigt og maadeholdent som muligt, troer jeg ikke der kan
vcrre nogen Frygt for, efter at jeg med egne Dren og Dine
har overtydet mig om Stemningen igaar Astes og ved flere
Moder — men et Par Sporgsmaal reise sig hos mig: hvad
vil flee, om Köngen svarer benagtende eller blot undvigcnde —
og, hvad vil der blive af de danske Officerer i Rendsborg?
Denne Dag kan blive mcrrkelig nok, og det er med nogen Uro
at jeg skriver Dig bisse Linier, elskede Moder! thi, saalcrnge
der debatteredeS, künde jeg med Glcrde höre paa de Erfarne, med
Ro arbeide om Dagen, med Lethed rcnoncere paa alle Selskaber
af de Angre for at discutcre; der blandedes saa tidt Forfcrngelighed deri og var saa ringe Beskedenhed og Enighcd, at det tidt
blev Kandestoberi, men nu! nu maa jeg vcrre med................
De yngre Kunstnere have i Folelsen af mange Tryk under
Academiet besluttet at andrage paa Reformer i Fundatsen, og
af de 5 , som cre udvalgte til at opscrtte Andragendet, blev jeg
den ene. V i skulde have begyndt igaar, da Alt naturligviis
blev afbrudt.............. Jeg seer, ........ at min Moder vil
gjerne have mig med til Fyen — men hvem kan tage Be
stemmelser — maaskee gaaer jeg da og exercerer, det maa snart
komme til Almeenvcrbning. Langelinie og Trekroner bescrtteS
med SkytS, KastelSvolden, Qvintus og Sextus ligesaa —
Skandser bygges udenom Byen o. s. v. o. s. v. — ................
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Provst P . . . vor her igaar og sagde: andre Ministre! H ilS
H . . . og T > . . . og Levvel! D in egen
Johan.
Du maa snart have Brev igjen, thi nu er Dage Aar —
Timer Maaneder — nu er det vcrrdt at leve!

2.
Chr. P. Jcnsen Fasterlund lil sin Familie.
Iste Jcrgercorps.

Varde Egnen.
Kjobenhavn 22 M arts 1818.

Höislelskedc kjcrre Forcrldre og Sodfkende!
I Dag den 22 har jeg vcrret paa Sessionen, hvorpaa jeg, saasnart jeg havde meldt mig, blev tilsagt til at mode strax ved
Iste Jcrgercorps, som var uventet for mig saalcrnge efter. Her
hersker den storste Urolighed formedelst Holsteens Optoier, hvorvcd jeg og Alle og Enhver troer og huaber, at vi kommer til Hol
steen. Her ere mange Forsamlinger i denne Anledning og
Manzens Tanker ere, at det ikke kan jcrvnes uden Baabenmagt.
Men jeg maa sige, at jeg hverken sorger eller glcrder mig derved; thi jeg veed, at har det vcrret for vore Forfcrdre, kan det
jo ogsaa vcrre for os, og at enhver af öS kan med Glcrde op-offre sit Liv og Blöd for Konge og Fcrdrelandet. Ogsaa vil
jeg, og som jeg haaber Flere, bede Gud om at Han vil hjcrlpe
os at vinde Seier, enten det bilcrggeS i Mindelighed eller med
Baabenmagt; hvorfor jeg da selv er ved frit Mod, vil bede
Eder, kjcrre Forcrldre, Bedstefader, Soskende, Slcrgtninger og
Venner, at I sorger ikke for mig, men vcrrer ved frit Mod
og holde Eder lystige og raabe Hurra for Konge og Fcrdrenelandet og Hurra for de danske Soldater, thi saadcyl gjore vi
her, og HilS NielS, hvis Han ikke er reist, at Han maa ikke

8

vcrre forknyt; thi danfle Mand har Vaaben i Hoender, og
naar Gud vil hjcrlpe os, saa har det ingen Nod, hvorpaa vi
trygt öS kan forlade. Hvorpaa jeg nu vil flutte min Skrivelse
og sige Eder Adio og mange Gange Tak for den T id , der er
forloben og for den Tid, I have sorget for min Opdragelse, og
derpaa slutter jeg min Skrivelse med mange kjcrrlige Hilsener
til Eder, kjcrre Forcrldre, Bedstefader, Testende, Slcrgtninger
og alle gode Benner, og bcfaler Eder alle i GudS Varetcrgt og
at Han beständig vil voere med öS, saa kan Intet stade os; og
herpaa vil jeg byde Eder alle Adio! Lev lykkclig og vcl, det
onfles af mig, EdcrS takstyldige og lydige Son indtil min Tod
Ehr. P. Jensen Fasterlund.
Skreven i Hast.

3.

Joh. T . Lundby tll sin Moder.
Loverdag L5 M artS 1848 — Morgen.

Elflede Moder!
Det er den mcrrkeligsteUge, jeg har oplcvet, eg jeg finderdet
derfor uforsvarligt at undlade at strive endnu engang, om end
det bliver flygtigt. Det var til i TirSdags Kl. l l , at min
Beretning gik. Da samledes et uhyre Tog (10— 12000?) ved
Raadhuset, flere foedrelandste Sange lode kjont, mens vi ventede
paa Borgerreprcrsentanterne, der med blottede Hoveder gik gjennem den tcrtte Skares tordnende Hurra lige til Nygade, da
vare de i Spidsen af Taget, der nu 6 og 6 gik ned ad Vim melflaftet. Da vi fik SlotSpladsen at see, var den fort af
Mennefler, og efter at have vcrret der lcrnge, loenge, saae man
endnu de^ beständig kommende Skare over Hoibro. Svaret
var kort: Ministeriet var afflediget, og vi flulde kun stole paa
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Köngen. Stemningen var dog endnu noget flau, hvad ikke
forbedredeS derved, at Köngen ikke lod sig see, men ncrste M or
gen (Onsdag), da man, uhyre spcrndte paa Ministervalget,
pludselig Hörer: Scheel-PleSsen, Bardenfleth og Bang! hvor
bleve vi lange i Ansigterne, og det gik allerede: vi maa have
et Casinomode endnu! Da bluSsede Haabet op igjen ved
Kl. 10—11 at see Opflag: at Clausen, Monrad, Tscherning,
Hvidt, Lehmann vare kalbte til Köngen, og Kl. 2—3 vare de
Ministre. Denue Begivenhed har nok allerede lammet den
Schleswigholsteinske Deputation, der var kommet samme M or
gen, det havde de ikke ventet: at en fuldstcrndig Revolution
künde komme istand her, hvor de troede Taalmodighed fik aldrig
Ende. Deputationen künde imidlertid ikke vcrre sikker i Hotellet
og blev derfor indbudt af Consul Hage, hvorhen de ledsagedes
af Studenter med hvide Bind om Armene. Da de spurgte,
om der var Studenter i Toget og man svarede dem, at de
fleste vare Studenter, maa de vcrre blevne underligt tilmode
ved at tcrnke paa, om dereS Kielere vilde have beflyttet en dansk
Deputation. Samme Asten vilde man bringe Köngen et Hurra,
men hau sov, og nu begyndte störe Skarer, for det nieste Pobel,
at drage om i Gaderne med Sang og Hurra til ud paa Natten.
Det var stygt, men selv diöse Horder respcctcrcde Köngens Sovn
og Halmen ved et Sygehuus paa Kjobmagergade, hvor de gik
lvdlose forbi. De tvaug en Deel af Aristocratiet til at illuminere og brolede Hurra for de Huse, hvor de nye Ministre
boede eller saa omtrent, de havde ikke altid brugt Veiviser og
fik vel Heller ikke altid saa venligt Svar som af Moltke, der
var taalmodig nok til 3 Gange at troede frem og tale og takke
mellem 6—11H. ThorSdag var det underlige Tog til Slottet,
da man saae en talrig Skare ledsage de tre Vogne med Depu
tationen, som dog ikke leed nogen Forhaanelse, der er vcrrdt at
ncrvne, imod den uhyre risquante Situation, hvori den befandt
sig. Man flal have crrgret sig over, at de to bare DannebrogSkors 0. s. v. Et Par Timer ventede Skaren, da gik det atter
til Hages Port, hvor man flal have haanligt lostet et Hurra
for hver der steeg ud, dog. ikke stärkere, end at det strax hySsedeS
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til TauShed. En Vogn, sigeS der, man vilde vcrlte (?). Da
de atter vare i Sikkerhed, nedstemte og overvcrldede, brast
Neergaard i voldsom Graad: jeg stod dog her i mange Forhold og nu blive vi behandlede som Landsforrcrdere! — Kan
det undre Dem? vor Hages Svar. — Det regnede tillykke i
ForgaarS AfteS, saa Gaderne vare stille. Nu kom Fredag, og
jeg dromte allerede om tilbagevendende Ro, naar Svaret til
Deputationen var publiceret. Men det kom ikke, TauSheden
blev piinlig, jeg maatte ud, Stemningen blev vcrrre og vcrrre
som Tiden ncrrmede sig, de skulde dort med Skirner. Og da
Köngens Hilfen kom, der i et mandigt, smukt Sprog udtaler
Tak og Sva r og Bon til Folket, raabteS endnu vildt hist og
her: ja, men har I seet, hvad der staaer i Dannevirke, hvad
Olshausen har sagt i Rendsborg? dovent, borst, uenigt Folk!
Had til Nuöland, Benskab med Frankrig, Fjendflab til Danmark! I Tusindviis strommede man til Toldboden, og der
var en almindelig Bekymring for, at de stulde lide nogen Haan
ellcr Overlast, inden de kom dort; da Hortes det, at man snildt
havde sat dem ombord tilbaadS fra Proviantgaardcn; de havde
nemlig fra Morgenstunden varet paa Slottet. — Og nu brod
de ud: vel er det, de ere borte, men de skulde have havt en
Ulykke; selv de Moderateste künde ikke ved Siden af sin Glcrde
over den gjcrstfri og humane Behandling, der var blevet dem
til Deel, tilbageholde sin Harme over bisse Mennefkers Anmasselse og Frcrkhed. — Gud skjcrnke det nye Ministerium
Kraft til si! vanskelige Bcrrk, da kunne bisse Dage blive en
glimrende Periode i vor Historie; thi at see for sine Oine foregaae den samme Bevcrgelse, der andensteds kostede Stromme af
Blöd, uden at et Vaaben kom tilsyne, (jeg vil ikke nocvne
Brcrstrup med Stokkene, de er rcent forsvundne) — det var i
Sandhed saa deiligt, at jeg ikke havde troet det muligt. Hjertet
Hopper af Glcrde og fkjcrlver igjen, eftersom Tanken falber paa
det Vanskelige, der staaer tilbage eller det störe, det deilige
VidneSbyrd for den banste Karakteer, der er fuldbragt.
D in egen Johan. .
De nye Ministre ere meget tarvelige og befledne; de ere
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naturligviis enige om at afvise Exellensetitelen, hvad der vil
tröste mangen Aristokrat. Tscherning har meldt sig endnu som
Cpt. Tsch., og Monrad flal have reserveret sig sin prcrstclige
Virksomhed, saa ZErgjerrighed leder Ham ikke. DereS Gager
siger Rygtet skulle vcrre 2400 R d .!!! Gud give dem Kraft og
Folket T illid ; da vil det vare vcrrdt at leve i Danm ark. . . . .

4.

Brev fra Joh. T . Lundby.
Kjobenhavn Loverdag 25 M arts 1848.

Asten.

Det gaaer saaledes i demie Tid, at den, til hvem man
striver eet Brev, maa have flere, og De har mig derfor alle
rede igjcn, kjare Jomfru W.! for at give en og anden Berctning om dcnne „störe Ugc". Jcg har alt til Moder skrevet
derom Historist folgeret — tillige til Krebs —, saa De vil nndstylde, at det vilde blive for trcrttende at gjentage, og meget
overflodigt, da De baade af Bladene og, som jeg veed, af
bedre Kildcr vil blive underrettet, og jeg stal derfor kun strabe
at give smaae Details, samt min ringe Betragtning. Lad mig
beghnde mcd det Vcrrste: den ZEngstelse, at det nye Ministerium
ikke skulde faae Barighed. Hvor tung er denne Tanke! og dog
naar vi tanke paa det magtige Bureaucratie, paa aristocratist
og plebeiist Jalousie, paa den ringe Forstand paa Bevagelsen,
som findes ikke blot i de laueste Stander — da tor vi vel ikke
vare aldeles trygge. Men er forst det fale Ord ude af Mun
den, var den sidste ZEngstelse i den Retning bekampet — da
vil jeg nok sporge: om ikke enhver Danfl maa fole sig glad og
taknemmelig for, at Det, der gjennemrullede Europa som et
Jordfljalv, gik hen over Danmark som en Belsignelse. Hvilken
Triumf for Nationalkarakteren! at den i diSse LovloshedenS og
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OmvcrltningenS Dage blev en Tolle paa Bold og Norden, ja
selv paa den billige Harme mod den fremmede Deputation.
Hvad andensteds har kostet Tusinders Blöd, fik vi her gjennem
EnighedenS og Tillidens milde Kraft. Hvorfra kom en Enighed i det afgjorende Dieblik, som Ingen turde vente, saa stör,
at da Hvidt i Casino lcrste Petitionen til Köngen op i MandagS Punct for Punct, loftede sig i den störe Forsamling een
Arm bencrgtende ved Sporgsmaalet om Ministerfliftet, een
Stemme blandt et Par Tusinde, og det i Faveur af en Mand,
som nu dog blev i Ministeriet. Lad öS dog ikke dysse os til
R o , men huste, at Spaltningerne vare störe og de ere endnu i
Dybet, de flumre kun. Hvor smukt staaer ikke de Militaire,
hvor langt over Forventning, idet de have ikke blot reent tilsidesat gamle Tvistigheder, men reent ud erkläret, at de fandt
Tscherning var det onfleligste Dalg, der künde trcrffes tilK rigsminister; det er idetmindste de vcrgtigste Stemmer: Fibigcr,
Bl"m , Lcessoe o. a., Han har for sig. Lehmann syncS af de 4
borgerlig-liberale Ministre at vcere den mindst populaire. Flere
af Herrerne kjender man jo endnu stet ikke. Og Tilliden, som
Regjeringen har viist Folket ved at fjcrrne Vaaben og Politistokke reent og aldeles, hvor velsignet har den virket; der har
vcrret en Stemning over Hovedstaden i bisse Dage saa vidunderlig deilig, hoitidelig nacsten, svcrvende mcllem Glcrde, Haab,
inderlig Forventning, Skuffelse, Opfyldelse, Bekymring for de 5
FremmedeS personlige Sikkerhed — men hele Tiden harmonifl
og deilig, inderlig og alvorsfuld. De skulde scet Toget til
Slottet i Tirsdags, 6 og 6 , 6 og 6 i en Rcrkke, som aldrig
vilde höre op (10—12000?) og Toget i OnsdagS, da de Stu derende fulgte Deputationen til Hages, de Studerende! (jeg
tcrnker mig Kieler-Studenter under lignende Omstcrndigheder)!
Toget, det taufe, truende Tog, som fulgte HageS tre Vogne,
der bragte de Fremmede til Slottet i Thorsdags — og Ska«
rerne, som igaar (Fredag) strommede til Toldboden for at see
dem reise. Det var i Forbindelse med Samlingerne i MandagS Astes i Casino og Universitetet jo daglige störe Sammenstromninger af Folk, der om de end i OnSdogS Astes tvang en
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og anden Aristokrat til at illuminere, og trcrttcde Moltke me'o
en tregange gjentagen Hyldest fra 6^— 11^ Ast. o. s. v . -----dog gik lydlose forbi det HuuS paa Kjobmagergade, hvor H al
men paa Gaden antydede et farligt Sygeleie. J a , sandelig!
det er en stolt Uge i vor Historie, og var gamle Grundtvig
ikke saa uboielig Absolutist, at Han endnu ommer sig svoert ved
den nye TingeneS Orden (i SondagS! vel at mcrrke), jcg troer,
Han vilde endnu deiligere end nogensinde siaae Harpen ^ig rore
Tungen til DanskhedenS P riis. Jeg lcrngeS efter, at vore
Digtere skulle udbryde i begeistrede Sange til FolkekarakterenS
P riis, jeg synes, den har gjort sig vcrrdig dertil! Mangfoldige Smaatrcrk og Anekdoter ere komne frem, alle med M ildhcdenS og Humanitetens Stempel, indtil Olshausens Tale fra
Rendsborg i Dannevirke kom frem og vakte en rasende Forbittrelse, der truede paa det alleralvorligste; men til al Lykke
bleve de hemmeligt indstibede fra Proviantgaarden tilbaads lige
ud til Dampskibet. Og idag er den nye Regjerings rolige
Function begyndt med Trykkefrihedsanordningen, og jeg haaber
nu alter fra ncrste Uge at see Ro og Arbeide vende tilbage til
Staden, og kun afbrydes ved snarlige Rustninger og Afmarchcr til Hertugdommerne.*)

5.

Brev fra Ioh. T . Lundby.
Kjobenhavn So nd ag Form . 26 M art« 1848.

I bette Oieblik kommer jeg hjem fra Kirken; det lod as
Bonnen som den Gamle Kjoere er rort og omstemt — jeg havde
Lyst til iaften at bede Ham om en S a n g .......... Da jeg nu
gik over Torvet, spilledeS „Danmark deiligst Bang og Vcrnge"
— det er som det var hver Dag Fest, saa deiligt er det at
iagttage det nye Liv og Deeltagelsen for DanmarkS Bel og
*) Slutn ingen as Brevet er asrevet.
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Hcrder, det er en anden, nei! det er just den kaufte Nation,
men som efter en DodSsygdom. „Den störe Uge" har fortryllet
Nationen og Fremmede med, Nordmomd og Svenfle, og tcrnk!
ogsaa Welhaven har vcrret begeistret for det fljonne, kräftige
Liv, Han har seet rore sig, trods sine Tvivl om vor Enighed,
hvortil Han jo var fuldt vel berettiget. Han skal igaar smukt
have endt sine ForelcrSninger; Skade, at ikke hele Hans Audi
torium endnu har havt Ro nok til at vcrre ncrrvcrrende — i
Thorsdags kom kun 4, hvorfor Han forandrede Timen. I
OnsdagS var Fru H. og Froken G. her for at see Mine Billeder,
der nu ere afsendte, og inden de gik kom Skovgaard med den
nye Ministerliste, Roed og Hans Kone kom til, og vi vare meget
glade, saameget mere som det om Morgenen bekjendtgjorte Valg
havde nedstemt öS alle. J a , hver Dag var rig i den Uge, og
vi gik i een bevcrget, begeistret Stemning, der dog om Fredogen
antog en flummel, uhyggelig Karakteer, inden de 5 Herrer vare
vel dorte. Vel havde de ingen Skaansel fortjent, men her
maatte de vcrre sikkre under Nationalcrrens Beftyttelse, men det
kneb, Forbittrelsen steeg med hvert Qvarteer, forgjcrves saae man
Bonnen i den Anledning fra den nye Regjering — Det var
en anden Tone, end vi vare vante til i flige Proclamationer! —
ja, men I skulle see, hvad Olshausen har sagt i Rendsborg! —
Gud i Himlen vcrre lovet og takket for Enighed, Kraft og M ildhed, Han vidunderlig styrkede Landet med i de D a g e !..........
Det var den mindevcrrdige Uge! og Sinket stunder atter til Ro
og Arbeide — glad og virksom Nydelse af FcrdrelandetS foryngede Liv — med Fortscrttelsen af den aandelige Udvikling —
atter med de stille Timer „med Savn og kjcrrlige Minder" —
med Dromme og Forhaabninger, for störe, som jeg veed, til at
kunne opfyldeS, men for deilige til at jeg endnu sinder Kraft
til at rive dem ud af mit Bryst. Den Almcrgtige, der i bisse
Dage vidunderlig var med Folket, Han vil ogsaa vise den Enkelte
Bei imellem de vildsomme Spor, den Dei der maaflee lober
udenom Fred og Lykke, men tilviSse forer til Hans fände Bedste.
— O , havde jeg istedetfor mine 7 Billeder til denne Udstilling
kun eet som Skovgaards! dog nye, storre, bedre Arbeider maa
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i Gang som snarest, Arbeide! Arbeide! Arbeide!.....................
De seer hende*) sagtcns forst i M ai i Odense; gib jcg künde
opfylde hendes Onfle at ledsage hende, men det er tvivlsomt; thi foruden det vanskelige i at forudbestemme, kommer nu til, at vore niilitaire Ovelser begynde imorgen, og
jcg veed desangaaende slet Intet, hvorledcs de arrangercs, til
hvad Baaben jeg kommer (gid til Kanonen!), hvor bindende de
blive o. s. v. o. s. v. Kun det veed jeg, at jeg sinder det heldigt
at benytte det günstige Oicdlik til at indrette en Almeenvcrbning cller Nationalgarde, der efter Mine Begreber og Onsker
skulde sikkre os i paakvmmende Tilfcrlde af Overfald, mildne
Bondens Tynger, og forbedre Tonen i Armeen vcd at kjore alle
Stcrnder om Hinanden med lige Ret — de Dannede staae ikke
Fare for at drageS ned, men de Udannede aabneS Mulighed til
at hcrves; jeg kan med Glcrde tacnke derpaa, om derfor end maa
bringes Offere. — Jeg gik i Oieblikket gjerne med til Hcrtngdonimerne, men 1) behoves det ikke, at Frivillige herfra tage
dcrover, og 2) har jeg jo stet ingen Ovelse i at fore Vaaben;
men jeg kan misnnde min Broker Emanuel, der er bleven Ad
jutant hos Guldberg, der jo vel faaer Overcommandoen paa denne
interessante Expedition — maatte det ikke vcrre en Fryd at
storme Rcndsborg! og rcrkke Haand til at ydmyge SchlcsvigHolsteincrne og vise dem: vi vare ikke det „dovne, dorske og
usammenyoldende Folk," de stjcrldte os for. — De vil maaskee
stndse over at finde en anden Tone i bette B rcv, end i det
forrige; jeg skyndte mig at oplnse Dem om, at ogsaa jeg har
gjort Bevcrgelsen med, og De maa huste, at i denne Uge er
det gaact med Damp, saa Nyhcder, der vare crldre end 1 Time,
kimsede man ad. — Skovgaard hilser Dem venligt; Han vor
enthusiastist for Welhavens Foredrag igaar, Hans Bemcrrkninger
om Sprogene gav Han herlige Referatcr af, men jeg seer at
Pladsen er kun ringe, saa De maa kun glcrde Dem ved, at der
alter er aabnet Tankerne andre Veie end Politikens, et smukt
Tegn paa, at Rolighcd vender nu tilbage. Den stal benyttcs
til at gjore öS vcrrdige til at nyde, hvad udmcrrkede Mcrnd har
*) BrevstriverenS Moder.
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sijcrnket os i den anden „störe Uge" — den forste, veed De,
jeg nod i 200 MileS Afstcmd. Lev vel, kjcrre Jomfru W .! HilS
paa Dortheaslyst, hvor der vel er Bekymring for to Sonner,
de have tidt vcrret i min Tanke siden DereS sidste kjcrre Brev.
Lev vel! det onsker DereS hengivne
Joh. Thom. Lundby. *)

6.

N. P. R . Schjsrringe til sine Foroeldre.
Laaland.
Kjobenbavn 27 M arts (1818).

Kjcrre elflte Forcrldre!
...............Kjcrre Forcrldre, jeg kan godt degribe, at I vel sorger
over mig, men det kan jo ikke nytte. V i veed at vi skal affted,
naar Köngen og Landets Bud krcrver det og det er jo en retfcrrdig Sag vi skal slaae for, saa siden maa Gud raade for
Lykken, kuns et friskt M od; gaae Faren imode med Uforsagthed,
skal man saa falbe, saa doer vi med det Haab, at vi hisset vil
samleS med dem, som begrcrde vort Tab herneden. Kjcrre For
crldre, sorger nu ikke for mig, I maa finde Eder i det med
Taalmodighed, vel maa det vcrre tungt nok, da jeg er EderS
enestc Barn, men det maa dog ogsaa vcrre Eder en Glcrde,
at I dog kan skjcrnke Fcrdrelandet en So n , som kan stride for
detS Vel. Med Begeistring har jeg fra min Barndom af lcrst
vore Forfcrdres saa mandige Bedrifter og med Henrykkelse har
jeg i Historien fulgt dem paa deres KrigStoge og med dyb 8Erdodighed beundret deres saa oste udviste Tapperhed. Og siden
jeg selv kom i den militaire Tjeneste, har jeg ogsaa sogt ved
Lcrrvillighed og Agtpaagivenhed at uddanne mig, for i FarenS
Stund at kunne tjene mit Fcrdreland som en dygtig Soldat.
*) Lundby gik med som F r iv illig i tredie B a taillo n ; Han blev drcrbt ved
et Baadestud den 26 A p ril 1848 i Bedsted.

17
nu er den Tid kommet, at Fcrdrelandet behover sine Senners
Hjcrlp og Bistand, nu maae vi gaae frem med et uforsagt Mod,
Haab til Gud, Kjcrrlighed til Köngen og Fcrdrelandet, og Seiren
vil da visselig blive vorLon. Kjcrre Forcrldre, nu vil jeg slutte
mit Brev med den Bon til Gud, at Han vil give Eder en blid
og rolig Alderdom. Gud veed maaskee at jeg aldrig mere vendcr hjem til Eder, men jeg stal folge min Pligt og den flal
jeg folge som en brav Soldat, saa lange Gud under mig Livet.
Kjcrre Forcrldre, nu beder jeg Eder at Hilfe alle Bekjendte fra
mig, at jeg er rast og har det godt, men nu kan det ikke
hjcrlpe at I skriver til mig, forend at I faaer Brev fra mig
forst; det Toi som I faaer og I kan fee der ei er mit, det er
Povels Broder Peter Christians. Og nu kjcrre Forcrldre vil
jeg byde Eder Farvel, ifald det skulde blive det sidste Brev,
Farvel, Farvel, kjcrre Forcrldre, og I er hilset tusinde Gange paa
det kjcrrligste fra mig Eders til Doden hengivne Son
N. P. R . Schjorringe.
Lev vel, Lev vel. Skulde jeg ikke mere komme tilbage, kjcrre
Forcrldre, saa vil jeg haabe at J giver I . en Erindring efter mig,
det er mit Onske og jeg vil haabe at I opfylder det. Lev vel,
kjcrre Forcrldre, Lev vel.

7.

Christian Ssbolle til sin Kone.
Laaland.
Slagelse 30 M a rts 1848.

Min kjcrre elskede Kone!
Da det i Asten er sidste Asten jeg er paa Sjcrlland, kan jeg
ikke lcrgge mig til Hvile, inden jeg i Mine Tanker har talt et
Par Ord med D ig min elskede Kone. Endnu kan jeg ikke
meddele Dig med noget Nyt andet end vi disse to Dage har
vcrret paa Marsen, hvor vi allerede har doiet noget. Kjcrre
2
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Christiane, alt bette vidtloftige vil jeg nu denne Gang forbigaae.
M in inderligste Bon til D ig er, at Du flaaer bin Lid til Gut»
i Himlen, Han vil leite den tunge Byrde Du i denne Tid er
besvcrret med. O Gud! min kjcrre Ben! Gib Du og Alle
künde falte det gode Forscrt stadig at have Gud for Die, da
vilde mangen et beklemt Hjerte finde Lindring og Trost i den
sorgelige Tid, som man kan kalbe det. Hvor mangen et ustyldigt Menneste vil der ikke blegne for Ondflabö og Uretfcrrdighedens Skyld, jo det er strcrkkeligt at tcrnke. Styrk O Gud!
öS arme Mennester, giv os Kraft og Mod til at udfore vor
Pligt, at vi, dersom det er bin Pillie at vort Die flal brustne,
maae indgaae til den Herlighed som Du har lovet dem der gjor
bin Villie. Styrk ogsaa de stakkels Enker, som maaflee vil blive
i denne Tid, vcrr ogsaa de FaderloseS Fader og de Forladtes
Forsorger. — Disse kjcrrlige og trostende Ord du feer paa den
Placat, modtog vi alle fra Köngens Haand, da Han tog en
venlig Afsted med os og onstede os et lykkeligt lev vel —
Hvilket jeg nu onster D ig, min kjcrre Kone, vi haaber til Gud.
at maae samleS igjen, lev vel, hils dine kjcrre Forcrldre, bin Softer
og hendes Mand og flere gode Venner og Du hilseS forst og
sidst fra bin hengivne Christian. Farvel.

8.
Hans Jessen til sin Familie,
12te Bataillon. Kliplev Sogn ved Aabenraa.
S le S v ig 13 A p ril 1848.

Kjcrre Moder og Sostende!
Altsaa befinder jeg mig nu paa et Sted, hvor jeg aldrig har
vcrret for, men dog som scrdvanlig munter og veltilfreds, og jeg vil
haabe at I ere det samme. Den 9 April vor en mcrrkelig Dag
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for mig, ja en uforglemmelig Dag baade for mig og Eder, at
fortcrlle Eder noget derom, bruger jeg jo vel ikke, da jeg haver
Hort at min egen Broder var selv i Ncrrheden. I Forstningen
da Kuglerne begyndte at synge os om Orene, da vi drog op imod
Bau, blev jeg rigtignok ikke saa ganske godt tilmode; thi 12
Batallion var just i Spidscn, men da vi forst var rigtig i
Türen, vidste man stet ikke noget derom at sige, skjondt Kuglerne
tromlede ind imellem Benene paa os. Det gik os jo ganske
lykkelig; thi af de Danske blev der kun 3—4 Dode, men henimod 60 Saarede, derimod af Tydskerne blev 300 Dode og
Saarede og over 800 Fangnetagen. De flygtede strax, thi ellers
havde vi endnu tagen mere til Fange, de drog til Rendsborg;
her fandt vi flet ingen Modstand, der var ikke en Mand i
Byen af de Fjendtlige. — Vores Konge er kommen hertil
Byen idag med al sine Gardere og tilbageblevne Armee, og man
taler stcrrkt om, at det bliver til en Afhandling imellem dem,
thi Tydskerne kan nu see, at de kan Intet udrette. Overalt i
det Danske er vi bleven modtagne med megen Kjcrrlighcd og
Fcrdrelands Varme, men her i Byen var de anderledes findet.
De saae paa os med skye og misfornoiede Blikke og ikke en
dansk Fane kom frem i Byen; man künde skue i deres Ansigtcr,
at de ansaae de Danske rigtig for dereS Fjender, skjondt vi kom
der og overalt som deres fände Venner. Men det er nu ogsaa
bleven ganske anderledes, da de haver rigtig faaet Gründen at
vide, thi Prinds H oneur har indbildt dem, at vi havde ingen
Regjering, at Köngen var fastsat, og at Han saae sig nodsaget til
at tage sit tydske Folk i Forsvar og befkytte dem for de danske
Tyrannei. Men nu da vi er kommen, haver de faaet den rigtige Grund at vide, og de anseer Ham nu ligesaavel som vi
for en Landsforrcrder, og Han vil ogsaa vist nok saae sin
Belonning.
Jeg haver denne Gang ikke Tid til at flrive mere, men
saasnart jeg har erfaret mere, vil jeg flrive Eder til igjen. Jeg
vil haabe at vi seeS snart igjen, sorg ikke for mig, men tcrnk, at
den Gud vil bevare er uden Fare. Jeg tager Gud med mig
2*
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paa Reisen. H ilS min kjcrre Lcrrer, min Fcrtter, ja alle Mine
Venner paa det hjerteligste fra mig. Lev vel indtil vi seeS igjen.
Ebers taknemmelige Sen
HanS Jessen.

9.

Lars Svendsen til Jernbanedirecteur G. Skram.
S le s v ig 14 A p ril 1848.

Kjcrre Herre!
Ester Loste vil jeg nu her skrive Dem til og lade Dem vide, at
jeg er lykkelig og vel kommen til tzkSvig. P i Jcrgere havde i
SondagS den 9 dennes en Dag, som just ikke var af de behageligste. V i reiste ud om Morgenen tidlig og omtrent
Kl. 9 om Formiddagen stodte vi paa de fjendtlige Tropper og
maatte i den storste Hurtighed over Gjcrrder og Grofter for at
forfolge de Fjendtlige, som under langsam Skydning maatte
retirere tilbage. Dog havde vi det Held at kuns meget faae
blev trnffcn af os, endstjondt Kuglerne sang om Drerne paa
öS. Af de Fjendtlige toge vi omtrent 8 Hundrede til Fange
og 2 Hundrede overgave sig frivillig til os foruden mange af
dem som blev nedskudte. Flensborg retirerede de forbi og vi
künde forst see den morke holstenfle Flag vaie paa Husene, men
i Hast blev de alle nedtaget og den danske opfort i Stedet
for, ikke allene paa Husene og Veirmoller, men den blev udstukket af Jndbyggerne igjennem Vinduer og Dore, og saavel de
Gamle som Unge stode allevegne og viftede med Torklcrder og
klappede i Hcrnderne og raabte Hurra! og onskede vi danske
Folk velkommen. Derfra reiste vi til Slesvig, som vi endnu
ligger. Jgaar den 13 var Köngen her i Byen og hele den H ar,
som her ligger, var opstillet for HanS Maiestcrt, Han onskede
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öS velkommen og lovede at sorge for öS som en Fader. Jdag
er her fanden omtrent 200 Tydskere, er tagen til Fange og
er fort tilbage til Flensborg. Mange af Byens Jndvaanere
er romt fra hele dereS deilige Boliger, og dereS smukke Sale
med Lysekroner og störe Speile afbenyttes nu til os, som vi
synes temmelig godt om. Hvorlcrnge vi flal blive her, det vecd
vi ikke noget om. Hvad Reisen ellerS angaaer, har vi maattet
lide baade Su lt og Torst foruden Kulden, som om Natten har
vcrret det vcrrste at doie for os, iscrr naar vi har vcrret paa
Forposttjeneste. Det er ikke saa som at tjene i Kjobenhavn
hos min kjcrre Hrr. Directeur G. Skram , men derfor beder
jeg Dem paa det Adinygeligste at Hilfe saavel Fruen som Bornene
fra mig og Pigerne, og jeg haaber nok, at det ikke fluide vare
saalcrnge inden vi skulde komme til at vende tilbage, og da er
min inderlige Onfle at jeg maatte komme i Deres Tjeneste
igjen som forhen. Hermed afbryder jeg min ringe Skrivelse med
mange venlige Hilscner til Dem fra Deres takflyldige Tjcner
Lars Svendsen.

10.

Lle Nielsen Hyllede til Pastor Billemoes i Herfslge.
4 Bataillon.

Kjoge-Egncn.
Bercht ved S le s v ig 2 l A p ril 1848.

Kjcrre Broder Herr Pastor Billemoes!
Paa Langfredag kommer jeg ihu, at vor Frelser dode, for at
om jeg snart fluide gaae her fra, da doer jeg ikke, men reifer
hjem til vor Herre, bette Ord er min Trost, idag da jeg er
ene til Forsamling. Jeg har nu i flere Aar glcrdet mig i Sam fund med flere Brodre og Sostre, nu er Tiden for Dieblikket
anderledeS for mig, men dog tog jeg feil, da jeg sagde jeg var
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ene til Forsamling, thi Herren er visselig med mig og prcrdiker
ved sin gode Helligoand i mitHjerte, at jeg kan kjende, at hans
Rige ikke er her eller der at pege paa, men i Hjcrtet, der hvor
Troen er, og fkinner ud i KjcrrlighedenS velsignede Straalcr;
Gud flee Loo, jeg er sund paa Legeniet, og har Christus til
Lcrge for min S jc rl, taktet vcrre vor Gud og Hans Navn
evindelig. Det har ellerS vcrret lidt besvcrrlig for os paa Reisen
her op, nogle maatte give sig under, men Herren styrkede mig;
naar Kncrene bcrvede af Anstrcrngelse, kom jeg ihn, at Christus
bar ogsaa tungt paa Korset, for at Han künde om en foie Tid
tage Korset af mine Skuldre og scrtte mig tilsidst, freist og fri,
ind i Himmerige. De har vel nok Hort om Slaget ved Flensborg, saa derom har jeg ikke nodig at fkrive, jeg var ncrr ved
de susende Kugler, og de dump iblandt os, men det var ikke
Herrens Billie dengang, at fore mig hjem. Nu ligger den
danfle Armee i Slesvig og Byerne der omkring, fcrrdig til
friflt Slag om det bliver fordret, hvad det vil blive staaer i Forsynets Haand, men da jeg troer det er en retfcrrdig Sag vi
strider for, er mit Haab, at Enden dog skal blive god for Guds
Born, det kan jo ikke feile, og da Gud dog i fordum Tid vilde
fkaane Ninive, om der fandtes ti Gudfrygtige i Steden, mon vi
dog ikke ogsaa tor bede for Dannemark, der ere dog flere end
10, men der er ogsaa mere end en Stad. Men Gud, som
gjor langt over hvad vi bede eller forstaae, veed nok at mage
det til det Bedste. Jeg har et BeviiS ja mange, at Gud er stcrrk
i den Svage ogsaa i det Legemlige, thi jeg har nu i 14 Ncrtter
ikke virret af Klcrderne, men er ligesaa rast som da jeg var
hjemme, men om det snart behager Herren at lcrgge mig paa
Sygeleiet, eller maaskee dod, er Hans Sag og min — at skikke
mig i Hans Forelser med Taalmodighed. Derom beder jeg daglig
min Himmelske Fader, skjondt mangen Gang svagt, men kjcrre
Broker, kom mig til Hjcrlp og hils mine Venner at de og hufler
paa mig, da naar vi saaledeS hjcrlpes ad, da vil den stcrrke
Gud staae öS bi og vi vinder Seier, det er umulig andet, det er
min Trost og Overbeviisning og jeg veed og troer, at de alle
heri vil vcere med. Thi vi har Guds Ord med öS, mod alle
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vore Fjender, Ja Trost og Vcrrn er Jesu Ord, mod MorketS
frcrkke Skarer, vi frygte ei for Bold og Mord, For Sjcrls og
Legems Farer, thi miste vi end her, Alt hvad öS kjcrrest er,
skal Livet misteS med, vi tabe ei derved, GudS Himmel staaer
os aaden.
Nu slutter jeg med at bringe Dem og Deres ganfke HuuS
samt alle mine Brodre og Sostre der omkring mine hjertelige Hilsninger, og tillige fta LarS fra Hoierup, som jeg
har talt med idag; vi vare glade for Hinanden, det er
den eneste Broder jeg har talt med her oppe som jeg nu
er; en gammel Kone, hoS hvem jeg sidder og skriver bette,
har jeg det gode Haab om, at hun er vor Softer, men besvcrrlig kan vi faae Hinandens Mening at vide, da vi ei kan forstaae
Hinanden rigtig. — Nu deder jeg Dem at Hilfe de Kjcrre paa
Kjogcgaard og i Hcinerup, ja dein alle rundt omkring, om de
vilde sende Hilfen til Bineruperne, til Krageberg har jeg skrevet,
skriv mig et Par Ord til, det dliver besorget frit fra Kjobenhavn
her over, naar det sendeS til Batalionen. Lev nu vel, De og alle
Deres og mine Benner, det onfker EderS Broder
Ole Nielsen Hyllede.

11.
I . F. Jensen Kundby til sine Fonrldre *).
2det JcrgercorpS. Holbcrk-Egnen.
Horup paa A ls 26 A p ril 1848-

Kjcrre Forcrldre!
Vor kjcrre Gud har endnu styrket og bevaret mig Liv og Helbred og friet mig ud af stör Fare. — Jeg haaber, at I har
bekommet mit sidste Brev fra SleSvig, og hvori jeg onskede
*) Han gik med som F riv illig mod sine-Foraldres Dnfle.
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snart at komme i Batallie med Fjenden og nu kan jeg da sige,
at jeg har vcrret lidt ordentlig med i bisse gode Paaskedage. I
SleSvig har jeg vcrret indqvarteret i den senere Tid og tcrnkte
mindst paa at blive angreben, og i SondagS K l. 9 rykkede vi
cn M iil ud af Byen imod Rendsborg for at gjore Feltvagt,
men strax efter Aflosningen drog Preusserne frcm for at angribe öS og vi maatte retirere, og ved hvilken Leilighed de be
stjod öS med Kardcrtfler saa det susede efter, men lnkkeligviis ikke
traf uden en Dragons Heft; da vi kom til Volden Dannevirke
ikke langt fra Byen satte vi öS fast, og flere danske Tropper
kom os til Hjcrlp, saa jeg troede bestemt, at Fjenden havde bleven tilbage slaaet, naar vi havde bleven tilborlig understottet af
Artilleri paa Beien, men imod Forventning blev der commanderet til Retirade og Gud veed om ikke det var skadeligt for de
Danske, da jeg efter min Skjonsomhed ikke fandt nogen Grund
dertil; siden vedblev vi fcrgtende at retirere igjennem Byen og
ad FlenSborg, forst langt ud paa Natten turde vi bivouakere i
en Skov. Ved DagenS Frembrud fortsatte vi voreS Marse, og
2det Jcrgercorps lagdes i Feltvagter en M iil forud for Flensborg ligesom ved Slesvig. Frem ad Dagen rykkede igjen Fjen
den frem imod öS og vi maatte paanye retirere, og inden vi
vidste af det, vare vi omringet af Preusifl Kavalleri og vi for
merede Karee i en blöd Eng og deres Hefte gik omkuld og de
opfordrede os til at nedlcrgge Vaaben, men vi svarede dem med
en frygtelig Salve og de maatte vende tilbage; da de nu saae
at de med Kavalleri intet udrettede, kom dereS Jnfanteri imod
os og blev ved at drive öS til FlenSborg; ved denne Retirade
i MandagS har vi mistet mange Folk og deriblandt flere O fficerer; saaledes er vor Oberstleutenant borte og alle Officererne
af 2det Compagni, og Kapitain Hveberg faldt strax ved Slesvig
gjennemboret i Hovedet af en Kugle. V i har to brave Leutenanter tilbage ved Compagniet, og vi har den djcrrve Leutenant
v. Dolle at takke ncrst Guds vidunderlige Styrelse, at vi ikke
bleve tagne af Fjenden, men lykkelig naaede og kom igjennem
FlenSborg; efter at have paSseret om Natten ncrsten ufremkommelige Steder, blev vi indqvarteret et Sted langt paa denne
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Side FlenSborg Kl. 1 og fik lidt Spise og Hvile til K l. 3.
Derpaa fortsatte vi igjen Marsen og kom her til Als til vore
gjocstfrie danfle Brodre igaar Eftermiddag saa udmattede og
tilsnavsede, at vi maatte stabe öS frem og lignede ikke S o ldater. Nu opkasteS der Batterier paa den anden Side Sundet
og der dliver sat stör Modvcrrge for FjendenS videre Fremrykken, og jeg haaber til Gud, at Fjenden ikke naaer sit Maal
her. Der formeneS ogsaa snarlig Hjcrlp af dem, som har tilbudet samme. I Oieblikket blev det mig sagt, at en Parlamentcrr var ankommen for at tilbyde Forlig, men Han maa
die, da Köngen selv stak besvare Forslaget. GudS Fred og
Velsignelse folge Eder kjccre Forcrldre til Gud give at jeg
gjenseeS med Eder. Eders hengivne Son og Fcrdrenelands
Forsvarere
I . F. Jensen Kundby.

12.
Lars Ssrensen Eilstrup til sine Forirldre.
Kjobenhavn sidst i A p ril 1848.

Kjcrre Forcrldre!
Jeg lovede jeg skulde flrive noget, inden jeg stulde ad Holsteen
til og nu begynder Tiden at ncrrme sig, mange paastaaer, vi
skal reise i ncrste Uge og lcrre i Frcderits det Ovrige, andre
paastaaer, vi skal blive til Frispillerne kommer ind, og ingen
veed det, vor Underofficeer veed ikke noget deraf, men lcrnge
varer det ikke, vi leerer blot det Altern odvendigste...................
Kjccre Forcrldre og Testende og Broder, vcrr ikke ilde tilmode,
fordi jeg skal reise; I maa ikke tro jeg er bange for det, der
er ikke mange der er bange, fordi de stal reise, nogen er der
jo, men det er ogsaa maadelige Karle. Jeg mangler ikke noget,
jeg er vel fornoict med min Stilling og jeg kan faae om jeg saa
vil have 100 Rdl. af Pedersen, men stal vi afsted strax saa
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har jeg Penge nok, jeg haver endnu 10 Rdl. E r det mig ikke
mulig at faa strevet for et Par Dage for vi skal reise, da
flal jeg nok skrive et Farvel hjem. Dersom I vilde have
mnndtlig Bud ind med nogen, saa de vilde tale med mig, da
er jeg ved 2 Batalion 4 Kompani 4 Etage paa Solvkasernen
og Stuen har Nr. 1. V i er fri fra Kl. 11 til 4, saa skal vi
stille, saa slippcr vi K l. 7. Jeg haver Tid nok at skrive og jeg
troer I faaer saameget I kan lcrse i en Timestid, men I kjeder
Jer vel ikke ved at höre hvorledeS jeg haver det. Nu kan jeg
takke mine kjcrre Forcrldre, fordi I har lcrrt mig at lcrse og
skrive, hvor tungt er det ikke for den som ikke selv kan skrive
hjem, jeg har maattet skrevet for mange, de onsker blot de künde
skrive som jeg, naar jeg saa faaer Brevet fcrrdig, saa gaaer vi
ned i Marketenterict, saa giver de en Kop Kaffe. Et Brev
skriver jeg paa et Par Timer, det er, mens de andre sover,
dette har jeg strevet paa igaar med, men naar jeg skriver for
andre, saa bliver de ikke saa lange. Jeg spurgte vor Skersant
idag, om Han ikke vidste, naar vi fluide afsted; Han sagde, vi
flulde have lcrrt ferst, jeg kan nok sige Dig det, men saa maa
Du holde Mund, paa Loverdag flal vi have udlcrrt, og ^aa
varer det ikke lcrnge. Vores Loitenant Svartö haver spurgt os,
om vi havde Lyst at reise, saasnart vi havde udlcrrt, vi raabte
alle Ja , og dette glcrdede Ham, Han roste öS for Danfle Gutter.
Men vi flal nok faae at vide noget i Forveien, inden jeg flal
afsted. Jeg haver det mcget godt, vi ere tilfreds vi flulde afsted
til Holsteen allesammen imorgen. — Idag flal vi ud at fyre med
Krudt; vi haver lcrrt det meste og den Lcrre er blot Plaseer, det
kan ethvert Bast gaae igjennem, der bliver ikke lagt Stok paa
nogen, cndfljont mange fortjente det, thi de benytter dem af
Leiligheden. Jeg haver vcrret nde hoS min Softer igaar, nu er
hun kommet, imorgen flal jeg derud igjen. Jeg havde ikke
Stunder at sporge hende, HvorledeS hun har havt det derude, det
kan hun selv skrive om. Hun opmuntrede mig til at stride,
men det havde hun ikke nodig, vi ere glade naar vi flal afsted.
Bliver jeg flndt, saa hviler jeg ligcsaagodt i Holsteen som her i
Landet, men at blive fludt, tcrnker vi ikke paa, vi tcrnker kun at
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sagte tappert og odelcrgge baade Holstener og Proiser og vende
hjem med Seier. Bore Folk har nok lidt meget ondt baade
af Hunger, Kulde og Regn, saa faaer de ikke Hjalp, saa tader
de nok, men der ofmarserer Folk fra Kjobenhavn hver Uge.
B i veed ellers ikke noget om Krigen, I veed vel ogsaa meget
mere hjemme; I kan jo flrive mig til hvorledeS det gaaer til
hjemme, thi der bliver jo kaldet saa mange Folk ind, saa der
bliver vel snart knapt om Folk, og I kan jo ogsaa strive, hvorledcs I haver det, om I faaer mine Breve, om I snart har
tilsaaet, der er altid noget at fkrive om. Nu vare I Alle paa
det Kjarligste hilset fra mig. H ilS Rille at hun skal nok faae
et Brev.
Levvel Allesammen, Levvel.
LarS Sorensen.

13.

Ane Catrine Mikkelsdalter til sin Mand Jens Enslev,
Ovcrkonstabel vcd 4de Batteri. Grenaa-Egnen.
S e lk ja r 2 M a i 1818.

Kjare Ben!

Din Skrivelsc har jeg modtaget og seer deraf, at Du er kom
men til Kjobenhavn og er frifk og rast og er lovet at blive der,
og det er mig allerede til stör Trost, hviS bette kan blive ved
Magt; men jeg beder Dig, hvis det er Dig muligt, at tilmelde
mig, hvor lang Tid Du troer at blive borte. Og jeg har
Gud flee Lov ogsaa den Glcrde at tilmelde D ig, at ogsaa vi
ere vcd godt Helbred begge to, og jeg troster mig derved, at
den Gud, der een Gang har sammenknyttet öS i et uoploseligt
KjcrrlighedS Baand, Han ogsaa igjen vil fore öS til Hinanden med
Glcrde, stjondt det er mig mere tungt at savne D ig , end da
jeg i mine ForcrldreS Huus stod ene tilbage. Men Gud har
hjulpet mig at bcrre bette KorS med Taalmodighed, og jeg
haver det Haab til Gud, at Han ogsaa i bisse Provedage vil

28
styre og lede baade D ig , som skal »andre i det Fjcrrne, og vi,
som skal leve i vor Enlighed, indtil Han igjcn vil fore öS til
Hinanden, enten det nu skeer her eller hisset, da maa vi vcrre
fornoiet med hvad Skjcrbne Gud den Almcrgtige vil tilfoie öS.
Den lille Dorte siger hver Dag: Gib Fader var hjemme.
RasmuS Fynbo saaede paa Paafleloverdag 30Skjcrpper Havre;
Anders saaede Kloveragrene de andre Helligdage; min Morbroder fra Hammelev harvede Resten af Havrelandet og ploiede
det tilbageblevne til Havre i forrige Uge; idag saaede min
Morbroder i Torso 6z Skjcrppe reent Havre og 1 Tonde, som
var blandet med Byg nedenfor Kjelden................ Nu vil jeg
ende min ringe Skrivelse med de Ord: Lev vel min sode Ven,
det onskeS af bin hengivne Kone og clfkede Datier. Jeg onsker
at see Dig istedetfor et Brev, hviS det er Guds Villie, men er
det ikke saa, da vil jeg vente med Taalmodighed, indtil Herrens
Time kommer. H ilS din Broder Jakob, RaSmus Rogaard og
Kone, og Du vcrre hilset paa det Venligste Du min elskede
Mand; forglem os ikke i din Bon til Gud.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

14.

Dragon Niels Knudsen Sondertang til sine Forirldre.
Lemvig-Egnen.
RanderS 4 M a i 1848.

Kjcrre Forcrldre!
Nu kan jeg ikke undlade at skrive Eder til og lade Eder
vide min Tilstand. Jeg er frisk og rast og lever vel efter
Omstoendighed. Jeg spurgte i LoverdagS den 28 April, at
min Kammerat af samme Aarstal var indkaldt og skulde
mode i RanderS snarest mutig, saa künde jeg toenke, at jeg
ogsaa skulde mode. Jeg modte Sondag Eftermiddag, og da
jeg kom til RanderS, modte der mig strax flere af Mine
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Kammerater, som kom mig smilende i Mode og sagde: Velkommen Sondertang. Jeg rakte dem strax min hoire Haand
og de sagde: Gud fleeLov og Tak vi har big, for du kan synge
og opmuntre öS Alle. Min Kiste og Klcrder er hoS Skovrider Rysel. Jeg har 3 Faar og 3 Lam tillige en Bistade,
som Skovrideren kan sige Eder. Nu maa I ikke tro, at
det er af denne Grund, at jeg lader Eder dette vide, at jeg
ikke mere tcrnker at komme tilbage; det forekommer mig aldrig, at jeg staaer nogen Fare for, thi med GudS Hjcelp
haabcr jeg at see Eder engang igjen.
Jdag Kloken 2
skal vi reise herfra til Aabehoi ekler til Aalborg og skal
over til Fyen. Jeg troer at jeg har faaet en deilig Hoppe,
den er fort uden Aftegning, den er kuns lille, men den har
starke Been og barer let, saa jeg synes, naar jeg kommer
paa Ryggen af dette Dyr, saa vil jeg stride for Köngen og
Fadrelandet med frit Mod. Jeg vilde gjerne at Jens Larsen
Kierk skulde see mit Brev; jeg har faaet min BroderS JndkaldelseS Brev igaar, men Han reiste i FredagS. Nu beder
jeg Eder om ikke at sorge mig, thi Gud kan og vil hjcrlpe mig
ligesaavel der som her. Nu byder Jeg Eder kjcrre Forcrldre,
S ostende og Venner mit Farvel, thi Klokken er 10, jeg maa
til at bcgynde at pakke mit Toi sammen. Jeg er munter og
glad, rast og fornoiet. Adjo, farvel, det onfleS af EderS tro
hengivne Son
Niels Knudsen Sondertang.
Dragon til Liv og Sjcrl.

15.

Pigen Ellen Nielsen paa A ls for Jens Andresen Damgaard
til Hans Moder.
Ribe-Egnen.
Kjoereste Moder!

M jang 6 M a i 1848.

Saaledes kalder jeg Eder, da jeg flriver for EderS Son, som
har bedet mig derom, da Han selv ikke kan. Han er syg og
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ligger atter paa Sygestuen (Augustenborg Pal«), hvor Han for
har lagt 3 Doge. Ester disse 3 DageS Sygeleie var Han lidt
til Bedring og forlod altsaa Hospitalet og blev indqvarteret
hoS öS (som Han selv har skrevet til Eder strax da Han var
ankommen til öS). Han var hos min Broder Gaardmand
Niels Christesen Nielsen i Byen Mjang ikke langt fra Augusten
borg og opholdt sig i 18 Doge, og var modtaget med Deel
tagelse af os Alle. Isa r jeg tog hjertclig Deel i Hans Skjabne
og gjorde i denne Tid for Ham alt hvad der stod i min Magt
for at lindre Ham. Han var i denne Tid meget forkjolet,
havde ondt for Brystet og var svart plaget med Hoste eller
Knyste, som Han kalbte det. Paaskedag fik alle Jndqvarterede,
som havde varet paa Hospitalet Ordre til at afhcnte deres Toi
der, og da blev Han mere svag af at bare al den Oppakning
til Mjang. Da Han nu var for svag til at gjore Vagter, kom
der Bud efter Ham, at Han skulde paa Sygestuen igjen. M in
Broder gik da hen og taste med en af Hospitalets Lager derom
og fik af Ham Tilladelse til at beholde Ham hos öS, naar vi
henvendte os til Batalions Lagen, som var indqvarteret i vor
Bye, hvilket vi strax gjorde og som Han da fik Medicin fra.
Men den folgende Dag Sondag den 30 April kom der atter
Bud, at Han skulde paa Sygestuen, vi kjorte Ham derhen og
ikke uden med rort Hjerte saae jeg Ham forlade vor B o lig, da
Han saa nodig vilde fra öS. Da Han forlod öS, sagde Han til
mig: dersom jeg lever den Dag og igjen kommer hjem til min
Moder og Soster, skal jeg nok forskylde Dig hvad Du har gjort
for mig, thi Du har varet mod mig som jeg var bin Broder,
hvilket jeg sagde Han ei skulde, thi hvad jeg har gjort mod Ham,
har jeg gjort af Medlidenhed, men uden Hensyn til Belonning.
Jeg skriver det langt fra ikke for selv at roses, thi deraf havde
jeg mere Skam end Wre; men blot til Trost for Ebers omme
Moderhjerte, at I skal vide, at Han ogsaa blandt Fremmede
har funden Deeltagelse, thi Han har fortalt mig Ebers Sorg
ved hanS Afsked. Den 4 M ai besogte min Broder Ham paa
Hospitalet og den 5 var jeg hoS Ham, og har atter lovet at
see hen til Ham. MedenS jeg var hoS Ham blev Han hcrftig
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rystet af Federen eller som vi kalbe bet Kolben, som Han hver
Dag havde habt, siden Han der var kommen, men hon synteS
bog at Hosten var ei ncrr saa strcrng som for og for Brystet
havde bet og leitet noget, naar blot Han künde blive af med
Federen, meente Han nok at komme sig igjen. V i har alter tilbudet Ham, hvis Gud under, at Han bedrer sig saa meget, at
Han kan faae Forlov til at forlade Hospitalet, at modtage Ham
i vor Bolig hos mine gamle Forcrldre, som er paa Gaardens
AftcrgtshuuS; thi paa Gaarden har vi 27 Mand Jndqvartering,
og vor hele Ve Als er meget fuld af danske KrigSfolk, og paa
den anden Side af Havet ligger Fjenden. 2cg bedcr Eder
strax at skrive til Ebers Son igjen, da Han hjertclig lcrngeS
efter Undcrretning fra Eder. I Krigen har Han formedelst sin
Sygelighcd ei vcrret med. Gud den Algode hjcrlpe Ham og enhver Lidende, hvoraf vi i vor ulykkelige Tid have Diange, Han
sende den Syge Lcrgedom, og den Bedrovede Trost og Husvalelse, Han vcrrne om os Alle og sende os Fredens Engel til
vort oprorte Land og Rige, derom ville vi med forcnede Krcrfter
bede, og Han BarmhjertighedenS Fader vil i Naade bonhore os.
I vcrre kjcrrlig hilset fra Ebers Son Jens Andresen Damgaard,
og fra mig som en fremmed ubekjendt Pige.

16.
Lars Sorensen Eilstrup til sine Forcrldre.
Kjsbenhavn 14 M ai 1848.

Kjcrre Forcrldre!
.......... Paa Torsdag stak vi reise: vi reifer i Tillid til Gud,
Han haver nu bestemt vor Skjcrbne, vi vil vcrre vor heilige
Eed tro og tjene vor Konge brav. Ak mine kjcrre Forcrldre
og Soskende, voerer tilfreds hermed, falber jeg, saa er jeg
sorglos, og staaer jeg, saa vender jeg tilbage som en Krigs-
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mand saa brav; mit Mod skal ikke forlade mig med GudS
Hjcrlp i den sidste Time jeg flal drage herfra. Reisen er be
sternt tilTorSdag, maaflee det ikke bliver for Fredag eller Loverdag, men afsted stak vi og i denne Uge bliver det ogsaa. Det
er ellerS Ligemeget, enten vi komme afsted forst eller sidst,
thi jeg mangler ikke noget; mange haver bedet om at reise
hjem, men det bliver dem ncrgtet, de faaer til Svar, naar Nogen
faar Lov at tage hjem, saa vil de alle; fkriv hjem, mangler I
noget, saa lad dem sende Eder det. Jeg haver ellers ingen Lyst
til at reise hjem, for saa blev jeg ilde tilmode, naar jeg flulde
afsted igjen, og jeg kan jo skrive til Eder, ligesaagodt som täte
med Eder. B i flal kun til Jylland for det Forste, der er
Fjenden, vore Folk have tragtet dertil, for der kan de bedre
faae Bugt med de Tyvekncrgte, thi oppe i Holsteen er det vanflelig, thi der er Hcrk ved Hcek og Groft ved Groft og der kan
de saa magelig Pille vore Folk vcrk: jeg vced ikke nogen Befleed
om det, undtagen hvad vor Underofficeer siger, og Han er saa
godt som vor Kammerat, vi kan tale med Ham som med een
af vore Kammerater, og det kan Heller ikke hjcrlpe, at de vil
vcrre storsnudede. Vor Underoffiseer havde tilladt, at naar vi
holdt H viil, saa maatte vi holde öS lystige; to Karle af voreS
Batalion log Tav, som man kalder det, et Tcrveri; en Underoffiseer
fra forste Batalion lob hcn og smurte dem hver en Skrop;
men hele Batalionen var Heller ikke seen, for vi flog Krins
omkring ham>, og et tordnende Hurra forkyndte Hans flammelige Foretagende, Han focr strax hen til Loitenanten og meldte
os, men Han stk til Svar, at Han künde passe sig selv, Han
havde ikke noget med öS at gjore, og det var desuden i Hviiletiden, Han fik Skam for sin Uleilighed. Dog maa bette lcrgges
til, at under Kommandoen saa gjor Enhver sit Bedste, jeg
haver Heller ikke flrevet bette for at vise vi ere storsnudede,
men for at vise, at de Smaae ere sommetider vcrrre end de
Sto re........ Her vil jeg nu flrive Eder Alle et meget kjcrrlig
Farvel, jeg onfler, hviS det er GudS Billie, endnu engang at
see Eder; seer jeg Eder ikke her mere, saa vil vi nok samleS
hisset, hvor vi lever mere fredelig end her paa denne urolige
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Jord. Jeg kan nu ikke flrive mere, mit Hjerte er nu i en
urolig Tilstand ved Tanken om Skilsmissen fra Eder. Lev vel,
lev nu vel Allesammen. H ils dem som kjender mig, men ikke
paa nogen Maade dem, som ikke veed hvo jeg er. H ils Rille,
jeg begynder nu et Brev til hende, det skal ogsaa vcrre et Farvel. Nu hilseS og takkeS I alle mange Gange, og bliv ikke
ilde tilmode, naar I lcrser mit Brev.
Levvel, Levvel det onskeS af mig
LorS Sorensen Eilstrup.

17.

Poul Hansen Anno til sin Soster.
4de Bataillon.
B a lSlo v (i F yn ) 15 M a i 1848.

. . . Saa vil jeg lade Eder vide, at jeg havde ncrr blevet taget
til Fange af de proisiske Gavtyve i ChristianSfelt. Der var
vi ikke mere end fire Mand og hele det andet Kommando var
marscret fra os. Men Gud vcrre lovet, at der i det Samme
kom en gammel Bonde kjorende. Saa spurgte vi Ham ad, om
Han vilde kjore for os; men saa sagde Han, den Gang ikke, huerlen for Betaling eller Godvillen jeg vil. Men vi, som forstod
det bedre, vi tog og Irak Ham af Bognen, og saa satte vi öS
op at kjore. Men da Bonden Han saae, at vi kjorte, saa grcrd
Bonden og sagde: bi lidt, lad mig komme med op at kjore, for
at jeg kan saae mine Hefte igjen, og vi holdt og lod Ham komme
op. Det skeete i ChristianSfelt i Slesvig-Holsteen, og det var
ikke mere end et Qvarteer paa at gjore, saa havde vi vcrret taget
til Fange af de proisiske Dragoner. De var 60 Mand om at
skulle tage öS 4 Mand, men dereS Hefte vare for kortbenede til
3
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at naoe öS . . . Og saa vil jeg gjerne bedeDig, kjcrre Softer,
at Du vil flrive mig til med det Snareste. . .
Poul Hansen Auno.

18.
Lieutenant W. Schöning til sin Moder.
Iste Bataillon.
Kjcrre Moder!

S le s v ig 20 M a i 1848.

D a to af vore Lcrger have erholdt Tilladelse til at vende tildage
til Armeen, vil jeg benytte mig af denne günstige Leilighed for
at tilsende Dig bisse Linier. Jeg vil nu, kjcrre Moder, saafremt
Krcrfterne tillade det, da det jo er temmelig anstrcrngende at
flrive med venstre Haand, forsoge at give Dig en kort Beflrivelse om min Tilvcrrelse siden Paofledag den 23 April 1848.
Efterat Bataillonen havde vcrret saa heldig ved et rast Angreb at käste Fjenden tildage fra Dannevirke, maatte vi dog snart
trcrkke öS til tildage for den overlegne Styrke, PreuSserne kastcde
imod öS. Det vor paa bette Tilbagetog, at Skjcrdncn var mig
saa ugunstig at sende mig en Kugle i min hoire Arm. Som
en Folge af det stcrrke S la g , salbt jeg naturligviis overende,
men jeg reiste mig dog strax igjen, og nu forst mcrrkede jeg,
at Skuddet var gaaet igjennem min Albue, og da gjennemfoer
mig ogsaa strax den Tanke, at jeg maatte miste Armen. Jeg
sogte nu, dcrrende den sonderfludte Arm i den venstre Haand,
at trcrkke mig ud af Jlden, og efterat have tildagelagt en 100
Skridt var jeg saa heldig at trcrffe min DppaSser, der forte
mig hen til vor Loege Berg, som vi fandt dag en Bakke ifcrrd
med, og det uagtet en hcrftig Kugleregn, at forbinde de Saarede.
Her blev jeg, efter at have faaet Armen forbundet, lagt paa en
Baare og nu gik det med PreuSserne i Hcrlene og Kuglerne
om Orene ad SleSvig til. Her blev jeg indlagt paa Hospitalet,
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og esterat Lcrgerne i nogen Tid med rystende Hoveder havde
undersogt min Arm, erklcrrede de mig, at den maatte afscrtteS.
Eiden Amputationen har jeg befundet mig ret vel; jeg er bleven
uhyre afkrcrftet, men har dog ikke havt synderlige Smerter.
Hvad Pleien angaaer, da er den saa god, som jeg kan onfle
mig den, og det er en Trost for os Alle, at vi her ligge under
preussifl Herredomme. Jeg er nu, hvad min Helbredelse angaaer,
kommen saa langt frem, at jeg kan vcrre en 6 a 7 Timer oppe
af Sengen om Dagen og haaber om et Par Dage at komme
ud i Lüften. Der blev ikke noget af Fangernes Udvexling, saa
at jeg vel kommer til at vandre til Rensborg, naar jeg dliver
helbredet. V il du takke Maria og Bilhelm for deres 3 tilsendte Breve. H ilS Fader og Testende fra din hengivne Son
W. Schöning.
2 m heel ariden S t i i l og Tone er en tydsk Lcrges Brev til den S a a redes Fa m ilie , flrevet i den Saaredes Navn. Nogle Linier til Prove:

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

19.

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

Grenaa-Egnen.

S e lk ja r M ark 30 M a i 1848.

Kjcrre elflede Mand!
Alle dine Breve har jeg modtaget, og det er min eneste Trost
at Here noget fra Dig, men det gjor mig hjertelig ondt, at Du
ikke har faaet et af bisse, som ere sendte til D ig ; thi det er
3*

36
nu allerede det tredie jeg striver til D ig og der foruden har jeg
ogsaa fkrevet Jakob til, da Han meldte mig bin Bortgang, men
det var ikke af stör Betydenhed, thi jeg strev det i det Samme
bin Fader kom med Brevet og i dette Dieblik künde jeg hverken
tocnke eller skrive, thi det var mig til stör Sorg at höre, at.Du
skulde forlade Kjobenhavn. Men Du maa ikke sorge for mig,
thi den Gud, der styrer alle stabte Ting, Han styrer ogsaa for
baade mig og bin elstede Datier, thi vi er nu ganste allene
baade Nat og D ag, men hvo tor frygte for Fare, der staaer
alene under Guds faderlige Varetcrgt. Det er min eneste Trost
at see den elstede Pige mig smilende imode, hver Gang jeg kaster
mine Dine paa hende. Der gaaer ikke en Dag forbi, «den
hun siger, gib Fader var hjemme; hun kalder ogsaa mange
Gange paa D ig og siger, Jens, Je n s.......... Jeg vil bede D ig,
at Du ikke sorger for os, thi vi har det ved Guds Bistand godt,
og jeg beder Gud uden Afladelse om at Han vil styre og ledsage
D ig ubestadt hjem til öS dine kjcrre Forladte, da vil der vist
nydes en ubestrivelig Glocde for den S o rg , der har stilt
os i en loengere Tid fra Hinanden.
Jeg har endnu ikke
havt den Glcrde at kunne
komme i Kirke, fljondt det
er min storste Lyst. Der staaer Intet tilbage af MarkenS
Arbeide; paa Christi Himmelfartsdag kommer bin Fader, og
saa vil Han blive at saae Hveden. Jeg vil onfle, at Du snart
künde komme hjem at see Fragten af det Mergel Du selv kjorte
i Vinter, da vilde det vist glocde Dig at see, hvor den gode Gud
lader os see sin Godhed. H ils mine Bekjendtere, om der er
nogen i bin Nocrvocrelse, og Du min allerkjcrreste Ben vocre
hilset paa det Venligste fra din hengivne Kone og inderlig elstede
Datter. Jeg beder D ig, forglem mig ei; jeg kan intet sende Dig
uden hvad jeg kan skrive Dig til; men det gjor mig hjertelig
ondt, at D u har vcrret bortei saa lang Tid og har ikke faaet
Brev framig endnu; thi jeg veed ikke, hvorledes jeg skulde have
flidt Tiden, hvis jeg saalcrnge skulde have ventet efter Brev fra
D ig. Derfor vil jeg bede den almcrgtige Gud, at Han vil lade
disse Breve komme til D ig, at D u ogsaa kan nyde den Glcrde
at höre fra öS. Jeg onfler D ig al Lykke og Held tilligemed
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Köngens ganske Armee snarest inuligt at vinde den onskelige
Seier, og Du da tilligemed alle, som ere borte, maa komme
hjem til EderS kjcrre forladte Hjem.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

20.
Lars Hansen Ammindrup til sin Familie.
lste Bataillon.

Nordsjcrlland.
D en A ls 2 J u n i 1848.

Kjcrre Forcrldre og Soskende og Kone.
Jeg takker Dig utallige Gange for din Skrivelse, som jeg
rigtig har bekommet den Iste Juni, for Du kan tro, kjcrre Kone,
jeg har ingen anden Fornoielse nu for Tiden, end at jeg faaer
Brev fra Dig, men det gjor mig saa ondt for min gamle sorrigfulde Moder. Jeg beder Eder, at I sorger ikke saa meget, for
det kan jo ikke blive anderledes alligevel og med Sorrig kan I
jo ikke hcnte mig tilbage til Eder. Men hvis at det er GudS
V illie, at jeg maa bcholde min Helsen og mine Lemmer ved
Magt, da naar jeg kommer hjem, da vil der oprinde en Kjcrrligheds Kilde imcllem öS, som aldrig kan udtommes her paa
Jorden. Og jeg haaber med Guds Hjcrlp nok at jeg skal komme
hjem, men hvis ikke, saa faaer man jo vcrre fornoiet dermed, men
det kan jo gaae bedre end man forestiller det.
Sondagen d. 29 som Du skrev dit Brev, saa var vi i
Slag igjen med de Tydske. V i blev sat ovcr Vandet fra Als og
over paa de SlcSvigske Grcrndser; det Band derimellem er ikke
meer end som lOO Alen. De Tydske har gjort Forsog flere Gange
paa og bilde over paa den kille O Als, men det er ikke lykkedeS
dem; hver Gang de har probeert derpaa, har vore Kanonbaade
og Orlogsmanden spodt dem i Oinene, saa de har seet, at
Hoved og Arme og Bern er floiet i Lüften, og vi havde ogsaa

38
nogle Baterier med 80-Pd. Kanoner og de er stemme, hvor de
trcrffer, saa de Tydfle mcrrkede, at det var en Umulighed at
komme over til öS. V i har lagt i Sonderborg en 10 Dage
og maatte gaae paa Arbeide hver Dag og hver anden Nat paa
Vagt, og det var Baterier og Forflandsninger vi maatte lave;
men da det var fcrrdig, saa stulde vi probere dem. I Sondags
MorgeS stk vi Ordre paa at drage over, og saa kom vi over
K l. 12 om Middagen. V i var ncrppe kommen 2000 Alen op,
sor de begyndte at fyre efter os; men saa begyndte vi at skrige
den Ene hoiere end den Anden: frem ad danske S o ld a te r,
og saa rendte vi Storm paa dem, ogsaa kan I troe at det gik
loS. V i har noget nyt Skyts, somkaldeS Espingoler; der er
en Heft sor hver Vogn og de styder 32 Skud mod hver Gang
at de lader, det ene efter det andet ligesaa stcrrk som man kan
tcrlle, og det er noget farlig Toi sor Tydsken, de kan ikke begribe
hvad det er; de veed ikke andet Navn til det, end at de kalder
det sor HelvedeS Skyts, sor det at de kan blive ved at skyde
uden at lade. Saa imidlertid lykkedes det os dog at faae dem
paa Flugten; men da vi havde faaetdem 1j M iil, saa havde
de et Batteri paa 16 Kanoner; der havde det ncrr knebet sor
os. Vores Batalion laa ganske fladt hen ad Jorden, men
vi stk henved en Snees Kanonkugler ind imellem os, men det
lykkedes dem dog ikke at gjore os synderlig Skade. D i mistede ikke meer end 3 Mand, den ene gik Kuglcn reent igjennem; og den ene blev Benet skudt af, og den tredie blev saaret
lidt. Saa imidlertid skjod vore Kanoner dem reent vcrk, hvem der
ikke blev saaret af dem de kjorte vcrk. Da vi kom derop, laae der
baade Hefte og Mennefler som der var skudt og Gud veed
hvor mange de har faaet med dem af de Dode, sor de har alle
BonderneS Vogne taget vcrk til at kjore sor dem. Kjcrre Venner,
I. syneS det er sorgelig sor Jer, men I kan ikke Gud fuldtakke,
at det ikke er i Irres Land at Fjenden er, for J kan troe det er
sorgelig at see Koner maae lobe fra Huus og Hjem med Bornene
i Forklcrdet, og de veed ikke, hvor de skal hen, sor vi styder
fra den ene Side og Fjenden fra den anden, og paa de Par
M iil at vi drev dem vcrk, havde de nok taget Alting med hvad
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de künde have, og flöget Kister itu og Boflabet itu, og der er
over en SneeS Huse og Gaarde, som brcrndte af, som der
dlev kästet Bomber over fra voreS Kanoner, saa de antomdte,
og al deres Scrd er reent spoleret. I maa selv tilstaae, at det
er sorgelig for de Mennesker; derfor, kjoere Venner, takker Gud,
at I kan have Fred i jeres Land; hver Bonde maatte med
Fornoielse gjerne give den tredie Deel af alt det Han eier for
det Tab, som de Mennesker lider, det kan jeg ikke fuldsige Eder;
men destovcrrre, der er vel ikke mange som fljonner paa det.
........ Ja nu maa jeg snart holde op at fortcrlle om det, for
ellers skriver jeg hele Siden fuld. Af voreS, som faldt, troer
jeg ikke der var saa mange, men der faldt uendelig mange fra
de Tydskes Side; da vi kom derop fandt vi Bern af de Tydske,
som var skudt af ved Kncret og sad i Stovlen m. m. Men
destovcrrre vil der ogsaa blive mange Kroblinger i vores Land,
naar Krigen faaer Ende. B i har ingen Svenfler faaet endnu
og Gud veed om vi faaer nogen. Fra om Sondagen, da vi
havde holdt op at flaas og til om Fredag Asien maatte vi
ligge paa Feltvagt paa Marken og det var en drei Uge for
os. V i maatte leve ved Spegeflcrsk og Brod og vi fik ingen
varm Mad, og ikke Heller kom vi af Klcrderne, men vi er snart
ligesom raae Mennesker, for naar en 50 Mand kan komme ind
i et Faarehuus og faae lidt Halm under os, saa leer vi og er
godt fornoiet. Nu er vi kommen tilbage til Sonderborg igjen
for at vi kan faae vaflet vort Toi og der bliver vi vel et Par
Doge, men Gud veed hvor vi saa fkal hen, de vil sige at vi
flal feiles til Apenrade for at gaae paa Fjenden fra en anden
Side. Nu Intet videre for denne Gang end jeg vil bede Dig
kjcrre elfkede Kone, og ligeledes min gamle sorrigfulde Moder,
at I har en god Taalmodighed, for det er jo ingen Lsgn hvad
der staaer i Skriften: at en god Taalmodighed overvinder Alting.
Og jeg troster mig ved de Ord: hvem Gud vil bevare Han er
»den Fare. Lev vel det onfles af mig
Lars Hansen Ammindrup.
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21.
Ssren Nielsen Hemmed til sin Huusbonde.
Iste JcrgercorpS.

Grenaa-Egnen.
Stenderup 4 J u n i 1818.

Meget Wrede!
............ Jeg vil nu lade Eder vide, at forrige Sondag vor vi
i svcrr Slag med Tydskerne igjen, men vi drev dem den Dag
1 M iil tilbage ncrsten fra Sonderborg til Gravensteen og
Tydskerne labte uhyre den Dag, og siden den Dag har vi gaaet
og smaaskudt paa hverandre hver Dag, men ingen rigtig B a talie, thi vi staaer hverandre saa ncrr at vi ncrsten kan tale
sammen, og kan vi ikke lade vcrre at give Hinanden et Skud
af og til. Men paa Pindsedag, saa skal Tydskerne have deres
Kaal, thi Köngen har lovet dem ligesaa hoitidelig en Pindse,
som de gav os Paafke. I maa troe, at bisse stakkels Bonder
er at beklage, hvor de Tydske har lagt, thi hvor de kom tog de
Alt hvad der var, og truede bisse arme Mennesker med at afbrcende deres Bolig, naar de ikke bragte dem hvad de vilde
have, og deres Korn, som staaer paa deres Marker, har de
hugget as til deres Hefte, tilligemed har de taget en Deel Hefte
sra dem, og saa at sige al den Skade de künde gjore har de
gjort, og det Rüg som de ikke har hugget af, er saa ilde mishandlet nu under Fcrgtningen. Tak derfor den gode Gud, der
har befriet EderS velsignede Korn, som staaer i EderS Marker,
hvor I seer paa med Fornoiclse, hvor I seer, at Gud bclonner
Eder for EderS Flid som selv og ved andre udvirkcS, og gib at
jeg maatte nyde den Glcrde at hjcrlpe Eder det i EderS Lader, I
fryder Eder ved Ebers velsignede Korn og det brune Fol o. s. v.
»g jeg ogsaa, men hvad skal jeg fryde mig ved, hvor En har
mistet Arme, en Anden Bene. Men vi staaer dog uforsagt, thi
jeg lever ved bette Haab, at om Kuglerne regner ned som
Hagel, saa er den uden Fare, som Gud vil bevare. Jeg tcrnker
der er ingen Kugle stobt til mig og vcrr forvisset om, at hverken J ,
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Kjcrre Huusbonde eller Madmoder eller nogen af Eder er ud af
mine Tanker nogen Time til Ende og hvor tidt onsker jeg mig
ikke i Ebers Ncrrvcrrelse, men naar det skal skee, veed jeg ikke.
Der siges rigtignok sor sandt, at Köngen havde sagt til nogle
Bonder, naar de künde faae Serben i Jorden, fluide Karlene
nok komme og hoste den, men deSvcrrre det bliver ikke Alle
der hoster.
Nu vil jeg ende denne min ringe Skrivelse med mange
kjcrrlige Hilfen til Eder alle, Gamle og Unge, og du lille Chri
sten hilses af mig at strcrbe og voxe, at du kan blive en rafl
lille Jerger i Fremtiden. Ebers Tjenestekarl
Soren Nielsen Hemmed.
Lev vel, lev Alle vel.

22.
En Frivillig, Overjcrger ved 3die Reserve-Jcrgercorps, til
cn Ben.
Kolbing 9 J u n i 1848.

Kjcrre Ven!
Jeg har nu ganfle rigtig „— hvad man kalder — oplevet
noget." Jeg har Hort Kuglerne pibe, jeg har seet Skuddene glimte,
Rogflyer hcrve sig, Folk flygte, jeg har folt, hvorledes man under
alt bette er tilmode, men uheldigviiS var det FjendenS Kugler,
jeg horte, Hans Skud, jeg saae Glimtet af, men vore Folk, jeg saae
flygte. I et foregaacnde Brev til V. har jeg udforlig be
streuet den gode Stilling vi havde indtaget ved Landsbyen Hoptrup; foruden andre Egenflaber havde den ogsaa det tilfcrlles med
de andre gode Stillinger, vi have havt i denne Krig, at den ikke
dlev brugt. Den 6 Juni sad jeg i god Ro og Mag og strev
Brev til D .; om Aftenen, da vi som scrdvanlig havde as
test Posterne, dlev der henimod Klokken 12 gjort Allarm, vi fik
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Befaling til at holde os rede til Opbrud og paa forste Vink at
trcrkke Posterne ind. Klokken 1 samledeS saa Vedetkjcrden med öS,
hvorefter de Vagter, der laae i Ncrrheden af Hinanden, Irak sig
sammen paa Hoptrup Kirkegaard. Der vare vi lidt over2Kompagnier, 5 Efkadroner Kavalleri og 2 Kanoner. Resten af vort
Korps var paa Vagter saa langt borte, at det ikke künde stode til
os. Af vort Kompagni var vi kun nogct over 30 Mand under
Lojtnant JrgenS-Berg, Sersjant Agerskov og Overjcrger Rudolf
Varberg, vor Kompagnisjcrf Frost med Siegumfelt, Nutzhorn og
det ovrige Mandskab stod 5 Fjcrrdingvei fra öS og kom slet ikke
med i Slaget. Dette var naturligviis en meget uheldig Omstcrndighed; thi foruden at vi jo saa vare saa meget svagere, var der
naturligviis ingen rigtig Orden i det, naar saaledeS over Halvdelcn
af Kompagniet var borte. Vore Kompagnier ere ikke störe, saa jeg
vil anflaae vor Styrke af Jnfanteri til omtrent 300 Mand. Ka
valleri havde vi nok af, mere end vi behovede, thi Terrocnet er
aldeles ikke skikket til Kavallerifcrgtning. Klokken 2 om Morgencn
marcherede vi af paa Hjemveien til HaderSlev, da Fjenden sagdeS
at rykke frem. Da vi havde gaaet en halv Times Tid paa Landeveien i god Ro og Fred, horte
vi et Par Skud, et Par Kugler
hvinede os over Hovederne, saa
vi künde mcrrke, at det ikke var
Signalskud. I detSammesvingede vi ind paa Marken gjennem
en Jndkjorsel i Diget, og blev
nu oieblikkelig modtagne med
en levende Kugleregn, saa vi paa
een Gang kom midt ind i Slaget.
Jeg vil forsoge at give en Tegning af Terroenet:
b störe Diger med levende
Hegn, bagved hvilke Fjenden laa.
a L en tom Dal. v en Banke,
liggende som Brakmark, o o
vore to Kanoner. e en Deel af
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vort Korps, k en Rugmark. 8 8 Dige med levende Hegn.
D al paa den anden Side af Balken.

V i kam marcherende i Retningen med Pilen og vilde til
HaderSlev, men Fjenden havde omgaaet os og havde indtaget en
ganske fortrcrffelig Stilling mellem Haderslev og os, saa at vi
enten maatte slaae öS igjennem eller trockke öS tilbage. Ester et
forgjcrves Forsog paa det Forste, valgte vi det Sidste. Gjennem
Jndkjorselen k. svingede vi ind paa Marken, og vor Afdeling tilligemed nogle andre opmarcherede bagved de 2 Kanoner. Af fjerde
Kompagni skal endeel have vcrret ude i Kjcrde, jeg saae siet ikke noget
dertil, det maa have vcrret paa Grcrndscn af a. og v . D a vi
kom ind paa vor Plads, künde vi siet ikke see nogen Fjende, men
derimod horte vi nafbrudt Kuglehvinen om Orerne paa os. V i
kom siet ikke til at skyde, men vor Kjcrde skal have fyret noget,
skjont »den synderlig Lirkning, da Fjenden var aldeles sijult dag
Gjcrrderne. Vore Kanoner begyndte nn at give Jld , og nu rettedes iscrr Fjendens Kugler efter disse, og da vi var bag ved
Kanonerne, ogsaa efter os. Der kom ogsaa en voldsom Mcrngde
Kugler, uophorlig peb de os om Orerne, ligesaa tcct, som den
störe Snee, der falber i Toveir. I Begyndelsen gik de alle for
hoit, men det mcrrkede de og sigtede lavere, og vi künde höre,
hvorledes Kuglcrne floi os forbi ncrrmere og ncrrmere, vi lagde
os saa paa Kncr, det hjalp noget, da det saa blev galt igjen, lagde
vi os paa Albuen og tilsidst plat ud, og alligevel horte jeg flere
hviske mig lige ind iOret. Da vi saaledeS havde ligget mellem
et Kvarteer og en halv Time, begyndte Uordenen. Efter Sigende
skal den vcrre udgaaet fra .......... hvem Hans Folk beskyldte for
Feighed, om med Rette veed jeg ikke, men at Han var i hoi Grad
konfus, fik jeg siden baade at see og at höre. Jeg er venstre
Floiunderoffiseer og da vi vare hsire afmarcherede med rigtig
Front, fkulde jeg altsaa egentlig ligge allerbagest i Kolonnen ved i,
men det var ikke Tilfcrldet; thi der var hele Tiden en Deel, som
krob bag ved mig. At fjerde Kompagni trak sig tilbage, künde
jeg ikke see for Rog og mine Formcrnd, men derimod fik jeg at
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vide, at mit eget Kompagni retirerede; thi de sprang op og lob
som Gale, L Pelotoner galopperede hen over mig, som var bleven kästet overende, da jeg ikke havde ventet nogen Bevcegelse
ad den Kant til. D a Kompagniet saaledes stak af, maatte jeg
naturligviis, skjondt inderlig gal i Hovedet, gjore det samme, saasnart jeg var kommen paa Benene og havde faaet fat i mit Gevcrr,
som var bleven revet sra mig. V i lob nu alt hvad Remmer
og Toi künde holde gjennem Rugmarken, der suscde rigtig Kuglerne
om mellem os, vi künde höre dem fare gjennem Stanglerne.
Der salbt ogsaa 2 af mit Kompagni. Jeg saae der vor Lojtnant
JrgenS-Berg lobe efter Mandskabet og raabe holdt, omkring, hvad
Satan lober I efter o. s. v. 2 menige Frivillige, Hvidberg og
Mule, samt bin crrbodige Tjener gjorde det Samme, men med
lidenNytte; stk vi ogsaa et Dieblik Een til at staae, saa var dog i
det ncrste igjen kun vi fire tilbage, og de Bcrster lob, saa at vi
ikke engang künde indhente dem, mit Bryst arbeidede som Blcrsebcrlgen i et Smedevcrrksted. Bag ved Rugmarken var der et
Dige med levende Hegn, der künde have afgivet en god Dcrkning,
der lykkedes det os endelig at saae endeel af vore Folk til at
standse, saa at vi virkelig stk endcl af Gjcrrdet besät, men imidlertid blev de ved at vige paa Siderne, og vor Lojtnant maatte da
ogsaa bckvemme sig til at kommandcre retirecr. Nu lob vi ud
paa Beien, hvor endet af Korpset samledcs. Hnssarerne gjorde
imidlertid et glimrende Jndhug, men Terrcrnet var for dem
ncrsten aldeles ufremkommeligt. Den ene af vore Kanoner blev
taget; thi Hestcne blcve vilde og lob med Forstykket, Jcrgerne, der
stulde have dakket den, lob, og saa var den labt, en Artillerist
vilde fornagle den, men blev skudt, idet Han loftede Hämmeren.
De Folk, der vare samlede ude paa Beien, vendte nn tilbage til
Hoptrup, hvorfra vi for en Times Tid siden vare dragne ud.
Paa den Bei opbrugte jeg saa mange Bitser, saa jeg er lcrns for
flere Dage, det var naturligviis altsammen i Selvironiens Form,
men det var dog en rhetorisk Vending, som Folkene ikke syntes
om, hvilket jeg senere erfarcde. Ankomne til Hoptrup holdt
Offisererne Krigsraad, og det blev nu befluttet at see at liinde ned
til Sokysten og derfra indstibe öS. V i satte os da i Marche og
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mere rendte end gik et Par Timers Tid, da vi endclig naaede ned
til Vandet mellem Haderslev ogAabenraa, den saakaldte Gennerbngt. Her kom Landbobefolkningen öS imode med den storste
Hjertelighed, de bragte os Mad og Drikke, hvortil vi Haardt
trcrngte. Ester at have ligget en Tidlang paa Sekysten, bleve vi
indstibede i 2 Jagter, som Gud maa vide, hvor de havde faaet
fra. Vor Bestemmelse var ferst at gaae til Aarosund, men da vi
fkulde til at landscrttes, kom Folk og fortalte, at Haderslev var
besät af Fjenden; bette var nu ikke sandt, men det vidste vi
naturligviis ikke. V i seilede da til Middelfart. Der bleve vi
indkvarterede og udhvilte os efter Dagens Heltegjerninger og Besvcrrligheder. Jeg stk mig paa Gjoestgivergaarden en god AftenSmad, Adjutanten, den eneste Offiseer, vi havde med os til M id
delfart, en anden frivillig Overjocger og jeg satte os til at erde
kogte Flyndre af alle Krcefter og samtalede tillige om DagenS Begivenhcder; vi havde Tilhorere nok; thi femte Reservebataillon lig
ger der i Byen og alle Offisererne kom strax stimlende om öS.
Vcd denne Leilighed talte jeg med Herr Fjelstrup og Seehusen,
som du har gaaet i Skole med, jeg saae der ogsaa General Harrison.
Ncrste Formiddag indstibede vi os til Snoghoj. Inden Jndstibningen gik for sig, medgik der nogen Tid, og i bette Mellemrum havde jeg en meget ubehagclig Affaire. Folkene stod nemlig og snakkede om Fcrgtningen og paa uphilosophiste Mennesters
scrdvanlige V iis, vilde de styde al Skylden fra sig over paa O ffi
sererne. Dette künde jeg ikke taale at höre paa ret lcrnge, og jeg
tilkjendegav dem da, at de ikke havde nogen Ret at tale med;
thi de havde lobet som de storste Kujoner, det blev Herrerne stodte
over, de bleve yderst grove. Mine egne Folk holdt sig dog
nogenlunde i Skindet, men af de andre Kompagnier opferte de sig
hoist uforstammet mod mig og truede mig ligefrem med Prygl;
thi da jeg var kun een og ikke saae synderlig robust ud, havde de
feige ZEsler nok Mod flokkeviis at anfalde mig. Den samme
Scene gjentog sig ved Snoghoi, men jeg flap dog begge Steder fri
for korporlige Ubehageligheder. Hvad der iscrr ocrgrede mig,
var, at de faste Overjcrgere, som flulde have hast bedre Forstand,
ikke vare et Haar bedre end Folkene, men i Eet og Alt ligesaa grove
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og taabelige. D u kan nok forestille big, at Samlivet med bisse
Personer maatte vcrre mig i hoi Grad piinligt, og jeg var ikke
lidt glad, da vi om Aftenen ankom til Kolbing, hvor den ovrige
Deel af Korpset var, og jeg igjen kom til mit eget Kompagni, saa
jeg blev fri for lcrngre at pineS ved de andres Pobelagtighed.
Det Hele var Scener a la Madsen i „Gjenboerne". For Oieblikket
ligge vi i Kolbing i et fortrcrffeligt privat Logi, som Siegumfelt har fkaffet til sig og mig. — Paa Retiraden var der nogle,
der skilte sig af med Tornistrene, men skjondt min faldt mig drei
nok at flcrbe afsted med, det var forst den anden Gang, jeg
gjorde nogen Marche med den, saa synteS jeg dog, at det var altfor usselt at käste den, og jeg har ogsaa alt mit Toi i godBehold. Den eneste, der har RoeS af denne lumpne Affcrre, er
Vorherre; thi alle Folkene ere enige om, at det dog er en overordentlig retskaffen Mand, og Han har vceret god imod os, da
der kun faldt saa faae; jeg vil nu hellere ansee som Grund hertil:
vore Fjenders daarlige Skydefcrrdighed og vor egen Forsigtighed,
idet vi forst kastede öS ned og derpaa lob, samt endelig Fjendens
Frygtsomhed, at de ikke forfulgte os. Men nu har jeg vel talt
nok om den Ting, saa Du er kjed deraf; thi i VirkeligHeden var det
jo kun en ganske ubetydelig Trcrfning, skjondt rigtignok den storste,
jeg har vcrret med i, men det kan det da let vcrre. — Jeg
talte i bette Oieblik med Soren Munk, der staaer ved 9de Batail
lon, Han er avanceret til Underoffiseer. Du kan maaskee laane
V . bette Brev for at Han deraf kan uddrage de hjertebrcekkende Beretninger, som Han har at afgive de forfljellige
Steder; jeg vil da haabe, at Han virkelig gaaer derhen, baade naar
der er Breve at besorge, og naar der ingen er, men kun mundtlige Hilsener og Beretninger.
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23.

Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Jens Enslev,
Overconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen.
S e lk ja r Mack 10 J u n i 1818.

Kjcrre elfkede og uforglemmelige Mond!
Jeg seer af bin Skrivelse, at Du har forladt Fyn og lig
ger ikke mere ved fast Batteri. Det er mig til stör Sorg at
höre, at Du ogsaa vel sagtens vil komme med i Kämpen; men
Haabet har cndnu ikke stet forladt mig, at Du igjen skal komme
til os dine kjcrre Elfkede, hvorom jeg beder den almcrgtige Gud
uden Afladelse; og Kjcrre, Kjcrre, beed uden Afladclse tilligemed
mig, at den almcrgtige Gud vil lade öS samlcs endnu en Gang
i dctte jordiske Liv. Men er det Guds defluttedc Raad, at vi
skal vcrre fkilt ad i dctte Liv, da beed den almcrgtige Gud, naar
Han har kalbt Dig til sig, at Han og snart vil kalbe os. Thi
er det Gudö Villie, at Du ikke mere skal samleS med os her i
bette Liv, da er hcle min jordiske Glcrde forsvunden, og den vil
vist aldrig blive at finde mere for mig; thi Ingen i Verden
har jeg elflet uden Dig, fra den forste Gang jeg skuede dit
Blik, har mit Hjerte brcrndt udaf Kjcrrlighed til D ig, og ikke
den ringestc Gnist har vcrret udflukket og vist Heller ikke vil
blive, saalcrnge der er en Blodsdraabc i mig. Kjcrre Elfkede,
beed derfor den almcrgtige Gud, at Han vil lade os nyde den
ubefkrivelige Glcrde endnu engang at sees. Jeg var buben til
Bryllup hoS Laus Gades igaar; men mit ypperligste BryllupSsmykke var borte, som er Dig min hsitelfkede Ven, hvorfor jeg
fandt ingen Glcrde i at komme der uden D ig; thi jeg troer
ogsaa, at Du var i KampenS raste Dands den samme Dag,
hvorfor jeg istedetfor at gaae til Gilde bad til den almcrgtige
Gud med mine grcrdende Taarer, at Gud vilde spare baade
Dig og dem alle, som stak stride for vort elfkede Fodeland,
som Han sparede de tre Mcrnd i den gloende Ovn. Saasnart
den lille Dorte seer jeg grcrder, saa siger hun: Gib Fader var
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hjemme, Du maa ikke grcrde, Moder........ Körnet seer det
bedste ud det har seet endnu, siden vi er kommen her. Det er
en Fornoielse at see, hvor frodigt vort Byg voxer, hvor det
haver faaet Mergel. M in Moster i Hammelev var her i Dag,
stak Hilfe Dig fra hende. Restanslisten er vist ikke kommen
endnu. Peder Stockholm har sagt, de kunne ikke tvinge mig
til at betale Skat, saalcrnge Du er borte... Skriv endelig
hjem, om Du formoder for vist at komme hjem til Host; thi
ellerS vil det vist blive svart for mig. T il Slutning vil jeg
onske Lykke og Held i alt dit Foretagende og snart at komme
hjem til os med Glcrde. Adio, lev vel, det onskeS af diu hengivne elskede Kone og Datier. Gud ledsage Dig om en kort
Tid hjem til os igjen.
Ane Catrine Mikkelsdatter.

24.

Johan Levring til sin Svoger og Ssster.
lste Reserve-JcrgercorpS. Diborg-Egnen.
T o rn in g Molle ved Hadcrslev 22 J u n i 1848-

Kjcrre Svoger og Softer!
............ Jeg takker dig meget, kjcrre Softer, for dit Brev, som
jeg modtog 2 Dage efter at det var skrcvet, og hvoraf jeg seer,
at I er saa bedrovet for vi stakkels Soldater, men jeg forsikkrer D ig , kjcrre Softer, at vi alle er ved godt Mod, hvorvel
vi undertiden har det strengt, og man Hörer aldrig anden Klage
end den, at vi ikke maae komme frem og prygle Tydskerne. De,
som for har vcrret med, gaaer til bette Arbeide som Bonden
til sin daglige Dont, ja man skulde ikke troe, at man künde
blive fortrolig med sligt et frygteligt Arbeide. Jeg havde endog
troet om mig selv, at jeg i Forstningen vilde faae Kanonfeber,
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men det vor ikke Tilfcrldet, Heller ikke nogen af Mine Kammerater, hvis Ansigter jeg betragtede, ikke engang ved at gaae forbi
de Faldne, som ligger blodende udstrakt paa Marken, gjore
naget Jndtryk; man har kunS Tanken og Diet henvendt paa
Fjenden for am muligt at kunne faae Leilighed at slaae en
ihjel og helft en af de storste.
EderS hengivne Ven og Broder
Johan Levring.

25.

Mads Andersen Jestrup til sine Foraeldre.
Iste Jcrgercorps. Thisted-Egnen.
Sommersted 24 J u n i 1848.

Kjcrre Forcrldre!
............... Om der kommer Svenske og Norfte Tropper, kan
jeg ikke sige Eder for vist, men jeg troer det ikke, for jeg seer
det, for nu er det en Maaned siden de sagde de var i Fyen,
og hvad Sagnet om Nusserne angaaer, at der skulde staae 19000
Mand i Holsteen, det er lütter Logn.
I sporger hvad et Felttog er. Det er underligt, I ikke
vidste det, at naar en Armee drager ind i et Land enten for
at forsvare det eller at indtoge det, bette kaldeS et Felttog;
og nu er det jo anden Gang desvcrrre, vi dragerind iHolsteen
for at forsvare det og jage de ProiSsiske Orne ud af vort Land.
Men det staaer nu i det Dunkle, hvad Udfaldet kan blive, men
med Guds Hjcrlp gaaer det nok godt, thi vor Sag er retfcrrdig,
og derfor kan vi med en god Samvittighed drage Fjenden syngende imode, indtil Han med sin Gevcrrild sender öS den
forste Salve, da gjcrlder det at vcrre rolig, fornoiet og passe
sin Post. Oeg erindrer den forste Gang Kuglerne sang mig
om Orene, da var det ligesom en Skjcrlven betog mig, men det
4
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varede kun faae Minuter. Siden kan jeg med Sandhed sige,
jeg agier ikke mere om KuglerneS HviSlen, end det var Scrbebobler, og det er vist og sandt, den der er bange falber forst,
for Han taber sin Aandsncrrvcrrelse og glemmer sig selv og
hvad Han har at Passe, til Han ligger paa Siedet.
Nu vil jeg onste Eder et glcrdeligt Levvel til vi sces igjen,
og hils alle gode Venner og Testende. Lev alle vel, det onfleS
af mig —
Mads Andersen Jestrup.

26.
Christen Hansen Hersslge til sine Venner.
3die Bataillon. Kjoge-Egnen.
L e n A ls Sonderborg 28 J u n i 1848.

Kjcere Venner!
Jeg kan lade Eder vide, at jeg er sund og frifl endnu
og har gaaet Alting godt igjennem i den Tid jeg har vcrret
borte. V i har maat doiet meget i den T id , mens det er
jo ikke Tiber til, at man kan have det godt. MenS hvad vi
doier her, det er medZEre; mens stulde Tilfocldet vcrre at falbe
her, saa veed man dog saa meget, at her falber vi med
Wre, og hvem der bliver efter os, vil jo blive forsorget. Mens
jeg vil bede den almcrgtige Gud, at Han forer mig tilbage
igjen, saa godt som Han forte mig dort, at jeg kan leve den
Dag og see min elflelige Familie og alle gode Venner igjen.
MenS Tiden er tilstikket os at stride for Dannemark, og S ibilleS Spaadom vil ogsaa goae for sig: naar vi naaede det
AarStal 1848, saa stulde vi have Kong Frederik den Syvende,
og der stulde voxe to Trcrer op i Jylland; naar de blev saa
störe, saaHan künde binde sin Heft
derved, og Han stulde
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komme til at staae i Blöd til sine Kn«, saa flulde Dannemark vinde Seier. Mens der som Kjarnen den vender sig i
SEblet inden den Tid, saa skulde kuns den halve Spaadom gaae
for sig. MenS nu kan man see, at Spaadomme kan ogsaa
gaae for sig. MenS nu haver vi lange sogt efter hvems Skylden har vcrret, menS ikke haver fundet den, mens nu maae
vi finde den hos öS selv, at Dannemark haver sovet, saa det
vil svide til Dannemark i mange Tiber, det skal I faae at see.
Mens hvad Krigen angaaer kan jeg ikke sige Eder noget om,
det er endnu som det har v«ret hele Tiden, det seer ikke ud
til nogen Ende for det Forste___ Nu er hele Armeen i Jy lland, og der slaaes de nok hver Dag, og hvordan det gaaer
der, det veed jeg ikke, for vi er tre Batallioner, som ligger
i Sonderborg paa Als til at forsvare det, og vi ved vores
Batallion har ikke vceret med endnu; for forrige Gang der
var Krig, der vandt KronenS Regimente to Faner, som nu er
tredie Batallion, og da leed de nok saamegen Skade dengang,
og de vil sige, at derfor skal vi frieS saamcget som mulig og
det har jo vcrret en stör Trost for öS og har vcrret endnu.
Og nu vil jeg takke Eder mange Gange for den Godhed, I
haver beviist mod os, og jeg vil bede Eder meget flittig, at
I vil forsorge min lille Pige, saa lcrnge jeg er borte, og tröste
min kjcrre Kone paa det Bedste; det er jo meget besvcrrlige
Tiber for hende saa vel som for mig, menS Meningen er ikke
for In tet..... Og saa Intet videre denne Gang, mens en
flittig Hilfen fra mig til Eder Alle og min lille Pige, at jeg
er sund og frifk endnu og onsker at sporge det Samme fra Eder
igjen og min lille Pige. V ar hilset af mig
Christen Hansen Herfolge.

4*
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27.

Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfslge.
4de Bataillon. Kjoge-Egnen.
Bogeskov ved Haderslev 29 J u n i 1848.

Kjcrre elflede Venner, Brodre og Sostre i Herren!
Jgaar modtog jeg et glcrdeligt Budstab fra 2 kjcrre Benner i Fyen, som skrev mig til, at de Svenste ere dragne öS til
Hjcrlp, her over til öS faae. Vel gaaer Rygtet, at om Proiserne
troekker sig tilbage, faaer vi ikke Svenflernes Hjelp, men efter
som mig er tilmeldt af de 2 ncrvnte Venner, saa er jeg vis
paa, at de vil staae öS kräftig bi med de aandelige Vaaben og de
virker bedst, og da ere vi rigtignok kun faae Danske, der for
Alvor vil ifore sig bisse. De skrev, at Svcnfkerne holdt baade
Morgen og Asten Bon, og lcrste til og fra Bords, mange Prcrster
fulgte dem med Trostens og Opmuntringens Ord. Nu veed
vi vel, at dette UdvorteS lan ikke gjore Sagen klar, men tidt er
dog det UdvorteS et Prag af MenncsketS indre Liv, og hvor
Lyset er, maa Glandsen yttre sig. V i blive derved beskjcrmmede,
thi Ryggesloshed og Raahed hersker grcrsselig i den danske Har.
Og vi har ingen Feltpraster til at formane eller tröste; derover er ogsaa Klage mellem arlige Krigere, og jeg maa sige,
det er Heller ikke i sin Orden, og om det skal vare lange, inden
vi faae Ende paa Krigen, vil jeg bcde, om De kjare Villemoes
ikke künde gjore Noget til, at dette Savn künde afhjalpes. Gud
skee Lov, jeg veed at den ypperste Prast Jesus Christus feiger
öS, og Han skal Alting mage, men Han bruger ogsaa sine Red
staber, og hvorfra skal Tro, som kommer af at höre GudS Ord,
komme, naar der er Ingen som pradiker. V i vil, saa mange
som veed, at Seier i Krig flcer ikke ved en HarS Mangfoldighed,
men Gud giver Seier, som Han dommer Ret at vare, bede daglig om, at Gud vil forbarme sig over öS, at mange ret künde
komme i Bod og Admyghed, thi jo mere vi kunne flynde öS at
ydmyge öS i Bod og Bon, des snarere skal Seiren komme.
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Vel vil det maaflee endnu koste blodige Kampe, der er jo flydt
meget Blöd; men kcrmpe for vort Fcrderneland, er vor Pligt
som Vcrrn, og vi indseer, at det er ikke en Krig vi selv have
begyndt; skulde vi da käste Vaabnene, og lade VoldSmcrnd adsplitte vor elflede Arv efter vore Fcrdre? Nei, med GudS Hjoelp
vil vi kcrmpe til sidste Blodsdraabe og tröste öS til, at vor
Herre giver Styrke og Seier; og skulde Han ikke give sine
Udvalgte Ret, som raabe paa Ham Dag og Nat? Jeg siger,
Han flal snart redde dem. Hvad Udfaldet saa end vil blive,
skal det dog blive dem tilgode, som elfte Gud, vi gaae da i Jesu
Navn mod vore Fjender styrkede i G u d ................................
Ole Nielsen Hyllede,
KrigSmand ved 4 Batalion.

28.
Lieutenant I . P. Behrens*) til sin Broder.
Steenvad M slle ved Colding 3 J u l i 1848.

Kjcrre Broder!
Siden mit sidste Brev dateret ChristianSfeldt er der foregaaet meget og desvcrrre tun sorgelige Begivenheder, som det
vilde blive for vidtloftig at detaillere. 2 Gange er jeg begyndt
paa Breve, men beständig blevet afbrndt, om det flal lykkeS mig
den 3die Gang, maa jeg overlade til Forsynet. Fra Christiansfeldt blev Bataillonen senkt i Qvarteer til Heils, en velhavende
og smuk Landsby Vst for denne. Det var lykkelige Dage jeg
tilbragte der, og de mindede mig kun alt for meget om Sjcrlland og Fyen; men det Gode varede kun kort; detacheret til
HaderSlev for at gjore Forposttjeneste, har jeg tilbragt min meste
-) Faldt i sidste K rig dm 18 A pril 1864.
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Tid paa Landeveien og under aaben Himmel, utallige Gange
gjennemblodt af Regn og igjen torret af den fkarpe Bind.
SaaledeS var jeg ogsaa paa Piquet den Dag, at Fjenden angreb
vor Stilling ved Haderslev. V i erholdt Ordre til at besoctte
nogle Lobegrave, efter at have optaget de yderste Poster, der bleve
kastede tilbage af den os langt overlegne Fjende. I bisse Grave
kcrmpede vi i henved 6 Tim er, og fkulde godt have holdt ud
6 Timer endnu, hvis Fjenden ikke havde gjort Mine til at
omgaae vor Stilling og taget os paa denne Maade saavel for
som bagfra. K l. 10 ophorte Skydningen paa begge Sider,
men Fjenden Irak sig ikke lomgere tilbage end vi tydelig künde
bemcrrke Hans Forposter. V i vare alle glade, og de dansksindede
Jndvaanere i Haderslev strommcde ud til os med LevnetSmidler
og Halm, da de ligesaavel som vi ventede, at vi skulde forblive
Natten over i Lobegravene og derpaa fortscrtte Kämpen den fol
gende Dag. De trykkede vore Hcrnder og bade os ikke igjen at
forlade dem, da de frygtede for Skovfladerne, saaledes kalbte de
Friskarerne; de fortalte os tillige, at de fra dercs Vinducr havde
seet mange Fjender falbe, mcdens vi derimod kun ialt mistede
10 Dode og Saarede, da vi stode godt dcrkkede i vore Grave
og havde ret godt Sigte paa Fjenden, nagtet de vidste meget
godt at fkjule sig bag Gjcrrderne; deöforuden bcgaaer de den Feil
at sigte for hoit, som havde tilfolgc, at de istedetfor at ramme
os, flöge Tagene i Byen istykker. Jmidlertid havde jeg dog ncrr
faaet en Kugle. Jeg havde ncmlig posieret 10 Mand af mit
Peloton paa en Hoi for at dcrkke nogle Espingoler; denne Hoi
laae omtrent 30 Skridt fra vore Lobegrave. Da jeg ikke rigtig
endnn kjcndte Espingolernes Virkning, benyttede jeg et Oieblik,
hvori Jlden syntes at vcrre ophort, og lob i Gallop over til
Hoien. Pludselig pebe 3 Kugler forbi mig, og de vare ikke
daarlig rettede, thi den ene flog an mod min Sabelsko, en anden
flog an mod et Trce lige ved Siden af min hoire Arm, den
3die peb forbi. Jeg naaede imidlertid Hoien og jeg troer nok,
at Espingolerne hcrvnede mig, thi jeg saae igjennem min Kikkert, at
de rensede et heelt Gjcrrde, maaskee det samme, som havde sendt mig
de 3 Kugler. Om Natten Kl. 2 erholdt vi Ordre til at trcrkke
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öS ud af Byen, da der var kommet Underretning om, atFjenden stcrrkt havde omgaaet vor hoire Floi, medenS den Deel, der
stod ligeoverfor öS, kun destod af SchleSvigholsteinfle Tropper
og Frifkarer, der fluide befljcrftige os, for at Fjenden omtrent
25000 Mand stark künde falbe öS i Ryggen. B i forlode Byen
i al Stilhed, men Jndvaanerne havde dog faaet Underretning
derom og stode i dereS Porte og Dsre, nogle med sorgmodige
Blikke, andre derimod med glcrdestraalende Ansigter, thi HaderS
lev er vistnok en Rede for Schlesvigholsteinerne. V i maatte
nu marschere i Regn og Sind til Colding, efter at have vaaget
i 48 Timer og kcrmpet i 8. At det regnede var paa en Maade
vor Lykke, thi derved blev Morgenen endnu mere mork og forhindrede Fjenden i at fee vort Tilbagetog, thi vare vi blevne
angrebne, var vor Bataillon, der var den sidste, der forlod
Haderslev, uden Tvivl blevet oprevet, da MandflabetS Krcrfter
fuldkommen var udtomt. Jeg for min Person havde kun nydt
1 Glas Portviin og 2 Stykker Brod, som et nydeligt Pigebarn,
Datier af en velhavende Rebslager, gav mig, hun forcrrede mig
tillige en Bouquet Roser ved Affleden. Det fluide glocde mig
engang at fee denne vakkre Familie, som uagtet det störe Tab,
de havde lidt ved at deres störe Hauge var blevet odelagt ved
vore Lobegrave, dog uddeelte Fodevarer til over 100 Mand. Og
naar man sporger, hvad Lon fik de: om Aftenen gik de glade
til Ro, og om Natten listede vi os dort. Det kan fljocre mig
i Hjertet, naar jeg tcrnker derpaa. Jeg vil gjerne kampe, til
jeg segner, naar kun mit Fodeland maa bestaae, men at see
bisse Skurke af Tydflere beständig overvcelde öS med Overmagt,
det er for tungt. England, Rusland forlader öS. Sverrig er
vankelmodig, og medenS at deres Tropper maste sig i Sjalland
og Fyen, staae vi ved Kongeaaen og vi maae takke Gud til, at
Fjenden ikke ogsaa overflrider denne; dog hvorlange vil Han forblive rolig? At paSsere denne er en Bagatel og vi maae da enlen priisgive Jylland eller levere et Slag. Folgerne ere let
at see. Dog for det sidste end det forste, JEren er da freist;
dog endnu kan der vel vare Redning for Jylland; men hvor-
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ledeS vi igjen flal faae Slesvig, er mig ubegribeligt, hviS ikke
de flandinaviske Sympathier viser sig paa en anden Maade.
D in Broker
I . P. BehrenS.

29.

Peder Jensen Fasterlund til sine Forcrldre.
Varde-Egnen.
Kjsbenhavn 16 J u l i 1348.

Hoist elskede kjcrre Forcrldre!
Nu flriver jeg Eder til og lader vide, at vi har saaet Ordre
til at reise til Armeen, vi fik Ordre i Nat K l. 3 og imorgen
K l. 5 flal vi vcrre marsfcrrdig. Nu kan I Hilfe alle mine
Venner og Bekjendtere, at jeg er draget i Krig og flal flaae for
Fcrdrelandet, og jeg flal ogsaa flaae, saalcrnge som der er Liv og
Blöd, og jeg vilde ogsaa nodig see den Karl, som vilde leie for
sig og ikke vilde vove Liv og Blöd for Fcrdrelandet; og jeg
tcrnker Heller ikke at der er nogen af bisse störe Bonder, der
vilde gjsre dem saa lav at give tre eller fire Hundrede Daler for
at faae dereS Son fri; thi det var jo for stör en Skam. Nu
slutter jeg min Skrivelse til Eder kjcrre Forcrldre, Bedstefader
og Soflende med mange kjcrrlige Hilsener, og Gud holde sin
defljcrrmende Haand over os alle og Gud vcrre mig en tro Ledsager baade i Livet og Doden og Gud i Himmelen vcrre med
öS alle, det onfleS af EderS oprigtige Son
Peder Jensen Fasterlund.
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30.

LarS Hansen Ammindrup til sin Kone og sine Forirldre.
Nordsjcrlland.
S sn d e r-Jy lla n d 18 J u l i 1818.

Kjcrre elflede Kone og Forcrldre!
. . . . B i er fcrrdig at troe, at Krigen er forbi, for der er ingen
Feltoagt nu, altsaa kan vi deraf flutte öS til, der er Vaabenstilstand; men jeg veed det ikke for sikkert. Men vi haaber
med Guds Hjcrlp, at det fkal faae en god Ende, og at jeg og
enhver af os kan komme til Sine. Der vilde ikke vcrre storre
Glcede for mig her paa Jorden, end at jeg künde fee mine
gamle Forcrldres B olig, og I knnde fee mig med raste sunde
Lemmer; vel er jeg en fattig Karl, men har jeg kun mineLemmer hele, saa vil jeg med Guds Hjcrlp nok finde Foden for mig
og Mine. Du min kjcrre Kone, du hilseS mange Gange fra
bin Broder, at Han er ved Helsen, men Han er saa utaalmodig,
for Han veed ikke hvor Stine er; Han har strevet flere Breve
og ikke faaet Svar paa. — Kjcrreste Kone, Du flriver, at Du har
ingen anden Trost end Gud i Himmelen; Du kan troe, at det
er en stör Glcrde at höre for mig, for det veed jeg, at hvem
der har Hans Trost, de vil finde Trost i deres So rg, for
havde jeg ikke havt Hans Trost mange Gange, saa havde det
vcrret galt for mig. Jeg haaber ogsaa med Guds Hjcrlp, at jeg
kommer hjem og omfavner Dig og min lille Datier; da vil det
blive for os, som vi var fodt paa ny, og som vi var lukket ind
i Himlen i Guds Herlighed.
Det vcrrste er, at vi kommer aldrig af Klcrderne, nu er
det 9 Uger siden vi var af Klcrderne. Nu vil jeg ende min
Skrivelse med en flittig HilSning til Eder alle.
Lars Hansen Ammindrnp.

58
31.

Hans Hansen Nsddebo til sin Moder og Softer.
2det JcrgercorpS.

Nordsjcrlland.
A ls 19 J u l i 1848.

Kjcrre Moder og Softer!
.
Ved min Skrivelse lader jeg Eder herved vide, at jeg er ved
en god Helsen, og det glcrder mig meget at höre det Samme
fra Eder igjen, og Ebers Brev haver jeg rigtig bekommet fra d.
14, det fik jeg d. 18 Ju li. Det glcrder mig at höre, at I har
det godt, men jeg kan nok vide hvor godt I kan have det. Nu
takker jeg Eder saa mange Gange for de Penge, som J haver sendt
mig, 4 P haver jeg bekommet, og jeg takker Eder saa mange
Gange for dem, men jeg onsker meget Heller, I lader vcrre at
sende mig Penge, for jeg kan nok vide, at I ikke har Raad til
det; I skal gaae i Skoven og leve saa knapt, for det I giver mig
den liden Fortjeneste I haver; det kan jeg ikke taale, for jeg
veed nok, hvad Skoven den betyder, nu maae I ikke troe jeg haver
tabt Modet, ei Heller flal tabe det, men man kan jo ikke vcrre
i eenS Humor altid, men ellerS er jeg fordetmeste ved et frisk
Mod og tillige ved en god Helsen, og haaber nok at jeg flal
komme hjem til Eder endnu cngang, for den samme Gud, som
hidtil har bevaret mig, Han vil nok bevare mig siden og fore
mig med Frihed og sunde Lemmer hjem til mit Fcrdreland, som
jeg haver svoret min Konge at stride for, og det flal jeg altid
opfylde til Doden. diu lader jeg Eder vide, at den Stilstand, som
I striver om, det bliver der ikke noget af med; vi flal flaaes,
indtil vi vinder Seier, og det haaber vi med Guds Hjcrlp, at
vi flal nok naae den Dag, for nu venter vi hver Dag, at vi
flal gaae rigtig los paa Tydflerne, saa de flal nok komme
til at give efter. I flriver mig til, hvorledeS det gaaer med
Reenligheden, den faaer komme som den kan, det maa man ikke
toenke paa nu.
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Nu ikke videre for denne Gang med en meget flittigH ilSning fra mig, og glem ikke at flrive mig til, om hvorledes I
har det med Alting der hjemme. Levvel, det onfleS af mig
Underjoeger Hans Hansen Noddebo.

32.

Underofficeer Rasmus Nielsen Aaderup til Godsforvalter
Houg paa Gavno.
2det Jcrgercorps. Nestvedkanten. '
Kjcrr paa A ls 11 August 1848.

Kjcrre gode agtvcrrdige Hr. Forvalter Houg!
. . . . Og tillige haaber jeg, at De ikke forkaster en simpel
Rapport fra Deres simple Godsindfsdte Son, da jeg har vcrret
med i alle Slagene: som jeg Heller ikke forglemmer at takke
den almcegtige Gud i Himmelen for Gaven Han har stjcrnket
mig, deels sunde og friste Lemmer og tillige en god Udholdenhed.
Den Iste April bette Aar satte vi 2det Jcrgercorps for forste
Gang vores Fodder her paa Den Als og blev indqvarteret i
Sonderborg, hvor vi laae den Nat, og asleverede vores Chacoter
og tog Felthuerne paa. Den 2den April blev vi sat overAlssundet paa den Slesvigs Grund, hvor vi labte vores Gevcrr
for forste Gang med Skarpt, den Dag marcherede vi til Blands,
hvor vi.for forste Gang udstillede Feltvagter; den 4de afsogte
vi Terrainet lige til Graasteen; der udstillede vi ligcledeS Felt
vagter; jeg laae i 3 Noetter der i den smukkeste Kirke, jegnogensinde har seet. I sydvestlig Retning for Graasteenöbye stod
den forste Bataillon, men den var kuns lille. V i mistede
en Mand og Tysterne undflap. Den 7de gjennemsogte vi Ter
rainet til Kjcrlstrnpflov og udstillede ligeledeS SikkringSdele.
Vores Compagni laa med det Mandflab, som ikke var paa

60
Post eller partruillerte, i en Gaard, som Folkene var saa arrige
og tyfle, at det ncrsten ikke var mulig at komme til rette med
dem. Der stk vi for forste Gang saa kalbet for Naturalforpleining. Den 9de April spiste vi gronmonede LErter til Frokost
om Morgenen K l. 6, og derpaa afsogte vi Egnen til Bov, som
Slaget stod bemeldte Datum. Der er en B ro , som Tysterne
havde opbrcrkket ved en Molle ved Navn Kobbermollen. Da vi
havde drevet Tysterne derfra, saa var vi ogsaa hurtig over be
meldte opbrcrkkede B ro , og Tysterne streg Pardon ud af fuld
Hals, som de jo ogsaa stk, endfljondt de forresten ingen Pardon
var vcerd; thi diSse elendige Mennefler, som Hertugen havde
betalt med 5 Rd. (og de künde da vel sagtens begribe, naar vi
kom, stulde de flydes for de 5 Rd.), deres tyste Mod havde tilladt dem at erhverve dem en Plade, som formodentlig var
Papir, at der sad paa deres Bandoleer foran paa Brystet,
hvorpaa var flrevet at läse, de modtog paa ingen Maade Par
don, men de gav Heller ikke paa nogen Maade Pardon bet
vidende dereS tyfle ZEre. Da vi naaede og stk fat i FlenSborg,
saa gik det i en lynende Fart, at Tysterne bleve pidstet ud, og
saa kom alle Borgerne med en stör Mcrngde nye Stcrnger, som
de havde flaaet danste Flage paa og ledsagede os med idelige
Hurraraab ind i Byen. Paa hver Side af Gaden stod opstillet med störe Kar fulde med O l og en heel Mcrngde Flaster
med Viin samt alle andre Sorter Spirituser; Vcrrterne stod i
Portene eller Gadedorene med hele Kurve fulde med Brod og
tillige raabte til öS at tage hoS dem; Damerne baade unge og
gamle havde besät alle Vinduerne, som vare oplukkede, og ab
strakte deres Hcender og tilviftede med deres hvide Torklcrder
öS velkommen. Den lOde afsogte vi til Jurup og plaserede
Wagten der; et Par Timers Tid derefter brod vi op og mar
cherede meget stiltiende om Natten, thi vi havde ingen SikkringSdele ude, fordi det var saa morkt, at de ikke künde holde Forbindelse. Om Middagen den Ute kom vi til Cappeln; der var
det Bestemmelsen, at vi stulde blevet den Nat; men saa var der
nogen, derunderrettede voreS Corpscommandeur om, at det varJndbyggerneS Bestemmelse at ville droebe os, naar vi sov, og tillige stk
vi Underretning om en heel Mcrngde Gevcrr, de havde i Forvaring,
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som de ikke forstod at bruge, men formodentlig vilde de maaskee
sat en Prove derpaa; dem log vi fra dem, og saa marcherede
vi til Ravnkjcrr, der udstillede vi som scrdvanlig de nodvendige
Sikkringsdcle. Den 13de afssgte vi til Ornces og sikkrede öS
der ligeledeS, den 14de afsogte vi til Goltofte, den 15de til
Slesvig, den 16de paa Vagt i Selbersted, den 18de igjen til
Slesvig, den Lide afsogte vi Egnen saavidt, at jeg fik befkuet
RenSborg; den 22de exerserede vi i Slesvig paa 4de JcrgercorpS Exerseerplads; den 23de om Morgenen Kl. 54 marcherede
vi Iste Compagnie af 2det Jcrgercorps til Jagel, som ligger
imellem Slesvig og Renöborg. VoreS Bestemmelse var at plasere der en Vagt, men dct blev ikke Tilfwldet den Gang, for
Proiserne vilde see Slesvig og de var saa mange, saa strax man
saae dem, künde man for henligne deres Colonner som Skove,
der laae i lcrngere Afstand; og med Et styrtede baade detProisiske, Hanoverske og Meklenborgfte samt Oldenborgfle Cavallerie
frem og ncrsten havde omringet os. V i havde 2 Mile til
SleSvig og forinden vi kom dertil, künde vi ikke vente at blive
understottet; vi maatte lobe med denne svcrre Bepakning, saa
Tungen var fcrrdig at hcrnge ud af Munden paa os. En j
M iil havde vi omtrent tilbagelagt og var kommen Cavalleriet
forbi, saa begyndte de at befkyde öS med Kanoner, og vi künde
ikke komme andre Steder end paa Hovedlandeveien i en Klump
som vi var; men formedelst vi er udovet i at ligge og gnide
öS ncd i Jorden, vi afbenyttede öS af den gamle Vane, vi
holdt blot Dinene henvendt paa Kanonerne; saasnart vi opdagede
Rogen af Fcrnghullet, saa kastede vi öS paa Ncrsen ned paa
Landeveien eller i Grofterne; thi det varcde da nogle Secunder,
forinden Kuglen kom; saasnart vi havde KuglenS Lyd over
Hovedet, saa op og lob igjen. Fra Begyndelscn af künde vi
lobe et godt Stykke Vei; thi de antog vel sagtens, at vi blev
skudt de fleste af os, men det var langt fra ikke Tilfcrldet, der
var ikke en Mand som salbt uden som Enhver selv vilde, og det
opdagede de formodentlig nok ogsaa, for det gik saa vidt, at vi
mange Gange knap künde saae reist öS op, forinden vi maatte
ned igjen, og vi blev fremdeleS ved saaledeS indtil vi naaede
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Dannevirke. Der var endnu ikke kommen nogen til at forstcerke
os; der kastede vi öS i Kjcrde og begyndte en levende Jld , saa
endelig kom Iste og 3die JcrgercorpS og Iste og 2den, og lOde
og Ute Bataillon os til Hjcrlp samt 2 Kanoner, med det holdt
vi Dannevirke en betydelig T id ; mit Gevcrr var saa varmt, at
naar jeg tog fat paa Lobet for at stode Ladningen, da var
jeg fcrrdig at brcrnde mine Fingere. Men Captain v. Hveberg
tillige med flere af mine Kammerater blev skudt der, en Kugle
bortklippede min Tornyster, som alt mit Toi var i. M in
Premierleutenant, som nu er Captain v. Wolle, lob fra den
ene Ende af Kjcrden til den anden og raabte, Ebers Captain
er skudt, men vcrr ikke forsagt Folk, jeg overtager Commandoen,
slaae Ebers Lid til mig, jeg skal nok fore Eder frem paa bedste
Maade. V i fik 3 Gange Ordre til at forlade Dannevirke, men
vi vilde ikke; vi ventede at faae Overmagten, men desvcrrre omsider maatte vi forlade det; saa maatte vi igjennem Frederiksberg, Forstaden i SleSvig, der kom en Kanonkugle og flog ved
min LcutenantS ene Stovlehcrl og ikke berorer Leutenantcn,
men flaaer en Brosteen i to Stykker, hvoraf det ene flaaer mig
paa den venstre Side af min ene Lag og det andet Stykke paa
hoire Side af mit venstre Kna; jeg maatte lobe omtrent 100
Alen paa det ene Been og det andet Laar. V i lob nasten som
vilde Faar; jeg flap ud i en Mose, som ligger herfra paa hoire
Side af SleSvig; paa Midien af Mosen er en Kanal eller en
stör B a k , og der havde Proiserne taget mig til Fange i T ilfaldet jeg ikke havde styrtet mig deri. Mine Krafter havde ganfke
forladt mig, thi jeg havde ikke faaet nogen Forfriflning den hele
D ag, et Stykke tort Brod havde jeg i min Brodpose, det blev
heelt igjennemsuget af det raadne Band. Fra Begyndelsen af
havde jeg ncrr druknet; men da forst mine Klcrder blev igjennemtrukket med Band og jeg gik under nogle Gange, saa tog jeg
med Kraft til de Krcrfter jeg havde, og blot nogle faae
Tav saa var jeg over paa den modsatte Side, og da jeg kom
vp, saa var mit Been fuldkommen rast, jeg künde lobe som tilforn; og saa fik vi Fjenden til at retirere, og det satte ligesaa
meget Kraft og Mod i mig, som om jeg havde spist og drukket
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af velsmagne Retter i en halv Time. Jeg stoer over Vandet
igjen og vor kommet et lidet Stykke Bei frem; men saa blev
vi dreven saa frygtelig tilbage i en Fort, jeg maatte over Van
det igjen. Da jeg halvveis var kommen op, saa kommer der
en Kanonkugle og klipper min Felthue af mit Hoved og sammenflog den, saa jeg ncrsten ikke künde rette den ud, saa mit Hoved
künde komme deri. V i vedblev idelig at fcrgte, saalcrnge vi
künde see; jeg var i Jlden i 18 Timer ud for et. Da vi ikke
künde see mere, saa trak vi os tilbage til en Skov, som ligger
et lidet Stykke Bei fra Slesvig; der opholdt vi os den Nat,
ingen Ting künde man faae og leve af, en Kulde var det den
Nat og blcrste tillige. Mine Klcrder, som var nu saa drivvaade
baade af den frygtelige igjennemtrcrngende Sved og Vandet, som
jeg tillige havde vcrret i, jeg gik og lob hele Natten for om
muligt at holde Darmen, men inde ramlede Tomderne paa mig,
ligcsom naar en Bonde kjorer op og ned af en Gäbe med en
Trcrharve. Den 24de om Morgcnene tidlig rykkede hele den
danske Armee ad FlenSborg til, og vi 2det Jcrgercorps dannede
Arriergarden, det vil sige, da vores Armee retirerede, saa var
vi Fjcnden ncrrmest. Da vi havde trukket os omtrent I^ M iil
tilbage, saa blev der gjort Holdt ved en Kro, fordi vi skulde
have noget at spise, men Folkene erklcrrede, at de havde intet
og lade os faae; men jeg fik dog et Stykke Brod og lidt
Brcrndeviin paa min Flaste, men ikke fik nydt noget deraf, for
i samme Oieblik kom en af vores Poster og meldte, Fjenden
rykkede frem, hvorpaa jeg blev udsendt med en Patrouille, og
meget rigtig, Fjenden var i Anmarch efter öS. Men vores
Corpscommandeur vilde ikke troe det, og altsaa Heller ikke gjore
nogen Forberedelser, hverken scrtte os i Forsvarsstand eller retirere efter den ovrige af vores Armee; men i det Sted sender
Han en Leutenant ud for at staffe sig ncrrmere Kundstab derom.
Et Par Minutter efter at Han var udsendt, blev vi ncrsten heelt
omringet; vi begyndte en levende Kamp igjen og rettirerede tillige,
thi vi antog, at vores ovrige Armee, som ikke havde vcrret i
Jlden Dagen tilforn, maatte i det mindste understotte os; men
forgjcrves; da de horte vi slaacs, saa lob de saa hurtig de künde
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adFlensborg til. Hvem som ikke var kommender, og dem som
allerede var kommen der, de kastede alt dereS Toi for at de
bedre künde lobe. Del gik efter Sigelsen saaledeS: Cavalleriet,
som havde afsadlet, de reed paa de nogne Hefte, nogle forte
Heften i Grimetoilen, og Jnfanteriet, hvoraf nogle med en
Sko paa det ene Bern og nogen paa det andet, og dereS O fficere sprang ombord paa de Skibe som var ved Flensborg,
og bad Mandskabet at skytte dem selv og forfeie dem saa hurtig
som mulig ud af Byen. Nogle lob til Abenrade, andre til
Graasteen, og vi, som var i Jlden, maatte naturligviis vedblive
at vcrre saa tappre, som det, var mulig; men vi var kunS saa
faae, maaskee 600 Mand og havde derimod flere 1000 at ftaaes
med. V i vedblev at trcrkke öS tilbage; endelig naaede vi en
Mose, som kaldes Oversoe, den ligger paa hoire Side, naar
man kommer herfra og tager ad FlenSborgS og Slesvigs Beien.
Der var vi omringet baade af Cavallerie og Infanterie, og
forestillede umulig for mine Dine at see, at vi nogensinde künde
slippe derfra, og i det samme ordnede der flere Cavallerieregimenter sig til at gjore saakaldes for en Atakke, hvorpaa vi i
en Fart blev sammenkaldt og dannede som i voreS ExersitS
kaldes for en Carree med fcrldet Bajonetgevcrr mod Cavallcrieangrebet. Her er det en flem Affäre for de forreste Geleder,
thi de maae vcrre temmelig overbeviist om at doe. M in PladS
blev i forreste Geled mod Cavalleriet, som en Selvfolge heraf
belavede jcg mig stilticnde i en Fart paa Doden; i det samme
kom Cavalleriet styrtende paa os, men gjorde holdt paa omtrent
5 Skridts Afstand. Derefter kom deres Commandeur frem, det
var af de Hanoverske Husarer, og beder os at lcrgge das ist
Vaphe ned fordi un das Dm bringen, fangen eller doden. I
samme Dieblik Han udraaber bisse Ord, lcrgger jeg an paa Ham
og fyrede af. Hans Fodder forlod strax Stigboilerne og styrtede
baglcrndS af Heften; om jeg flod Ham eller ikke, vil jeg ikke
paastaae, thi flere fyrede af tilligemed mig. Herved bemcrrkes
forst, voreS Forere, som vi skulde stole paa, skreeg, lcrg Vaabnene
ned Folk, (jeg undtager Lieutenant v. Wolle, som nu er min
Captain, Han brolede ud af fuld Hals, fyr) oo vi Simple, som
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ibukom den Ed, vi har svoret Köngen og Fcrbrelandet til, at
rille offre Liv og Blöd for samme, vi raabte, for vil hver Mand
stydeS ned paa Siedet, forinden vi lader öS tage til Fange.
Derpaa overtagcr en anden Commandoen for Hannoverne og lod
fvre af paa os; jeg fik en Kugle igjennem min Felthue toet ved
min Pande, og gik igjennem Pulden foroven og ned i min
Nakkc og tog en Lok Haar dort af mit Hoved, og en streifcde
mit ene Been, en Karl der stod ved Siden af mig fik en Kugle
i Tindingen. Nu trak Cavalleriet Sablerne og raabte for at
villc hugge öS ned; men de fik anbei at bcstille; forste, andet
og tredie Geled af bette svcrre Cavallerie blev paa et Vink af
v. Wolle nedskudt, (i en Lignelse som naar man opstiller Papirs-Soldater og mcd et Pust omkasler det Hele), Hefte og
Karle laae i en Dynge ovenpaa hverandre, og Blodet flod saa
magelos, det saae forskrcrkkeligt ud. Nu holdt fjerde, femte og
sjette Gcled som en Reserve, men inden de tcrnkte paa nogct,
saa fik de saadant et Plaster, at hvem som ikke styrtede af
Hestcne, af dem blev der adskillige revne omkuld baade med Hcst
og alt; thi den ene vilde for fra os end den anden. Disse
Mennesker og D yr, som laae i Dyngen foran os, hvilken af
Slagsene der künde reise sig op og gaae, fik i Oieblikkct saadan
en Jld over sig, at endfljondt samme Gjenstand laae noesten for
Fodderne af os, saa künde man endda ikke fee det. Derefter
oidnede Cavalleriet sig alter til at gjore en Dyst med öS; thi
de skammede dem formodentlig over, at vi saa faae smaae Jcrgere
künde gjore Nar af saa mangfoldige störe Cavallerister; men i
Et styrtede dereS Infanterie frcm i saa störe Colonner, at det
vor magelos at fee. Der flriger v. Wolle: Iste Compagnie
retireer, lob, (hvad her nu er tilbage, det er Han Frelseren for,
det vil sige af dem, som har vcrret i den Jld ). V i maatte
lobe over en stör Slette, Kuglerne de haglede paa öS, som naar
en Bonde paa Marken gaaer og saaer JErter, tillige vor der
et bundlsst Morads; hvem som ikke der var lette paa Fodderne,
de sank i og faldt, og andre, der kom dag efter traadte dem ned,
paa den Maade blev de levende begravede; jeg saae tre saaledes
ende deres Dage. v. Wolle tilraabte öS: jeg for min Part
5
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bryder mig ikke om at blive fludt, er I af samme Formening
Folk? Dertil var vi naturligviis meget villige til at afgive
Ham voreS Ja . Naa ja saa stal de, saa bandte Han paa sin
Krigsmaneer, i det mindste faoe noget at bestille, forinden de
skal tage os. Paa Hans Vink omslyngede vi en Groft, hvor
vi pustede Tysker dort, som de künde vcrret Fluer, herefter retirerede vi ad FlenSborg til. Da vi naaede FlenSborg paa en
Fjerdingvei ncrr, der kom flere af Flensborgerne os imode, nogle
erklcrrede, at Proiserne havde besät FlenSborg, andre derimod
sagde, at der siet ingen var, da vi naaede FlenSborg saa log
v. Wolle 12 Mand ud og satte mig der paa Floien, og vilde
endnu bestormet FlenSborg, men der var ingen og forhindrcde
öS i vores Marsch. D a vi kom til Byen, var det bcrlmorkt,
og vores Armee havde vcrret ud af Byen 4 Timer forinden vi
kom dertil. V i blev viist bag om FlenSborg, Gud i Himmelen
maae vide, hvad det var for en Vei, for snart var vi paa en
Leerbanke og saa salbt vi ned i en Leergrav, og det gik frem
deleS saaledes hele Natten; en Karl faldt i en Grav og sov ind
i det samme. Den 25de om Eftermiddagen Kl. 4 stet kom vi
her til Den Als. V i havde i 3 Ncrtter og Doge ikke faaet
noget at spise, og jeg havde ikke det mindste Toi at faae paa
uden det jeg stod i; mine Stovler, Buxer, Mundering og Ansigt var eens over det Hele, deels fuldt af Blöd og Snavs,
jeg künde daarlig fee ud af mine Dine; et Par Stromper og
et Par Beenklcrder laante jeg, en Skjorte kjobte jeg. Paa den
Maade blev jeg hjulpen med de Dele. To Karle havde jeg til
at trcrkke mine Stovler af, hvor Stromperne var gaaet istykker,
var mine Fodder ogsaa gaaet istykker, hvor Stromperne var
hele, der var de gnavet ind i mine Fodder baade ovenpaa og
underneden; det var den vcrrste Tur jeg nogensinde har havt;
de ovrige smaae Slag vi har havt senere kan langtfra ikke
scrtteS i Lighed dermed.
Jeg beder at have Taalmvdighed med at lcese bette Brev
og see efter Nummeret, som hver Side er for sig selv foroven
nummereret med, og undskylder mig med de af mig heri begaaede
Feil, som De, min hoiagtede Hr. Forvalter, jo rimeligviis kan
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opdage, thi jeg har jo ikke paataget mig at vocre Furerer eller
Contorist, men er indsat til Underoffiseer og vil fore mig i den
Stand, saa lcenge jeg ikke er fludt, indtil Krigen Hörer op.
De hilseS herved af en Son cfter afdode HuuSmand Niels
Frederiksen i Aaderup, og lcv vel og vcrr alletider veltilfredS
med deres GodS-Jndbyggere, det onfkes af mig
Overjcrger
RasmuS Nielsen Aaderup.

33.

Rasmus Jenscn til sin Farbroder.
Constabel ved Batteriet MarcuSsen. Aarhuus-Egnen.
Ulkjcrr Pr. Veile 13 August 1848.

Kjcrre Farbroder!
.................... Det er rigtignok undertiden meget kjedeligt saadan at ligge, men Tiden flyver dog hen i en lynende Fort, og
man mcrrker ncrppe, man er over Midtugen, for vi allerede
har Sondag igjen. B i haver det rigtignok mageligt i denne Tid,
men det faaer vel nok en Ende. Nu i en Maancd har vi
lagt stille her i Byen; vi exerserer rigtignok et Par Timer om
Dagen, men hvad kan dette gjore öS. Jgaar hostede vi vor
Vcrrts Rüg, og saadant har vi undertiden lidt at more öS
med; bare det nu vilde falbe ind med lidt stadigt Veir, det
lcrngeö I vistnok ogsaa meget efter, da det nu i saa lang en
Tid haver varet saa ustadig et Beir. De stakkels Jnfanterister
haver rigtignok i denne Tid meget strengt. Naar de ikke er
paa Feltvagt, som de undertiden maa marchere flere Mile efter,
saa maae de bygge Batterier. Her i Ncrrheden er Greis Kirkegaard, som bliver omgivet med Volde og G rave.....................
Jeg er forresten ras! og har et temmelig godt Qvarteer. V i
s*
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morer öS med at snnge og drikke Smaasnapser, spase lidt med
cr Piger. Jeg var forleden Dag i Veile for at heute Naturalforpleining; jeg traf en Garder fra Torrild, en Dragon fra
Svinsager, og vi maatte jo have os lidt at drikke. Siden
traf jeg en Husar, en Sjcellands Dragon og en Infanterist.
Jeg kjendte de to forste fra Ehristiansfeldt og den sidste fra
Sonderdorg, hvor vi havde lagt i Qvarteer sammen. Nu kom
vi i Snak om Preusserne, og dct var jo saa meget herligt, at
der samme DagS Formiddag var kommet 32 preussiske Cuiraserer til Veile som Fänger samt 2 l Hefte. 4 Mand, som vare
sanrede, kom strax til Horsens. Vores Herregaardsskytter, hvoraf
1 dod, havde ved denne lille Attakke udmarkct dem. Kammeratflab maa jo alletider bekrcrfteS ved at fylde og tomme
Glassene, og da det ikke er nu, som i Fredstider, at den ene
Troppesort purrer den anden, men vi veed alle meget vel, at
den ene ikke kan undvcrre den anden, saa maatte jo ogsaa vi
have lidt Svededrik, og jeg havde ncrr faaet mig en lille fiin
Hat at reise hjem med. I haver vist i denne Tid meget travlt
med Hosten, men naar I engang faaer Leilighcd, saa haaber
jeg at I ikke undlader at sende mig et Par Ord. Jeg beder
I hilser Mine Forcrldre ved Leilighcd, jeg har nylig fkrevet dem
til, forresten bedeS I saa mange Gange at Hilfe alle gode Venner, men forst og sidst vcrre I Farbroder og Faster hilset
fra EderS forbundne
Rasmus Jensen.

34.

Rasmus Hansen Fannerup til sine Benner.
Constabel. Grenaa-Egnen.
A ls 16 August 1848.

Gode Venner!
Det som vi engang troede, at vi skulde komme hjem til
Host, flog öS aldeleS feil, og nu veed vi ikke, naar Enden flal
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komme; thi nu synes vi, at -et seer farligt ud, men -et kan
maaflee blive godt, forend vi tcrnker. De siger rigtignok, at
Keiseren af Dsterrigerne vil sende en stör Deel Hjcrlpetropper
til Hertugdommerne, og er det sandt, saa er jeg bange for, at
de skal spise öS allesammen. Men jeg tcrnker nok, at vi stulle
vinde Seier, da vi troer dog alle, at det er cn retfcrrdig Sag,
som vi strider for, og vi vil ogsaa
stride tilsidste Mand.De
tydfle Gavtyve skal ikke troe, at vi
stikker opfor dem; naar de
ikke vilde komme mere end 3 Tydfle til hver Danfl, saa flulde
vi prygle dem saaledeS, at de flulde brole som Stude. De
har aldelcs Intet her at bestille, de gaaer bare ud paa Ran og
Roveri, men det lykkes dem vist ikke.
Gode Lars Pind, vil Du ikke flrive mig et Par Ord til
igjen og lade mig vide, hvorledeS Hosten er gaaet af hos Eder
denne Gang; thi nu har I vel suart Ende paa den. Naar
jeg nu künde komme hjem og hjcelpe Eder mcd Rugscrden, saa
var det endda godt, men jeg er bange, det slaaer feil...............
Nyheder om Krigen kan jeg ikke tilmelde Eder, thi nu har vi
lagt stille siden den femte Juni og ikke rort os til noget, og
hvor lange det flal vare med at ligge saadant, det kan jeg ikke
begribe, thi det er ingen Nytte til. De maatte hellere lade öS
flaae, at det künde faae en Ende. E r det sandt, at de bliver
ved at udskrive af de Unge, saa synes jeg ikke det seer ud til
noget Godt. Naar I nu faaer Ende paa Hosten, saa kan I
lade Mogens Eskelsen reise hcrover til öS med en Tonde
Gammel-Dl, thi her kan vi ikke faae andet end tyk M alk og
Band og Brandeviin............
RaSmuS Hansen Fannerup.
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35.

Lars Hansen AmmindruP til sin Kone og Datier.
15de Bataillon.

Nordsjcrlland.
Hjennem 18 August 1848.

Kjcrre elflede Kone og Datier!
............Jeg takker Dig mange Gange for bin Skrivelse, som
jeg med Glcrde har modtaget, og Du kan troe, at jeg var fcrrdig baade at grine og grcrde, da jeg lcrste den. Det var jo
godt, at jeg snart künde komme hjem til Dig og min kjcrre
kille Datter, for Du kan troe at jeg lcrngeS efter at see hende;
men hvad skal man sige, man maa jo vcrre taalmodig med
Skjcrbnen, og vi veed jo, at vi strider for en retfcrrdig Sag
og for vort eget Fodeland, og den tyske Mond vil haane vort
gode Modersmaal, men jeg troer, at Han har allerede fortrudt
det; nu vil de sige, at der skal vcrre Vaabenstilstand i 3 Maaneder; Gud veed om det er sandt, men det var jo forskrcrkkelig,
om det skulde vare saa lcrnge, for saa blev det jo til Binter, at
vi skulde slaaeS igjen. Men det fik jo ogsaa vcrre det samme,
naar bare jeg engang künde nyde den Glcrde at komme hjem
frisk og sund som for, da Du saae mig, saa vilde nok vor
Sorg glemmes igjen. — M in Sester Oline har skrevet til
mig, at hun har vcrret hjemme for at tröste Dig lidt; men
hun siger, at Du er saa vankelmodig; men, kjcrre Kone, det
maa Du ikke vcrre, for jeg kommer nok med Guds Hjcrlp
hjem til D ig, om det ogsaa varer lcrnge, og saa vidt jeg veed,
saa lider Du jo ingen Nod. Nu vil jeg bede Dig, kjcrre Kone,
at Du skriver mig snart til og lader mig vide, hvorledes at det
er med min Softer Marie, om hun er kommen sig igjen, og
kjcrre Kone flriv endelig, naar det er min Datters GebuerSdag,
for Tanken om hende gjor mit Hjerte og Sind glad hvert
Oieblik paa Dagen, og jeg tcrnker, at naar jeg kommer hjem
igjen, saa kan hun komme mig imode. Lad mig vide om Du
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har faaet den Bise, som jeg senkte hjem i et Brev, for ellerS
vil jeg sende en anden. Nu vil jeg ende min Skrivelse med
en flittig Hilsning til alle gode Venner, det onskeS venskabeligst
af bin til Doden tro hengivne Mond
Lars Hansen Ammindrup.

36.

Morten Jensen Vognseru- til sine Venner.
Nordsjcrlland.
Veile 18 August 1818.

-Gode Venner!
.................... Reisen hertil gik meget godt for os. Folk vare
nieget flinke og forekommende imod os, hvor vi kom frem, i
Gjcrstfrihed staaer Jyderne langtfra ikke tilbage for Sjcrllcrnderne,
men omkring hvor Krigsfolkene er, har de mange Besvcerligheder. Bonderne maae holde paa en PladS her i Byen i 24
Timer ad Gangen med Hefte og Vogne flrrdige til at kjore
hvornaar det paakrcrves med Fourage, Brod og Kjod og andre
Dele, som uddeles til Armeen. Det er visselig ikke behageligt
og det gaaer paa to Gange om Ugen. Borgerne ere ogsaa
Haardt nok lcrssede med Jndqvartering; men man Hörer ingen
Klager derover, de bcrrer alle Byrder med den bedste Billie, og
de ere rede til at opofre Alt for Fcedrenelandet. Jeg kan nu
ikke fortcrlle Eder stört mere om de Gjenstande; men jeg vil
beflrive Eder noget om, hvorledeS det ellerS staaer til i Jylland.
Egnen, hvorigjennem jeg er kommen, er meget smuk, isocr om
kring Skanderborg. Der er det meget behageligt, uden for
Byen er en temmelig hoi Bakke, hvorpaa Frederik den SjetteS
Mindestotte er opreist; den er udmcrrket smuk. Stötten selv er
af Steen med mange smukke Marmor-Figurer, og oven paa
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Stötten staaer KongenS Brystbillede med den nedlagte Krone
og Scepter og Hovedet omsiynget med en LaurbcrrkrandS; paa
den ene Side staaer FrihedS-Engelen med det brudle Aag i
Hcrndcrne, paa den anden Side staaer en Engel med RetfcrrdighedenS Vcrgtflaal. Der er ogsaa mange smukke Jndstrifter; jeg beklagcr kun, at jeg ikke havde Skrivetoi vedHaanden, da jeg var ude at beste den. Men jeg havde ncrr forglemt Pladsen, den er smukt indhegnet og anlagt med Gange
og Blomsterbed, og paa denne Hoi seer man ud over en stör
og berlig Ferskvandsso, som ncrsten heelt omgiver Byen, afvexlende Skove og Bakker og flade Enge. Nu maa jeg fortcrlle
Christen lidt om Agerdyrkningen. Den staaer, saavidt jeg har
stet, langt tilbage for Sjcrlland. Det seer daarligt ud som
Saden ligger og flyder paa Markerne, Brakmarkerne seer Heller
ikke ret godt ud, og Soeben er simpel de fleste Steder jeg har
stet; Hefte og Qvcrg troer jeg nok over det hele taget er bedre
end paa Sjcrlland. Men, gode Venner, I er vel snart kjed af
bette, og jeg har ikke noget merc Interessant at skrive om. Jeg
bedcr Eder at Hilst Ebers gode Venner fra mig og til Sln tning vcrre I og Ebers kjcrre Born venligt hilsede fra Ebers
stedse hengivne Ven
Morten Jensen Vvgnserup

37.

Jorge« Christensen til en Ben.
Iste JcrgercorpS.

Grenaa-Egnen.
G reis 18 August 1848.

Kjcrre Ben!
Jeg havde forleden den Fornoielse at modtage Brev fra D ig,
det vil da sige i min Moders Navn, og glcrder det mig jo
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altid at höre fra Eder, men jeg vilde gjerne have, at Du fkulde
flrive mig nogle Historier fra Egnen, naget am Giftermaal,
Forlovelser og saadanne Historier og iscrr am Du künde fkrive
mig am en kjon kille Pige med nogle kjonne blanke Spccier,
som forskrcrkkeligt gjerne vilde have mig. Finder Du saadan
en, maa Du endelig sige hende, at jeg
er fcrrdig til at
gifte mig, saasnart dette Pillcri er forbi, og saa maa Du lade
mig det vide, men »den Specier „ytter det ikke nagen melder
sig, for jeg er kjed af at boe uden Seng, og af tort Brod og
Band har jeg aldrig godt kunnet leve. Forovrig ligge vi her
og kjede os, nei saa var det bedre dengang vi holdt Gndstjeneste sammen med PreuSserne og Bosscrne de prakede og
Kanonerne sang Psalmer og sagde Amen, cnd nu da de driver
os sammen som en Flok Faar paa en Mark og praeker for os.
Jeg vilde onske vi snart igjcn künde komme til at höre de
gudclige Ord som Kanoner og Niflcr tale og som er det sidste
Amen for mangen brav Karl, mens de bringe mangcn Stymper
til at pisse i Buxerne af Forfkrcrkkelse; men vcrrft er bet for
dem der doe af Angst; thi om dem siger et gammelt Ordsprog,
at de skal begravcs i Nendestenen, godt nok til de"Halunker,
skjondt det er det Samme, hvor de Putter En hen, naar man
har bürst den Smnle Üiv fra sig. Men nu nok af den Suurdeig, og nn til det, som var den egentlige Grund til, at dcnne
Epistel blev til i Dag. Jeg modle ncmlig i Dag 2 Mand
fra vor Bn, Mikkcl Mogensen og HanS Pcrver, som havde
vcrret dimitterede; de bragte mig Hilsener fra Dig og bade og
at Hilfe, dersom jeg skrev. Og nu Farvel! min gamle Ve», og
gib vi snart kunne drikke en Sopken sammen hjemme i god
Ro og Mag. H ils D in Kone mange Gange og naturlig
min Fader og Moder og hele Familie, selv hilses Du mange
Gange af bin stedse hengivne Ben
Jorgen Christensen.
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38.

Peter Thielsen M -ller til sin Broder.
3die Dragonregiment.

Uge i Nordslesvig.
Aarhuus 19 November 1848.

Kjcrre Broder!
............Eftersom Rygterne gaaer, künde man snart troe, at I
vare odelagte, thi alle beklage de stakkels Nordsiesvigere og de
vilde alle gjerne beskytte Eder, naar det kun var mulig; men
Köngen tor ikke sende Krigsfolk derop, thi det strider imod Lov
og Vaabenstilstand; men til Foraaret vil vi vistnok komme op
til Eder; thi den 26 Marts skal Krigen aller tage sin Begyndelse; thi der er siet ingen Udveie at see til Fred; thi Tyskerne
og Englcrnderne vil have Hertugdommet Slesvig deelt ved
Gjenner Bugt; men da svarede vores elskede Konge, nei, for
bette skal fkee, at jeg skal see mit Rige og min Faders Arv
adsplittet, da vil jeg for nedlcrgge min Krone, og fra alle
Sidcr indgives der Skrifter til Köngen, at alle vil kcrmpe til
det sidste Aandedrcrt, naar de kun kan see de stakkels SleSvigere befriede. I Vinter bliver der lcrrt i Danmark 30,000
Mand, saa at vores Armee til Foraaret skal udgjore 60,000
Mand, og da haaber jeg nok mcd Guds Hjcrlp, at vi vil faae
Tyskerne drevne af Ebers Grcrndser............Nu er jeg kommen
til at ligge hos en Oberst Guldberg, som jeg haaber bliver mit
Binterqvarteer, dersom vi bliver her; men det er ikke vist, thi
vi ligger altid reisefcrrdig, saasnart Tyskerne gjor Opror; men
jeg frygter slet ikke for Krigen; thi jeg veed jo, at Gud er almcrgtig, Han gjor alt hvad Ham behager. Sorger derfor ikke
over mig, om jeg endog skal nedlcrgge min Sabel for FjenderneS
Fodder eller mit Legeme paa Valpladsen; naar jeg gjor mit,
da haaber jeg ogsaa at Gud vil gjore Hans. — Jeg lever ogsaa ret fornoiet, men jeg er dog aldrig saa glad, som naar jeg
seer et Brev fra Eder eller fra en anden god Ben, hvorfor
jeg takker Eder meget for hvert Brev og hvert Onske I har
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strevet til mig . . . . Nu en flittig Hilfen til Eder alle, jeg
er og forbliver
EderS oprigtige
Ben og Broder
Peter Thielsen Meller.

39.

Peter Thielsen Möller til sin Svoger.
3die Dragonregiment.

Uge i NordfleSvig.
Aarhuus 28 November 1848.

Gode Svoger og Den!
Efterat jeg nu atter har forandret mit Opholdssted, saa
holder jeg det nu for min Pligt at lade Dig, min dyrebare og
uforglemmelige Ven, det vide, og tillige ligger der mig en anden
Ting paa Hjertet, som jeg beder Dig om med det Forste at
desvare mig.
Jeg har nemlig i de sidste Dage flere Gange hist og her
lcrst i Aviserne, hvorledes Benderne i Notmark haver bortviist
og forjaget vor kjcrre Praest Petersen fra Ebers D . Jeg for
min Person kan ikke andet end sige, at det gaaer mig meget
til Hjertet; thi naar jeg tcrnker tilbage paa de henrundne Dage,
da kommer mig mangt et christeligt Sprog og et venligt og
lcererigt Ord mig i Tanker, ja mangen en god og christelig Prcrdiken samt kjcrrlig Formaning af Ham staaer der endnu tilbage
i mit Sind, og Gud gib de aldrig maatte forglemmes. Nu
seer jeg, at det Ord snart er gaaet i Opfyldelse, som Han sagde
den Dag Han gjorde sin AffledSprcrdiken i Uck, da Han med
vaade Dine sagde Menigheden Tak for de mange glade og
lykkelige Aar og Dage, som Han havde tilbragt i dereS KrcdS;
ja, tilfoiede Han, maaskee de haver vcrret de lykkeligste, jeg nogensinde i mit Liv flal nyde; og det seer nu ogsaa snart ud efter,
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at det Gode er forbi for Ham, iscrr naar vi Danfke, som vi
haabe, flulde vinde Seier. Og derfor er det det, som ligger
mig saa meget paa Hjertet, at jeg gjerne vilde vide, om Han og
virkelig har forseet sig saa meget, at Han havde fortjent saa
fkammelig at blive bortviist og kalbet frit ud en LandSforrcrder.
Skriv mig derfor snart til, hvad Han har gjort, og om de har
handlet med Ham efter Ret og Fortjeneste, og skriv tillige, om
Du veed hvor Han er bleven af. E r Han skyldig, da Gud vcrr
den arme Synder naadig.
. . . . Siden vil jeg flutte Brevet med det Vnfke, at det maa
antrcrffe D ig med Sundhed og veltilfreds Sind. Det bliver
vist ikke anderledes end at vi til Foraar skal op og slaaes, og
da vil vi onfke at Tyskerne rigtig faae dereS Knock, saa kommer
den gode Tid. Nu en flittig Hilfen fra mig, jeg er og forbliver
indtil Doden
D in oprigtige Ven
Peter Thielsen Möller.
Lev vel, forglem mig ei.

1849 .

40.
Tonne Petersen lil sin Kone.
Iste Forstcrrknings-Bataillon.

Vordingborg-Egnen.
V ilsle v 14 Ja n u a r 1849.

Kjcrre elskelige bedste Kone!
Jeg kan nu, Gud vcrre lovet, glcrde Dig med den Tidende,
at jeg atter er sund og frifl. Jeg forlod Sygehuset igaar,
som var den I3de, og er atter i mit gamle Kvarteer; der laa
dit Brev og ventede paa mig . . . Du maa gjemme Mine Breve
til en Erindring om din kjcrre Mand; thi ingen af os veed,
om vi nogensinde mere er saa lykkclige at modeS igjen. Thi
paa lige Tid seer det farligt ud med Krigen, og den vil vist
udbryde endnu meer frygtelig og med storre Anstrengelse paa
begge Sider end sidste Aar, og der vil vanke blodige Pander;
men vi vil tröste os ved det Bedste og iscrr ved, at hvem Gud
vil bevare, Han er uden Fare. Skriv mig snart til og fortcrl
mig Priserne paa Scrden, og om Du har folgt nogen Havre
siden, og ligeledes hvad Herremanden sagde, om Du har talt
med Ham. Thi jeg indseer meget godt, kjcrre Ven, at det vil
blive Haardt for Dig at betale Udgifterne; men jeg beder D ig,
giv Dig tilfreds, thi det kan maafkee gaae bedre end Udseendet
er paa lige Tid, og Du kan troe, bedste Ven, at jeg tcrnker
lige saa meget paa vor Gjcrld og Udgifter som Du, men jeg
har et godt Haab. Naar blot Krigen künde faae en Ende og
jeg künde komme sund og frisk hjem til D ig , bedste Kone, da
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vilde vi strcrbe tilsammen og omgaaes hinandcn i Enighed og
Kjcrrlighed, og naar saa Gud vilde lcrgge sin Velsignelse til,
saa kom vi nok med Tiden ud af det. Og det stulde gjore
mig ondt, om Nogen stulde bedrageS det Ringeste fra for
deres gode B illie; men det stulde bcdrove mig ligcsaa meget,
hvis Du vilde fortryde, at Du saa tidligt blcv Kone og stk saa
störe Sorgcr;-thi jeg fortryder ikke, at jeg er HnuSmand og er
i Gjcrld, og meget mindre, at jeg er bin Mand. Nei! det
kan jeg ikke fortryde, hvordan det end gaaer for os, gode Ven.
Paa lige Tid er Havren her lige saa dyr som Rügen, den
kostcr 5 Akk. lybsk, hvilket er 16 Rigsbankmark, og det er
Ufreden, der har forstyrret Kornhandelen, men vi vil haabe en
bcdre Tid. Hvis Du vil, saa troer jeg vist, at det var bedsl,
Du saae at faae min Broker hjem til Maidag at hjcrlpe Dig
med alle Dele, thi mig ka» Du ikke vente saa hastig. Nu
bedes Du at Hilfe alle Slcrgtningcr og Penner fra mig, og
Du, kjcrre, dyrebare Kone, Du hilses tusinde Gange paa det
Kjcrrligste og Vcnligste fra din evig elstcnde Ben. Nu vil jeg
flutte mit Brev og onste det maatte treffe Dig og Son og
Softer ved en god Helsen. Nu kjcrre Kone, Adio, Levvel til vi
sees igjen, det onskcr af Hjertet din til Doden tro hengivne
Mand og bedste Ven
Tonne Petcrsen.
Min gode Maren Kirstine levvel! Levvel! Levvel!

41.

Jakob Nielsen til en Ben
8de Bataillon.

Lemvig-Egnen.
Tjuskjcrr 7 Februar 1849.

Gode Ven Christen Thomsen!
Efterdi jeg nu har skreven til dine Naboer, saa kan jeg
Heller ingenlunde forbigaae at melde Dig et Par Ord om min
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Tilstand. Da Du fra min Side af anseeS for en af mine
bedste Venner her paa Jorden, derfor haaber jeg ogsaa nok, at
Du ikke bliver vred eller fortrydelig over, at det kommer bag
efter. Thi med Tiden kommer den jo ogsaa til Molle, som
kjorer med Stube, saaledeS lyder Ordsproget. Jeg vil nu forst
og fornemmelig lade Dig vide, at jeg er endnu ved min forrige Helbred og Sundhed, tiüigemed et frit Mod, men det vil
da sige, saalcrnge jeg har ikke seet noget til Tydskernc, da kan
vi jo sagtens vcrre ved et frit Mod. Men naar vi engang
fkal fremtrcrde med dem paa Kamppladsen, at stride for vort
kjcrre Danmark og Fcrdreland, da er det forst, at vi fkal rose
os af vores Tapperhed. Thi saalcrnge vi er uden Fare, da
kan vi nok regne os iblandt dem, som er ved et frit Mod.
Men jeg vil nok bede til Gud, at Han vil lade mig blive ved
Helbred og Sundhed, og uforsagt, naar jeg fkal stride, og at
Han stedse vil styrke og hjcrlpe baade mig og os alle, at modstaae og overvinde alle de Farer, som truer nu at ville mode
os, saa at vi kan vinde en mandig Seier, og drage hjem igjen
med Glcrde, og siden leve i Fred og gode Doge. V i behover
jo ikke at tvivle om, at den gode Gud ikke vil hjcrlpe os; jo,
naar vi blot vil bede Ham, da er Han strax rede til at hjcrlpe,
naar vi bede med Alvor, thi det er jo ligesom om et Svar
kom tilbage i vort Jndre og siger: frygt ikke, jeg vil ikke slaae
Haanden af Dig og ingenlunde forlade D ig, saa at vi kan
gaae lige mod de stakkels Tydskere og sige med et frit Mod:
Herren er min Hjcrlper, jeg vil ikke frygte; og naar Gud er
med os, hvem kan vcrre imod öS? — Min Ven, dersom Du
engang fkal indtrcrdc i den Stand, hvori vi nu er, da fkal Du
ikke sorge eller mistrosles, men slaae al Sorg tilside, thi Du
kan i al bin Magelighed lcrre, hvad der Hörer til. Nu i Tiden
har vi de herligste Dage, vi nogensinde kan vente; vi har nu
ligget her i al Rolighed siden den 25 December og har ikke
udrettet noget stört Anbei end at vi gaaer til LcrSning et Par
Timer om Dagen; og naar Veiret er rigtig godt, saa gaaer vi
til lidt ExersitS eller Felttjeneste, det er ingen Ting. Den
ovrige Tid har vi til at ryge Tobak og gaae i Byen og dritte
6
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Brcrndeviin, spille Kort o. s. v. Og om Morgenen Kl. 10
kommer vi op, enten det er Dag eller ikke, det er ligemeget.
Saadant gaaer det til, min Ben. V i har saa mangen en fornoielig Time, thi der er idel Lystigheder. Men jeg flal Heller
ikke ncegte, at der opstaaer jo ogsaa imellem en flrcrkkelig Gysen
i öS ved Tanken om de mange Kugler, som der uden Tvivl
engang vil suse öS om Orerne; men den Gysen flaaer vi strax
tilside med en halv Poegel og et GlaS O l. Men naar Tiden
kommer, da vil de vel ikke saa let kunne forjages; da flal vi
jo med Alvor anraabe den almcrgtige Gud om Hjcrlp. Ja nu
vil jeg ikke lcrngere vedblive med min Hellighed, for saa er jeg
bange for, at det gaaer over til Skinhellighed, endfljondt Svend
Stör og jeg, vi er indqvarteret hoS heilige Folk, og vi er
mangen Gang med til deres Helligforsamlinger, men Du kan
nok vide hvorledeS det gaaer, naar jeg flaaer los at sprutte.
. . . Fortcrl mig, HvorledeS Ebers Juleglcrder flaaer til, hvilke jeg
havde ventet at tage Deel i, men det flog mig feil. Nyheder
bar jeg forsaavidt intet af, andet end vores Loitenant, som
var afreist til Kjobenhavn den Tid jeg var hjemme, Han er nu
kommen tilbage igjen. Han er bleven Kapitain og tillige Nid
der af Dannebrog. — Du kan troe min Ven, at Soldaterne ved
voreS Compagni de modtager mange Breve fra Pigerne i Holstebro.
Det er gaaet reen splittergal med mangen en af dem; ja Ver
den vil formere sig. De det bekjende maae, Nu sigcr jeg ei mere
Dig, Du kan mig vel forstaae. Men, Gud fleeLov, der kom
mer ingen til mig, jeg har modtaget ikkun eet Brev fra Holste
bro og det var min Sjoel ikke fra Pigerne, maae Du troe. Nu
har jeg ncrsten ikke mere at sige Dig den Gang, for mit Papir
gaaer til, og nu vocltede jeg mit Block.
Jakob Nielsen.
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42.

Peter Thielsen Möller til sin Svoger.
3die Dragon-Regiment.

Uge i Nordflesvig.
Norre Bjerre 28 M arts 1849.

Kjcrre Svoger og Den!
Med Glcrde kan jeg melde D ig , at vi nu alter har forladt AarhuuS raste og fornoiede sidst afvigte Torsdag Morgen
den 22 Marts. V i forlode Byen under Sang og Hurraraab
og bleve fulgte over j M iil ud paa Landet af Byens Borgere,
hvor de siden toge Asfled med os under en stör Deel vaiende
DannebrogSflag og et lystigt Hurraraab. V i reiste ud fra
AarhuuS i den Forventning, at vi strap ved VaabenstilstandenS
Ende stulde rykke ind i vort kjcrre Hertugdomme Slesvig for
at forlose dem af det saa lcrnge truede Aag; men ak, denne
Glcrde varetze kuns kort. Denne Asten reiste vi til Byen
Hverring imellem AarhuuS og Horsens, ncrste Dag fortsatte vi
Reisen igjennem HorsenS og her til Bjerre, som ligger 1 M iil
sndlig for Horsens. Her erfarede vi nu, at Vaab'enstilstanden
alter stulde forlcrnges, og Gud veed nu, hvorlcrnge vi flal blive
liggende her, thi nu har vi begyndt her at holde Vvelse.
Hoad vores elstelige Familier og Venner i Hjemmet angaaer, da har jeg nylig modtaget et Brev dateret den 6 Marts,
hvoraf jeg seer, at de ere alle, Gud vcrre lovet, friste og sunde
og lever beständig i det Haab snart at see öS Danflere, men
Gud veed nu, hvornaar det nu vil blive, thi vi faaer ingen
Ting at vide; vi ligger her som i en Drk og faaer ikke at
vide, enten vi flal frem eller tilbage; men vi haaber dog daglig
snart at komme til at fortscrtte Reisen videre Syd paa. —
Kjcrre Ven, naar jeg betcrnker mig, da er det et vigtigt Punkt
vi nu staaer paa; vi have siebet voreS Sabel og saaledeS sat
os i Anmars, uvidende om, hvis Liv dette Aars Blodbad
stulde gjcrlde; men dette flal stet ikke crngste mig, thi jeg vil
6*
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gaae saavel Krigen som Doden imode med den Tanke, at hvem
Gud vil spare er uden al Fare. Ja , kjcrre Svoger, beed med
mig og for mig, at Gud vil give mig Kraft og Styrke til at
fore RetfcrrdighedenS Svcrrd, saa at vi engang künde vende tilbage med Seier, ZEre og Agtelse; og fluide det vcrre den almcrgtige Guds Villie, at jeg i bette Aars Krig flulde segne ned
for Fjendernes Fodder, da vil jeg haabe, at Gud vil vcrre mig
arme Syndcr naadig; og flulde det vcrre den Almcrgtiges Villie,
at jeg flulde naae den vcrrste Lod, enten at komme tilbage som
Krobling eller tages til Fange, da vil jeg bede til den Almcrglige, at Han vil give mig Trost i Noden og Taalmodighed i
Lidelser. . . .
Siden vil jeg onfle D ig en glcrdelig og lykkelig Paastefest,
hvad enten Du tilbringer den paa Als eller i vores Hjem, og
flulde Du komme hjem, da beder jeg Dig at Hilfe alle Familier og gode Venner, tilsidst vcrre Du paa det Venligste
hilset fra
bin oprigtige Ven
P. T . Poller.

43.

Johan Levring til sin S-ster.
3die Reserve-Jcrgercorps.

Viborg-Egnen.

FalSled vcd Bogense 29 M arts 1849.

Kjcrre Softer!
Med Glcrde har jeg modtaget dit kjcrre Brev, hvorfor jeg
takker D ig meget, men vcrr kunS ikke bedrovet, kjcrre Softer,
for mig, thi jeg lider ingen Nod, jeg er frifl og rafl og Strabadserne gjor mig ikke noget. Jdag har jeg marseret 5 M iil
i Band og Snee til midt paa Benene, og jeg künde gjerne
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gaae 5 til; jeg har 2 Par gode Stovler, som min Skomager
har lovet mig, at jeg kan gaae baade gjennem Jld og Band
med, og gode nye Kloeder har jeg; Penge mangler jeg Heller
ikke; jeg har 3 svenfle Solvdalere i min Pung og imorgen er
det Lonningsdag. Men jeg veed nok, Du er bange for at
Tydflerne stal fkyde mig; men det skal Du ikke vcrre bange for,
kjcrre Softer, men jeg har i Sinke at flyde en god Deel af
dem. Imorgen stal vi over til Als, og maaflee iovermorgen
begynd'.r vi med voreS Haandtering.
H ils mine Forcrldre og Soflende og alle gode Bekjendtere,
bin Mand og begge dine kjcrre Born fra
din oprigtige Broder
Johan Levring.

44.

Rasmus J-rgensen til sin Kone.
lste Reserve-Bataillon.
Kjcrre Kone!

Frederikssund-Egnen.
B ib y paa A ls 9 A pril 1849.

Nu har jeg igjen lidt bedre Leilighed til at strive Dig til,
min dyrebare Ben. Jeg er endnu Gudsteelov ved en god Hel
sen og har det godt, og jeg har nu oplevet et af de rcrdsomste
Skuespil, som jeg maaflee aldrig mere bliver Vidne til. Langfredag Middag angreb de Tydste de Danfle med stör Heftighed,
bvorved de Danfle maatte retirere ind imod Satterup, hvor vi
stod paa Kirkegaarden til Reserve, lste Compagni maatte nu
trcrkke ud til Hjcrlp og der opstod en heftig Gevcrrild, som vedvarede i flere Timer, indtil 3die Jcrgercorps kom dem til Hjcrlp,
da det hjalp meget. Derpaa stk de Tydfle nogle Kanoner op
paa en Bakke og begyndte heftig at angribe de Danfle, men da
kom der hurtig Bud ind til Byen efter 3 af vore Kanoner, og
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det varede Heller ikke loenge, inden de begyndte at kjore frem og tilbage
og tilsidst flygtede de det bedste de künde ind i en Skov, og strax
derefter begyndte den fjendtlige Kjcrde ligeledeS at retirere, hvorved de vistnok labte cn Deel Folk, thi der var saa tykt som
Krager. Af vores blev der ligeledeS en Deel skudt og saaret,
og Iste Compagni tabte allene en SneeS Mand. Henimod Aften
stak voreS Jcrgere Jld paa en B y , henved 5 Steder brcrndte,
thi Ingen tcrnkte paa at flukke. Det var rocdsomt at gaae over
Valpladsen, thi der laae Dode og Saarede bag Grofterne, og
rundt omkring laae Tornystre og Sabler og Gevcrrer og Chakoer,
hvor man künde see at Kuglerne havde gjennemboret deres Hoveder. Nu har jcg i Korthed forklarct Dig det vigtigste af
Slaget min Ven, og lever jeg at komme hjem til Dig saa kan
jeg forklare det noiere, thi jeg saae det saa noiagtig, for Kirkcn
laae paa en Bakke, og det var ikke over 1000 Alen i det
Lcrngste, at Slaget stod fra os, og undertiden var det meget
ncrrmere. Peder Olsens Ole og NilauS var begge med, men de
flap begge' godt derfra og de vare de forste, jeg saae efter.
Havde vi, som stod og saae paa det, kunnet faaet,Lov til det,
da havde vi gjerne gaaet med, thi vi blev ganske opbragte over
at see paa det. LoverdagS Aften gik vi til Dyppel og laae der
om Natten 250 Mand i hver Gaard, og Paaskemorgen maatte
vi tidlig rykke ud, da vi ventede at Fjenden havde angrebet os,
og om Aftenen og om Paaskenat maatte vi rykke til A ls; thi
Köngen havde vcrret over og seet de Dode og Saarede og derpaa takkede Han öS alle for det Mod og Tapperhed, vi havde
udviist paa vores Strabadser. Men, tilfoiede Han, da jeg seer,
at alle Tydfklands Fyrster og Konger forener sig om at trcrde
Danmarks Ret under Fodder, saa flal ingen danfk Mand mere
offre Liv og Blöd for den Sag, men trcrkke sig tilbage til Als,
indtil en günstig Leilighed fremviser sig til at hoevne Danmarks
Forncrrmelse; og derfor kommer vi ikke i Slag mere, forend vi
faaer Hjcrlp. Nu vil jeg flutte mit Brev med mange kjoerlige
Hilsener til D ig min Ben, og jeg onster, at vi snart maatte
gjensceS, thi det er jo noget kjedsomt; vi haver ikke vcrret af
Klcrderne i 10 Dage og de fleste af dem have vi tilbragt under
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aaben Himmel; men ellerS har jeg det meget godt og jegtranger ikke til naget, og naar jeg var Dig naget narmere, künde
jeg godt hjcrlpe Dig med nagle Penge min Ven. Level min Ven
til vi seeS igjen.
RaSmuS Jorgensen.

45.

Rasums Iorgensen til fine Foroeldre.
3die Rcserve-Jagercorps.

Laaland.

Skovby vaa A ls 1t> A p ril 1849.

Kjare Forccldre!
Jeg har lcrnge ventet paa Brev fra Eder, og nu frygter
jeg nasten for, at I ikke har faaet det Brev jeg sendte Eder
fra Odense. Jeg havde troet, at vi skulde have reist til Jylland,
men i det Sted reiste vi fra Fven lige til Als. Her ankom
vi den 31te Marts am Aftenen og dlev da endelig indqvarteret
langt ud paa Natten. Om Morgenen Kl. 3 den 3die April
rykkede vi ned imod Sonderborg, hvortil vi havde 2 M ile, og
saasnart vi vare komne over paa Sundeved, begyndte vi strax at
gjore de scrdvanlige Forberedelser, naar vi har Fjenden lige for
Neesen; men vi kam ikke i Käst med Tydskerne den Dag, derimod kom vi i Qvarteer i
Satterup ved
Midnatstid. Allerede
denne Dag havde nogle af vore Trapper en lille Samtale med
Tydskerne paa nogle Timer, men drev dem tilbage. Det Samme
har verret Tilfcrldet baade den 4de, 5te og 6te April; altsaa fire
Dage i Rad, hvilket I vistnok har kunnet höre og »den Tvivl
ere Mange bekymrede for dem, de har med i Krigen, indtil de
faaer at höre fra dem, og derfor skriver jeg bette Brev, saasnart
det har vcrret mig muligt at kunne det. Jeg kan nu forsikkre
Jer, at jeg ei langer har Aarsag til at vare vred over, at jeg ei
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künde komme med. Langfredag fik jeg den Fornoielse, hvis ellerS
jeg tor kalbe det saaledeS. Om Formiddagen blev vi lost af
Feltvagt og kom tilbage til vores Qvarteer i Sattrup, hvor vi
meente at ville sove, da vi flere Ncrtter kun havde sovet lidt;
men vi havde ncrppe vcrret i Qvarteret i 2 Timer, forend det
som scrdvanligt begyndte at knalde ude i Forpostkjceden. V i
maatte nu ligesom de andre Dage rykke ud i storste Hast. Da
vi kom op til Sattrup Kirke, hvor vi havde voreS AllarmpladS,
mcrrkede vi strax at Tydflerne havde drevet voreS Kjcrde ncrsten
ned til os, og nappe kom vi op over to Marker, forend Kuglerne
peb over os. Kjcrden blev nu af Officererne drevet fremad igjen,
men det var anden ForstcrrkningSbatallion, lütter nybagte S o ldater, de kunne ikke staae for Skud. Vores Corps maatte altsaa frem; men nu fik Piben en anden Lvd; vi angreb dem med
en saadan Heftighed, at de retirerede saa stcrrkt over nogle M ar
ker, at vi ncrppe künde folge dem. B i naaede snart at drive
dem op til Landsbyen Ullerup; men her havde Fjenden For
delen paa sin Side, thi Byen ligger hoit, og lige for vores
venstre Flanke var en hoi Bakke, hvorfra et fjendtligt Batterie
beflod os med Kugler og Granater, medenS Gevcrrkuglerne peb
omkring os omtrent som naar det hagler; jo jeg takker, det var
en smuk Musik. Vores Corps dannede Centrum, medenS B atallionerne stod paa begge Flanker. V i kom altsaa ligefor Ulle
rup, som Fjenden havde besät; men her maatte vi kcrmpe i flere
Timer, thi Fjenden var os langt overlegen i Styrke, men Gud
vcrre lovet, ikke i Tapperhed og Udholdenhed; thi saavidt vi
künde skjonne, havde vi omtrent 14 Batallioner, vores Corps
og et Batterie. T il Lykke for os fik vi drevet det fjendtlige
Batterie fra Bakken, som strax blev besät af vores, og nu blev
Tydflerne saaledeS befludt i dereS hoire Flanke, at de umuligt
künde holde Stand. Vores Corps trcengte nu beständig ind
paa Byen, og kort efter var den i vores Magt. Tydflerne
havde nu ingen Stottepunkt mere og lob nu, som om de flulde
havt Penge for det, lige ind i en Skov, hvor vi ikke vel künde
drive dem ud, da vi vare for faae og det tilligemed var Asten.
Det var en varm Langfredag. Kl. omtrent 2 kom vi i Jlden
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og var ikke et Dieblik frie, for Alting vor forbi, og bette fleete
ferst da det omtrent var Asten. Underligt nok er det, at vi i
kenne Kamp ikke mistede flere. Af vores Compagnie har vi
3 Dode, og 2 Saarede; det hele Tab, som vores B r i
gade leed, anflaaes til 200 Mand med Dode og Saarede.
Af mine Bekjendtere hjemme fra er der ingen hverken Dode
eller Saarede. V i har nu saavidt jeg veed hele Tydflland at
slaaes med; Preusserne ere komne med, men vi har ikke havt
med dem at gjore. JLoverdagS kom Köngen til öS, da vi laae
i Dyppel, og i Sondags (Paaskedag) trak hele vores Styrke
sig tilbage til A ls, og vi skal formodenlig nu ikke slaaeS mere,
forend vi faaer Hjcrlp, hvilket jeg haaber ikke vil vare saa
loenge . . . .
Jeg flal nu ikke mere flamme mig ved 3die Reserve-Jager
corps; thi Langfredag reiste det fit Navn til 8Ere igjen.
H ils alle gode Benner. I vcrre kjcrrligst hilset fra EderS
hengivne Son og Broder
Rasmus Jorgensen.

46.

Premierlieulenant S . Lundby til sin Moder.
Tandslel Prcrstegaard paa A ls 12 A pril 1819.

Kjcrre Moder!
Min Tanke soger Dig ved Dag og Nat, og det veed jeg
jo, at Du beständig er hos mig, at Du beständig langes efter
at vide noget om mig, om jeg er rast, hvor jeg fcerdes, med
mere, og fee Kjarmoder! jeg iler med at benytte denne usadvanlige rolige Eftermiddag, uagtet jeg ogsaa paa min Side
langes saa inderligt, saa hjerteligt efter dine velsignede Linier
med Efterretninger fra Dig og Dine. De sidste Doge i MartS
forlod 4de Brigade, hvortil Hörer 5 Batailloner, Veile og Om-
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egn, gik over Middelfart, derfra til ASsenS, indflibedes her og
landede efter meget anstrcrngte Marcher og en hundekold Over»
fort paa Als den Iste eller 2den April. Min Forretning, be
ständig at gaae iforveien og arrangere Qvarteer og Bespiisning,
var en ikke saa ringe Sag. Den 3die gik alle paa Als vcrrende
Tropper over i det Sundevedfle paa 4de Brigade ncrr, der udmattet, og uden Hefte og Train, som forst ankom den 5te, blev
posieret i Reserve i Sonderborg. Tropperne gik rast frem i
Sundeved, de eventyrligste Rygter om tydfle Fänger vare i Omlob, da man med Et standsede i Egnen af Gravensteen — saalangt bleve de flesvigholsteenfle Tropper kastede tilbage; de an
fortes af Major Staffeldt, en danflfodt Mand og tidligere
Officeer. Man kom nu — og som det lod — forst nu til den
Erkjendelse, at der i Fjendernes Rcrkker fandteS Tropper fra
alle tydfle Contingenter. Jndtil den 8de holdt vore Tropper
Stand. Daglig sendtes 5 n 6000 Mand friste Tropper frem
og angreb vore Forposter saaledeS, at vor Armee, nu kun lillc
i Sammenligning med de indstrommende MaSser, paa denne
Maade blev daglig formindflet og svcrkket ved den beständige
Allarmering. Major LorentzenS Bataillon alene havde paa 1
Dag 2 dode Officerer, Lieutenanterne Jahn og Kohl, desforuden
6 saarede, hvoraf 2 som Folge af deres Saar faldt i Fangen stab, og 46 Mand Saarede, hvoraf flere dode. Den 8de gik
Alt tilbage, efter at have gjort den sorgelige Opdagelse, at den
tydfle Armee fra Flensborg og nordefter nceppe overdrives ved
at anflaaeS til 80000 Mand. De 5 Dage gave 17 saarede
og 2 dode Officerer og circa 200 Mand enten dode eller saarede.
Det var et Haardt Tab uden at vinde Noget; dog er det vitterligt, at det Mod og den Koldblodighed, som de Tropper, der
vare i Jlden, lagde for Dagen, har aflokket FjendenS Beundring,
der, stolende paa sine uhyre Masser, havde ventet at trcrffe Ar
meen i en forknyt Tilstand. Fra den 8de April om Aftenen
overtog 4de Brigade Bescrttelsen af Dyppelbjerg. Det var om
Aftenen silde, og Generalen bad mig fee efter, hvorledeS Feltvagterne bleve udstilte. Ostenvinden tromgte lige ind til Skindet,
morkt og koldt var det, det var en hceSlig Tour, den varede for
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mit Dedkommende til Kl. 2 om Natten — det var en stram
Tour. — Den 9de flyttedeS ArmeenS Hovedqvarteer til Middelfart, og 4de Brigade aflosteS af Brigaderne Meza og Schleppe
grell. — I en af Fcrgtningerne reed Meza frem med sin Stabs
chef, holdt og saae frem i Terrainet, da kom en fjendtlig G ra
nat, som tog Hovedet af hanS Stabschefs, Capt. Worishsffcrs,
Heft, sprang derpaa, et Stylte bvrtrev Skulderdistinctionerne af
Captainen, og et andet Stnkke bortrev Mezas ene Frakkefljod.
V i fkal nu rimeligviiS — maafkee alt imorgen, til Fyen og
derfra til Fredericia; thi Fjenden er maafkee alt over Kongeaaen. — Forfcrrdelig sorgelig er Bcgivenheden ved Eckernforde,
Liniestibet sdelagt og funket og Fregatten Gefion i tydfk Bold.
En Mcrngde Mennefler ere sikkert omkomne, og Resten i
Fangenstab. V i have gjort circa 20 Fänger, deraf 2Officerer.
Fjendcns Tab i Sundeved har vcrret betndeligt, en af deres
Bataillons Commandeurer dlev studt. — I det Hele taget
er vor Stilling i Oieblikket tun sorgelig, men med Guds
Hjcelp kan jo alt forandres; ifjor begyndte vi godt og endte
snavS, og iaar künde jo mutigen det Omvendte blive T ilfcrldet. Jeg har stedse det Haab, at naar Tydflland virkelig
vil erobre Holsteen, Slesvig og maaflee Jylland, saa var det dog
forunderligt, om de mennestelige Svagheder, som Misundelse,
Havesyge, Skinsyge m. m ., ikke flulde gjore sig gjcrldende hos
andre Stormagter og saaledes Sporgsmaalet, frelsende for os,
blive — en europcrist Krig. — M in Stilling iaar medforer
fortroeffelige Qvarterer og midt under alle Besvcrrligheder den
störe Behagelighed at have med heilige Folk at gjore. De stakkels Mennefler i Fredericia flygte nu over Hals og Hoved og
faae ncrppe Tid at redde dereS Eiendele. Breve til mig (O rdonnantSofficeer ved 4de Brigade) addresseres sikkert til „Armeens
Hovedqvarteer" uden Angivelse af Sted. — Og nu, Gud i
Himlen vcrre med D ig ! Kjcermoder, og Dine, snart et
Par Ord!
Din i Liv og Dod hengivne Son
Sigvard,
Kjcrre Theodor! Ester GjennemlcrSningen, da send bisse
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Linier videre. E r det Dig muligt, saa frels mine Stümper i
Fredericia, hvis ikke, lad gaae! Lev vel, Gud vcrre med Dig
og Dine!
D in Broker Sigvard.

47.

Brevflriveren ubekjendt.
Ssnderborg 12 A pril 1849.

Kjoere Amalia!
Det vor kun et kort Felttog, vi havde denne Gang, deSvcrrre, Gud bedre det! V i ere nu atter her paa A ls, aldrig
en Smule videre end for Baabenstilstandens Udlsb; og det er
her ncrsten som om der ingen Krig var; thi at der kan vexles
nogle enkelte Skud imellem Forposterne, regner jeg ikke. Dog,
om Tingenes nuvcrrende Stilling kommer jeg til at tale senere;
jeg vil begynde med Begyndelsen, altsaa med vore Troppers
Jndrykning i det Sundevedske d. 3die April. — Aftenen i Forveien
havde jeg faaet Ordre at melde mig ved Hovedqvarteret i
marschfcrrdig Stand Kl. 10; men vidste dog ikke endnu rigtigt,
om Jndmarschen virkelig vilde finde Sted allerede ncrste Morgen
eller forst den paafolgende Dag igjen. Da jeg derfor ncrste
Formiddag kommer over paa Contoiret, hvor man var befljcrftiget med et pakke sammen og lcrSse paa Vognene, var det til
min storste Forundring jeg horte, at General Bülow og hele
Staben allerede om Morgenen K l. 4 vare dragne afsted. Jeg
fik nu ogsaa min Hest fat; men da Veiene overalt vare opfyldte
af Trapper og Vogne» og jeg ingen Oplysning künde faae om,
hvor Staben var at finde, vendte jeg tilbage til Sonderborg,
hvor Bagagen havde Ordre til at forblive indtil ncrrmere O r
dre indlob. Denne indtraf forst ncrste Dag, paa hvilken jeg
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saa stodte til Hovedqvarteret, der var i Stenderup, en Landsby
imellem Nybbel, Satterup og Dybbel. Her oare vi indqvarterede i een Gaard 1 General, 2 Oberstlieutenanter, 1 Major,
3 Capitainer, 4 Lieutenanter og jeg; foruden en stör Mcrngde
Ordonantser, Skrivere, HestepaSsere, Tjenere o. s. v. o. s. v., saa
at Gaarden var fuldt pakket, om Bondergaardene her tillands
end ere endeel rummeligere end paa Sjcrlland. Generalens
Vcrrelse maatte om Dagen bruges til Skriverstue, og i et andet
var der redet Senge paa Halm over hele Gulvet, saa vi vare
om Dagen alle indskrcrnkede til eet Bcrrelse; men da General
Bülow er den venligste og meest ligcsremme Mand under Solen,
var bette saa langt fra at vcrre ubehageligt, at tvcrrtimod bette
nodtvungne fortrolige Sam liv har forflaffet mig mangen fornoiclig Time. Ovcrhovedet udbreder Feltlivet en vis Gemytlighcd over dct Hele. At man maae gjore Afkald paa en Mcrngde
tilvonte Beqvemmcligheder, som man hidtil ncrsten har betragtet
som Fornodenheder, folger af sig selv; men bette erstattes igjen
og det rigeligen as en vis sorglos Tillidsfuldhed, som ikke kan
udeblive saalcrnge ikke scrrdeleö Uheld indtrcrffe. Man levcr
nemlig i Oieblikket. Man sidder rolig i sit Qvarteer; der
blcrses Allarm ; 1, 2, 3 alle Mand til Hest og afsted til Nnbbel
Molle eller Satterup, hvor Hovedstyrken scrdvanlig stod; enten
er det nu blind Allarm, og man venter nu en Tid for at see,
om det dog maaskee stulde blive til noget, eller der forefalder
en kille Fcrgtning, hvorpaa man atter rider hjem og gjor sig
tilgode ved et Fad Risengrod og en Portion stegt Flcrsk eller
hvad der ellers kan forefalde, og siden tilbragteS Aftenen med
Samtaler og Tobaksrygning. Hver Dag i forrige Uge vare
vi saaledes paa Fcrrde, men noget Alvorligt forefaldt dog kun
d. 6te ved Ulderup. V i vare just komne hjem fra en Jnspections-Tour og glcedede os til at gjore os det noget mageligt
efter de foregaaende DageS AnftrengAser, da der indlob Melding
om, at Fjenden havde angrebet vore Forposter ved Ulderup og
troengt dem tilbage igjennem kenne B y , ved hvilken der havde
udviklet sig en heftig Fcrgtning. Vognene bleve strax forspcrndte
og bepakkede, ligesom tidligere hver Gang der gjordeS Allarm,

94
sor at vcrre beredte til at rykke frem eller tilbage, eftersom
FcrgtningenS Udfald künde gjore det nodvendigt. Generalen og
Hans Adjutanter rede strax afsted, og strax efter künde vi ogsaa
höre Gevcrrilden i vort Qvarteer. Paa et Par Dage lcrrer
man imidlertid allerede at forblive koldblodig ved Slig t, og, da
jeg jo egentlig ikke havde Noget at forsomme derved, gav jeg
mig forst Ro til at faae noget Middagsmad, og reed derpaa
ned til Satterup, hvor Staben var og hvorfra man künde over
see Kämpen. Vor Reserve stod ogsaa her. B i havde kun een
Brigade Infanterie og eet Batterie i Jlden, og Kämpen dreiede
sig beständig paa eet Punkt, i det vi snart trcrngtes noget tildage, snart igjen kastede Fjenden tilbage. At dens Udfald var
heldigt sor öS, idet vi beholdt Pladsen, og at vi havde omtrent
130 Saarede og nogle og tyve Dode, veed Du formodentlig nok
af Aviserne. Det var en meget heftig Kamp, hvad der ogsaa
fremgaaer af Tollet paa Dode og Saarede, der unoegtelig er
stört i Forhold til de Tropper, der deeltoge i Kämpen; men
Fjendens Tab har ogsaa virret meget betydeligt. 2 af vore
Officercr bleve fangede, nemlig Lieutenant Seehusen og Fahrner;
Seehusen var nemlig bleven saaret og blev just baaret dort fra
Kamppladsen, da den ene Ambulancesoldat, som bar Ham, blev
truffen af en Kugle; Fahrner sprang nu til sor at hjcrlpe
Seehusen dort, men blev derved forsinket i sin Tilbagegang og
tagen. Vore Folk viste sig overmaade brave denne Dag, som
altid, naar de blot anfores godt; det var lütter Reserve- og
Forstcrrknings-Tropper, der vare i Jlden, altsaa sor en Deel
Tropper, som ikke vare med ifjor. 3die Reserve-Jcrger-CorpS
blev temmelig Haardt medtaget, men har den Dag paa en glimrende
Maade oprettet sin ZEre fra ifjor, hvor det efter Hoptrupper
Affairen jo var kommen i mindre godt Ry. Et Trock, som jeg
selv oplevede, skal jeg dog fortoclle D ig, da det er et smukt
Vidnesbyrd om hvad Aand der besjcrler vore Folk. Jeg holdt paa
en Bakke, bag ved hvilken en Overloege var befljcrftiget medatforbinde Saarede, som derefter transporteredeS videre til AmbulanceTeltet, og endeel Saarede passerede saaledes forbi mig. Her
saae jeg nu ogsaa 2 Mand af 2den Reserve-Bataillon komme
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gaaende nede fra den Side, hvor Lcrgen var, og henimod Kamppladsen; den Ene af disse havde intet Hovedtoi paa; det var
en kräftig fiirskaaren Karl; men allerede lidt flaldet, og det
tyndeHaar flagrede for Binden, medenS Han ivrigen marscherede
med Bsösen i Armen ftemad. Jeg reed hen til Ham, og spurgte,
hvor hanS Kafkjet var bleven af, og fik da til Svar paa rigtig
bredt Sjcrllandfl: „Det veed jeg ikke; der kom et Skud og
flog mit Gevcrr itu imellem Hcrnderne paa mig; jeg busede om
paa Ryggen og laae der lidt; men saa samlede jeg mig noget
sammen igjen og har nu faaet nogle Draabcr af Doctoren, saa
nu flal jeg derop igjen." Jeg rakte Ham min Feltflafle, for at
Han künde styrke sig lidt med Portvinen, som var deri. Han
tog den med de L'rd: „Ja mange Tak; det kan godt gjoreS
nodig, for de ere bandsat haarde idag." Efterat have drukket
cn Slu rk, gav Han mig Flafkcn tilbage; jeg sagde til Ham,
at Han flulde dritte hvad der var i, da det blcrste koldt og Han
gik med bart Hoved; men fik alter til Svar: „Nei, mange
Tak; der kan vcere en anden, som trcrnger til en Styrkning,
gjem det Heller til dem." Er det ikke smukt? — Der er natur ligviis under en saadan Trcrfning adskillige, som holde sig til
bage bag Gjerder og i Groftcr; det kan ikke vcere Andet, da
Tropperne virkelig var udmattede af de idelige Allarmeringer og
den strenge Tjeneste og stcerke Marscher, saavelsom Bivouakeringerne under aaben Himmel i den haarde Kulde, — saabanne Marodeurer bleve naturligviis jagede tilbage i Jlden eller
sendte tilbage til Lazaretherne; men saa traf vi ogsaa paa En,
som gik ganfle rolig ned ad Beien henimod Ambulanceteltet.
Paa Spsrgsmaal, hvor Han flulde hen og om Han var saaret,
svarede Han Ja , Han havde faaet en Kugle midt i Livet; vi loe
ad Ham og En sagde, at Han nok ikke feilede Noget. Smilende
aabnede Han sin Frakke og viste os det blodige Bryst, hvor Han
var ramt af en mat Kugle som ikkun var trcrngt ind i Bryst»
mufllerne, og gik saa videre med de Ord: „Ja det künde jo
rigtignok blevet vcrrre". — Capitain Jahn og Lieutenant Kohl
faldt i denne Trcrfning og bleve begravede iforgaars. Jeg saae
deres Lüg inden Kisterne bleve flaaede til, og naar Ligene ere

»
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saa uforandrede som bisse, maa jeg onfle Enhver, der har mistet
Nogen kjcer i Kämpen for Fodelandet, at see dem, for de scrnkeS i Jorden; det var virkelig smukt at see dem ligge der med
Ro og Fred udbredt over Ansigtet, i det hvide Linned med en
Dust Laurbcrrblade i Haanden. Som de der laae, og deres
Vaabenbrodre dybt bevcrgede stode omkring dem i Kirken, maatte
Folelsen af, at Doden for Foedrelandet er stjon, paatrcenge sig
Enhver.
D en 13de A pril.

Naar jeg igaar flrev, at det var ncrsten, som vi ingen Krig
havde, saa Passer bette uncrgtelig ikke mere. Jaftes forctog
lste Bataillon en Recognoscering ned i Dybbel B y , dog uden
videre Folger; jeg troer ikke vi havde een eneste Dod ekler Saaret; men imorgeS blcve vi vcrkkede af Kanonstud. Tydsterne
havde angrebet vore Forposter, der maatte trcrkke sig tilbage imod
Brohovedcrne. Saasnart det dagedeS, saa at man tydelig künde
see Fjenden, begyndte imidlertid en saa levende Jld fra vore
Batterier, at Fjenden maatte trcrkke sig tilbage igjen. Han havde
kjort et Batterie Feltartillerie op paa Skraaningen af Dybbel Bjerg
og fyrede tappert imod det ene af vore faste Batterier, hvor dog
ikke een Mand er saaret, nagtet Marken foran Batteriet er som
opploiet af Skud, en Kugle har slaaet an imod en af Kanonerne, saa at den har et temmelig dybt Jndtryk deraf, men floi
derpaa i Veiret over Hovederne paa Artilleristerne, en Kugle er
gaaet igjennem deres Ammunitionskasse, 2 igjennem et SkilderhuuS, der staaer ved Batteriet, og inden Skydningen endnu var
ophort, havde de alt nogle og tredive fjendtlige Kugler opgravede, foruden flere, som de strazc havde senkt tilbage igjen.
Mandskabet ved bette Batterie vare saa fornoiede og modte med
en Mcrngde Vittigheder, t. Ex. siger En af dem ved at fortcrlle,
at de havde fludt fjendtlige Kugler tilbage igjen: „V i ere ikke
saa faltige, at vi behove at laane af Tydsterne, og derfor gave
vi dem strax tilbage, hvad de senkte öS." Ester nogen Tids.Kamp
maatte det fjendtlige Batterie troekke sig tilbage og efterlade 2
Kanoner, hvad der ogsaa lykkedes, under en temmelig heftig Kamp;
det stak voere Capitain Kauffmann af BülowS Stab og en
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Lieutenant Rosen af Artilleriet, som har Fortjenesten af at
have taget Kanonerne (sachsifle); men naget Detailleret veed jeg
ikke herom, da Kämpen forst nu er ophort. Af samme Grund
kan jeg intet bestemt sige angaaende Dode og Saarede. Jmidlertid skal en Lieutenant DorschcruS vcrre Haardt og en Lieute
nant Arntzen, begge af lOde Bataillon, vcrre let saaret, og vore
SaaredeS Antal belob sig i det Hele til 42. Der fkydeS nu
alter; jeg maa ud at see, hvad det betyder. Ja , de slaaeS jo
rigtignok endnu; men det har ikke stört at betyde. Der skal
vcrre et Par Kanoner endnu, som ere skudte istykker og Fjenden
derfor ikke har kunnet faae afsted; det er nok dem, man vil
prove at tage; men man formener dog, at det vil lykkeS Fjen
den at faae dem dort. — Jeg antager, at mine Beretninger ere
lidt forvirrede; men jeg maa ogsaa haste for at blive fcrrdig til
Postens Afgang. Jeg vil derfor endnu blot tilfoie kortelig mine
Anskuelser angaaende Tingenes Stilling. De 2 SkibeS Tab
var hoist crrgerlig; men ikke uoprettelig, vor ForsvarSstyrke er
derfor ikke svagere. At vi maatte tilbage her til Als, blev strengt
dadlet af de fleste Officerer og jeg ncrgter ikke, at det ogsaa var
mig en tung Marsch paa Paaskemorgen; men det er vanskeligt
at Male en Dom herom, naar man ikke kan overjkue alleForhold, og det kan »ist ncrsten Ingen af hele Publicum. Havde
vi forst Krig med hele Tydskland, var det naturligt, at vi en
Tid lang maae vige for Overmagten, og det er altsaa Noget
man maatte vcrre forberedt paa. Derfor friskt Mod; ikke forsage. Ovenpaa de trange Dage komme vel ogsaa de kette, ncrst
Guds Hjcrlp.

7
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48.

Mads Jensen til en Ben.*)
Iste lette Bataillon.

Rodovre ved Kjobenhavn.
Vollerup paa A ls 12 A p ril 1849.

Gode Ben!
D in Skrivelse af4de April har jeg allerede modtaget igaar.
Du flal have Tak for dit gode Tilbud og for Du har sorget
for mit To i; det er dog ligesom en Trost at höre noget fra
Hjemmet. Det er lange siden jeg flrev til Bendt, men jeg har
ikke Hort noget fra Ham siden og jeg veed nu ikke, om Han er
i Helsingor endnu. Jeg kan naturligviis ikke bilde Dig ind, at
jeg til enhver Tid har det godt, men Du maa derfor ikke
troe, at jeg bliver kjed af Feltlivet, saalomge der er en Tydsker.
Den 3die April gik vi til Sundeved. De 2 forste M iil ganfke
ugeneert med Undtagelse af ploiet Jord og de rasende mange
Tjornehcrkker. V i vare ikke foran, men da Kjceden ikke var
langt fra Gravensteen, horte vi Kanon- og Gevcrrild. V i fik
nu Ordre til hurtigere M ars og havde ncrsten naaet dem og
var paa Giranten af en Bakke, da de begyndte at overose os
med Granater, det bebste de künde. Jeg havde beständig bestjcrftiget mine Tanker med, om jeg nu da det gjaldt künde have
saa godt Mod som Lyst, men da vi maatte dukke os for bisse
Granater, som vi künde höre lange, inden de kom til öS og
flog i Jord og Trcrer ved Siden af os, saa det splintredes, dlev
jeg saa arrig, at jeg nappe havde Tid til at blive i Kolonnen,
min Tornyster blev saa let, som der Intet var i den. Endelig
blev der formeret Kjcrde, og jeg havde da den Fornoielse at vare
den eneste Rekrut deri. V i naaede snart andet Jagerkorps, og
i Forening med dem, styrtede vi efter dem det bedste vi künde.
De forlod strax den Groft, hvorved de havde Dakning og lob
ind i Skoven. Her künde Musketterne ikke rakke dem, vi maatte
altsaa storme igjen; her trumlede Kuglerne ligesom en Flok
*» MadS Jensen faldt senere ved Fredericia.
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Oldenborrer, indtil vi kom til Skoven. Der vare de ellerS
megel ncrSvise; thi vi vare dem ganfle ncer og det var ikke
tcrnkelig at trcrffe dem imellem de mange Trcrer. Da vi kom
til Udkanten paa Skoven paa det Sted jeg var, var der et Par
Hufe, som flulde undersogeS, og til samme Tid viftede Een
med sin Hat, at der var Fjendtlige ad en Bei, hvorefter vi avanserede. Jeg lob strax efter hanS Vink og 2 bagefter; jeg lob
ct Stykke og ingen Tydskere saae jeg, men derimod et Par
Kurve med Brcrndeviin, Cigarer, Tobak, Kager og nogle smaae
Oste, listige laae der en Sabel og mange Kapper og Tornystre.
Jeg var netop i Begreb med at erobre Kager og Cigarer, og
alligevel Oinene henvendt til alle Sider, saae jeg ikke langt fra
mig paa den anden Side af Balken, det var paa Veien, som
gaaer ned til Slottet, et Par Pikkelhuer. Det var 2 ridende
Officercr; da jeg rettede Ryggen, tog Fanden ved dem. Jeg
kom ikke engang til at skyde efter dem. Da jeg kom op paa
Balken, vare de hverken til at höre eller sce. Nu var jeg paa
en Plads tilligemed 2 andre, og efterat have skudt efter nogle,
der ncrr havde lobet vildt, saae jeg, da jeg var ved at lade, een
til den anden Side, stod ved et Trcr op til et Huus og lagde
an lige efter mig, sprang jeg et Par Skridt til Siden for
at Han ikke künde trcrffe mig for Huset. Da Han havde fyret,
vilde jeg fee, om jeg ikke künde trcrffe Ham, naar Han lob. Jeg
tagde an og stjod, men det maatte naturligviis vcrre en anden,
der stod paa Hans Plads og til samme Tid syrede som jeg.
Jeg traf ikke Ham, men Hans Kugle gav et saadant Brol fordi
mit Ore, saa jeg ncrr havde bleven dov. Nu vare de allerede
langt borte og vi gjorde holdt udenfor Gravensteen og kom
Heller ikke längere. V i havde kun fire Saarede og kun een dode,
da Han kom til Sonderborg, af et Skud i Underlivet. Det var
en Gaardmandsson fra Morkhoi, som hedde Peder. Dagen efter
taae vi i Nyppel, da horte vi ogsaa Skud, men jeg veed ikke
hvordan det gik. Den 5te var der Slag igjen og Iste Compani
af andet Jcrgercorps havde lidt meget; jeg har siden efter talt
med Tingmandens Erik, Han var med der. Den 61e var et
Haardt lille Sla g ; vi vare rykkede ud, men vendte om igjen.
7*

100
Om Aftenen drog vi paa Feltvagt; vi kom igjennem en By,
som hedder Saderop, der laae mange Dode og Saarcde og mange
modle vi paa Veien; vi modle ogsaa et Compagni, hvor der
kun var een Officeer tilbage, lcrngere ude laae nogle dode Meklenborgere, endelig kom vi til den sidste By.
Hertil var jeg kommen, da der blev gjort Allarm; vi skulde rykke
ud uden Tornyster, som vi altid pleier at have med hvor vi end
saa skal hen. V i fik strax Befaling til at scette Fcrnghcrtterne
paa og marserede igjennem Sonderborg; allevegne var der rolig
og de spurgte öS, hvor vi skulde hen. Da vi kom paa Sundeved
sortalte de os, at begge Kjcrderne hele Dagen havde staaet saa
tcrt, at de künde have skudt paa hverandre. V i kom rast frem
i Spidsen, vi fyrede nu paa hverandre et Par Timers Tid,
men retirerede; men Tydskerne vilde ikke have med vore Batterie:
at gjore, og holdt sig derfor tilbage. Da vi var kommen ncrr
dem, horte jeg en af deres Officerer pluddrede en heel Portion
op, men jeg künde ikke forstaae andet, end de maatte nigt retireren. Jeg har siden ikke talt med BrodkonenS Jens, men jeg
har ikke Hort der skal vcrre nogle Dode eller Saarede af öS,
Du maa da Hilfe Hans Moder fra Ham. Da vi vare fcrrdige-,
kom vi til vort Kvarter igjen. Dct var nnderlig nok, at vi skulde
1Slag da vi ligger tcrt ved Augustenborg og der er ligesaa langt
til Sonderborg som fra (jeg vidste. ikke at Papiret var saa ncrr
forbi, men dygtig forkrollet og tilsvinet blev det da) der jeg
slap skulde det vcrret, at der var ligesaa langt fra Augusten
borg til Sonderborg som fra Bronshoi til Kjobenhavn. I Dag den
13de har der vcrret Slag hele Dagen; nu er Klokken 11, vi
har gaaet med Lcrdertoiet paa siden imorgcS; der er kommet
endeel Saarede til Augustenborg; de skal have frataget Tydskcrne
2 Kanoner. Der har vcrret en stör Jldebrand, og de sagde, det
var DyppelS Molle.
Jgaar flap jeg ved den sidste B y vi kom til, da vi skulde
paa Feltvagt. Der brcrndte 2 Gaarde og 1 Huus, og en Mand
fik afskudt sit Laar i sin egen Stue. Morgenen efter kom vi
i Kvarteer igjen; der var vi til ncrste Morgen Klokken 3 , saa
rykkede vi tilbage til DyppelS Molle, og mange flere kom dertil
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fra A ls, men der vilde Tydskerne ikke have noget med os at
gjsre. Om Eftermiddagen kom vi tilbage til Alö igjen. Hvad
bette Tilbagetog betyder, veed jeg ikke; man hsrer bet paa saa
mange forstjellige Maader, saa man kan intet troe. Jeg har
ogsaa Hort fortcrlle om nagle Skibe, der flal vcere sprungen i
Lüften, og de skulde have taget et fra os med 300 Mand og
80 Kanoner; men jeg troer slet intet, for jeg feer, hvad det
bliver til. Du maa ikke troe, fordi dette er rsdt*), det derfor
er Blodet af en Tydsker, for jeg har endnu ikke vocret dem saa
ncrr, at jeg künde farve mig i det. Nu maa jeg ende min
Skrivelse for denne Gang, kun en flittig Hilfen til Prcrsten og
Madamen og Ane og alle gode Venner og Bekjendtere. Saalcrnge jeg er rast, er jeg ogsaa glad; men det er et heclt forkeert Liv for öS alle; vi har ingen Orden hverken paa Mad eller
Sovn, men lever dog alligevel i et Paradis. Hsrer Du noget
hvordan det gaaer med Krigen maa Du endelig lade mig det
vide, for her veed man intet for sikkert. Her er et lille Brev
indem til Karen. Lev nu vel og vcer fornsiet som jeg, vis Du
kommer her over.
'
Mads Jensen.

49.

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

— Vcrr overbeviist om, at denne Historie er kommen mig
ligesaa uventet, som den vistnok er kommen Kjobenhavnerne. Og
endnu forstaaer jeg den ikke; jeg langes umaadelig cfter at fee
de officielle Rapporter. Beed endelig Louis at lade mig vide,
om Han kjender nogen »ärmere Grund til dette Angreb fra vor
Side, som har havt et saa sorgeligt Resultat. E r Hensigten at
*- Brevet er skrevet med rodt B lak.
**) Lieutenant C . Ussing salbt i Slaget ved Fredericia den 6tc J u l i 1849.
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tirre Fjcnden til et Jndfald i Jylland, for der at flaue
Ham, eller af andre Grunde, da tier jeg; men efter hvad jeg
kan see og höre, er det ikke saa. Var Meningen at ville befrie
Koldingenserne fra Tydflerne, da har man sandelig viist dem en
daarlig Tjeneste. Kolbing er vist nu ncrsten ganfle i Aske. Men,
som sagt, jeg forstaaer det ikke.
Det er da altsaa det forste S la g , jeg har vcrret i; og
efter hvad man siger, har Jndvielsen vcrret af en alvorlig Natur.
Jeg, som tidligere intet Saadant har seet, kan jo kun domme
efter Tabet, og det er, idetmindste hvad vor Bataillon angaaer,
frygteligt. Over ^ af Bataillonen er saaret eller falben, deriblandt 2 Compagnichefer og I Premierlieutenant. Alle vare
enige i, at det var langt varmere end ved Dyppel, og der vare
flere saavel Officierer som Wenige, der sagde, at Kuglerne vare
langt fra falben saa tcet ved Slesvig. Jeg kan jo ingen flig
Sammenligning anstille, og fandt det ikke forfcrrdeligt, - skjondt
jeg maa dog tilstaae, at der var Tiber og Steder, hvor det lod
for vore Dren omtrent som om en Bisvcrrm var fluppen los,
og jeg maa jo ogsaa indromme, at naar man tcrnker, at hele
bette Tab er anrettet ved Gevcrrkugler — thi FjendenS'Kanoner
gjorde idetmindste vor Bataillon ingen Skade — saa kan det
ikke have vcrret nogen Metydelighed; men jeg maa have vcrret
for beskjcrftiget til at lcrgge noie Mcrrke til KuglerneS Piben.
Nok er det, jeg havde tcrnkt mig et Slag alvorligere, og det
maa det vel ogsaa vcrre, hvor Artilleri og Cavalieri kan virke
mere end igaar; det maa idetmindste vist see grandiosere ud.
Jeg havde ogsaa troet, at det vilde gjore et storre Jndtryk paa
mig at see Virkningen af Kuglerne. Da jeg et Minut efter
min Ankomst paa Kamppladsen havde seet En med en Kugle i
Ansigtet, var jeg complet foleslos, og jeg tilstaaer det, naar en
Karl, der fik et Sa a r, skreg „Au" eller klynkede sig derover,
var jeg haard nok til at flamme Ham ud derfor. Dog maa
jeg i denne Henseende til mit Forsvar fige, at det naturligviiS
gjor et daarligt Jndtryk paa Folkene, naar Nogen saaledes
klynker. Saameget er i det mindste vist, at man kjeder sig ikke
under en saadan Affaire; de 5 eller 6 Timer, jeg var i Jlden,
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forekom mig som et eneste Qvarteer. Del kan dog maaflee
interessere Dig og bin og min Familie at saae en detailleret
Beflrivelse over Affairen af en Deeltager, og jeg skal derfor
see om jeg kan forklare Eder samme, idet jeg vil indlede min
Fortcrlling ved at gaae lidt tilbage i Tiden.
I LoverdagS var Bataillonen paa Forporsttjeneste, og
jeg havde navnlig en Feltvagt ved Bramdrupdam. Om Sondagen skulde jeg have vcrret lost af Kl. 12, men blev det fsrst
Kl. 6 E ftr., og Gründen hertil var, at denne Dag egenllig var destcmt til vort forehavende Angreb paa Kolbing; men da
General Schleppegrells Brigade, af mig ubekjendte Grunde, ikke
cster Bestemimlscn kom fra Fyen, künde der ikke finde Sted.
Heri ville Mange söge Gründen til det Udfald, Angrebet fik;
tbi nu erholdt Fjenden Nys om Sagen, og fik Tid til at forsnrrke sig til den ncrste Dag.
B i dleve da altsaa afloste,
og kom seent paa Aftenen til Viuff, hvorfra vi alter brode op
om Natten Kl. c. 1. Planen var, at toende Brigader, Moltkes
og Schleppegrells skulde gaae imod selve Kolbing, og RyeS imod
Best ved Bramdrup over Kolbing Aa, for at falbe Fjenden i
Hans venstre Flanke. HvorledeS det gik ved Kolbing, veed jeg
altsaa kun af Fortcrlling, og erfarede det naturligviis forst senere;
det er kun Fcrgtningen paa vor hoire Flvi jeg kan fortcrlle
Eder. Hoire Floi destod af 6te og 7de Linie Bataillon, I2te
lette Bataillon, Iste Jcrgercorps og 4de Reserve Bataillon, 2den
Brigades Cavalieri og Batteriet Haxthausen, samt nogle Espingoler. Rendez-vous-Stillingen var ved Harte. For at gjsre
Sagen mere forstaaelig, vil jeg vcdlcrgge et Kort, som imidlertid
naturligviis er hoist usuldkomment. 2 Compagnier af 7de
Bataillon, 12te Bataillon og 4de Rerservebataillon degyndte Käm
pen. Bromdrupgaard var nemlig stcrrkt besät af Fjenden, 7de
og I2te Bataillon vare gaaede over Aaen mod Best, 4de Re
servebataillon ligefor Gaarden. For at begribe ret Banfkeligheden for den sidste, maa man vide, at der ingen Bro her er
over Aaen. og at Terrainet paa begge Sider af denne, men
iscer imod Syd , altsaa op imod Bromdrupgaard, er en meget
steil og uveibar Skrcent. Gaarden var som sagt stcrrkt be
sät, og denne Skrcrnt maatte 4de Reservebataillon tage med
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Bajonetten. Det lykkcdeS imidlcrtid, og fra Harte Kirkedakke,
hvor vi endnu stode, künde vi see Fjenden flygte ud af Gaarden,
og deels henimod Gaarden 6, deels tilbage ad Gjelballe Skov
til. Nu rykkede et Par Kanoner med 3die og 4de Bataillon
(Du veed jeg staaer ved 2det Compagni, og var altsaa endnu
ikke med) til Bedcrkning, samt kort efter Iste Iagercorps og de
2 tilbagcblevne Compagnier af 7de Bataillon over mod Ost for
Bramdrupgaard, og Iste og 2det Compagni af 6te Bataillon
dleve altsaa endnu tilbage som Reserve, saa at jeg ncrsten var
overbeviist om, at jeg Heller ikke nu skulde komme i Kamp. Bel
maatte vi nemlig antage, at Fjenden var temmelig stcrrk, siden
Han havde holdt sig saa lcrnge i Bramdrupgaard; dog nu havde
vi jo seet Ham fordreoet derfra, og antoge nu, at vore nye
Krcrfter let maatte kunne käste Ham igjennem Skoven. Da vi
derfor nogen Tid efter ogsaa fik Ordre at morschere afsted —
hvilken Ordre naturligviis modtoges med et almindeligt „Naa
endelig!" — sagde flere Officierer til mig: „Det er ogsaa
skammeligt, nu er Fjenden allerede kästet, og det kan vare en
Pokkers Tid, inden vi komme i Jlden." Denne Tro blev vi saa
meget mere bestyrkede i, som vi gave öS strrdeles god Tid til
at komme over Aaen, og i al Ro og Magelighed begyndte at
stige op ad den modsatte Skrcrnt, og fuldkommen maatte vi
sikkres i den, da vi saac Dannebroge vaie paa Bramdrupgaard,
og saae, at ikke blot Staben, men selv Ambulancelazarettcrne
vare blevne flyttede ind i denne. Naar man nemlig betcrnker den
s«rdeles vanstelige Overgang over Aaen, vil man let kunne forstaae, at vi kun künde antage, at bisse Ting bleve flyttede over
den, naar vi vare viSse paa at blive der. V i kom imidlcrtid
snart ud af vor Vildfarelse. Netop som vi vare komne op ad
Skrocnten, fik vi Ordre at rykke frem, og jeg saae nu til min
Fordauselse, at vor Kjcrde kun stod ganske lidet Syd for Bram
drupgaard. V i kastede strax vore Skytter ud til Forstcrrkning;
men jeg maatte endnu blive ved Reserven af vort Compagni,
som da stod lige Syd for Gaarden. V i vare imidlcrtid ikke
lcrngere tilbage end at Kuglerne flsitede öS om vore Oren.
Pludselig begyndte man imidlcrtid at blive bange for at Fjenden
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skulde omgaae os mod Best, og jeg blev med en Afdeling sendt
dag om Gaarden, for at modtage Ham ved Hegnet e. Da jeg
kom her, saae jeg virkelig ogsaa, at den fjendtlige Kjcrde var paa
denne Side kommen öS temmelig ncrr, idet 4de Reservebataillon
og '<de Bataillon i vild Fingt var styrtet nedad mod Aaen.
Del lykkedes öS imidlertid nu at standse Fjenden, ja efter kort
TidS Forlob fik vi Ham endog kästet bag Gjerderne f og ß, idet
jeg fik Folkene til at trcrnge frem til Kämmen af en Bakke,
som laae midt imellem e k og ß. Fjenden fik imidlertid Forstcrrkning, og nagtet alle Bonner og Opmuntringer og Trufler

s Bramdrupgaard.

t> Kolbing Aa.
e Gjelballe Skov.
e s g k i Gjerder.

ä en Gaard.

var det mig ikke muligt at holde Folkene der lcrngere; de retirerede atter bag Skrcrnten. Dog kort efter fik jeg dem atter
frem, og da jeg for ramme Alvor havde forsikkret et Par Karle,
at jeg klovede Skullen paa dem, hvis de ikke strax igjen vendte
Ncrsen imod Fjenden (det var nemlig et Par Rekrutter, som fandt
det for varmt, og havde gjort omkring), begyndte vi ogsaa igjen
at faae Orden i det; men saa fik vi Ordre til at trcekke öS
bag Gjerdet e igjen, og blot holde det s. tont prix. Her beed
vi öS da fast en kort Tid; men nu var vort Artilleri kommet
over Aaen mod Best, og dette virkede som et Trylleslag paa
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vore. Jeg viste dem Jlden og Rogen af vore Kanoner, med et
Hurra sprang jeg over Gjerdet, og med et brolende Hurra
fulgteS jeg ikke blot af mine egne Folk, men ogsaa af en heel
Deel af de tidligere Flygtninge af 7de Bataillon og 4de Re
servebataillon, som nu igjen havde faaet Tid til at samle sig, heelt
over til Gjerderne k og Z; men Fjenden var stark og haardnakket, og satte sig fast bag de ncrste Gjerder, nemlig l, og i.
Fra det sidste, i, fik vi Ham fordrevet ved vore Espingoler; men
Ii havde vi taget 2 Gange, men maatte begge Gangene forlade
det igjen, og nu kom der Ordre, at vi skulde ikke trcrnge videre
frem, men blot holde vor Stilling. Jeg saae paa mit Uhr,
Klokken var allerede ncrsten 12, og jeg syntes, jeg begyndte at blive
füllen; jeg kalbte paa min Oppasser, og de andre Officicrer af
alle Batailloner (thi Folkene laae i Kjcrden imellem binanden)
kalbte paa deres; men de havde naturligviis foretrukket at blive
bagved. Dog kom de ret snart krybende längsmed Gjerdet,
og nu fik jeg mig en Bid Brod og en Snaps og en Cigar.
Fcrgtningen vedblev imidlertid at fores med samme Hcftighed;
men K l. 1 fik vi Ordre til at trcrkke os lidt efter lidt tildage
paa den anden Aabred; detHeed sig, at vi blot havde skullet
foretage bette Angreb, for at lette Jndtagelsen af Kolbing ved at
hendrage en Deel Tropper hertil, eller naturligviis, hvis vi künde
käste Fjenden, gaae imod Kolbing fra Best; men nu, Heed det,
var Kolbing taget af os, og vor Stilling var altsaa unodvendig lcrngere. Alt drog sig da aller Nord for Aaen, medenS
Iste JcrgercorpS dockkede Retraiten. Da vi vare blevne samlede
paa den anden Side, holdt vi Mandtal, og saae vort störe Tab;
dog gjorde bette ikke det triste Jndtryk paa os, som kort efter
at höre, at Kolbing rigtignok havde vcrret taget af os, og det
endda 2 Gange; men at den nu endelig tilsidst var i Fjendens
Hoender og ncrsten afbrcrndt. „ T il hvilken Nytte er da denne
Masse Mennefler opoffret?" spurgte vi os selv, og Ingen formaaede at svare; en Enkelt mumlede: „for saa meget desto
snarere at kunne blive jaget til Skagen."
Delle er den Deel, jeg personlig har taget i Affairen; hvorledeS det paa andre Steder er gaaet, veed jeg kun af Fortcrlling;

107
thi man kan jo Intet see eller höre uden hvad der er En noermest; men jeg har senere Hort, at vi have havt Kanten afGjeldalle Skov i Besiddelse i det Mindste paa enkelte Steder, men
alter maattet forlade den. Retraiten blev naturligviis strax begyndt, og Kl. c. 9 iafteS, kom vi i Qvarteer i Herslev. —

50.

Hans Iensen Tindbech til sin Morbroder.
9de Bataillon.

Randers-Egnen.
Fredericia 25 A pril 1849.

Gode Morbroder!
................. Nu vil jeg lade Dig vide vores Stilling. Den
22de April reiste vi fra Fredericia; da vi kom paa en M iil
ncrr Kolbing, da stodte vi paa Fjendens Forposter, og vi blev
stillet i en Kjcrde lige imod dem, og der stod vi til om Morgenen Kl. 4, da Irak vi vores Brigade sammen, og vi drog
imod dem. Kl. 7 begyndte vi at klenge sammen med dem, og
de havde dereS Kanoner paa denne Side af Kolbing, og de
maatte troekke dem tilbagc ind i Bnen, men da de kom derind,
da kan du troe, at de klemte os noget Haardt, men det maatte
ikke hjoelpe, vi maatte fremad imod Byen, og Kuglerne de spillede imellem öS. Da der nu ingen Regning var, at vi künde
drive dem ud af Byen med at fkyde. saa maatte vi til at fcrlde
Gevoeret og lobe Storm paa Byen. Da vi kom ind i Byen,
da kan Du troe, min Ven,at det saae strcrnge ud for os af
den Aarsag, at de fyrede paa
öSudaf baade Vinduer og Dore,
og det kom an paa, at vi angreb dem saa hastig, at de künde
ikke komme ud af Byen, og defyrede paa os fra alle Hjorner.
Gud i Himmelen forbyder, at jeg skulde faae saadan et Syn
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at see mere, voreS Medbrsdre de laae paa Gaden imellem öS
og svommede i deres eget-Blöd. Der er ingen Mennester som
kan huste, at vi har havt saa mordifl en Batallie som den
Dag; den 23de April den var strenge isjor ved Slesvig, men
i Aaret 1849 den 23de April den har vcrret os en dyrkjobt
Dag. Alle vi, som her staae tilbage, vi kan aldrig fuldtakke
Gud den almcrgtige; ja vi tog Valpladsen den Gang, men vi
beholdt den kuns kort. Kl. I I om Eftermiddagen maatte vi
til at retirere fra Byen af den Aarsag, at de kastede gloende
Bomber ind paa Byen og satte Brand paa den; men vi holdt
dog en 6 Timers Kamp med dem, og en stör Deel odelagde
vi af dem og mangen tog vi til Fange...............
Lev vel! jeg lever vel,
Hans Jensen Tindbech.

51.

Premierlieutenant S . Lundby til sin Moder.
FrederitS 26 A p ril 1849.

Kjcrrmoder!
Jeg er her i denne forstyrrede Fcrstning, hvis Volde og
Omegn barer tilfulde det alvorsfulde militairifle Anstrog af Fcrst
ning i Beleiringstilstand. Her indenfor Voldene bevcrge sig
utcrllelige Skarer af Militaire af alle Vaabenarter i travl Virksomhed, medenS alle Boligerne ere tomme og forladte, thiJnddyggerne ere flygtede. — Jeg var med den 23de ved Kolbing.
4de Brigade dannede Centrum og stormede Byen, efter at der
forst nord for Byen fandt en meget hidsig Gevcrrfcrgtning Sted,
ved hvilken Leilighed min Heft fik en Kugle, som netop passerede
forbi mit Kncr og bersrte mine Beenklcrder. Det arme D yr
haaber jeg dog at künde deftige om 14 Dage. Jeg besteeg en
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anden Heft. Vore Blankere stormede Byen, hvorved en Moengde
faldt, iblandt andre Julius Meincke m. fl.
Han udaandede
Dagen efter. Derpaa rykkede den egentlige Stormcolonne
frem, men ncrppe kommen ud af en Huulvei aabnedes en voldsom Jld af 6 Kanoner lige paa Colonnen, Folkene foer ind
under Bakken. Da reed jeg frem, vroelte til dem, at de Hallunker ikke künde trcrffe, og Himlen gjorde mine Ord tilSan d hed, thi i samme Nu flog en 24-pundig Granat ncd mellem
de 4 Been af min Heft, indhyllede os begge med Jord og Stov
idet den sprang, min Heft segnede. Det er for tidligt, raabte
jeg, rev Heften op, den og jeg vare ubefladigede, Folkene loe, jeg
takkede Himlen, og ved den gamle Generals Side droge vi ind
i Byen med Folelser, som ingen Pen kan beflrive. Jndbyggerne
künde ikke tale, de vare maallose over den Lykke at fee dereS
egne Troppers Kamp og Seier over de forhadte Slesvig-Holstenere, ja man grcrd af Glcrde, strakte Hcrnderne frem, som
for at meddele den störe Lykke, saaledes Rige og Faltige, Hoie
og Lave. Det var det fljonneste, det flotteste Oieblik, jeg endnu
har oplevet, og — 2 Time efter — hvilken Elendighed, hvilken
Nedflaaenhed, en Steen maatte rores ved hvad jeg da oplevede.
Fjenden anrettcde en morderisk Jld mod Byen, Muur- og
Tagstene floi omkaps med Stümper af sprcrngte Granater og
12-pundige Kanonkugler, Byen dlev fludt i Brand, Heden og
nedstyrtende Stykker Muurvcrrk tvang os til at romme den;
Jndbyggerne ilede iflcrng med vore Folk, Rige og Faltige, Hoie
og Lave, dorrende paa deres Arme Alt, hvad de künde frelse,
som oftest spcrde Born, gjennem Kugleregnen. — Moder! kenne
Forvandling var grusom, jeg onskede hvert Nu en Kugle, glemte
Dig og Alle, blot onflende at rives dort fra en saa rcrdsom
Elendighed. Dog! Tjenesten forjog disse bittre Folelser eller
rettere afledte noget disse sorgelige Betragtninger. V i trak os
noget tilbage — forladende den dromdende By. — Den 24de
rykkede vi ind i Frederits, havende udenfor Brigaden Schleppe
grell til Forpost. I mange, ja jeg troer i 6Dogn, ncrppe tilsammen at have sovet 6 Timer! Anstrengelserne ere störe,
Lonnen kun ringe, dog endnu svigter ikke Haabet om Hjcrlp for
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det dyrebore Fodeland. Den 25de rykkede Fjenden imod Frederits indtil ? M iil fta Byen. Rygtet talte om, at de faae
tilbagedlevne Jndbyggere i Kolbing bleve miShandlede, der skulde
derfor i saa Heuseende afgaae en Skrivelse til den hoistcommanderende tydfle Officeer i Kolbing. Jeg beordredeS at over
bringe den til de fjendtlige Forposter, som man formodede
tcrt herved. Jeg afgik da fra Armeen som Parlamentair,
men benyttede Leiligheden, afsogte Terrainet paa kryds og
tvcrrs, og naaede forst mod Asten de fjendtlige Forposter
j M iil paa denne Side Kolbing, saalangt havde Fjenden
trukket sig tilbage. De gjorde Anstalter til at skyde paa mig,
jeg lod Trompeteren blcrse, vrcrlte: For Satan, Parlamentair!
og sprcrngte ind paa dem; bette virkede, saa de fluldrede flarpt
for mig. Jeg forlangte at tale med en Officeer, gruede for at
trocffe en Cadetcammerat som Fjende, men fandt en Haupt
mann Wrangel i slesvigholsteensk Tjeneste; jeg udforte mit
ZErinde, hvorpaa Han yttrede, at den 23de var en „heisser Tag",
hvorpaa jeg svarede, jeg haabede een af de forste Doge at trcrffe
Ham paa en endnu langt „heissere Tag". Han gloede, var
iovrigt meget net og beleven. Jeg reed hjem og glcrdede Generalerne Bülow og Moltke med en detailleret Beretning over
den Afsogning, jeg ved samme Leilighed havde foretaget. B r i
gaden har lidt endeel, dog langt mindre end man turde vente.
— Nu til Beslut min inderligste, kjcrrligste og sonligste Hilfen
og Tak til min Kjcrrmoder for hendes sidste velsignede Brev
med Oncle B —S heilige Ord. Tidligere modtog jeg rigtig det
andet af Moder omtalte Brev. — I velsignede heilige Mennesker paa Sobysogaard! her min kjcrrligste Tak for det sidste
Besog og venligste Hilfen.
Ebers hengivne
Sigvard.
Senere Beretninger tröste med, at kun 8 ä 9 Gaarde ere
brcrndte i Kolbing og Jndbyggerne bedre behandlede end de
overdrevne Rygter sagde. — Gud i Himlen vcrre med öS Alle!
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52.

Hans Rasmusseu Kaalsbcrk til Pigen Anne Pelersen, i
Condition ved Frederiksborg.
Iste Jcegercorps.
Bester Mark 28 A p ril 1849.

Kjcrre Ben!
Del glcrder mig meget at höre. Du er ved en god Helsen
og vel kan komme til Rette med din Huusbonde og bin Madmoder, og tillige saa venter jeg, at Du nok kan gjore hvad der
tilkommer D ig; men jeg syneS nok, det er noget ringe, at Du
flal kjore Havre hver Dag, men det maa Du finde Dig i, da
det ikke er bleven anderledes for den Gang. Jeg havde meget at
fortcrlle D ig, naar jeg bare havde Leilighed. Det tyste Pak,
de har spoleret min Broker, Han blev saaret af en af de tyfke
Kugler i det ene Been og det blev sat af Ham og en af Hans
Kammerater; de sigcr til mig, at Han blev saaret den Dag som
vi kalder Langfredag og den 24de dode Han; men jeg veed ikke
om det er sondt eller ikke; men jeg troer det gjerne, for det
feer galt ud for os, men vi taber ikke Modet for det; thi det
kan ikke hjcrlpe. V i kan ikke slaaeS med de Tyfke, for de er
over öOtyve imod hver os de Danske, men kan vi bare beholde
Als, men det kan vcrre galt nok; men de flal aldrig faae det,
saalomge som at jeg lever og mine tappre Kammerater, for
Mod det mangler vi ikke. Du kan troe, at jeg flal hcrvne det
byrt paa de tyfke Kjoeltringer for det, at de har spoleret Lemmerne paa min Broker, saafremt at jeg kan, men deSvcrrre,
vores Magt den er for lille, men de har dog faaet lige saa
mange Prygl som vi. Hermed ender jeg denne min körte og
ringe Skrivelse med et kjcrrligt Levvel til at vi kan komme til
at tale mundtlig med Hinanden, og jeg beder Dig at Hilfe din
Softer fra mig, jeg er ved en god Helsen og har det godt.
Du selv hilses paa det Kjcrrligste fra mig din til Doden trofaste Ben
Hans RaSmussen Kaalsbcrk.
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53.

Peder Andersen til sine Fonrldre.
Iste Husar-Eskadron. Nordsjcrlland.
Skadstrop 27 A p ril 1849.

Kjcrre Forcrldre!
............Dersom Jorgen, som var hoS Kold og som boer ved
Möllen, har en Broker, som Heed Nyrup til Bynavn og var
Husar, da er Han fludt. Om I vil give Ham den Underretning paa den bedste Maade og sige Han hviler godt paa en af
JyllandS Kirkegaarde. V i maae nu gjore Tjeneste ved anden
Eskadron 30 Mand og to Underofficerer; vi staaer ved General
Schleppegrells Brigade, som staaer ved FrederitS og snart ingen
andre Steder kan komme, da Tyskerne nok er ncrr ved Veile.
B i har det ogsaa noget strengt, da vi maae gjore al CavalleriTjeneste ved den Brigade: naar vi kommer hjem den ene Dag
ved Middag, saa maae vi afsted den anden Morgen paa Vagt,
og hvad Levnetsmidler angaaer, da er det ogsaa knapt. I
skriver, kjcrre Forcrldre, om jeg trcrnger til Penge; nei det gjor
jeg ikke, for de fleste Folk giver os hvad de har af et godt
Hjerte, og er det en Dag vi odelcrgger en 3—4 Mark, saa er
det flere Doge vi ikke kan faae noget Andet end som vores
Naturalforpleining, og man kan ogsaa lcve ved et Stykke raat
Flesk og et Stykke tort Brod og drikke Band til. Men, elflelige Forcrldre, det maa ikke skrcrkke Eder, ei Heller maa det
mistroste Eder, for glcrd kun Eder, saa lcrnge I höre jeg er
rast og ilive, da det maa vcrre EderS Trost. Jeg har Gud
skee Lov en god stör Heft, og det kan I troe er en god Ting,
og for Rümpen af den ligger jeg og skriver bette Brev paa
min Foderscrk, saa I maae undskylde Skriften er ikke saa god.
Der var meget jeg fluide skrive, men da jeg nylig er kommen
hjem og flal afsted imorgen tidlig, saa tillader Lysten og Tiden
ikke mere. Jeg har kalt med Peder Hegnsmands Niels i de
sidste Dage, og dersom I flulde komme til at tale med Hans
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Moder, inden hun faaer Brev, saa hils, Han er rafk. Dar
saa god at Hilfe alle Venner og Bekjendtere og dem i Noddebo
paa det Bedste og vcrr selv kjoerligst hilset, gode Forcrldre, fra
Ebers tro San
Peder Andersen.

54.

Niels Peter Christensen til sin Kone.
6te Reserve-Bataillon. Hjorring-Egnen.
Middelfart 1 M ai 1849.

Kjcrre Kone!
Det gjor mig meget ondt, at jeg flal tilflrive Dig bette
sorgelige Budflab, at jeg ligger Haardt saaret i Middelfart.
Jeg har faaet 1 Kugle i mit hoire Bryst og 1 i det hoire
Ldar, og befinder mig meget stet. Doctoren meener maaflee, at
jeg kan leve, men det vil tage lang Tid ud. Jeg fik Mine
Saar i Slaget ved Kolbing, og jeg onfler gjerne at vide
hvorledes min Kone og mine Born lever, jeg haaber at I lever
godt og det skulde glcrde mig, om vi künde samles med Hin
anden igjen. — Giv Dig nu tilfreds, min Pige, og lad mig
see, at Du paa den bedste Maade sorger for vores kjcrre Born.
Jeg kan ikke selv skrive, men en god Den haver streuet det for
mig. Skriv mig til igjen, men snart.
Fra bin Mand
Niels Peter Christensen.
Han dode ikke lange efter.
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55.

Peder A. til sine Sollende.
«Mai 1849.»

Kjcrre Soskende!
Med inderlig Folelse glcrdes jeg ved at see, hvor I nn
mcd gjensidig Hjcrlp med hverandre kan fkrive mig til og underrette mig om Ebers og mine kjcrre ForcrldreS og Families
Stilling, saa ikke Fremmede altid har nodig at vcrre underrettet
om, hvad I vil have jeg skal vide. Du maa troe, kjcrre Hanne,
jeg blev meget glad ved at see. Du havde flrevet det Brev, og
lad mig see, at Du for beständig vedbliver at vinde bin Lcrrers
og dine ForcrldreS Kjcrrlighed, at Du kan blive overst. Kjcrre
Soskende, lad mig höre og see, at I lyder vores elskelige Forcrldre, og ikke I , som jeg haver, paalcrgger dem nogen Sorg
nu paa dereS Alderdom, da jeg nu forst haver erfaret, hvor
urigtig jeg har baaret mig ad og hvor stör en Sorg jeg haver
paalagt dem, som de ikke haver fortjent, men ved i Fremtiden
at handle bedre, haaber jeg at gjenvinde dereS Kjcrrlighed. Nu
kan jeg ikke hjcrlpe eller glcrde dem uden med Pennen at underrette Eder om, hvor jeg er; men derfor, kjcrre Soskende, maae
2 med saa wegen storre Iver söge at hjcrlpe og tröste dem,
indtil Herren lader den Dag oprinde for mig at komme hjem,
at vi da med hverandre kan glcrde dem, og jeg med Glcrde kan
aftorre de Taarer og den Sorg, de har havt for mig, og bette
er mit Pindse-Onfke til Eder, Soskende, og jeg haaber ogsaa
2 begge vil strcrbe at opfylde denne min Begjcrring. 2eg er
og forbliver for beständig EderS hengivne Broder
Peder A.
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56.

P. E. Lorenycn til en Ben*).
3die Jcrgercorps.
Fredericia 2 M a i 1819.

Min kjcrre Thomas!
Nu har jeg da alter faaet Mcrlet paa Gang og forglemt
Rcrdselsscenerne fra den 23de forleden. Du, og maaskee mange
Andre, kunne maaflee onfle at höre noget ncrrmere om dcnne
blodige Dag, og jeg er saa meget mere tilboielig til at omtole
denne Affaire lidt ncrrmere, som jeg erfarer, at Rygtet siger, at
Lorpset, ved hvilket jeg tjener, ikke fluide have gjort sin Pligt
vcd denne Leilighed. Det er muligt, at det ikke for en Uindviet
vil vcrre letteligt at scrtte sig ind i Forholdene og see Sagerne
fra deres rette Standpunkt, imidlertid vil jeg gjore mig Umage
for at forklare Sammenhcrnget saa tydelig som muligt, og
givende i Korthed et Overblik over hele vor Stilling, kan jeg
som underordnet Officier kun detaillere det CompagnieS Bevcrgelser, som jeg har med at gjore, da i flige Tilfcelde ethvert
Compagnie agerer selvstcrndigt. General Schleppegrells Brigade
ankom imellem 8 og 9 Formiddag til PederSgaard, s M iil
ostlig for Kolding, 3die Jcrgercorps dannede som scrdvanlig Avant
garden og et Compagnie af samme Fortroppen med Blcrnkerkjcrde. Imidlertid var Moltkes Brigade gaaet mere nordlig og
Brigaden Rye endelig vestlig om for at tage Fjenden i Flanken
og bemcrgtige sig de sydligt for Byen beliggende Hoider, som
dominerer Byen aldeleS og uden hvis Besiddelse Byen ikke
künde nytte os noget. Allerede tidligt paa Morgenen havde vi
Hort, at Rye og Moltke havde engageret Fjenden, og vor B rigades Hensigt flulde kun vcrre et Skinangreb. Ved ovenncrvnte
PederSgaard blev 3die Compagni af 3die Jcrgercorps beordret til
*) Brevflriveren var ved Krigens Udbrud i Udlandet, vendte hjem, mdtroadte som F riv illig og besordredes siden til Ofsicier ved Zdie J a g r r corps.
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at formere PelotonScolonne og avancerede saaledeS som Reserve
for Iste CompagnieS udkastede Blcrnkerkjcrde. Omtrent en 700
Skridt fra Byen paa den Bei, som sorer fra Koldina til
Snoqhoi, havde Fjenden opkastet en Barricade, dag hvilken et
Peloton af 3die Compagnie blev kästet ud. Her begyndte FjendenS Jld at virke og med Held for dem. Der avanceredes, og
endnu et Peloton blev kästet udenfor Barrica den, og dette sogtc
Dcrkning paa Skraaningen af Veien ned imod Fjorden. Her
fyredes nu bestandigt, dog uden synderlig Virkning, saasom
F ienden baa sine RorikandSninger stod uliae bedre dcrkkedc.
SaaledeS stode Sagerne, da ganske uventet for os en D eling
Husarer faaer Ordre til at rykke frem. Jeg selv stod ved B a r
rikaden paa Veien og saae sporgende paa den Commanderende,
som beordrede mig at lade gjore PladS for Cavalleriet og rvdde
Barricaderne til Siden. Dette fleete. Man horte Commandoen (Lieutenant Castenfljold) Trav, Galop, Attaquer! og afsted
fore de ad Veien mod Skandsen. Joegerne, som med Kogckjedler og ovrige Bepakning ikke künde folge de Fiirfoddede i
Hurtighed, bleve naturlig langt tilbage, endskjondt de fulgte
efter Krcrfter fra vort Compagnie. I , mindre end et Minut
bavde L)usarerne naaet Skandsen. og — nedskndte eller stnrtede
paa 5 ncrr, som med anfludte Hefte bcsvcrrligt flygtcde tilbage.
Nu kastede Joegerne dem dag Hegn eller lignende for at söge
Dcrkning mod en heftig Kugleregn. Her bleve de fleste af vort
Compagnie saarede, da vi havde en meget daarlig Dcrkning längs
Veien og künde tildeels enfileres af Fjenden. Paa dette fäl
lige Punkt vare alle Officierernes Ncrrvcrrelse notwendig for at
holde Mandskabet til Pligt; og om der siden, da Fjendens
Skandser forlodes ved vor raste Fremrykning, have vcrret enkelte
.Efternolere og Feige, som bleve tilbage, kan vcrre muligt, Officiererne have ingen Skyld, det er vitterligt. Det fremlyser heraf,
flulde jeg mene, at Skylden ligger i det uventede, bcsynderligt
raste Jndhug af Cavalleriet eller rettere sagt af Befalingen dertil
(unter uns gesagt.) X )
Jcrgerne rykkede nu rast ind i Byen, og tredie Compagnie,
som havde den yderste venstre Flanke, Irak sig over Mollen ved
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Toldboden ooer Engen til den sydostlige Deel af Byen under
en rasende Kanonild fra de for onttalte sydlige Holder, som
endnu vare i FjendenS Bold og som for Artilleriet havc en
ubmarket Beliggenhed. Jeg var paa denne Bei behjoclpelig at
stryge det tydfke Flag, som vaiede ved Toldboden. Nu begyndte
Bombardementet, 24-pund. Granater og 12-pund. Kugler. Det
var en Rcrdsel at see og höre de jamrende Modre og flrigende
Born, som intetsteds künde finde Beflyttelse, da de fleste Hufe
ikke künde modstaae Kuglerne og Granaterne, som flöge fra
Taget lige ned i Kjcrlderen. Fruentimmerne flokkede sig om
os for at höre Raad og Trost og solle dem ligesom rolige i
vor Nocrvocrelse, fljondt vi vidste intet fornuftigt Raad. Jmidlertid havde Fjenden for storste Delen taget Flugten og endeel
gjordes til Fänger. Byen brcrndte nu paa 5 til 6 Steder og
forncmlig beflodes Slotsstaldbygningen, dog uden at den kom i
Brand. Klokken omtrent 4 fik vi Ordre til at trcrkke os tildage, og 3die Compagni retirerede samme Bei ud, som den var
kommen ind, men vel i spredt Orden, som meget let kan forsvares under den heftigste Kanonild over en aaben Eng, hvor
Kanonkuglerne for min Part susede mig et Par Alen til Siden
hvert Oieblik. To af Compagniets Officierer bleve saarede ved
denne tzeilighed, og min Capitain, som selv er bekjendt for en
usorsagt Fyr, har i min Nocrvcrrelse yttret sin Tilfredshed over
3die Compagnies Officierpersonale i det Hele. Om Aftenen
marscherede vi til Borup 11 M iil fra Kolbing og Klokken 3
nocste Morgen udmattede og ildestemte om Koldingernes sorgelige Skjcrbne tilbage hertil. Saaledes hcrnger Sagerne sammen
og det er at onfle, at bette blev saa publikt som muligt for at
holde Corpsets gode Rygte vedlige. Da det imidlertid Dagen
efter Kolding-Affairen strengelig blev forbudt at omtale eller
bestrive endsige dadle Befalinger eller Bevocgelser, som udforeS
ved Armeen — (mon man da har fort en daarlig Commando?),
saa flal jeg nok holde min Ncrse derfra; men dersom en anden
god Ben flulde ville paatage sig at indrykke et lille Stykke
derom i Foedrelandet eller anbei lignende Blad, saa var der
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ingen Officier i 3die Jcrgercorps, der havde noget derimod. —
Men det vil maaflee komme.
Jeg ligger nu her i Fredericia paa 3die Dag og har nu
udhvilet mig efter svcrre Strabadser, overstandne Farer og mange
andre ubehagclige Folelser og Skrupler over Danmarks Skioebne.
Jeg er hidtil lykkelig og vel undfluppen, Gud veed, dvorlcrnge
det varer, dog er jeg ved godt Mod...............
D in hengivne
P. E. Lorentzen.

57.

Jens Rasmussen Balle lil sin Kone.
iste Reserve-Joegercorps.

Grenaa-Egnen.
6 M a i 1849.

Kjcrre Kone!
Jeg vil tilmelde Dig et Par Ord og lade Dig vide, at
jeg lever efter Omstomdighederne meget godt, og det Samme
Hörer jeg ogsaa fra D ig, at Du og min lille Datter er frifl,
og det er mig en stör Glcede at jeg Hörer Du vil tjene for
dit Brod, og jeg veed ogsaa at vores Barn nok dliver forsorget,
til Gud under öS den Gloede at vi samleS igjen med hverandre. Den 4de om Aftenen modtog jeg din kjcrre Skrivelse,
som var mig en stör Gloede efter DagenS haarde Kamp. Klokken 6 om Morgenen rykkede vi fra Stoustrup ud mod Fjenden,
som gik öS temmelig noer. De vare ved en Kro, som hedder
Kryb i Ly i Noerheden af Snoghoi, de vilde formodentlig til
Frederits, men deres Fremgang blev efter en anden Side. V i
begyndte en varm Kamp med dem, forend vi nogen Tid vidste
deraf. V i maatte en eneste Gang trcrkke öS tilbage, men da
Hörnet blcrste en anden Dei, maatte vi omkring. B i gik lige
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ind paa Fjenden, saa Han maatte enten flygte eller falbe. Gevcrrkuglerne haglede om öS, men Herren vor Gud fulgte os i
Striden, og der var ganfke faae der ramte os. Del var som
det strengeste Hagelveir, Gevcrrkuglerne peb om Arene, Kanonkuglerne og Granater snorrede ovcr Hovedet, men vi agtede
dem ikke, thi vi stolede paa Herren den almoegtige Gud, og det
var Heller ikke mere end vores Pligt som Soldater at vife os
for vort kjcrre Land, og falber vi saa falber vi med ZErc,
fkjsndt de fleste af de störe Bonder agier os kunS ringe; men
jeg vil undskylde dem, de have ikke Jndsigter deri, og Forskjellen kan ogsaa vcrre stör. Dengang vi gik mod Fjendens
Jld , vare Folk saa flittige mod öS, de gave os den sidste Draabe
at drikke de havde i deres Huus, de vare glade ved at fee vores
Fremgang mod Fjenden. De havde truet dem, at de vilde
rove og plyndre dem ud, men vi Danske kom dem saa hurtig
paa, at de fik ingen Tid dertil. Der vare mange Bonder,
som forlode deres HuuS og Hjem med grcrdende Taarer for
medelst den svcrre Torben, som Hortes paa begge Sider af
Byen fra vores og de fjendtlige Kanoner. Men da det havde
varet i 5 Timer, rykkede Fjenden dort fra os, formodentlig til
Kolbing, hvor deres Hovedstyrke var, og nu i to Dage har vi
vcrret fri for Ham. Anbei Nyt kan jeg ikke fortoelle D ig; jeg
Hörer, at Du veed RaSmus Peder fra Folsrode er fludt; det
var paa Langfredag, da jeg selv var med; men det faldt mig
ikke ind at fkrive det hjem, da det var kuns til Bedrovelse for
Hans Familie . . . . Da Tiden falber mig kort, maa jeg afbryde min ringe Skrivelse til Dig. Nu beder jeg Dig at Hilfe
alle Benner og Bekjendtere fra mig, at jeg er frifl og befinder
mig i min Tilstand meget godt, og vcrr D u , min kjaere Kone,
hilset af bin oprigtige Mand
Jens RasmuSsen Balle.
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58.

Freden! Knudsen til sin Kone.
Iste Reserve-Jcrgercorps.

Soro-Egnen.
Taaru p 18 M a i 1849.

Kjcrre elflede Kone!
D it Brev af Ille dennes modtog jeg den 16be, og dct
gl^rder mig at jeg deraf seer, at I er ved Helsen, jeg er Gud
stee Lov ogsaa ved en god Helsen, og har bet fortiden meget
godt, thi vi er nu paa Fyen, og er indqvarteret i en Bondeby,
som hedder Taarup . . . B i kom fra Fredericia den 16de om
Morgenen Kl. 8 og samme Morgen K l. 31 havde Fjenden begyndt at bombardere Byen; saa vi forlod med al Fornoielse
Byen . . . . B i drog rigtignok glade fra Byen, men der vor
dog noget som forstyrrede mig ogsaa i denne Glcrde. Just som
jeg gik paa Broen for at gaae ombord, modle jeg min Broder
Peder, som marserede ind i Byen, og jeg troer jeg onskede at
jeg havde maattet fulgtes med Ham tilbage igjen, thi netop i
denne Tilstand foler Sofkende for hverandre, det som vi altid
skulle fole for Hinanden. Jeg lcrnges nu meget efter at sporge
fra Ham, det vil formodentlig Heller ikke vare lcrnge, forend vi
kommer der igjen. Thi vi er blot aflost fra Forpostkjcrden en
lille Tid af de Tropper, som kom til Fyen strax, da Fredericia
blev beleiret; vi har ellerS vcrret i Forpostkjcrden fra den 24de
April til den 16de Mai. Du skriver i dit sidste Brev, om jeg
ikke veed noget om, enten vi faaer Hjcrlp eller hvad det skal
dlive til. Nei, min kjcrre Ben! det er ligesaa skjult for mig
som for D ig; jeg veed ingen Hjcrlp at tröste mig ved uden
Guds Hjcrlp, og det vil visselig ogsaa dlive den bedste; vi
synes vel ofte, at den tsver lcrnge, men lad öS vcrre taalmodige
og ikke tvivle, men have en fast Tro og et stadigt Haab paa
HerrenS Hjcrlp, da kan vi vcrre sikker paa, at Hjcrlpen vil
komme paa den beleilige Tid. Vel seer det yderst sorgelig ud,
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men Herren er mcrgtig nok til at udfrie os, naar Hans Time
kommer; vil Han bevare os, saa kan vi gaae »stabte igjennem
den farligste Kamp. Og er det Guds Villie, saa kan jeg endnu
opnaae denLykke at komme frisk og sund hjem tilD ig og vores
kjcrre smaae Born, hvem jeg ikke kan erindre »den Taarer.
Mine Tanker er altid hoS Eder, mit Hjerte flaaer for Eder,
saaloenge Blodet rorer sig i mine Aarer, men er det Guds
Pillie, at jeg skal falbe i Kämpen, saa lad os ogsaa derpaa
vocre beredt, og ikke derfor troe, at vi har hnabet forgjcrves, —
Thi Gud flee Lov og Pris, et bedre Paradis end det, som blev
fordcrrvet, os Jesus har erhvervet, en Himmel uden Fare, o
gib vi der kun vare. — Saa smile da hvert Die, selv gjennem
Taarcsky: som skimter i det Hoie, det störe Morgengry! Saa
solde fromt sig Hcrnder i Jesu Christi Navn! thi Slovets Bei
sig ender i Herlighedcns Favn.
Hermed vil jeg flutte, og bede Dig at Hilfe dine kjcrre
Forcrldre og Soskende! samt alle gode Venner, og vcrr Du og
vores kjcrre Smaae evig kjcrrlig hilset af mig bin til Dodcn
troe og hengivne Wgtefcrlle
Freberik Knudsen.

59.

Lanritz Hansen Kousted til sine Forcrldre.
5te Dragon-Regiment.

RanderS-Egnen.
Jlleru p 21 M ai 1849.

Kjcrre Forcrldre!
Da jeg nu haver Tid og Leilighed, vil jeg flrive Eder til
og lade Eder vide, at jeg lever vel og er ved god Helsen og
Sundhed, og det onsker jeg gjerne at höre fra Eder igjen. B i
er indqvarteret i en B y , som hedder Jllerup, j M iil Vesten
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for Skanderborg, og Fjenden staaer I ^ M ül Syd for Skanderborg. I disse Dage haver vi det nogenledes godt, efter som vi
er vant til. Den I9de var vi paa Feltvagt og det vor nogen
vanfleligc Poster vi bestred, paa Grund af at vi stod saa ncrr
Fjenden, og den samme Nat og Morgen var der saadan en
Tykkc og Taage, at vi ikke künde see hverandre, fsrend vi var
tcrt paa hverandre. V i var 12 Mand, som reed ud Klokken 3
om Morgenen og fkulde bescrtte en Feltvagt, som blev indtrukken
om Aftenen. Feltvagten stulde staae i en B y, som hedder Eier;
Tyfkeren var tidlig ud denne Morgen. Uden at see Hinanden
rykkede vi ind af den ene Ende som Tyfkeren rykkede nd af den
anden Ende af Byen; havde de seet öS, havde de maafkee fanget
os, de var en heel Eskadron. Da de nu vare marserede tilbage igjennem Byen, rykkede den halve Eskadron tilhoire til en
B y, som hedder Adum, hvor vores Patrollie stoder imod dem
uden at see dem forend de var tcrt paa Hinanden. Vores tog
naturligviis Flugten, Tyskerne forfulgte dem en heel Fjerdingvei
i strakt Kariere. Vagtmester Wisborg, som var ude med Patrollien, blev angreben og taget tilfange, paa Grund af at Heften
blev trcrt og Han maatte overgive sig strax. Patrollien bestod
af fem Mand, og en af de dedst beredne kom Ham til Hjcrlp,
men Han fik nok at bestille med at hjcrlpe sig selv, og Han tog
Flugten tilligemed de andre 3, som var foran; men Han fik
dog nogle adskillige Sabelhug. Det var nogle daarlige Karle
til at hugge; de havde kuns givet Ham to Hug, som der künde
ligne Hug, det ene havde Han faaet paa Hjelmen, og det andet
havde Han pareret af, 2 Hug havde Han faaet paa den ene Arm,
men som ncrsten ikke er at see i Kappen, langt mindre gjort
Ham nogen Skade. Hug künde Han ikke anbringe dem, Han
havde nok at bestille med at parere, der var en paa hver Side
af Ham. Den anden halve Eskadron af Tyskerne rykkede til
den anden Side til en Herregaard, som heb Tammestrup, hvor
vores Patrollie ogsaa stulde gaae til; de siebte ligeledes paa
Hinanden, de to Mand tog Flugten, men den tredie blev taget
tilfange. Samme Dag blev der af 6te Dragonregiment taget
15 Mand og Dagen efter blev der af 3die dito taget 3 Mand
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og saarede 2 og dod 1 Mond, som de medbragte tilbage; den
ene af 3die Reg. havde hugget Hovedet af en Tysker, saa det
hcengte ned paa Skulderen. Jeg kan Hilfe Eder fra Jens
Hansen, de haver havt det ganske roligt en lang Tid, fra
I . Madsen, Han haver det ret godt. Nu afbryder jeg min
Skrivelse med mangen flittig Hilfen til Eder, kjcrre Forcrldre,
hils dem mangen Gang i Forup, hils alle mine Bekjendtere
som I veed.
Lev vel, det snskes af inig
Lauritz Hansen Kousted.

60.
Rasmus Iorgensen til sine Forastdre.
3die Reserve-JcrgercorpS. Laaland.
Ssnderborg 25 M a i 184S.

Kjcrre Forcrldre!
............Jeg seer af Edcrs sidste Brev, at I er dekymret over
alle de Forberedelser, som Tyskerne gjsr ligeoverfor os. Jeg
kan ikke nirgte, at jeg (endskjondt jeg langtfra er istand til at
deele Ebers Bekymring) dog ikke kan andet end crrgre mig over,
at man saa uforstyrret lader dem fuldfore deres Bcrrker. Bel
tvivlcr jeg ikke paa, at vi med vore faste Batterier i Forening
med Skibene let kan tilintetgjore det Hele; men jeg er dog vis
paa, at forinden bette skeer, kan Tydskerne ganske vist have gjort
Sonderborg stör Skade. Saavidt som jeg kan fee, har Tydskerne idag begyndt at opkaste et nyt Batterie ncrrmere nede ved
os; at man ogsaa vil lade dem fuldfore bette, betvivler jeg
dog. Jeg ncrrer imidlertid ingen Bekymring over alt bette, thi
jeg stoler paa, at den Mand, i hvis Hcrnder bette vigtige Punkt
er givet, nok har sine lovlige Grunde, hvorfor Han saa rolig er
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Bidne til alt bette, som vistnok er de Fleste en Gaade. Den
Beretning I har faaet om Tydskernes Blokhuse, mocrker jeg
nok har sat Eder i Strock. At de har Blokhuse i dercs Skandser
og Batterier, det veed jeg meget vel, men at de har bevcrgelige
Blokhuse, bette kan jeg umuligt faae i mit danske Hoved; men
selv om de havde nogle saadanne, saa vilde bisse dog tun lidet
vcrre stikkede til at kunne staae for Kanonkuglerne, hvorimod et
sast BlokhuuS godt vil kunne vcrre stikket til, idetmindste at udholde en Tidlang daade Gevcrr- og Kanonild. For at I kan
faae en nogenlunde ordenlig Idee om bisse Blokhuse, vil jeg
beskrive Eder dem, saa godt jeg kan, og I vil da let kunne
forestille Eder, hvorvidt et bevcrgeligt Blokhuus vil kunne gavne
eller ikke. Ovre paa Sundeved har oi en uhyre stör Skandse
ligefor Brohovedet; denne Skandse ligger lige ud til Kanten af
en hoi og steil Bakke, som reifer sig ncrppe ti Skridt fra Ban
det. I denne Skandse har vi tre stcrrke Blokhuse, de tre under
Jordens Overflade og det ene oven paa Jorben som et andet
Huus. Det er bygget paa folgende Maade: Dian har nedrammet Bjoclker i Jorden saa toct sammen som det er muligt
at faae dem, saaledeS ere Bcrggene; Lostet bestaaer ligeledes af
Bjoclker, som ligger saa toct sammen som de kan lcrgges; oven
paa bette Bjoclkeloft ligger alter et Lag af Bjoclker, ligesaa tcrt
som det forste, og atter der oven paa igjen to a tre Alen Jord;
bette er baade Loft og Tag, og jeg tor forsikkre, at ingen
Bombe skal kunne falbe igjennem Lostet ned til os, om vi
flulde blive nodte til at afbenytte bisse Huse, og i saa Tilfoclde
er der Skydehuller rundtomkring i ethvert Blokhuus og tillige
Proviant til flere Doge.
De to andre Blokhuse i denne
Skandse, der som for sagt er nede i Jorden, vender ud mod
Gravene, som omgiver Skandsen, saaledeS at man kan beskyde
de Fjendtlige längs ad Gravene, hviS de skulde vove paa at
storme Skandsen, som jeg dog ncrppe troer. Lidt loenger tilvenstre af Brohovedet har vi en mindre Skandse; den ligger
ligeoverfor Sonderborg-Slot; i denne er der et Blokhuus, som
staaer ^midt i Skandsen. Det er bygget paa samme Maade
som det forstomtalte, men er endnu mere sikkert, da der er op-
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kästet en Jordvold rundt omkring, som naaer lige op til Skydehullerne. Jeg vil nu overlade det til Eder selv at toenke, hvor>
vidt Tydflcrne vil kunne vcrre istand til at bevcrge et saadant
Blokhuus af Storrelse og Styrke, som det nodvendig maae
vcrre, et saadant Blokhuus vilde man idetmindste aldrig kunne
have nogen Jordvold opkastet om, og det künde derfor Heller
aldrig staae for ret mange Kanonkugler. Den 17de dennes
var her en lille Samtale mcllem vore og de fjendtlige Batterier
paa 1! Time. To eller Ire af dereS Bomber faldt her ovre i
Bnen, dog uden at gjore Skade, de sleste faldt i Sundet.
Man vil i bette Dieblik med DiShed vide, at der stal vcrre
indgaaet en Vaabenstilstand paa 11 Maaneder, men paa hvilke
Vilkoar, veed jeg ikke. Jeg stal Hilfe fra Niels Skrcrdder og
Niels Alminde, vi ere Alle raste og har det godt. I hilses
Alle kjcrrligst fra Ebers hengivne Son og Broder
RasmuS Jorgensen.

61.
Anders Larsen Kullerup til sine Forcrldre.
4de ForstcrrkningSbataillon.

Soro-Egnen.
Fredericia 27 M ai 1849.

Kjcrre Forcrldre!

. . . . V i bivouakerer paa Marken, men dog indenfor Voldene;
vi koger vor Mad under aaben Himmel, og vor Seng er ligeledes. Jeg boer ved Commandantens Have, hvor vi kan gaae
ind at more os i det Gronne; men paa denne HoitidSdag havde
jeg ikke ligget paa Marken at skrive, naar jeg havde vcrret hjemme
hos Eder. Det er idag forste Pindsedag, vi har vcrret flere
Batailloner samlet idag til Gudstjeneste, hvor jeg ,fik en lille
Bog, som jeg vil sende Eder til en Erindring derom, da jeg har
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een foruden. V i havde idag ventet os en lille Dyst med Fjen»
den, men de ere ganfke rolige. Jeg var kuns i Fyen i 6Dage,
det var kunS en kort T id , men det Gode varer sjelden lcrnge;
der blev jeg udnavnt til Undercorporal, ellers havde jeg ikke
varet fri for Arbeide idag, men nu har jeg ikke saa lidt
Frihed.
Jeg beder at undflylde at jeg idag ikke skriver mere, da
jeg ikke künde faae Papir i Byen, men dette snavsede Stykke fik
jeg hos min Kammerat. Naar I nu skriver mig til, saa beder
jeg Eder at lade mig vide, hvorledes Bierne har det, og hvorledes det gaaer Eder derhjemme, og at lade mig vide hvor Jo r
gen er, og om der er kommet Nogen ind fornylig.
T il Slutning onsker jeg Eder, at det maa gaae Eder vel.
Jeg kan sige, at jeg Gud vcrre lovet har ingen Nod. Naar
jeg herefter kan gaae det saa godt igjennem saa er jeg veltilfreds,
men skeer det, at jeg skal lide noget ondt, saa siger jeg, flee Guds
og ikke min Villie. Lev Alle vel.
Intet andet end den scrdvanlige Adresse.
Anders Larsen Kullerup.

62.
Peder Cs. M . til sin Beninde Maren.
Laaland.
Sonderborg 30 M a i 184S.

Min egen Ven!
D it Brev af 27de April har jeg rigtig modtaget, med Gloede
kan jeg just ikke sige, da jeg ^fik last det, da jeg horte at Du
havde varet syg. Du kommer til, lille Maren, at gaae ud til
RaSmussen og see at I to Skraddere kan kurere hverandre, nei
jeg og Madam RasmuSsen vi ere to anderledes Gutter, nu leer
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Du vel lidt, inen Madam Rasmussen kjender mig, og veed
jeg kan ikke dye mine Komerser. Du er vel mrsten vred paa
mig for jeg har ikke fkrevet for, men jeg har aldeles ingen Tid
havt; naar vi har gaaet en 3 M iils Bei, kan Du uok vidc,
kjcrre Ben, hvor Lysten er, hverken til det Ene eller til det Andet.
Zgaar kom jeg af Vagt og idag har jeg vocret paa Arbcide ved
Batterierne, men vi blev lidt tidlig fcrrdig, derfor jeg nu med
^yst griber til Pennen for at lade Dig Kjcrre vide, at jeg er
rast, som er det bedste Gode og Glcrde man kan tilmeldc sine
Benner i denne Tid, naar man med det Samme kan sporge det
Lamme fra Eder alle igjen. B i maae rigtignok doie mcgct mange
Gange, men det gjor os ikke noget, Klcrderne kommer vi aldrig
af, men maae beständig ligge i Halm, det maa ncrsten vcrre moisomt at komme af Klcrderne, men nu er vi saa godt vant til
det, saa vi sover saa sodt, som vi laae i vor Moders Dragkisteskufse. Noget godt kan jeg ikke fortcrlle Dig min Ben, thi her
bliver lavet Batterier baade af Tydskerne og os, som om
Krigen aldrig skal faae Ende, saaledes bliver her muret og
gravet.
Christi HimmelfartSdag saae det meget farligt ud for öS;
vi vor i Forpostkjcrden, og vi er jo ikke langer fra Tydskerne
end et godt Bossefkud. Da Klokken vor 5 om Eftermiddagen,
skulde vi loses af; Tydskerne loste af prasis Klokken 4; deres
den nye Bagt var aldrig saasnart kommet, forend der kom et
Kanonskud ud til en af vore Kanonbaade, men saa skulde Du
höre med Kanoner, Bomber, Granater, Kardcrtsier. Fjerde
Batallion loste os af; men vi var ret i en stör Fare, vi vare
udsatte baade for vore egne Kugler og de TydfkeS; de kastede
den ene Bombe efter den anden efter os, men Gud holdt sin
Haand over os. Da vi kom paa Broen over til Sonderborg,
kom der 3 paa eengang, men foldt i Bandet en 50 Alen fra
öS; og Bandet maatte i Beiret som den hoieste Mast; i samme
Oieblik kom en Bombe, sprang ikke längere end 4 Alen fra
Broen; vi var da aldrig saa gesvint kommet over Broen, forend
en Bombe salbt midt paa den og knak den midt over; der var
vores Batallion ret i Knibe, men meget heldige alle. Det var
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rasende at höre fra Klokken 5 til omtrent 7, ikke et Gevcrrflud
der blev losnet; en Bombe faldt imellem 4de Liniebatallion,
men kun en Karl og en Hest kom til Skade; men her blev jo
nogle Hufe masakreret i Sonderborg, Folk flvtter ud af Byen
og veed ikke, om de tor vcrre her, Slutningen bliver vel at de
scrtter Jld paa Ssnderborg. O gib vi havde en god Ende
paa den Krig, og vi künde komme hjem til Eder kjcrre, saa vil
voreSGlcrde vaagne. V il Du nu Hilfe Anton, lille Ven Maren,
naar Han kommer ud i Kjokkenet til D ig, fra mig; jeg har talt
med Loitnant D ., Han bad mig Hilfe lille Anton og dem alle
fra Ham, Han gav mig 2 P. jeg flulde drikke Hans Skaal; jo
Tak, sagde jeg; da jeg kom hjem, sagde jeg til en af mine bedstc
Kammerater, folg med mig; Han vidste ikke hvad Han flulde;
jeg sagde 2 Glas Punsch; saa klinkede vi, jeg sagde lcrnge leve
Anton D ., derncrst Loitnant D . og den hele Familie i Frvd og
Glcrde. Hvorfor siger Du det; jo Han har givet mig Penge at
jeg flal drikke Hans Skaal, og i den Familie er jeg som
hjemme, naar jeg er i Kjobenhavn, Anton er min Legekammerat og Familien, veed jeg, kan godt lide mig, hilset fra mig
Peder Cs. M.

63.

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

Gode Den!
Da nu saa lang Tid er forloben, siden jeg horte fra Eder,
kan jeg ikke tove lcrngere, forend jeg flriver Dig et Par Ord
*) RaSm uS Andersen Skjarb ak blev fkudt i Rytterfagtningen paa A a rhuuS M ark i de samme D age, saa Han modtog ikke Brevet.
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til for at höre, hvorledes Du har havt det i denne haarde Tid
og om I har vcrret i Slag med de fjendtlige Dragoner. Da
Ordet lyder saadan hoS öS, at det har vcrret saa Haardt i AarhuuS med Dragonerne, lcrnges min Svoger Niels og Hans
Kone meget efter at höre, om Herren hidtil har bevaret Dig.
Thi saa mangen brav Soldat maa opoffre Livet, og saa künde
det let falbe i bin Lod; thi mange haarde Farer har truet öS
og nogle har ogsaa ramt öS, dog vil vi vcrre fornoiet med Guds behagelige Viisdom, thi Modgang er os undertiden mere tjcnlig
end Medgang, thi derved vender man undertiden om fra de
verdslige Lyster og kommer ncrrmere til Gud.
Den Dag var vi ordret til at modtage 10 Dragoner af
den samme Eskadron, som Du staaer ved, da var vi saa glade
og fornoiet, vi tocnkte, at vi nok skulde faae Dig igjen; for min
Svoger var ved Vagtmesteren og Han lovede, at vi skulde faae
Dig, men Glcrden blev forandret til Sorg. D a J var retireret,
da omstormede Fjenden os, vi vare saa sorrigfulde at see voreS
kjoere Folk flygte, saa blev Fjenden HoS os om Natten og udplyndrede os for Alt hvad vi havde til Fode. Niels var i ZEgt
med Danflerne og vi var allene imellemdem; Forpostkjcrden stod
HoS os og sigtede efter Eder.
Niels har sagt tidt og oste, naar jeg künde höre, hvor
Skjcrrbcrk var, vilde jeg gaae til Ham, om det nok var saa
langt, for den Plaseer vi i den Tid havde, er ikke at glemme i
denne lille Tid ; Du var saa blid og venlig imod vores Born,
om det endog var imod det mindste. Ak gib vi künde faae
Dig igjen i Jndqvartering, da künde al Sorgens Klager glemmcS, og Du veed selv at efter Regn kommer Solflin, og efter
Sorg kommer Glcrde, at Gud i Hast kan forandre det, og vi
fkal jo sige lige som Job: skulle vi allene tage imod det Gode
af Gud og ikke imod det Onde. V i har Helsen og Sundhed
allesammen, og onsker at sporge det Samme igjen fra Dig.
Nu ikke mere denne Gang, men nu vil jeg onske, at Guds Fred
maa ledsage Dig paa bin Vandring; Herren- Engel vcrre et
Hegn om Dig i denne falle Krig, o da kan Intet skade . . . .
g -
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H ilS Knudsen og tak Ham mange Gange for de gode Formaninger, som Han gav mig, hidtil har jeg fulgt dem, og hvis
det staaer i min Magt, fkal jeg efterleve dem og falber bedre
Loddet for mig i denne Verden end Knudsen domte, saa takker
jeg den almcrgtigste G)id.
En flittig Hilfen til Dig fra Niels og Maren og alle
Born. Jscer vcere Du hilset paa det kjcrrligste af mig
Ellen Johanne Pedersdatter.
Adjo, level til vi fees igjen.

64.

Hans Petersen Haarlov til fin Familie.
2det JcrgercorpS.

Ncrstved-Egnen.

Augustenborg 5 J u n i 1849 — paa T e n A ls.

Kjcrre Morbroder og Familie!
Ebers Brev af 28de M ai d. A. har jeg modtaget. — Det
glcrder mig meget at höre, at I er alle ved en god Helsen,
hvilket jeg og med Gl<rde kan tilmelde Eder, da jeg nu ganfke
godt kan gaae, hvilket er en stör Glcrde for mig, thi fra den
7de M ai til den 29de M ai künde jeg hverken gaae eller staae, men
maatte ligge stille i Sengen for beständig. Det var jo en lang
kjedelig Tid for mig, men Taalmodighed overvindcr Alting, iscrr
da jeg kom til at ligge paa Augustenborgs Slo t ved Siden af
min gamle Kammerat Askeskovhuus, som var min Bagmand
den 3die April, indtil Kanonkuglen.tog Hans venstre Bern dort.
Han laae og var godt fornoiet med Skjcrbnen, da det ei künde
hjcrlpe at lade Sorgen komme os for nur; vi morede os godt
med at tale om det gamle Passiar lidt imellem og MorskabSfortcrllinger. Den Berlingske Tidende faaer vi hver Dag at lcrse;
vel sandt, Aviserne forer kun sorgelige Tidcnder for det nieste,
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og man flulde ei Heller glcrde sig over sine FjenderS Ulykke, men
bette er ikke Tilfcrldet, naar vi Hörer de strcrkkelige Uroligheder,
som herster i Tydflland, da glcrder det öS, for de künde lade
vcrre at plage det lille Danmark, da de har stört Brug for
dereS Trapper hjemme, og hvad lider ikke Tydflland ved denne
Krig, det er vist mere end man flulde troe___Her paa Als er
det ganfle fredelig for Tydflerne, nu Hörer man aldrig noget til at
de vil storme Als og lcrgge deres Pontonbro i Sundet; De
probeerte jo rigtignok lidt den 17de M ai ved at sende os nogle Bom
ber og Kugler, men de fik vist 10 Gange saa mange igjen, saa
Als blev dem ikke Svar flyldig; og det tydfle Militcrr vilde stet
ikke frem og vife sig. De har formodenlig havt den 13de April i
Erindring. Jeg künde hcrlig ligge i min Seng paa Lazarethet
i Sonderdorg og overflue hele Terrcrnet og see de fjendtlige
Batterier, men Soldaterne kom ikke frem og voreS Forpostkjade
blev staaende urokkelig, da Ingen forncrrmede dem; vi troede det
flulde blevet vcrrre siden, de vovede det ikke. . . Nu har jeg faact
Tilladelse af Professor Stein at gaae lidt ud i Haven, men jeg
sparcr nok ikke, thi det er en stör Fornoielse at gaae og betragte
alle HertugenS Herligheder, det er usigelig smukt allevegne, i
Parelserne paa Slottet og Palcren, kort sagt alle Steder i
Haven og den tilgrcrndsende lille Skov ved Fjorden; tillige er
her en stör Avlsgaard. Nu Intet videre, I vare hilset mange
Gange fra mig, jeg beder Eder Hilfe min kjcrre Kone, og min
Moder, Slcrgt og Venner, jeg sender Eder min venflabeligste
Hilfen.
HanS Petersen.

9*
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65.

Jens Christiansen til sin Kone.
2det JcrgercorpS.

Storehedinge-Egnen.

Kjcrre elskelige Kone!

A ls 5 J u n i 1819.

Da jeg i Dag har bekommet dit Brev, saa vil jcg strax
gribe til Pennen for at opmuntre dit kjcrrlige Hjerte, da jeg
af dit Brev feer, at Du sorger saa meget for mig. Men jcg
beder D ig, kjcrre Kone, af mit inderligste Hjerte, at Du vil sce
at neddcrmpe bisse Sorger, da det er heel nodvendig for öS
allesammen. B i vil i Stedet for Sorger satte et bedre Mod
og decke Sorgen og Glocken med Pennen, for naar jeg blot Hor
en Snaps og noget Spise, saa morer jcg mig med mineKammcratcr, saaledeS maa Du ogsaa, for jeg haaber at den Dag snari
vil komme, da jeg fkal samlcS med Eder alle der hjemme igjen.
Kjcrre Kone, det gjor mig ondt, at de tcenker saa lidt paa öS,
da jeg dog veed, at de meste af dem har Born og ikke veed,
hvad de fkal komme til at lide, da vi ligge saa ncrr Tydskerne,
at vi ikke veed, hvilken Dag vi faaer Kamp med dem, for de
bombarderer omkring öS hver Dag. Altsaa kan vi ikke andet
end bedroves; thi vi kan slutte öS til, at mange Mennefker derved maae opoffre Livet, hvad enten det er Ben eller Fjende.
Dersom det skulde lykkeS Tydflerne, at de skulde faae Magt ovcr
öS, da synker vort gamle kjcrre Dannemark i evig Spot og
Skjcrndsel, da er det ude med det gamle Modersmaal og al
Danskhed, da flal vi ikke mere synge Dannemarks deiligste Bang
og Bcrnge, lukt med Bolgen blaa. — . . . Nu beder jeg at
undskylde min daarlige Skrift; thi jeg ligger her paa Marken
og har min Tornyster til Skriverpult; jeg maatte forlade mit
Arbeide, da Klokken vor 7 og nu er den 9, i den Tid har jeg
vacret paa Post. Jdag for et Aar siden var her et svcert Slag
paa Dybbelbanke, som jeg er sikker paa, at Tydskerne ikke har
glemt endnu; i det Mindste har de helligholdt Dagen; her har
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tordnet og blcrst hele Dagen, saa
Been. Nu har jeg ikke Plads til
jeg at Hilfe Jens Hansen fra mig
efter Brev fra Ham. Du vcrre
givne Mand

man künde ncrppe styre sine
mere denne Gang. Nn beder
og sige, at jeg langes megct
kjarlig hilset fra bin henJens Christiansen.

66.
Johannes Larsen til sin Kone.
Sonderborg 7 J u n i 184!'.

Kjare Kone!
Jeg langes meget efter at höre, hvorledes Du har det tilligemed Bornene og mine gamle Foraldre, om at I er ved
Helsen; jeg erGudfleeLov ved en god Helsen endnu, endfkjondt
jeg har havt en haard Dyst den 6te Juni med Tydfkerne, og det
var i Forpostkjaden. V i begyndte at fkyde paa Tydflerne Kl. 8
om Morgenen og saa maatte vi holde ud til om Eftermiddagen
til Kl. 5 undtagen at gjore Holdt, og i den Tid smagte jeg
hverken Mad eller Drikke. En 1 Time inden vi begyndte at
slaaeS med dem, saa maatte vi i Gevar, og saa kom der en
Marketender kjorendes med O l og Brandeviin, og da bad jeg
Loitenanten om at gaae hen og faae en P a l Brandeviin paa
min Flaske inden vi flulde til at slaaes, for jeg havde 6 S k illing dansk, og dem syntes jeg ei, at Tydflerne flulde have,
hvis Skjabnen flulde traffe mig at jeg flulde blive fludt. Men
Loitenanten svarede og sagde, nu var det ei vardt at kjsde
Brandeviin, naar vi flulde ud at slaaes, og saa sparede jeg mine
Penge dengang til om Aftenen jeg kom hjem. — Den forste
Gang jeg flulde ud at forstarke Kjaden, saa var vi tü Mand,
som lob ud over en Bei; der salbt en 5 a 6 Kugler omkring
^odderne paa os og der var en Kugle og ramte mig lige paa
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mit Bryst, men den gjorde mig ingen Skade, for den ramte
paa min Fcrngehcrttetaste og Kuglen den var saa mat, at den
faldt lige ned paa Jorden. M in Captain Han blev saaret den
Dag og det var Captain Baudisscn, min Sidemand blev saaret
tillige med flere af Mine Kammerater, og der var nogle som
blev fkudt reent dod strax. Du kan troe det var en haard Dag
den Dag som jeg ei havde oplevet for; jeg var saa om om
Morgenen i mine Lemmer, saa jeg künde knapt reise mig af
min deilige Seng som var Halm. Da vi var allerstoerkest i
Varmen med Tydskerne, da begyndte de at flyde lidt fra vores
Batterier, saa de tydske Hunde maatte retirere. V i maatte
retirere 2 Gange den Dag for dem, men vi avanserede begge
Gangene igjen og tog den samme Stilling igjen, som vi havde
for. . . . Men nu har jeg Hort, at vi skal i Fcrrd med de tydske
Gavtyve igjen med det Forste, men hvornaar, det veed jeg ei,
og det er nok det bedste at lade Gud raade for Lykken. . . .
D in
hengivne og troe Mand
Johannes Larsen,
Sadelmagersvend.

67.

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

Ncrstved-Egnen

Byllerup 7 J u n i 1849.

Kjcere Hrr. Provst Monrad!
............ Jeg beder Dem at undfkylde, at det varede saa lange,
forend jeg besvarede dereS Brev; thi jeg haver saa ringe Tid
til at fkrive. Jeg vil nu lade Dem vide, at vi er kommet her
til Fyen igjen efter at have voeret i Fredericia i 7 Dage; vi
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kom hertil igaar MorgeS og skal reise herfra igjen Loverdag
Asten. Der er ncrsten ikke til at vcrre i Fredericia, da Tydfkerne vedblivcr at taste Bomber; i MandagS kastede de allene
450 Bomber ind i Byen, saa der er ncrsten ikke et Sted, hvor
man kan staae i Fred for dem. Jeg vor tillige med mange flcre
til Herrens Bord i Sondags; men vi var ncrppe kommet i
Kirke, forend de begyndte at käste Bomber ind i Byen, og der
salbt over en halv Snees paa Kirkcgaarden »den at stade K irken, den svcrre Kirke rystede saa Vinduerne klirrede. Det var
et farligt Syn, kan De troe, at see Feltprcrst Boisen at staae for
Alteret og tale kräftigt til den forsamlede Mcrngde og tilsige os
vores SyndcrS Forladelse og nedbede Herrens Velsignelse over
öS, forend vi kastede os i Kämpen. Jeg gik derfor glad i S in 
ket og styrket paa Sjcrlen ud paa min Vagt igjen, thi vores
Compagni var paa Vagt, hvor vi blev til Kl. 8 om Aftcncn,
da vi saa blev lost af for at hvile os forste Gang efter 3 Dogns
Vagt og Arbeide; men Kl. !0 kom der Bud, at vi stulde stille
paa Allarmpladsen saa hurtig som mnligt. V i kom snart i
Toiet og ud paa Gaden sovndrukne som vi vare, men saa künde
vi höre, at de havde begyndt at fyre med Gevcrrene ude i
Forpostkjcrden. Vort Compagni og 2 Compagnier af 5te B a 
taillon marserede derpaa strax op til Dolden og kom ned igjennem Longangen, og ligcsaa snart vi kom saa langt ud, at vi
künde komme til, formerede vi Kjcrde og lob Storm ; thi de havde
allerede kästet vores Kjcrde et Stykke tilbage forend vi kom ud.
Men det varede ikke lcrnge, forend de kom brasende frem igjen
med fordoblet Styrke og kastede os et Stykke tilbage igjen. Men
der blev snart bstrst Holdt, og saa avanserede vi snart frem igjen
under stcrrk Jld fra begge Sider; men saa blev der blcrst Storm
igjen, og frem gik det med stingrende Hurra og rast Stormlob,
og Tyflerne maatte pcrnt vende Snuden den anden Bei, men
gib de flee en Ulykke, vi künde ikke naae Groften, thi deres Jld
blev saa voldsom; men det varede ikke lcrnge, forend de begyndte
at raabe forvcrrts igjen, og saa kom de brasende frem, og kastede
os tilbage igjen. Nu begyndte hun at knibe for öS; men vi
sagde, det var nok daarligt, dersom I tyste Rovere ikke stulde
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saae en frivillig Lobetour endnu. Ester at vi havde pustet lidt,
btcv der bloest Storni igjen, og saa stormede vi frem 3die
Gang, men de vilde ikke gjerne fra Grasten; dog hjalp det dem
ikke, thi med Et vor de Danfle i Groften; men det kan nok vcrre,
at de saa stk Sm or, saa lcrnge vi künde naae dem. Hvormange der faldt den Nat paa vor Side, kan jcg ikke sige; men
jeg troer nok, der faldt ikke saa saae; vi fik 3 Saarede ved vorcs
Compagni, jeg havde en i min Sexion, som fik en Kugle gjennem den ene Arm og en i det ene Laar; den anben fik en
Kugle gjennem Haandledet, og den 3die blev let saaret i det
ene Knoe; der var en Jcrgerloitenant, som kommanderede den
Flo i, der stodte til vor Kjcrde, som fik en Kugle i Maven og
dode strax. Nu maa jeg slutte mit Brev, da jeg ikke har Tid
at flrive mere, Gud allene veed om jeg staaer kenne Tour igjennem, thi det seer noget broget ud, men jeg vil overgive min Sag
i HerrenS Haand; er det saa Hans V illie, saa er Hans Arm
stoerk nok til at redde mig. De med Familie vcrre hilset paa
det Hjerteligste fra mig, jeg beder at Hilfe mine Forcrldre fra mig.
ZErbodigst
Lars Hansen.

68.
Rasmus Jsrgensen til fine Forirldre.
Iste Reserve-Bataillon.

FrederikSsund-Egnen.

K lintin g paa A ls 11 J u n i 1849.

Kjcrre Forcrldre!
...............Det glcrder mig at höre, at I dog har fistet ganfle
godt; men det er daarlig, at Prisen er saa ringe, thi saa giver
det ikke mange Penge. Jeg Hörer, at det har voeret et skrcrkkeligt
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Peir hos Eder med Torben og Lynild Natten imellem den 5te
og 6te, men var det hos Eder om Natten, saa var det hoS
os om Dagen den 6te; men Torbenen var fra de tydfle Batterier og Lynilden fra deres Besser, og det regnede hos öS, men
med tydfle Kugler, saa Adfkillige maatte bide i Grcesset. Slaget
varede fra ferst og tilsidst i 13 Timer, men cfter SlagetS
Langvarighed faldt der tun faae af de Danfle; saavidt det har
spurgt sig hos öS belob de Tydskes Tab sig til 56 Menige og
5 Officerer og 2 var reent forsvunden og de er formodentlig
falden i Rügen, thi de stormede et Par Gange ind i et Stykke
Rüg, og jeg troer nok, at Adfkillige fandt deres Dod i samme.
I veed vel, at jeg har fkrevet til Christen Mogensen, og deraf
mener jeg, at I har Hort, hvorledes det gik til hiin fkrwkkelige
Dag! derfor udelader jeg at anfore det her. . . . Jeg beder
nu Eder at Hilfe min Kone mange kjcrrlige Gange fra mig og
sige til hende, at hun fkal snart faae Brev fra mig, hvis Gud
vil at jeg maa beholde Helsen; thi paa Loverdag skal vi til
Sonderborg igjen og saa fkal vi over og fee til Tydflerne igjen,
men det bryder vi os ikke stört om, thi nu er vi saa vant til
bet, og jeg er ikke bange for at gaae frivillig imod dem engang
endnu, hvis det fkulde gjores nodvendig. Levvel: Ebers tro
og hengivne Son
RaSmuS Jorgensen.

69.

Hans Hansen Nsddebo til sine Forrldre.
Iste Forstcrrknings-Jcegercorps.

FrederikSborg-Egnen.
Sonderborg 11 J u n i 1849.

Kjoere Forceldre!
........... Nyt er her ikke saameget af, »den at d. 6te da fyrede
de Tydfle paa os, men vi slogeS ikke, da vi laae ude paa Landet.
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V i blev nok blcrst ud, men kom ingenstedS; nu da vor
Kjcrde havde flaaetS med dem i 2 Timer, saa begyndte vore
Kanoner og Kanon-Baade at skyde, og saa fik de Tydske rigtig
deres Knock; her blev da en 20 Mand saaret af voreS, og 2
dode. Bestemt den D ag, da det stete, var her to Russer i
Byen; den ene havde 10 Ordener paa Brystet og den 2dcn 8,
det var da vist nogen gode Karle, som rigtig vilde see, hvorledeS
Alting er indrettet her. Nu flriver I om, at I vil sende mig
nogen Penge, men jeg trcrnger ikkc til noget nu. Kjcrre Forcrldre, I striver om, at vi Karle fra Knlsvierne er raste Karle,
det er vi ogsaa, men vi raader ikke öS selv; dersom vi meer
kommer i Slag med dem, saa kan I troe, at vi stal nok berste
dem rigtig godt; men jeg tcrnker ikke at vi kommer til at flaaeS
mere. Nu ligger vi paa Slottet denne Gang, men vi kommer
ikke i Kjcrde vi i Iste Compagnie, for de tor ikke lade Sjcrllcrnderne komme derud, for vi har Lyst til Comedie. Sidste Gang,
da Tydflerne fljod, kom der en Bombe og flog ind paa Slottet
og splittes ad derinde, men gjorde dog ingcn Skade, den
vcrltede 6 Senge, hvori der laae Nogen og sov. I kan rigtig
troe, at her er Morstab, naar Kuglerne de gaaer, saa er Enhver af os opbragt og er munter og glad.
Hans Hansen Noddebo.

70.

Johan Peter Johansen til sin Familie.
lste Reserve-JcrgercorpS.

Als.

RerSlev I I J u n i 1819.

Kjcrre Moder og Softer!
. . . . Tilstanden i Fredericia vil jeg fortcrlle Eder rigtig, da
jeg selv med egne Dine og Oren har seet- og Hort det Hele.
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For det Forste er Jndbyggerne rommede til Fyen paa faae Familier ncrr, og det kan jeg sige med Sandhed, at det er en
bedrovelig Tilstand baade for dem og for öS; thi vi staae ikke
et eneste Oieblik sikkert for Fjendens Kugler og Bomber; tbi
de ere saa ncrr paa os, at de kan skyde over hele Byen lige
ned til Skibsbroen, hvor de sende öS et Par for hver Baadfuld, som der kommer ekler gaaer til Fyen, saa at de springe
öS lige over Hovedct, at Stumperne gaae rundt om til alle
Sider. Jeg seilede derfra imorgeS Kl. 2. Da fik de dog ikke
Farvel sagt til öS, for Kanonaden blev den Dag for stcrrk fra
Volden, thi de sendte dem beständig tre imod eet, saa maatte
de give sig til Ro; og bette Vanheld har Tydfkerne havt tre
Gange i de sidste Dage, da Fcrstningen er saa hart besät med
Kanoner og Bombekjedler, og bette er af de störe; thi nu er
der kommen fein til 220
med dem er Tydfkerne just ikke
saa glade. Tillige ligger der nu over 30 paa 85 A , fornden
hvad der er af 36, 24, 12, og 6 S ; men hvor mange der er
af dem, veed jeg ikke. Det Bedste af Byen er jo afbrcrndt;
det, som ikke er afbrcrndt, er dog hcclt spoleret, saa det er en
Unk at sce paa. Der er afbrcrndt 40 Hufe; mange af Jnd
byggerne ere deels saarede, deels drcrdte tilligemed Soldaterne.
Hefte og Koer gaae over det Hele der i Byen, og af og til
bliver der en skudt af dem. Men det kan jo ikke vcrre andet;
thi nu har Fjenden sendt over 1800 Bomber fornden Kugler
her ind i Byen, saa kan I nok selv gjsre EderS Bercgning,
hvorledeS det er at vcrre der, thi at komme i Huus det er jo
ikke at tcrnke sig.
De syv Ncrtter i Trcrk skal vi ligge under
aaben Himmel og meest paa den bare Jord, saa kan vi komme
til Fyen i fire Ncrtter og saa afsted igjen. I den Tid, som
vi ligge paa Forpost, faae vi ikke andet end Brod og Band,
da der ikke maa komme Nogen ud til öS, fordi at vi ligge saa
ncrr paa Fjenden. Thi vi ere dem om Natten saa ncrr, at
der er ingen halv hundrede Alen imellem os; men om Dagen
trcrkke begge Parlier dem lidt tilbage, saaledeS at vi ere dem
paa et lille BoSsefkud ncrr; og der kan vi staae og tale med
Hinanden. En Dag sendte de en lille Kasse over et lidet Vand,
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som var paa den ene Flanke imellem Kjcrderne, over til öS,
og da Binden var med til os, satte de en lille Mast i Kassen,
og derpaa et graat Papir til S e il; og Kassen seilede rast over
til os, og i den Kasse var der en Tallerken, hvorpaa der laae
en Klump Franstbrod, et Stykke Flefl og j ^ Tobak og en
Pcrgel Rom, og dermed fulgte en lille Seddel, hvorpaa der stod
flreven: „God Morgen Kammerater og Brodre, vi sender Eder
Noget til Frokost, fordi vi troer, at I har det bedre behov end
vi, da I ligger saa indesluttede i Fcrstningen, men vi ligger
hos Bonderne," og der var meget mere. Jeg beder Eder at
lcrse Brevet med Eftertanke, saa kan I deraf erfare vor T ilstand. Men lad öS nu alle bede Gud, at Han vil bevare öS
med hele Lemmer og mage det saaledeS, at vi igjen maae samles, naar Freden er sluttet, sunde og raste med vor gamle
Moder og Softer; thi det er Ham, som kan ende den farlige
Sag, naar det er Hans Villie. Glem ikke at bede til Ham,
for det er det eneste Middel, som kan frelse öS: Giv öS snart
Fred, Ämen! Hilfen fra EderS Son og Broder
Johan Peter Johansen.

71.

Rasmus Hansen Fanneru- til sine Benner.
Constabel.

Grenaa-Egnen.
Rsnhave Battcriet 12 J u n i 1849.

Gode Benner!
...............Hvad Krigen angaaer, da kan jeg ikke fortcrlle Eder
andet, end hvad I daglig seer i Aviserne, og hvad der er
imellem, det siger jeg ikke. B i ligger ved Batteriet baade Nat
vg D ag, men Sengkllrderne er bleven borte og Halmen triller
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vi i. Hvad Hvilen angaaer, som I flriver om, saa troer jeg,
at en god Seng kan udgjsre det paa to Ncrtter, thi vores Arbeide det spolerer öS ikke. V i maae rigtignok gaae til ExersitS
een Time om Dagen, og I fluide blot vcrre her, saa flulde I
see, hvor vi gamle Tampe kan exersere. Men I kan troe, at
vi fik travlt den 4de denneS, vi troede, at vi havde et Eiendoms
Huus, men der kom en Jngenioroffiseer og befalede öS til at
rive voreS Hytte ned og flytte den dort, hvilket vi strax maatte
gjore, endfljondt vi havde nylig tcrkket den. B i maatte ligge
paa Marken den Nat; men nu har vi et splinternyt Huus, og
hvis I vilde komme over at besage os, saa flulde I see, hvor
brilliant vi boer. Nu vil jeg bede Eder at Hilfe Mads Nielsen
fra mig og onfle Ham til Lykke med sin ZEgtestand og tillige
gratulere Ham paa mine Vegne, da jeg ikke selv kan komme.
Nu vil jeg slutte min ringe Skrivelse med mange venflabelige
Hilsener til Eder allesammen fra mig
Rasmus Hansen Fannerup.
De maae virkelig undflvlde, at Papiret ikke er klippet til,
thi vi har ingen Sax.

72.

P. E . Lorentzen til en Ben.
3die JcrgercorpS.
Kjcrre Thomas!

Brenderup 12 J u n i 184!«.

Ester udstanden Moie og Besvcrrligheder af den alvorligste
Slags, og efter at have vcrret udsat for Fare fra alle mutige
Sider, er det at jeg atter i Ro kan meddele Dig lidt af de
sidste 7 DageS Ophold i en beteiret og bombarderet Fcrstning.
Du vil maaflee kunne tcrnke D ig, kjcrre Thomas, hvorledeS Du
som Borger i en saadan Stad vilde forholde Dig. Du vilde
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da sage saa meget som muligt at redde dit GodS og da söge
et Sted for D ig selv, hvor Bomberne efter Sandsynligheden
ikke naae hen; med den M ilitaire forholder det sig anderledeS.
Han har vel intet GodS at sorge for, men faaer Heller ikke
Lov at sorge for sit Livs Sikkerhed. Naar Han bliver commanderet, maa Han vcrre tilstede, hvor den meste Vdelcrggelse
anretteS og hvor Bomberne falbe hyppigst, foruden allehaande
Ting udenfor Byen, som Forpost og Udfald om Natten.
Zdie JcrgercorpS, som den 8de var overfort fra Fredericia
til Fyen for at cantonnere i Ncrrheden af Middelfart, nod i
8 Dage denne vederqvcrgende Hvile. Den 15de kom Ordren
til at aflose Iste Reserve-JcrgercorpS i Fredericia. Den 16de
om Morgenen brode vi op fra vort fredelige Cantonnement, og
allerede paa Veien til Strib saae vi, at Fredericia blev bombarderet og at der saaledes ventede öS et farefuldt Liv, hvor vi
kom hen. Bombardementet tog netop sin Begyndelse paa denne
Dag, og de Tropper, som vi afloste, gratulerede öS med en
Smule Skadefrohed. V i bleve indqvarterede i FrederitS og
Klokken 12 standsedes Bombardementet for en Stund. Jeg fik
Ordre med et halvt Compagnie at trcrkke paa Forpost Klokken 4,
og stod netop ifcrrd med at samle Mandskabet, da Bomberne
igjen degyndte at suse. Ethvert Menneste, som ikke er en stör
Hykler eller Praler, kan ikke ncrgte sig en piinlig Folelse, en
ubehagelig Spcrnding, som disse Helvedes Knaldperler paatvinger. Det er det frygteligste af alle Baabenarter at kjcrmpe
imod. V i stillede netop i en af de Gader, hvor Bomberne
salbt, og saasnart Soldaterne horte een suse over Hovedet, vilde
de gjerne söge Gadedore eller Porte, men som M ilitair künde
jeg ikke tillade mig det, og folgelig maatte jeg ogsaa stamme Folkene
ud, som gjorde det, og derved foraarsagede Norden i Gelederne.
Jmidlcrtid saae jeg Officerer, som for gik for uforfcrrdede, at
tye til Husene ligc foran Fronten af sit Mandstab, og det duer
ikke, det seer stygt ud. Omtrent 1000 Skridt udenfor Byen
var Forposten og Vedetkjcrden, som staaer de Fjendtlige paa 150
a 200 Skridt ncrr paa enkelte Steder. Tcrt udenfor en Skandse,
hvor jeg havde Vogt, laae en fjendtlig Afdeling med en lille
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Haandmorteer og kastede beständig Granater ind til öS, som
dog ikke gjorde anden Virkning end at den holdt vore Folk
ideligt i Aande. Om Aftenen Klokken 9 sagtnedeS Bombardementet, men om Morgenen den 17de Klokken 3 begyndte det
paany, og denne Dag var den varmeste af dem alle. Klokken 4
var der allerede Jld og der blev gjort Allarm; den blev stärkere og
stärkere, cftersom alle Bomber og Granater bleve rettede efter
Branden. Ncrste Dagen var jeg i Byen og saae nu forst ret
Elendigheden, brcendende Steder, flygtende Jndvaanere, saarede
og qvcrstede, kort sagt, et uhyggeligt Opholdssted. Dertil Intet
at spise og drikke, intet sikkert Sted at kunne hvile med Ro.
Endelig fik Compagniets Officerer indrommet PladS i en Hestestald imellem lütter Hefte, Koer, og man sknlde ncrsten troe, at
man selv var bleven til Heft ved at leve saa lang Tid imellem
bisse Dyr. Den 19de skulde jeg paa Forpost igjen, og navnlig havde jeg den dykke at komme i et BlokhuuS, som ligger et
Par 1000 Skridt ndenfor Byen. Det var en Post perdu,
skulde forsvares til sidste Mand. Blokhuset er beliggende ved
en Dcrmning, som foraarsager, at en heel Deel af det foran
Fredericia vcrrende Terrain bliver oversvommet med Band, og
er beständig en Pagt paa 36 Mand og en Officeer i bette
Huus, med Poster udsatte 200 Alen derfra, for at forhindre
Fjenden i at overstjcrre Dacmningen og lade Bandet lobe ud.
Huset skulde vcrre saa stcrrkt bygget, at det künde modstaae endog
Kanonild, men det er det ikke, og allerede mange fsrend mig
har faaet Blessurer ved og i denne Kneipe. Det er altsaa en
uhyggelig Tanke at gaae paa denne Post, og Commandanten
har desaarsag lovet Officeren, som falber der, Majors Begravelse. Det var altsaa denne störe 8Ere efter Doden, der fluide
tröste den vagthavende Officeer paa denne fatale PladS. An
kommen til Huset holdt jeg, efter at have instrueret mine Po
ster, en lille Tale for Mandflabet og fik dem endelig til at
troe, at de vare saa godt forvarede der som i Moders Dragkiste. Timerne henad Natten gik langsomme, indtil imellem 1
og 2 vi horte et Skud. Jeg formodede naturligviis et Angreb
og var strox ndenfor, for at sorge for at vore Poster kom ind,
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forend Deren fluide lukkeS. Lidt efter kom Vedetterne lebende
og meldte det Samme, som vi havde Hort i Huset. DiSse
havde vel Ordre til at trcrkke sig tilbage saa hurtigt som muligt,
for ikke at blive affkaarne af Fjenden, men denne Gang vare de
lobet uden at have Hort flere end det samme Skud, og uden at
vide, om de virkelig bleve forfulgte. Det er en ubehagelig Sag ved
Nattetide at indtage paany en forladt Stilling, men det maatte
gjoreS, endfkjendt Soldaterne nodigen vilde til og der vankcde
Knops derved. Jeg nodsagedes ved denne Leilighed at henvende
nogle haarde Ord i denne Anledning og truede med at siede
ned den Forste, der viste sig feig. V i stode nu paa Benenc
hele Natten, afventende et Anfald. Endelig begyndte Dagen
at sende et svagt LySfkjcrr over Egnen og efterhaanden, som det
blev lysere udenom mig, blev det og ligesaa i mig. Det er
afgjort, man slaaeS, eller enfler ikke gjerne et Angreb i Bcrlgmerke; iscrr hvor man har saa vigtig en Post som denne, kan
et kille Uheld meget let bringe stör Fordeel paa fjendtlig Side.
Det er ikke godt at tage nogen Position, da man ikke scer
Fjenden for ganske tcet ved og det er vanskeligt at skjelne Ven
fra Fjende; altsaa, jeg har i lang Tid ikke seit mig saa let ved
Dagens Frembrud som denne Gang. Dagen gik hen uden
videre, og mine Vedetter fortalte mig mange SlagS Forsog fra
de FjendtligeS Side til at overtale vore til at gaae dem imode
og drikke Brcrndeviin sammen, men som fra vor Side var
strengeligt forbudt og blev aldrig vcrrdiget Opmcrrksomhed. Vedettcrne künde meget tydeligt Here alt hvad de Tydfke talede
sammen. Anden Dagen efter min Vagt i Blokhuset blev bette
angrebet, heftigt befkudt med Granater, som gik igjennem begge
Vceggene, og efterat Officeren (som havde stillet sig i Deren
for at paasee, at Ingen forlod Blokhuset) blev dodelig saaret
af en Granat (det ene Been aldeleS afskudt), forlod Mandskabet
Blokhuset, som da blev antcrndt af de fremtrcrngende Tydskere.
9 Mand bleve fangne. De ovrige Dage, som jeg ikke gjorde
Vagttjeneste i, opholdt jeg mig i Stalden, indtil i TirSdagS
Astes Ordren kom, at 3die Jcrgercorps fkulde afloses og overforeS til Fyen. Alle vare enige, at Joegerne havde gjort den
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bcsvcrrligste Tjeneste, og dog maatte vi endnu samme Not forend Overflirten gjore endnu en Tour, som vor mislykket for
een af Bataillonerne. Nu ligger jeg i Brenderup i Fyen og
har snart forvundet det Udstandne, men om et Par Dage flal
vi formodentlig igjen til Fredericia, det forbandede Hut.
H ils .....................
Din stedse hengivne
Peter.

73.

Freden! Knudscn til sin Kone.
Iste Reserve-Jcrgercorps.

Soro-Egnen.
R o erslsv 13 J u n i 1819.

Kjoere Kone!
............Jeg er indqvarteret i en Bondedy paa Fnen, som hedder Roslev, ikke langt sra vores forrige Qvarteer. Den Tid
vi er her, lever vi heel lykkelig, dog Sorgen for Hjemmet moa
vi alligevel bcrre, men her har vi godt Nattelosie og god Kost,
og har ikke nodig at frygte for Fjendens Kugler, og det er en
stör Fornoielse at see, hvor Soed og GrcrS fryder sig paa
Marken, og Fvnboerne ere listige meget venfkabelige Mennefler
at leve iblandt, de har der! et stört Fortrin for alle DanmarkS
Beboere; de faae Dage, vi lever her, svinder for os som en dehagelig Drom; men ligesaa mange Fornoielser vi har i Fyen,
saa mange Besvcrrligheder har vi i Fredericia, thi der kommer
vi aldrig under Tag, og kan ikke faae Andet at spise og drikke,
end hvad vi har hoS öS, og FjendenS Bomber og Kugler goaer
os over Hovedet til enhver Tid, men vi har stör Aarsag til at
takke den almoegtige Gud, thi det er dog ikkun faae der er fal
ben efter de mange Kugler, der er sat efter os. Det strenge
Tordenveir, Du skriver om, erfarede vi vgsaa ved Fredericia;
10
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men det var ikke just over öS der, og vi lagde Heller ikke saa
grandt Mcrrke dertil, fordi saavel voreS som FjendenS Kanoner
tordnede endnu mere heftig end den naturlige Torden; og om
Eftermiddagen kom vi paa Forpost; vi stod da midt imellem
voreS og FjendenS Kanoner. Det er sjcrlden der er saa stcrrk
en Kanonade, som der var den Dag, det skal nok vcrre den
hannoveranfke Konges Fodselsdag, derfor var Tydskerne saa
lustige. Den samme Dato forrige Aar blev den holdt ved
Sundeved. Det Rygte, der fortiden taler saameget om Hjcrlp
fta Rusland, er aldeles ikke nyt hoS os; men jeg antager da
ogsaa, at det maa have noget at betyde, skjondt vi synes det
gaaer temmelig langsomt med Hjcrlpen; men formodentlig er
det de storre Magiers Hensigt hellere at udvikle Fred paa en
lempeligere Maade, hvis det künde flee, og det var naturligviis
det Bedste for öS alle. Forresten er det ikke godt at domme
noget i den Ting, thi dertil ere vi for kortsynede, vi gjor der
for bedst i at haabe paa Guds Hjcrlp, thi Menneskene kan nok
raadflaae, men Herren er den som raader; jeg har rigtignok
beständig Haab om at der skulle snart blive Fred, men man er
jo i Almindelighed tilboielig til at haabe det man onsker, men
künde jeg opleve den Dag, endnu engang at samles med Eder
i Fred og Ro, som jeg har saa kjcer, da vilde det virkelig blive
öS en dyrebar Stund, men er det Guds Villie, at vi ikke
mere skal dele Sorg ekler Glcrde med hverandre i denne syndefulde Verden, saa hjcrlp öS Gud! at vi maae samles i et bedre
Hjem paa hiin Side Graven HoS Gud! vor Fader! Nu beder
jeg Dig at Hilfe dine Forcrldre og Soskende og alle gode Venner, og Du og voreS kjoere Born vcrr evig kjcrrlig hilset af
mig bin hengivne og til Doden tro ZEgtefcrlle
Frederik Knudsen.
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74.

Johannes Larsen til sin Kone.
Iste Reserve-Bataillon.
Sundsm ark 13 J u n i 1849.

Kjcrre Kone!
D it Brev fra den 6te i denne Maaned haver jeg rigtig
modtaget og det glcrder mig meget at höre fra Dig og Eder,
at I er ved en god Helsen og ligeledeS at den lille Hanne hun
haver begyndt at gaae ene. Men det skulde glcrde mig meget
mere, hvis jeg künde opleve den Tid, at jeg künde komme hjem
at see og täte med Eder; men Gud som Alling veed, Han vecd
det bedst, hvornaar det skeer. Jeg med min Forstand kan ei
udgrandske, hvad bette skal blive til. For med vores egen Magt
at slaaes med dem, det kan jeg aldrig forestille mig, at det kan
nntte os noget. For naar vi er et Compagni, saa troer jeg
efter hvad jeg künde skjonne den Dag, da vi slogeS med dem,
at de var over en Batalion imod os, og det er vcrrdt at takke
Gud for, at der ei blev skudt eller saaret Flere den Dag end
der blev . . . Den 9de var vi ovre paa Feltvagt hoS de Tyske
igjen; men den Dag var der stet ingen af dem, som vilde
melde sig til os. Der har vcrret fyret i Kjcrden siden 5 a 6
Skud, men der var kun een af vores ForstoerkningS-Jcrgcre,
som blev baaret hjem til Sonderborg. EllerS i den senere Tid
haver jeg ei Hort noget fra dem, hvorledes de haver det derovre
med de tyske Hunde, endskjondt man skulde dog ikke kalbe dem
saaledes, for den menige Mand er ligesaa undskyldt som vi i
vort Fag. — Jeg har senere Hort, at de Tyske har vcrret samlede med vores ovre i Kjcrden og talt med dem; det var nemlig nogle af vores Brigade, som staaer ved tiende Batallion,
og derimellem er mange af bisse SleSvigere; og saa havde de
Tyske spurgt vores om, hvad det var for nogle Karle, de havde
med at bestille den 6 Juni. Da svarede de af lOde Batallion,
io*
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at det var 4de Compagni af Iste KrigSreserve og nogle Mand
af de andre Compagnier, som var ude at forstcrrke Kjcrden.
D a svarede detyfke Soldater og sagde, at de künde aldrig
begribe det, for de Tyske var 3 Batallioner og de künde dog
ikke jage öS nogen Steder. Da sagde de, at det maatte vcrre
nogle stemme Mennesker ved Iste Reserve-Batallion, da de
Danste var kun 300 og de Tyske var 3 Batallioner. — Ligeledes seer jeg i dit Brev, at I Hörer ogsaa, at RuSmand Han
skal komme at hjcrlpe os, og Han er allerede kommen her paa
Als, for jeg harseet 2 Russere her ovre; men jeg veed ei, om
der kommer flere
eller ei, og jeg veed ikkeHeller, hvor de to er
diesen af, men troer dog nok, de er reist dereS Bei igjen. . . .
H ilS alle gode Benner og Bekjendte fra mig, at jeg skal nok
see at komme hjem til Gilde; men at komme hjem og hoste,
det kan jeg ei, for jeg har noget at bestille med Tyskerne endnu,
og det kan jeg ei blive fcrrdig med saa snart. Nu Intet videre
denne Gang end at Du og Eder alle vcrre der hjemme hilsel
paa det Kjcrrligste fra din hengivne og troe Mand
Johannes parsen.

75.

Peter Thielsen Möller til en Ben.
3bie Dragon-Regiment.

Uge i NordfleSvig.
Bindum 20 J u u i 1849.

Hoitelskede Ben!
. . . . Du vil vel maaskee sporge, om jeg var med ved AarhuuS den 31te M ai eller om jeg haver vcrret i nogen Fare.
siden jeg skrev sidste Gang til D ig , og derpaa vil jeg besvare
D ig, min kjcrre Ben, saa godt jeg kan. Bed Aarhuus var jeg
ikke med, thi voreS Eskadron skulde just paa Feltvagt denne
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Aften, men voreS anden Eskadron vor med og viste sig ret
tapper, thi voreS var kun faae imod de Fjendtlige, og dog fik
de mange flere Dode og Saarede som vi, og tillige toge voreS
17 Husarer noget Jnfanteri, en Prins og to Officerer til
Fange. Den Aften efter Slaget kom vi siden ind til AarhuuS
paa Feltvagt, og da kan Du troe at det var godt at komme
til AarhuuS, da blev vi hilset paa det Benligste af alle, saa vel
Herrer som Damer, og Ingen holdt sig for god, ja alle bleve
trakterede paa det Bedste. Og siden den Tid har de proissifke
Husarer stet ikke havt Lyst til at komme i Fcrgtning med de
danske Dragoner. En Korporal ved vorcs Eskadron var den
ncrste Dag med en Parlementcrr hoS den tydske Vedetkjcrde, og
da talede Han med nogle Husarer, som havde vcrret med. De
klagede meget over, at de Danske vare altfor ivrige og stoerke,
ja de sagde selv, at een Danfk künde let flaae 3 af deres, og
iscrr beklagede de sig meget, at de danske Klinger vare saa spidse.
Men den 9de Juni var jeg med at tage 60 Husarer, en R itmester, 2 Loitenanter, 1 Doctor og 67 Hefte til Fange. V i
laae i den Tid paa Gaarden Frysenborg, tre M iil Vesten for
AarhuuS, her rykkede vi ud fra den 8de om Morgenen Klokken
21 og reiste Sydvest paa efter Silkeborg til Norre Snede,
som ligger 4 Mile Vesten for Horsens. Her rykkede vi ind,
vores Eskadron og 50 Jcrgere om Natten Klokken 12^, og vi
sankt de Fjendtlige i den tryggeste Sovn og de havde ei engang en eeneste Post udsat, saa det var en let Sag at tage
dem. Nu borttoge vi ferst dereS Vaaben, forinden vi vaagnede
dem, for at der ingen Skud skulde falde, thi da künde vi let
have bleven affkaaren, thi vi vare ncrsten 4 Mile indenfor dercS
Vedetkjcrde. Siden vcrkkede vi dem, og de bleve ikke lidet forundret ved at sce sig her saaledes affkaaren. V i havde ogsaa
en stör Lykke, thi der undlob ikke en eeneste. Nu reiste vi Nord
paa med vort Bytte og ankom om Aftenen den 9de til Ulstrup
Gaard, to Mile Besten for Randers, og Fangerne bleve strax
bragte til Randers, hvorfra de siden kom til Kjobenhavn. Her
fik vi mange smukke Hefte, Vaaben og Sadeltoi, hvoraf de 20
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bleve ved vores Eskadron. Jeg har forglemt at fortcrlle Dig,
at det var curhessifle Husarer, som vi toge til Fange.
EderS
oprigtige Ven
P. T . Möller.

76.

Rasmus Hausen Veilebye til sin Master.
Iste Reserve-JcrgercorpS.

Laaland.

Aaby paa Fyen 24 J u n i 1849.

Kjcrre Moster!
. . . . Jeg vil nu fortcrlle lidt om Fredericia. Hvad Byen
angaaer, da er det dog ikke saa galt som Rygtet er gaaet; det
er nok sandt, at der er afbrcrndt endeel ved Bombardementet,
men den storste Deel staaer heel ubeskadiget, og en Deel har
Bygningerne lidt mekr eller mindre; men det er jo et sorgeligt
Syn , alle Jndbyggerne er jo flygtet, Husene tomme, Bohave
ligger hist og her ituslaaet. Naar vi om Aftenen flal overscrttes
og naaer Skibsbroen, bliver vi modtaget af Tyfkcrne med et
Par Bomber, som endnu hidindtil ingen Skade har gjort. Naar
vi endelig saa naaer Byen, har hver Mand eller 2, 3, ligesom
vi eneS til, sit Hul i Dolden at krybe ind i den forste Nat,
saa I kan nok tcrnke, at det er et smukt Qvarteer, det ligner
rigtig en Svinestie. De andre Dage og Noetter er vi altid paa
Vagt uden for Byen tcrt hoS Tyskerne, og mange Gange staaer
vi og taler med hverandre paa en Afstand af 50Skridt. Naar
vi er fredelig, er Tyskerne ogsaa, men for det meste skyder vi
jo paa dem som er vor Pligt, og saa har vi og en Kamp med
dem strax, som vedbliver undertiden hele Dagen, saa loenge vi
kan see. Jeg laae saaledeS forleden Dag ved det salige Blök-
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Hufes Ruiner og havde Batallie med dem uafladelig. Og naar
vi om Aftenen trcrkker vore Poster ncrrmere Fcrstningen, saa
kommer Tyflerne, saa staaer de hvor vi stod. Om Morgenen,
naar vi saa kommer og vil have vor gamle Stilling, saa gaaer
Tyskerne tilbage til dereS ForskandSninger, som paa sine Steder
er kun 1000 Alen fra Volden. V i stakkels Jcrgere maae altid
paa Forpost, for de blaae Nielser stoler Commandanten ikke paa,
de kommer aldrig lcrngere end paa Volden. Naar vi er paa
Fyen, har vi det rigtignok godt enkelte Dage, for hver Dag kan
jeg ikke sige, da vi tillige maae gjore Bagt i Middelfart og paa
Feno, hvortil vi saa har en Mars af 5 M iil; men ellers er
Fynboerne jo flinke Folk, de giver os for det meste endeel Mad.
Men naar vi kommer tilbage fra Fredericia, er dog Madposen
saavelsom Pengepungen reent tysksindet, for der er ikke meget
at faae i der ovre, og der er Folk, som tager der over, som
benytter sig af Leiligheden. Jeg ender nu bisse Ord med en
flittig Hilfen fra mig og onsker Eder en god Helbred og levvel
til vi sees igjen. H ils alle gode Venner. Jeg vilde rigtignok
onske, at den Tid var ncrr at vi künde synge
N u er den T id jo kommen,
V i Gladen nyde kan,
V i Seiren Häver vunden
F o r D ro t og Fodeland.
D a kan Enhver sig glcede,
S o m haver stridt derfor,
O g er endnu tilbage
O g ei fik Banesaar.

Lev vel, det onsker EderS hengivne

Rasmus Hansen Veilebye.
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77.

Anders Larsen til sine Foreldre.
4de Forstcrrknings-Bataillon.

Soro-Egnen.

E ib y 27 J u n i 1849, mellem Odense og Middelfart.

Kjoere Forcrldre!
EderS Brev fra den 17de Juni fik jeg Dagen efter jeg
havde sendt mit dort. I skriver at det gaaer galt for os, men
det kan jeg ikke melde noget om, da der ikke bliver nagen Saarede her i Fredericia. I kan maafkee nok hare at de fyrer, men
skulde alle Kugler trcrffe, saa gik det nok galt til, men vi har
gode Forskandsninger at dcrkke öS ved.
Om Aftenen den 24de kam Andreas til Fyen og jeg den
25de, her er vi nu i 6 Dage, og saa maaskee der kan blive en
Forandring paa FjendenS Stillin g; men hvis ikke, saa frygter
jeg ikke, thi vi kommer ikke ud af Byen, da vi er ansat til
Bescrtning i Byen, og desuden fordi Kugler og Bomber broler
over Hovedet paa öS, det er vi nu saa ligegyldig ved, saa vi
Passer derfor lige godt vort Arbeide eller vor Mad, hvadsomhelst
vi har at bestille, da det er nu saa almindelig for os. Blandt
Fremmede er jeg; der er Ingen fra Soro Amt ved vor Batallion
andre end Niels Pedersens Ole paa Ravnsberg ved Lindeberg,
og Han er ved samme Compagni som jeg, ellers er jeg iblandt
Holbocks Amt, men det er mig kjcrrere end at vcrre blandt de
störe Braabyer, thi her er Bonder-Sonner og simple Karle for
mig som Et. Men jeg forstaaer nok, hoorfor I sporger, om jeg
er iblandt Fremmede; men det skal J ikke sorge for, thi det gaaer
aldrig saa galt til som Folk fortcrller der hjemme.
Forresten er jeg ved en god Helsen og sinder mig meget
godt fornoiet efter bisse Tiber man lever i, derfor beder jeg
Eder at käste al Ebers Bekymring dort og lade Gud ene raade,
saa gaaer Alting godt. Saalcrnge jeg er i denne Stand, da
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sorger jeg hverken for Hjem eller Fodeland *), jeg stoler paa at
Gud har styret min Bei indtil denne Dag, og Han vil det
fremdeles. Derfor siger jeg Eder, naar I har en fast Tro paa
Gud, da kan I gaae Alting imode med Glcrde, thi I kan sige:
hvad Herren gjor er vel.
Anders Larsen.
Fred vcrre med Eder. Saaledes begyndtes og ender
Pracdiken for os 3die Sondag efter Trinitatis.

78.

Rasmus Hansen Beilebye til en Ben.
Iste Reserve-Jcrgercorps. Laaland.
Äaby paa Fpen 27 J u n i 1849.

Kjcrre Ben!
. . . . . Jeg er nu ved en god Helbred igjen, som er det nodvendigste, hvor man saa i Verden er. Jeg laae paa Odense
Lasareth, hvor jeg blev forpleiet med al mulig Omsorg, og naar
jeg paa mine Spasereture modte en eller anden Borger, lyttede
de med stör Opnurrksomhed til min Tale, og opmuntrede mig
til uforsagt atter at trcrde i Kämpen. Provsten i Byen besogte
daglig alle Lasarether, trostede enhver med Skriftens trostefulde
Ord og endte med Bon for öS, Köngen og vort dyrebare Foedrcneland. Og hvor kan man andet end takke den algode Gud, som
saa faderlig har holdt sin befljarmende Haand over os endnu
hidindtil, og anraabe Ham med Bon om Kraft og Mod til vor
sidste Stund, og er det hanS Villie, at jeg stulde blive paa
Valpladsen, at Han da vil forunde min S ja l en PladS i sine
*1 D . v. s. Fode-Egn, alisaa S ja lla n d .
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evige Boliger. Hvad FredericiaS Bombardement angaaer, da
er det Dig vel nok bekjendt, stjondt det er dog ei saa galt som Rygtet har gaaet, men Tyskerne ncrrmer dem nasten daglig noermere Volden med dereS Batterier. Engang imellem naar at de
syneS fra Volden, at de er alt for dristige, floifer vores jo de
ncrrmeste for at give dem lidt at arbeide paa igjen. V i venter med
Lcrngsel, at de vilde prove en rigtig Storm, for vi haaber med GudS
Hjoclp at de fkulde blive moret saaledes, at de ikke skulde komme
igjen ncrste Dag. Saavidt vi veed har de nu kun en Morterer
tilbage, men den staaer de med omtrent 1000 Alen fra Volden,
og kan derfor bestryge hele Byen og Skibsbroen. VoresCapitain bad Commandanten om Tilladelse til med vort Compagnie
at gaae ud en Nat og fornagle den, men Han maatte ikke faae
mere end 100 Mand med sig, hvilket Han syntes vor for liden
en Styrke til sligt et Vovestykke, hvorfor at det blev opgivet.
___Du formoder, kjcrre Ven, at jeg skulde vcrre i Drang for Et
eller Andet, hvorfor jeg takker Dig paa det Kjcrrligste for dit
Tilbud; men endnu har jeg hvad min egen Person angaaer
slaaet mig nogenlunde igjennem. Vel kan det skee, at min
Pung er tysksindet et Par Dage imellem; men hvordan det
egentlig gaaer hjemme, veed jeg ei, da Trine aldrig for mig rigtig vil
nd med Sproget; men det er vel for ei at mit Mod derved
skulde synke. Hun flriver rigtignok, at hun har endnu inge»
Nod, og det er ogsaa en stör Trost baade for mig og hende,
at hendes Moder er saa ncrr ved . . . . Lev vel, mit Onske er,
vi snart künde samleS igjen.

Rasmus Hansen Veilebye.
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7S.
Christen Hansen Ballern- til fin Moder.
3die Jcrgercorps.

Nordsjcrlland.

Roulund pr. Middelfart 30 J u n i 1849.

Kjcrre Moder!
Om det ogsaa sommetider varer lcrnge, for I faaer Brev
fra enten mig eller Peder, saa maae I derfor ikke labe Modet
cller troe, at der just er tilstodt öS Et eller Andet som er Aar
sog deri, da det jo kan fkee ved at Brevene gaae feil, eller
undertiden, at man ikke altid har Leilighed til at skrive. Om
ogsaa Skjcrbnen vilde, at En af os faldt for FjendcnS Kugler,
saa maae I derfor ikke fortvivle, der er jo saa mange af vores
Kammerater, som har udgydt sit Blöd for Fcrdrelandet, hvorfor da ikke een af os? Naar det er GudS V illie, da maae vi
Mennesker ikke klage, og uden Hans Villie falber ikke een Spurv
til Jorden. For den, som doer paa KrigSskuepladsen for sit
Fodeland og en retfcrrdig S a g , maa ingen Moder beklage sig,
men vcrre stolt af Ham, og at hun ogsaa har lagt et Offer paa
FocdrenelandctS Alter. Det Vcrrste af Alt var jo, om cn af os
skulde komme hjem som Krobling, men ogsaa derfor maa man
vcrre taalmodig, og man seer jo saa mange, der aldrig har
vcrret i Krigen, alligevel er blevet en Krobling, de faae dog og
saa deres Udkomme, og Danmarks Sonner, som ved Krigen
ere bragte ud af Stand til at erncrre sig selv, ville vist aldrig
komme til at lide Mangel. Men hvorfor skal man immer see
Krigen fra den morkeste Side, den forer ogsaa meget Godt med
sig, som man ikke troer; Mennefkene kan ikke taale Freden for
beständig, de blive for stolte og hovmodige, de anerkjende ikke
det hoiere Vcrsen, fra hvem alt Godt kommer, de troer, de have
det Altsammen af dem selv, men Krigen, det störe TugtenS RiiS,
er den bedste Hjcrlper for Alt saadant, den ydmyger Mennefkene,
at naar Freden igjen vender tilbage til vort kjcrre Fcrdreland,
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de da bedre paafljonne det Gode, og en langt storre Eendragtighed kommer til at Herste blandt Folk som for. Krigsfluepladsen
angaaende, da er her ikke naget Nyt siden sidst I fik Brev fra
mig; vi ligger her paa Fyen 6 Doge og i Fredericia 6 Doge,
Fjenden har ingen Angreb gjort siden, Kanonerne horeS ncrsten
daglig meer eller mindre, den 25de havde vi en stark Kanonade,
men saa vidt jeg veed ikke en Mand saaret. Fra Peder fik jeg
Brev igaar, Han er kommen her til Fyen, og de fkal formodentlig videre efter Jylland til, Han er som jeg rast og ved et frit
M od........ Nu bedes I at Hilfe alle gode Venner og Bekjendtere
der hjemme, I paa det Bedste hilses af Ebers tro San
Christen Larsen Ballerup.

80.
Jorgen Iensen Kyndby til en Ben.
Iste Espingol-Batteri. Nordsjcelland.
Fredericia 7 J u l i 1849.

Min eneste tro Ben!
D it Brev modtog jeg netop efter en Kampdag, hvis Lige
vi tilforn aldrig har kjendt, og jeg modtog det med fornyet
BiShed om dit Venflab. Jeg har altid tankt iaar, hvad kan
mine simple Breve intressere min Ven, da jeg aldrig kan for
talle noget Stört, og aldrig Andet end Han har Hort for; nu
har jeg noget Stört at kunne flrive om, men vil kun omtale
det paa det Simpleste og henviso Dig til Avisen for at faae
fuldstandig Efterretning om den Affäre, vi havde igaar, som
Udfaldet stete fra Fredericia den 6te Ju li 1848. Min Ven,
alt i 3 Dage havde vi anet hvad der forestod öS, og vi tankte
derpaa med Glade, fordi Foren i Fastningen blev jo längere
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jo storre, men vi toenkte ogsaa paa den vcrldige Overmagt.
Jmidlertid kom det afgjorende Dieblik, og Kl. 1 igaar Nat gik
vi ud igjennem FcrstningenS Porte, og vi maae sige: Gud vor
med os. Kl. 5 var Fjenden fuldkommen flauet tilbage fra de
Skandser i hoire Flanke ekler Nord for Byen, hvor jeg var
med, derimod var det sildigere paa andre Steder. V i vedblev
Forfolgelsen henved 1H M iil, og da det var merkt, trak vi
os ind i Foestningen igjen. V i har endnu ikke nogen Tid havt det
saa heedt, men Gud skce Lov! vi har ogsaa vunden en herlig
Seier. Gid Danmark kun künde faae den fortjente Len, som
dets tappre Senner igaar tilkoempede sig! Gid det ret maatte
kjendes at: vi enten vil dse eller seire. Ben, jeg klagede sidst
jeg skrev, at Modet var tabt hos de danske Soldater, men enten
har jeg feilet, eller det Gud fkee Tak er vcrkket igjen. Sjocllcrnderne ere de, som jeg har den allerstorste Tiltro til, dog,
de kan Intet udrette uden Guds Billie. Soldaterne fortjener
sig nok ZEre for deresMod; men hvad fortjener da Han, som
giver öS det? Jeg forsikkrer Dig ved alt hvad der er helligt,
at der findes ikke den ringeste Frygt eller Angst hos mig i den
farligste Kugleregn, kun «engstes og frygter jeg, naar vi flal
slaaes tilbage.
Jorgen Jensen Kyndbn.

81.
Frederik Knudsen til sin Kone
Iste Reserve-Jcrgercorps.

Sors-Egnen.
Borum 8 Juli 1849.

Kjoere Kone!
Du maa have mig undskyldt, fordi jeg har tovet noget
l<rngere end soedvanlig med at skrive. D it Brev af 29de f. M.
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fik jeg den 3die denneS. Men jeg havde allerede dengang Hort
tale om, at vi flulde prove paa at flaae Tydsterne fra dereS
Forstandsninger; jeg havde derfor ikke Lyst at skrive, forend jeg
fik at see, hvad Ikjabnen der vilde bringe mig, thi vi forestillede
öS rigtignok snarere Dsden end Livet, thi Du kan nok troe, da
de har ligget der i 2 Maaneder, at der var gode Batterier og
Forstandsninger. Om Eftermiddagen TorSdagen den 5te blev
det sagt öS, at i Nat stulde det gaae for sig, og voreS Officerer formanede öS paa det Alvorligste til at gaae frem saa
hurtig som mutig, thi jo mere langsomt, jo flere tabeS, og det
blev sagt os, at vi stulde enten seire eller doe. Da Klokken
var 1 om Morgenen, marserede vi ud af Byen til Stranden
ved den nordre Side; thi vi havde hoire Flanke. Da vi kom
paa Skud nar, saae det ud, som vi flulde igjennem et Baal,
og man maa ncrsten forundre sig, at vi ikke faldt endnu flere,
end der faldt. Jeg kan ikke beflrive, hvorledeS det gik til, thi
det vilde blive for vidtloftigt, men vil Gud unde mig den Lykke
at komme hjem til D ig, saa stal jeg fortalle Dig det jeg veed.
Dog maa jeg ikke glemme at fortalle Dig en Ting: Jeg
fulgte den Dag min Captain, og da vi havde stormet de 2 eller
3 Forstandsninger, saa blev Captainen saaret i den hoire Skulder, hvorover Han ikke künde folge Compagniet mere. D i drog
öS nu noget til venstre i en Lobegrav, og jeg tilbod Captainen
at hjalpe Ham med hvad jeg formaaede, (Han hedder Captain
Hein, og er en Den of hele fit Compagni). Som vi nu gaaer,
stoder vi imod en Mand af de Fjendtlige, jeg greb med den
venstre Haand i Hans Gevar, og rev det fra Ham; Han var
ogsaa strax villig til at vare min Fange; men da vi kom om»
trent 10 Skridt längere frem, stod vi imeüem en heel Trop
Fjender, som endnu forsvarede dereS Lobegrav med den starkeste
Gevarild. Nu tog Han igjen fit Gevar, og nu kom Türen til
mig; nu var altsaa Captainen og jeg dereS Fänger. V i falte
os ned paa Bunden af Graven, ved Siden af Hinanden; jeg
veed ikke hvorlange det varede, jeg synes det varede en Time,
saa blev de haardere angreben af vvres Folk, og der var nogle,
som var kommet paa den anden Side af dereS Lobegrave, som
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de da mcente at tage til Fange, og da de troede, voreS ikke forstod deres tydske Ord, saa tvang de mig til at gaae henimod
dem og anmode dem om at lcrgge dereS Vaaben, og kenne
Leilighed benyttede jeg til Flugt; thi der havde jeg ikke Lhst til
at blive. Saasnart jeg kom 10 Skridt fra dem, lob jeg saa
hurtig jeg künde et Stykke hen ad Graven, og endfkjondt Forflandsningen var vel 3 Alen hoi, saa sprang jeg meget let derover, thi Knglerne flog ved alle Sider af mig. Nu var jeg
igjen fri, og det varede ikke lcrnge, forend vores tog alle dem
til Fange, som var i denne Grav. Saaledes flap da baade
Captainen og jeg med et meget kort Fangenflab. HvorledeS det
ellers gik, det vil bedre sporgeS end jeg kan forklare det; men
jeg veed saameget, at det var det blodigste Slag som nogensinde
har staaet i Danmark; vi tog al deres störe Skyts, hvormed
de havde beleiret Byen, og omtrent 2000 Fänger, og en Deel
Hefte og Vogne. Jeg vilde onske, det maa blive det sidste Blod,
der flulde udgydes i denne Krig, thi der blev paa den Dag
i Tusindeviis af Dode og Saarede; men vi som endnu erc friste
og sunde, vi kan ikke fuldtakke Gud for Hans Befljcrrmelse,
og lad os derfor kun ganske overlade Alting i HanS Haand, til
Ham vil jeg befale Dig og vores kjcrre Born! og Eder alle, og
jeg beder Dig, min kjcrre Ven, at have en god Taalmodighed og
haabe det bedste af Herren. Nu beder jeg Dig at Hilfe dine
Forocldre og Soskende, samt alle gode Venner, og vcrr Du og
vores kjcrre Smaae evig kjcrrlig hilset af mig bin oprigtige
JEgtefcrlle
Frederik Knudsen.
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82.
Rasmus Hansen Beilebye til en Ben.
Iste Reserve-JcrgercorpS.

Laaland.

ASperup paa Fyen 9 J u l i 1819.

Kjcrre Ben!
Da Tiden tillader mig bei, vil jeg herved meddele Dig
nagle faae Ord, som vil glcrde Dig. Den 30te Juni gjorde vi et
Udfald fra FrederitS for at tilintetgjore et fjendtligt Batten,
som var anlagt i den Hensigt at forbyde öS Overfarten. Du
kan troe, kjcrre Ven, at det var en rast lille Tur. V i lob med
salbet Bajonet og uden at loSne et eeneste Skud, forend at vi
havde drevet dem omtrent i Sknddistance fra Batteriet, og da
Alt var sloifet, Irak vi öS tilbage. V i mistede ved vort Comp.
1t Mand med Dode og Saarede foruden vor tappre og saa
hoit elskede Capitain. Den 6te denneS havde vi et Slag, som i
Aarhundreder vil lases i DannemarkS Historie til vor Roes.
V i rykkede ud om Morgenen Klokken 2 med en Styrke af om
trent 20,000 Mand; men det var Haardt at drive dem bort
fra deres mange Forskandsninger. VoreS brave Trapper kcrmpede alle med et rasende Mod, nian saae ikke en eeneste Kujon,
alle vilde frem for enten at seire eller doe; vel faldt mangen en
brav Soldat saavelsom Officecr, men det strakkede ingen. Vort
Tab var stört, vort Corps mistede omtrent 200 Mand og deriblandt 7 Officerer, ellers veed jeg ei, hvormange Saarede vi
har i det Hele, men det veed jeg, at igaar blev der begravet 300
Danske og 2l1 Tyskere i FrederitS. V i tog 1800 Mand til
Fange og deriblandt 34 Officerer, 34 Kanoner, flere hundrede
Gevcrrer og en detydelig Mcrngde Krigsforraad, som ialt anslaaes til en Vcrrdi af 4 Millionen V i haaber at SleSvigHolstenerne vil tage dem lidt Lagt ved FrederitS i Fremtiden, og
de vover vist Heller ikke paa at komme saa ncrr meer. Ja
kjcrre Ven, Du kan troe, at det var en varm Dag for öS alle,
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som deeltog i Kämpen. Jeg veed ikke, hvorledeS et Mennefke kan
blive tilmode, Intet flrcrkker, man gaacr som ved sin vante Gjerning
igjennem den svcrreste Jld. Man maa Prise Skabcren, som holdt
sin bcfkjcrrmende Haand over öS i FarenS Stund, ellerS havde
vi alle vcrret forbi. Vores tappre General v. Rpe sagde, at
dersom Han havde vidst, at de havde havt saa mange störe Forflandsningcr, stulde vi aldrig have provet paa Udfaldet, da Han
senere antog dereS Stilling for uindtagelig. V i seirede, men
Han faldt, det var et stört Tab for vort elfkede Fcrdreneland,
da Han stod tillige i cn venskabclig Forbindelse med alle sine underlagte Tropper, som nn begrcrder Hans Tab. Jeg kan Hilfe Dig
fra min Broker; jeg fik Brev fra Ham igaar, Han er rast og
har det som scrdvanlig. Det Samme kan jeg jo ogsaa sige om
mig selv, jeg er flnppengodt fra Foren endnu, stjondt det var
mig ncrr, da jeg fik en Kugle i Buxerne tcrt ved mit ene Kncr
uden at berorc Skindet. Jeg ender nu bisse Linier med en
venlig Hilfen til D ig , bin kjcrre Familie og alle gode Venner,
og jeg onsker at I alle maae leve vel; hils bin kjcrre Moder.
Lev vel, det onsker bin forbundne
Rasmus Hansen Beilebpe.

83.

P E . Lorentzen til en Ben
3die Jcrgercorps.
Svendstrup 9 J u l i 1849.

Kjcrre Ben Thomas!
Denne Gang vil jeg holde mit Loste og skrive Dig udforlig
til om den störe uforglemmelige Dag ved Frederits. Det er
da egentlig den forste Affaire, som jeg har vcrret med i, der
nogenledes künde kaldeS et Slag, thi olle foregoaende har dog
11
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kun indskrcrnket sig til Tirailleurfcrgtninger. Allerede i mit sidste
Brev, som jeg flrev Dig til fra samme Sted, hvor jeg nu lig
ger, talte jeg jo om, at der skulde stee Noget, men dengang
vidste Ingen i Armeen hvad eller hvorledes, og man tabte sig i
Gisninger og Formodninger af mange SlagS. Den 4de Ju li
om Aftenen Klok. 10 blev 3die JcrgercorpS overfort til FrederitS, og samme Nat lige indtil Morgenstunden bleve Tropper
overforte, og Fjenden forholdt sig rolig ved denne Leilighed,
imod Forventning. Noeste Dag blev Fcrstningen temmelig levende
deskudt, og Jlden igjen besvaret fra samme. Om Aftenen den
öte blev hver Troppeafdeling anviist Qvorterer omtrent i den
Orden, som de vare bestemte til at rykke ud efter, altsaa hver
Brigade for sig nogenlunde samlet i forfljellige Nabogader.
Del Heed sig nu henad Aftenen, at et Udfald skulde flee med
hele vor Styrke henved 20,000 Mand og tage sin Begyndelse
Klokken 1 om Natten. Timerne gaae langsomme ved at vente
og den Spoending, som man er i forend en Affaire, der efter
hvad Enhver künde indsee vilde vcrre af stör Betydning, da
Resultatet paa Grund af FjendenS stcrrke ForskandSninger vilde
vcrre tvivlsomt, og Enhver maatte opbyde al sin Kraft og sit
Mod for at käste Fjenden i forste Oieblik. Denne Spocnding
er af en ganske eiendommelig Natur. Klokken omtrent 12 stod
Corpset opstillet og Chefen tiltalede sit Mandskab saalunde:
„Jcrgere! Om en Time foreS I i Kämpen, hvis Udfald vil
vcrre af stör Vigtighed for Fcrdrelandet saavelsom for dets Fjender. Dersom I ville opfere Eder som Brave, maa Udfaldet
blive heldigt. Derfor rast ind paa Livet af Fjenden, käst Ham
ud af hanS ForskandSninger, og forst derudaf, have vi ingen
Moie med at flaae Ham aldeleS, thi vi ere Ham denne Gang
overlegen i Mandsstyrke. Det er lütter SchleSvigholsteinere,
som vi skal have med at bestille, viis Eder brave, naar det
gjcrlder, idag maa ikke tcrnkeS paa at retircre." Veiret, som
lige indtil dette Oieblik havde vcrret stormende og koldt og fugtigt, forandrede sig pludselig og det var mildt og roligt, og
Himlen smilede over hele Ansigtet, Maanen skinnede med sin
fulde Skive, som gjorde det tilborligt lyst. Klokken 1-j horte
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vi allerede Gevcrrilden ved den nordlige Side, hvorfra Udfaldet
tag sin Begyndelse. B i horte at Tydskerne vare voagne, thi
ftrax begyndte de med at käste deres Bomber ind i Staden.
3die JoegercorpS blev nu beordret at rpkke ftcm, og nu var
Gevcrrilden forst ret levende. Dct var en ganske uhyre Knalden i den ellerS taufe Nat. Af og til faldt nu enkelte Kanonskud fra Feltbatterierne, som ved den frembrydende Dag ogsaa
künde sce at flyde. Endelig gik det loS med stört og smaat
Skyts. Det var en Tummel uden Lige. Man horte ingen
Lcrrker den Morgen. Strax ved vor Udrykning var et noget
kritifk Punkt i Affairen. Et Jagercorps, som ved at slorme en
Skandse var bleven afflaaet, var ved Retraite, og de Fjendtlige
rykkcde nu frem med wegen Raskhed. Det bragte vort Jcrgercorps et Oieblik til at standse, men det var kun ogsaa et Oieblik, men vel under den heftigste Jld fra baade Kanoner og
Jnfanteri, thi de fluide jo have paa Hovedet, og derfor fremad
Jagere, og fremad gik det ogsaa, med Hurra og Knalden med
Mord- und Todtflag. Ved Skandsen saae vi laae mange af
vore Egne, men flere af Fjendens Liig. Tat ved denne Skandse
havde Fjenden opkjort et Feltbatteri, som havde brugt Mund
i en Satans Tid ; da vi narmede öS saa hurtigt, fandt Han
det raadeligt at protse paa og kjore; imidlertid maa der have
varet noget iveien ved den ene Kanon, thi kun de 3 künde
bevages; bette fik jeg i Kikkerten og kalbte saa mange Folk sammen som var muligt. Sclv havde jeg taget et tydst Gevar,
som jeg ladede med vore egne Patroner og fljod det bedste jeg
bavde lart, holdende beständig paa Hestene for at forbyde at
fore Kanonen bort. Det gik i muntert Lob fremad, men med
al vor Anstrengelse künde vi ikke naae Heiden saa hurtigt, som
vi flulde; thi efter at vare kommen Siedet paa et Par hundrede
Alen ncrr, fik man et frifl Forspand for og bort kjorte Kanonen
for vor Nase, til min störe Wrgrelse. Det gik imidlertid bestandigt fremad, og det var en fand Lyst at fee paa, hvorledeS
Folkene, vore Jcrgere, den Dag gik paa med en Jver og
kvst, som om det var til Gilde. T il Slutning toges hele
deres Artilleri og Ammunitionspark, som omtrent vurderes til
n*
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200,000 Rbdlr., og for dette Coup nyder fornemlig tun det
Compagni, som jeg er ved, SEren — hem! — Saaledes min
kjcrre Thomas! kan Du vel indsee, hvor lykkelig jeg var efter
endt Dagvcrrk at knnne tcrnke mig, hvad der var paSseret og
siden passiare derom. En saa fuldstomdig Seier havde man
ikke ventet sig, et saa brilliant Resultat! kun maa enhver Krigers
Glcrde endeel forbittres ved Tanken paa de mange faldne Brodre, og saaledes horte jeg med inderlig Sorg, at den brave
Gen. Rye var gaaet tabt blandt vore Kcrmpende. Adieu, min
aode Thom. Flitter Hein künde ikke faae Fingre i
bin tro hengivne Peter.

84.

Hans Pedersen Haarlov til sin Kone.
2det Jcrgercorps.

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

Kjcrre Kone!
Jeg vil lade Dig vide, jeg er ved cn god Helsen og efter
Lmstcrndigheden har jeg det meget godt i dette krigerske Liv. Jeg
skrev et Brev til min Morbroder, mens jeg laae paa Fnen,
strax efter at jeg var kommet til 2det Jcrgercorps, som jeg
haaber Han har saaet. Det har jo rigtignok vccret streng Strabadse for mig, efter at jeg i saa lang en Tid havde vccret paa
Lazarettet, nu er omtrent mine Been blevet vant til Marsen og
Roggen til Tornysteren, nu er det ved det Gamle igjen som for.
Den forste Marseretour havde ncrrved vcrret den haardeste, det
regnede og Veien var skiden, den 4de Ju li marserte vi fra
Byen Dreslette til Udbye, den 5te til Fcrrgestedet, hvor vi ankom
om Aftenen og blev sat over Bandet til Fredericia. Paa Soen
sendte Tydskerne jo rigtignok nogle Kugler efter öS, men skadte
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öS ikke, da vi kom i Land og ind paa Fcrstningen. Her vankede strax en Bombe, den sprang paa Kanten af Volden, og
Ingen blev befkadet. Strax lod Ordre, og vi marserte ud mod
den nordre Bold, her satte vi Gevcrrerne sammcn og lagde
Tornysterne ned, hvor vi opholdt os til Kl. I , (saa blev vorcs
Tornyster paa Pladsen, ingcn af 6te Brigade bar Tornyster,)
dcrpaa marserte vi ud af norrc Longangs Port, og strax udenfor i Kjocde, lste Forstoerknings-JergercorpS i hoire Floi, derncrst
2den leite og lste leite Batt., 2det JagercorpS og 3die ForstoerkningSbatallion, det var hele 6te Brigade, som gik foran.
Kjadcn af lste lctte Batallion og 2det J^gercorps stodte sammcn
med den tydsle Kjcrde, vi lob strax rast frem, Tydsterne maatte
vige for os. Det var ikke engang rigtig lyst, vi maatte hjcrlpe
os ved Maanestin til Dagen kom, jeg vil og antage, at det
hjalp til Dumdristighed, at vi ikke rigtig künde see, og ved den
Leilighed künde Tydsterne Heller ikke bruge deres Kanoner. Det
forste Blokhuus kom vi rast forbi, saa skjod de Gavtyve os i
Ryggen; der maatte strax nogen Mand tilbage og kurere deni.
Ved det 2den gik det ligedan; vi kom til det 3die, det var Haardt
at gaae paa; vi kom saa langt ud og vorcs Kjaede blev saa
tynd; Tydsterne flog os lidt tilbage, det tydfle Kavalleri hug ind
paa Kjcrden, vi maatte retirerc lidt fra Blokhuset, (der blev
voreS brave Captain v. Wolle Haardt saaret i venstre Arm og
amputeert, nu er mit Compagni spoleret, var hans Ord til os.)
diu kommer de 3 andre Brigader og til Hjoelp, Artilleri, Cavalleri
og Espingolerne. V i gik rast frem igje», og Tydsterne de
maatte give dem; til hcn paa Cftcrmiddagen jog vi dem saa
langt dort, saa de glemmer det ikke et Par Tage. I Bondcbyen Bredstrup stk vi os lidt Plascer, der var en smuk Bondegaard, som Hertugen boede i og Prinbsen holdt Gebursdag; der
var flettet saa mange deilige gronne Bladckrandse, saa det var
en Lyst, til Hoitiden, men det kan nok vcrre, at vi hjalp Exhertugen med at gratulere Hans Sen og feirede Fsdselsdagen
saa det aldrig glemmes i Danmark. Bonderfolkene fortalte os,
at de tydfle Gavtyve grcrd, da de lob derfra, over det at vi
bavde taget deres Batterier, de künde ikke begribe hvad det var
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for mangc sorte Folk, de havde med at bestille; de troede, at
det vor baadeRusser og Svenfler, men de tog meget feil. For
nogle faae Doge siden havde Tydskerne sagt til Bonderne, at
de vidste godt, at de Danske vilde tage deres Batterier, men det
var os umuligt, omend saa baade Russer og Svenfler kom os
til Hjcrlp, men de maattc troe om igjen. Om Aftenen da Alt
var forbi blev det opgivet, hvor mange vi havde mistet, vores
Oberstlieutenant, af vort Compagni Captain v. Wolle, Lieutenant
Sehested, Lientenant v. Falbe, Sergeant A lvis, 7 Jcrgere og en
65 Underjcrgere saarede og dode. Hvem vi savnede haardest,
var Captain Wolle, men til Lykke og 8Ere har vi faaet os en
tapper Compagnicommandor Lieutenant Schonning, som var med
öS forrige Sommer i Farcns Dage. . . Da vi kom ind i Frede ricia opholdt vi os paa Paradepladsen til henimod K l. 3 oin
Morgenen, saa marserte vi ind paa Broen, der stod vi, laae, gik,
og det var kjedelig, nu havde vi ncrsten vaaget i 3 Ncrtter og
streng M ars om Dagen, henad K l. 7. kom vi endelig ombord
og blev sat over til S triib , saa marserte vi et Par M iil til
Udbye og hver sogte dereS gamle Qvarterer, som vi havde for:
om Aftenen da vi stillede til Apel, stod til vor störe Glcrde
voreS forhenvcrrende Lieutenant Schonning for at tage Comandoen over os . . . Simon Larsen ved lste leite Batallion er mindre let saaret i hoire Arm, jeg takte med Ham om Aftenen i
Fredericia, men Du flal ikke bedrove Hans Kone, for det er vist
ubetydelig . . . Den gode Gnd har holdt sin Haand over mig endnu
denne Gang, for det er sandelig ikke min Skyld, at jeg gaaer
opret paa Benene, for der var lavet godt til öS; vel var det
haard Mad, men det var og Glcrde, at voreS Plan lykkedes.
Den 8de Ju li om Aftenen sildig stk vi Marsordre til at stille om
Morgenen K l. 4, det var igaar Morges, og vi kom hertil Frede
ricia, hvor vi nu er parat til enhver Tid at tage imod Tydflerne. — T il Slutning vil jeg onfle D ig, Kjcrre, Levvel, hils min
Morbroder og Hans Familie, vores Forcrldre og Soflende,
alle gode Venner og Bekjendtere, Gud give Dig en god Hel
sen og vcrr taalmodig, kjcrre Kone, Datier og min gode Moder,
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jeg sender Eder min venskabeligste Hilfen, GudS Fred vaere
med öS alle fra nu og til hiin Tid, fra din hengivne
Hans Pedersen Haarlov.

85.

Christopher Olsen Hssterkjsb til sine Foroeldre.
Iste Reserve-Jagercorps. Nordsjcrlland.
Asperup 10 J u l i 1849.

Kjcrre gode Forcrldre!
Efterat have taktet Eder for Eders kjcrrlige Brev af 24de
Juni med de deri indlagte Penge, iler jeg nu med at fortcrlle
Eder, at jeg endnu er rast og har heleLemmer efter den varme
Dag den 6te Ju li. Om Natten Kl. l rykkede vi ud af Frederits imod Tydskerne og leverede dem et Slag, som var det
meest haardnakkede, som endnu har fundet Sted siden KrigenS
Udbrud. V i stormede dereS Batterier og Lobegrave (eller Rcrvekuler), som var saa godt anlagte, at det syneS et GudS M irvkkel, at Tydskerne maatte vige for öS . . . . Tydskerne eller
SleSvigholstenerne vare meget haarde i Sjaclen, thi der var
mange, som for lod sig skyde end tage til Fange; og nogle
have endog bekjendt, at de var eedsvorne til ikke at vige fra
Batterierne eller at overgive sig. Der var mange som laae og
sprcrllede i Grcrsset og bad os om Hjcrlp og kalbte os B ro d re
og Kam m erater; men saa var det for sildig at blive dansksindet. Mange Tydske havde sagt: om der aldrig kom saa
mange Danske, saa künde de ikke tage dereS Batterier; men nu
fik de at see — at sige dem, som lever —, at vi ikke allene tog
deres Batterier, men endog jagede dem over Kongeaaen, thi
om Aftenen var en Afdeling af vore Dragoner i Kolbing, og
paa den hele Bei dertil var ikke en tydfk Sjcel at see. Efterat
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Hove afbrandt TydflerneS Batterier og Leirhytter og gjort reent
Bord, kom vi over til Fyen for at hvile os cfler den Tur.
EderS hengivne Sem
Christophcr Olsen.

.
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Iohan Morteusen til cn Ben.
2det JagercorpS.

Ringsted-Egnen.
Fredericia 12 J u l i 1849.

Kjcrre gamle Ven!
. . . . Da Du rimeligviis har Hort om det störe Spcktakkel vi
har holdt med de sleSvigholsteenske Meenederc herovre ved Fastningen, saa maa jeg jo ogsaa lade Dig vide, at det dog ikke
har kostet mig Livet, inen at det er inig forundt at leve og
glcrde mig over vores fuldstandige Seier over Skurkene, tillige
folger her en eenfoldig Fortalling om Slaget. — 2det Jager
corps, Iste og 2den lette Batallion aabnede Ballet, da vi vare
tildeelt den 8Erc at vare Avantgarden. Klokken 1 om Natten
inellem den 5te og 6te Ju li rykkede vi ud, og nappe kommen
udenfor, begyndte strax en megct hidsig Gevarild imellein vores
og TydflerneS Kjade, hvilken sidste dog blev trangt tilbage med
Raflhed. B i kom nu narmere til dereS faste Blokhuse, hvorsra
de stode dakkede for voreS Kugler og künde flyde öS ned for
Fode; den ene brave Cammerat styrtede ogsaa dod om ved vores
Side efter den anden, thi Du kan troe, at Kuglerne sang
stemme Morgensalmer, men jo varre det blev jo mere opbragte
bleve vi ved at fee vore stakkels Landsmand blöde, og med
dundrende Hurra gik vi los paa det forste BlokhuuS, klattrede
op ad Voldene og med Bajonetten truede vi Besatningen til
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nt ovcrgive sig. Her gjorde vi nogle og halvfemsindStyvc Fän
ger og en I68pundig Morleer, men kom ogsaa nu imellem en
3dobbclt Ild fra deres Kjadc, deres andet Blokhuus og GranatJlb fra deres Batterier lcrngcre nde. Der var altsaa ikke lang
Tid til Betankning, men frem maatte og frem vilde vi, altsaa
gik vi bogstavelig i e» Kugleregn, (som man jo let kan komme
til Skade ved,) ligc imod Fjenden, og det varcdc Heller ikke
ret lange, indcn vi naaede dereS andet Blokhuus, men nu
traugtc der flere Kolonner tydske Tropper imod öS og vi
maatte, hvor ngjcrnc det skeetc, rctircrc et godt Stykke tilbage;
»icn nu sik vi ogsaa Forstarkning, og saa var TydslcrncS Glade
fvrbi. Det gik »u mcd Hurra mod Blokhuse, Forstandsninger,
Batterier og Gevarkuglcr, lige til de gode Tydstcre fik en saadan Forskrakkclse i Livct, at de, ikke rctircrcde, men formclig
staminclig flygtedc fra Alt hvad de havde. B i dleve nu blast
sammcu, det vil sigc voreS Corps, og gik tilbagc til Fastningcn
sor at udhvilc os en Timcstid; dcrpaa Irak vi nd igjen og
kom en M iils Bei ud i Landet, men saae ingcn Fjende, og
har Heller ikke scet Ham siden. B i gjorde ganskc godt Bytte,
ncmlig henvcd et Par Tusindc Fänger, imellci» 30 og 40 Kanoner og Mortcrcr, flere Tusinde Gevarer, henved et halvt
Hundrcde Bagage- og Ammunitions-Pogne, alt deres Krudt og
Kugler til Skytset, 60 Hefte, foruden en stör Mangde Brande,
Furage og Skandsc-Apparater, hvilkct vi cndnn ikke ere farbige
mcd at bringe hcrind i Fastningcn. Fjenden er nu fordrevet
fra Fastningen, deres SkytS er for en stör Deel vendt mod
dem selv, og de maae i lang Tid selv lagge Krudt og Kugler
til; deres Batterier ere sloifede, og jeg haaber saalcdcs, at vi
bave viist de oprorste og storsnudede Slesvigholstenere, at danste
Drenge ikke alletider ere gode at plukke Kirsebar med, da de
ellcrs let faae Stenene i Oinene. — Du kan ellerS troe, kjare
Ben, at man eftcr en saadan Dag som den 6te Ju li forst veed
at statte Livet og ogsaa at satte P riis paa sine egne Krafter;
det er som man lever op paany, naar man har seet en saadan
Dod og Ddelaggelse i Dinene, thi bette er vistnok det blodigste
Slag, der endnu er holdt i denne Krig. — Vores Tab er
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meget stört, vel omtrent 800 til 1000 Dode og Saarede; deriblandt har jeg adskillige gode Venner, En, der gjorde Prove
som Skarpskytte tilligemed nutz, faldt ved min Side; vi stode
og talede sammen, medenS vi labte voreS Rifler, Han havde
udseet sig en Tydsker bag et Gjerde, som flulde sendeS til den
anden Verden, da der kom en Kugle og knuste Hans Hoved.
Farvel og lev vel vare Hans sidste Ord til mig, hvorpaa Han
strax dode. Jeg saae nu efter den Skurk, der havde fkudt Ham,
og sendte Ham en saadan Tak for sidst, at Han ikke flnder flere
danske Gutter; om forresten jeg fljod Ham eller Han er truffen
af en anden Kugle fra vores Kjwde, veed jeg ikke, men G ----blev hcrvnet. — Kjender Du en Mdm. K ........ i N ------- hun
har en Son, der ogsaa er Skarpskytte; Han blev saaret i Hovedet, men lever dog endnu, og jeg haaber ikke Saaret er meget
farligt, da det er en rast G u t ...............Og nu til Slutning
lev vel, og er det Guds Billie at jeg ikke mere stak see alle
mine Venner, da tcrnk engang imellem paa bin hengivne Ben
Joh. Mortensen.

87.

Christen Mikkelsen til sine Venner.
Kjsge-Egnen.
F-rn s 12 J u l i 1849.

Hjertekjcrre Venner!
Jeg onsker Eder Gud vor Kaders Naade, Sonnens Jesu
Christi Kjcerlighed, og den gode heilig AandS Samfund, Amen.
Mine kjcere Venner, jeg kan alter meddele Eder at jeg er paa
Fyens Grund og er endnu ved en god Helsen; vi er lOO Mand
her paa Den og gjor Bagter ved Soen, der er ikke stört »den
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et Gevcrrflud over til SleSvig; vi venter at blive her i 3 o 4
Doge, saa er det Bestemmelsen, at vi igjen fkal til Frederits.
Hvad for en Forandring der foregik i Frederits i de sidste
Dage vi var der, er ncrppe til at forestille sig. 4de og 5te
Ju li opvartede Tydflerne os med en stör Mcrngde Bomber og
Kuglcr, af hvilke dog kuns faae gjorde Skade, en Karl fik
bortflaget begge Armene og en sagdeS der at have mistet degge
Benene. Det rygtedeS iblandt öS, at vi Natten mellem 5te og
6te fkuldc storme de tydfle Batterier, hvilket forekom öS svcrrt.
Jeg bad om at komme til HerrenS Bord og nod Herrens
kegeme og Blöd den 4de, det var en mcrrkelig Dag i flere
Henseender. En meget hjertegribende Tale og Skriftemaal holdt
den hoitbegavede Herr Rordam og Gudstjenesten blev fluttet af
den hjertelige Boisen med en inderlig Bon. Under det Hele
synes det som Bomberne i dereS mcrgtige Fort vilde sonderflaae Kirken og begrave oö alle, det var en mcrrkelig Dag.
Den 5te blev vi lost af Vagt Klokken 81 og hele Batallionen
samlet paa en af Byens Gader, hvor vi skulde fordlive til vi
skulde i Slag. B i som soger efter Hvilen heroventil, var snart
samlet og sggte at opbygge, opmuntre og oplive hverandre;
Tiden gik og Timen kom, at vi skulde afsted. V i rakte hver
andre Haanden og tilonflede Hinanden et Levvel og et Farvel i
HerrcnS Fred. Kämpen begyndte, inden vi rigtig kom ud af
Byen, og 3 tydfle Fänger modte vi allerede i Porten. Da vi
kom lidt nd fra Byen, hilstes vi dygtig af de tydfle Kugler;
der laae allerede Tornystre, Gevcrr og Pikkelhuer i Mcrngde,
og vor Kjcrde avancerede mcrgtig frem. V i kom under Skud
af et stört tydfl Batteri med Pallisader om, vi blev beordret at
falbe ned; vort 3die Feltbatteri kom frem og befljod det tydfle
med saadan en Bcrlde, saa det ikke lader sig sige, og efter haard
Kamp tvang vi de Tydfle til at vige; der fik vi mange Saarede og endeel laae dode paa Pladsen. En Tydfler tildrog sig
iscrr min Opmcrrksomhed; Han laae ved lidt Stubbekrat og var
saaret i det ene Been, og forbandt sig med fit Lommetorklcrde.
Jdet vi kom til Ham, kastede Han et veemodigt B lik paa os
og saae til fit Been, ligesom Han vilde sige, hav Medlidenhed
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om ikke for andet saa sor Mine Saars Skyld. Jeg sagde, lig
kunS rolig min Ven, vi gjor Dig intei Ondt, Han smilede og
lagde sig ned og ligesom frydede sig derved. V i kom da til en
B y, som hedder Stoustrup. Folket kom ud paa Gaden til os,
saa glade som de Mennefker var over Tydskernes Fingt, er det
mig umuligt at fortcrlle. V i marserede videre til en Kro, som
hedder Snorom; der var Tydskerne flygtet fra 38 Krudtvogne
og mange Kanonvogne og Kugler og Krudt, Kjsd og Flesk og
mange flere Dele, ja det vilde blive for seent at skrive Alt det
jeg saae der tildrog sig. Da vi kom tilbage i det nu rolige
FredcritS, gik jeg om at see de Dode. I 2 Huse og en Kirke
var de smidt i flere Lag. Det var et radsomt S y n , saalamge Felten varede og jeg saae dem ligge udstrakt paa Jorden,
synes jeg ikke det var saa ynkeligt. Dagen efter kom vi ud at
jcrvne de tydske Batterier. Aldrig havde jegtroet, at Oprorerne
havde ligget saa fast, de havde foruden deres stcrrke Batterier,
Lobegrave fra det ene Batteri til det andet, da maatte jeg
ansee det for et Guds Mirakkel, at de Danske havde vunden
S la g ; hist og her laae endnu Levninger fra Tydskerne, og
mange Steder stod det da stivnede og sorte Blöd i Hullerne.
Herom var meget at skrive; men jeg frygter jeg kjeder Eder, og
jeg trcrtteS og det forekommer mig, at jeg i Frederits skrev i et
Brev til Eder at vi fik 3000 Fänger, men vi fik nok kunS
lidt over 1800 og deriblandt nogle og 30 Officerer, nogle og
20 Stykker stört Skyts og flere hundrede Gevcrrer.
Christen Mikkelsen.
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88.
I . C . Madsen til fin Familie.
R sile 17 J u l i 184».

Kjcrre og dyrebare Broker, Svigerinde og Softer!
. . . . Kjcrreste Testende og Vcnner, jcg kan troe, at I nu
lcrngeS efter Brev fra mig, da I veed, at der har vcrret
Slag ved Frcdericia, og I vcl veed, at den flyvende Brigade
var med der. Ja kjcrre Soflende, det gjor mig ondt for Eder,
at I ei har havt dette Brev for, da jeg kjender EderS Lcrngsel,
men kjcrreste Venner, jeg takker den Almcrgtige tusinde Gange, at
jeg dog kan strive Eder til nu, for for har jeg havt Forsald,
og Gud hjcrlpe os, der er saa mange, som det har havt og
evindelig faaer. — Ja Kjcrre, tak den störe Gud, Han har endnu
sparet Eders Brodcrs Liv og Lemmer; hvorvel jeg er saaret,
saa kan jeg ei fuldtakke Ham som jeg det bor, thi der var ei
Udsigt til at Nogen flulde kommet levende derfra. Ja , kjcrre
Venner, Fred med deres Stov, saa er jcg dog bedre faren end som
de Stakler, der bliver Kroblingcr deres Levetid. — Kjcrre S o 
flende og Venner, I veed, at vi har havt mange stemme Torner i Jylland, men her fik vi den endnu vcrrre. B i marserede
over Mols og til Helgencrs, og derfra blev vi seilet til Bogense
paa Fyen, og det var da vores Mening, at vi stulde dertil for
at have det lidt bedre og hvile os lidt ud, men vi maatte strax
marsere igjennem Fyen og til Strib. Da vi dertil var kommet,
blev vi opstillet og vores brave General Rye takte da diSse Ord:
„Kjcrre Venner, I vide, at Tydsterne have hcrrget og plyndret i
Jylland i saa lang en T id , men dog er Frcdericia til at be
klage, og det er allene Oprorerne selv, som har beleiret Staden.
V i er nu kommet hertil for at tugte bisse; ja, kjcrre Venner,
jeg kan ei takke Eder nok for den Udholdenhed og det Mod I
haver viist i den Tid, den algode Gud har betroet mig at vcrre
Eders Anforer, og nu beder jeg Eder, at I her vil vise, at I
har Mod i Eders Bryst og Kraft i EderS danfle Arme. Jnat
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Kl. 12 vil vi bryde ud mod deres Forstandsninger. Nu lie
ber jeg Eder, at I er saa stille og taufe som en Muus, og Ingen
losner et Skud, for det hjcrlper ei, da de haue forskandset sig
med Blokhuse eg Lobegraver, saa at vore Skud vil vcrre uvirksomme; men vi marsere frem mod deres Forpostkjcrde i fluttede
Kolonner, og naar bisse da ei kan holde sig, saa styrter vi mcd
fcrldet Gevcrr mod deres Skandser, de skal og maae ud, dertil
give Gud öS Styrke og Mod i Jesu Navn."
Kjcrre Venner I kan troe, at bisse Ord fik Haaret til at
reise sig paa hver Mands Hoved. Nu bleve vi da satte over fra
Strib til Fredericia, og der fik vi da en Forsmag, thi da de
Tydske saae at vi kom i Land, kastede de Bomber ind efter os,
og der salbt een i vores Kolonne, som sprang i det Samme og
Stykker og Stümper rog os omOrene, en Mand mistede begge
sine Hcrnder og en mistede fit ene Been. I kan troe, kjcrre
Testende, at det var en flem Forsmag, det standsede ncrsten
Blodet i Aarerne paa hver Mand.
Nu kom vi da ind i Byen, hvor jeg traf flere Bekjendte;
jeg traf der Niels Andersen og flere Skolekammerater. Da nu
Kl. var 12 om Natten, blev vi samlet og marsercde da ud af
Portene paa flere Steder. Et JcrgercorpS og 6te og 7de B a 
taillon vare paa hoire F lsi og var besternt til at storme det
forste Blokhuus. Det var og er let at sige, men ei at gjore;
thi Fjenden ventede öS i god Orden der, og da vi kom ud af
Fcrstningen, stob deres Forposter alle paa en Gang og lob da
til Blokhuset og Lobegravene. Da lob hver Mand frem med et
frygtelig Hurra i Morke; thi vi vidste ei, hvad et BlokhuuS
var. De lode os komme sig godt paa Skud ncrr, men da fik
vi at see, hvad vi for havde dromt om, thi deres Blokhuus var
som et Pindsviin af Gevcrrpiber paa alle Sider, den ene Rad
hoiere end den anden, og dem som var indeni bestilte ei andet
end at lade Gevcrrerne til dem, som stod ved Pallisaderne. Ja
kjane Venner, det varede ei ti Minuttcr, forend vi for ethvert
Trin vadede i vores KammeraterS Blöd, thi de salbt som Fluer.
Der traf mig en Kugle paa det hoire Bryst, men den gik blot
igjennem min Kappe og blev standset i Lcrdertoiet, men den flog
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dog saa Haardt at jeg stört derved, og den havde da ogsaa slaaet
saa, at det var kjcndt paa min Ryg udfor hvor den havde
ramt. Jeg kam da strax op igjen; men det var umuligt at
trocnge Folket frem, for den Levende faldt over den Dsde og den
frygtelige Jammer, som der blev, foraarsagede meget til at vi maatte
lrcrkke öS ud af den stcrrke Jld et Oieblik. Nagle raabte frem
og andre tilbage; men da blev der commanderet, at alle Trom
mel og Horn fkulde rsres, for at vi ei flulde hsre den frygtelige
Jammer, og da blocsteS der og sloges der Storm , saa at det
overdovede Jammeren, og da foer General Rye heel frem i
Spidsen, hvor vel at Hans Heft var saaret og blodte stcrrkt, og
man vil sige, at Han selv havde den Gang faaet en Kugle i det
ene Bern, men det veed jeg ei. Nu foer da hver Mand frem
med Hurra, der traf en Haandgranat mit Gevcrr paa Laasen,
saa at jeg kun beholdt Lobet i Haanden, men der var jo Gevcrrer nok at faae, da der laae Saarede og Dode som Sand.
Det Blokhuus tog vi da uden at der kom mange af de Tydfle
derfra; hvad der ei blev skudt blev fanget, men Officererne vilde
jo lobe i Lobegravene og en Loitenant, som lob, sprang jeg da
efter; men Han vilde ei overgive sig, men hug med sin Sabel
det bedste Han künde; det crstimeerte jeg for lidt, da jeg var
vant til at bruge min Bajonet; men i det Samme traf der en
Kugle min Bajonet og flog den over, men det var ei det vcrrste,
for i det Samme traf der mig en Kugle i min hoire Skulder,
jeg veed da ei, om Han stap vcrk eller ei.
Kjcrreste Sofkende og Venner, jeg har nu ei mere at fortoelle Eder, for som sagt jeg fik Forfald, og künde ei blive vcd
at folge mine Kammerater längere. Der var en god Ven af
mig, som da Han faae, at jeg faldt, kom og hjalp mig af med
min Tornyster og mit Lcrdertoi, og da künde jeg selv trcrkke mig
ud af Jlden, og da jeg nu var Underofficeer, blev jeg strax
forbundet og de vilde da, at jeg flulde tage til Odense Laseret,
men jeg gik, istedetfor at gaae til Skibs, ud for at fee, hvorledes at det gik mine Venuer, og da ethvert Laseret maa voere
heelt forpestet, saa har jeg udbedt mig fri for at komme derpaa,
og det er da blevet mig tilladt. Jeg ligger her paa Fyen i en
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Bondebye, og vil Gud, da Häver Doktoren lovet mig, at jeg
om 14 Dage skal kunne bruge mit Baaben igjen. Jeg har saa
at sige ingen Sinerte i det mere, for det vcrrste var, at Staa 
ten i Skulderen var slaget af Led, men den er for 2 Dage
siden trukket sig i Led igjen, og nu kan jeg alt begynde at
rore den; men det er dog ei som for, det kan I nok see paa
min Skrift, for jeg maa flytte Papiret efter Haanden, istedetfor
at flytte Haanden efter Papiret; men jeg takker dog den algode
Gud, at jeg er saa rast og af det Saar dog ei bliver en Krobling. Kjacre Broder, nu beder jeg D ig , at Du lader min og
voreS kjcrre Softer modtage dette Brev, saasnart Du kan, da
hnn vel alt har Hort, at der har vcrret Slag og lcrngeS efter
at vide om hendeS Broder lever endnu. Lev evig vel, kjcrrcste
Soflende og Venner, det onskes tusinde Gange af mig Ebers
oprigtige og hengivne Broder og Ben til Doden. Jeg flal Hilfe
Eder mange Gange fra Niels Andersen, Han har det rigtig
godt, Han gik og rog sig en Cigar, medens vi floges. Kjcrre,
jeg havde mere at sige Eder, men jeg vil ei bebyrde Eder med
flere af bisse Kragetcrer, for jeg kan ei selv lcrse dem, og saa
kan jeg vel troe, at det maa gaae Eder ligesaa. Jeg bcgnndte
at skrive Dagen efter Slaget med den venstre Haand, men det
var endnu vocrre end som dette. Jeg künde let faaet En til at
skrive for mig, men det vilde jeg ei, for da havde I troet, at
det var meget vcrrre end som det er.
Modtag endnu en Hilfen og tusind kjcrrlige Levvel fra
Ebers Broder. Med Guds Hjcrlp naar jeg skriver Eder til
igjen, haaber jeg, at det flal blive bedre.
Lev evig vel, det onskes af mig
I . C. Madsen.
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Hans Pedersen Haarlsv til sin Kone.
ädet Jcrgercorps.

Ncrstved-Egnen.

B alSlo v 21 J u l i 1849 — paa Fyen.

Kjcere Kone!
Jeg takker Dig for dit Brev af 7de Ju li, dct modtog jeg
iaftes. Det glcrder mig meget, at jeg seer Du er ved Helsen
og cfter Omstcrndighederne har det godt, hvilket jeg og med Glcrde
kan tilmelde Dig min Kjcrre. Gud vcere lovet, jeg har en god
Helsen og helc Lcnimer, jeg kan med Sandhed sige, jeg har
hverken Sorg eller Nod for min egen Person, Gud vcrre mig
naadig, saa manglcr jeg ingen Ting i bette urolige Liv man
lcver i; naturligviis, det er jo Enhvers Onfle, at vi snart künde
faae en god og crrefuld Fred, thi Enhver onfler sig jo til sit
Hjem herneden, som har fand Folelse til Hjemmet; mange ere
allerede gaaet over til hiin Verden i Evighcden. Om man end
har det jordiske Hjem nok saa kjcrrt, saa kan det dog ikke
hjcrlpe, naar Pligten og SEren os kalder, vi maae jo afsted, ja
og i den klobigste Kamp, naar Broders Blöd vorder Jorden.
Nask fremad vi gik; naar vores brave Normand, General Rne.
kavde vcrret fludfri og levet endnu, saa havde maaskee Jnsurgcnterne faaet et kcdre Knack. Han vidste nok, naar Han fik
sine raae Kulsviere forud, saa flulde Tpdflerne nok give efter,
som og flog heldig an. Planen var god, den var kostbar, men
crrcfuld for Danmark. Den 6te Ju li glemmeS aldrig, den 23de
April 1848 var en blodig Dag for det danske Infanterie, men
dog ikke saa morderifl som ved Fredericia den 6te Ju li. Der
var nogen af 3die Jcrgercorps, som fortalte öS for Slaget:
ifald I vidste, hvorledes der var lavet med Lobegrave, Batterier
og Blokhuse, saa faldt det Eder vist vanflelig at gaae foran.
General Rye kjendte Mandfkabet, som horte til 6te Brigade.
Han vidste det var Folk, som gik frem, derfor satte Han os
12
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forud til Avantgarde, Iste lette Batallion, 2det Jugercorps og
2den lette Batallion aabnede Ballet K l. 1 om Morgenen den
6te Ju li ved Fredericia. Alligevcl vi gik foran og kncrkkede
Ställen; Forstcrrkningen, Jyderne, gik dag efter og tog Kjcrrnen,
saa er det nu lige meget, Enhver som kom frem gjorde vel sit
Bedste. I Fredericia var der fcrrdig at vcrre Splid om os,
Eommandanten vilde knapt troe, at der var saa mange af os
falden, som lige godt var sandt. Den 18de Ju li reiste vi fra
Fredericia til Fhen, hvor vi nu fluide gölte os lidt, men jeg
troer vi er kommet paa en tydfl-Egn, men det faaer vel snart
Ende, thi naar vi undtager Feltvagtcrne, saa havde vi det
dedre i Frederits, iscrr de sidste Dage vi var der, for da nu
Alt var roligt og Tydflerne forjaget, saa kom der Folk til
Byen. De vare overmaade glade for det at de künde komme
til deres Hjemstavn, alligcvel der var mange Steder som var i
daarlig Forfatning, mange Steder laae til Grunde. Med Glcrde
gik sivile Folk hver Dag og betragtede det störe Bytte, som vi
havde taget fra Jnsurgenterne, det var og herligt at see, at vi
saa havde faaet Tydskens svcrre Skyts inden i for Fcrstningens
Volke . . . Jeg har stadig det Haab at komme hjem til mine
Kjcrre endnu engang, men hvornaar, vides ikke, det kan flee
snart og det kan vare lcrnge, er det Guds Billie at vi flal
have en Kugleregn til, saa kan man dog maaflee vende glade
til Hjemmet . . . . Herren velsigne og dcvare os Alle, Gud!
Danmark aldrig Du forlader, naar Danmark ei forlader Dig.
Kjcrre Kone, Datter og Moder, I vcrre hilset mange Gange
fra mig Ebers hcngivne
Hans Pedersen Haarlov.
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Jorgen Jensen Kyndby til en Bekjendt.
Iste Espingol-Batteri.

Nordsjcrlland.
Fredericia 24 J u l i 184!».

Gode Ole Olsen!
En sorgelig Tildragelse bringer mig til at strive Dig et
Par Ord til. Din Son Ole har den 6te Ju li i Kämpen for
Fcrdrelandet i det störe, hcrdcrlige Slag her ved Fredericia faact
et meget farligt Saar; saa farligt, at kun den alvidende Gnd
kjender, om det vil fore til Liv eller Dsd.
Ole har strax efter bcdet Nielö Arvesen i et Brev til sine Foraldre at underrette sine Forcrldre om Hans sorgelige Skjadne;
men som det syntes af et Brev, Ole for et Par Dage sidcn
dar modtagct fra D ig , har Hans Foraldre kun erfaret, at Han
er saaret. Jeg talte med Ham, den raste Gut, om Natten kort
for vi drog ud af Fcrstningens Port, og i den Tid vi drog nd,
var vi cndnu hverandre saa ncrr, at Han tilraabte mig et kjcrrligt Jev vel. Kuglerne bcgyndte faae Oieblikke derefter, og Enhver foltc hos sig selv, hvad Hans Pligt mod Konge og Fodeland bvd Ham. Saaledes befandt vi os nu Alle i den blodigste
Kamp, vort Hjerte brandte rigtigt af Jver for vor retfcrrdige
Sag, og vi horte intet Ord hellere end avanceer, og lob. B i
drog ud af Fastningen Kl. 1, og Han var med, den tappre
Karl, at drive Fjenden paa den forste og fälligste Flugt. Han
figer selv, og har sagt det ofte til mig, jeg var saa glad hcle
Tiden, og da Fjenden bcgtindte at retirere, var min Glcrde
uden Lige. Forst i den Tid Solen gik op over den blodige
Slctte, ferst da, men desvcrrre tidsnok, maatte Han blegne for
Fjcndens Kuglcr. Kort efter traf jeg min Broder, og -Han beklagede meget Tabet af Hans raste Kammerat; Han sagde mig
hvor farligt Öles Saar var, og jeg frygtede, at jeg aldrig
skulde fee Ham levende mere. Han var gjennemboret af en
12*
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Kugle, som gik ind under den venstre Skulder og ud under det
Venstre af Brystet; det künde ikke andet end synes meget farligt. Dog hvor forundret blev jeg, da jeg Dagcn efter fandt
Ham saa rast paa Lazaretet her, at Han onskede at faae Lov at
gaae oppe. I 10 a 12 Dage blev Han i denne lykkelige og
med Hensyn til Saaret saa tilfredsstillende Tilstand; dog den
skulde deövcrrre ikke vedvare, men i de sidste Dage har Han
vcrret meget sng. Jeg gaaer mrsten hen til Ham hver Dag, og
det gjor mig saare ondt, at Han flal lide saameget. Han er nn
ikke alene syg af Saaret, men ogsaa hjertesyg; Han kan Intet
spise eller drikke, ikke sove, og er derfor Ham Tiden lang og
kjedelig. Han taler meget om sine Forcrldre, hvoraf jeg seer,
De ligger Ham Haardt paa Hjertet. J il derfor med at skrive,
mine Kjcrrc! Han tromger ikke til andet end Trost, og sog at
give Ham et ret trostende og opmuntrende Brev. For Dcres
kjcrre Sons Skyld sog at faae en kyndig Mand til at skrive et
Brev, som kan glcrde Ham, jeg veed det er det Meste og Bedste,
De kan gjore H am * )..................De selv med Familie vcrre
hilset fra DereS ulnkkelige So n , dog haab til Gud, at Han vil
snart hjcrlpe, og glcrd Dem vcd, at Han har gjort sin Pligt
mod Konge og Fodeland.
Jorgen Jensen Kvndb».

91.

Tonne Pedersen til sin Morbroder og Kone.
Iste ForstcrrkningSbataillon. Vordingborg-Egnen.
F a n s 26 J u l i 1849

Kjcrre Morbroder og Kone!

^

Da Tiden tillader det, vil jeg idag fortcrlle Eder, hvordan
jeg lever. Det Allervigtigste er, at jeg er sund og frisk, og
*> H an dsde som Folge af Saaret.
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jeg kan ikke takke Gud saameget som jeg burde, for det Han
har bevaret mig i saa mange störe Farer; thi uden Hans befljermende Haand havde det vceret en Umulighed at gaae imellem Fjendens Kugler; thi det har ofte truffct, naar vi har
stormet, at Fjenden har fyret paa os paa 10 Skridts Afstand;
saa har vi vcl mistet Kammerater, men ikke altid mange, thi
Fjenden har vcrret saa forvildet, at de undertiden har fyret
lige i Lüften, og denne deres Forvildelse har forvoldt mangen
ftolt Fjendes Falb. Jeg vil ikke sige Anbei end hvad Sandhed
er: paa lang Afstand ere vore Fjender, lige i Tollet med os,
stärkere end vi; thi dereS Musketier ere bedre og de forstaaer
ogsaa temmelig godt at bruge dem. Derfor gaaer vi dem saa
ncrr som muligt, og naar vi Hörer Stormsignalen, da ere vi
sorst glade; thi det giver et fvrunderligt Mod og tillige Krcrfter
og Lethed, saa vi kan med hele vor Öppakning springe som en
Fugt over den storste Pold eller Band, og naar vi sorst kommer Fjenden ind paa Livet, saa ere to ikke nok til at standse
os, thi saa har Fjenden tabt Sämlingen og vi al Hjertets
Folelse, og saa vanker der blodige Pander. Men jeg vil langtfra ikke prale af, at vi ere bedre Folk end de, men det er den
Herre, som kjender Forfkjel paa Godt og Ondl, det er Ham
som giver os Kraft og gjor Fjenden forvildet. Gode Benner,
paa lige Tid ligger jeg paa en lille De ved Navn Fcrnoe, som
ligger imcllem Fycn og Slesvig, og gjor Tjeneste; men Alting
er saa dyrt her saa det er fkammeligt, og nagtet jeg sparer
saa megct som muligt, saa er jeg mrsten forlegen for Penge, og
naar det ikke var for Skams Skyld, saa künde jeg havt Behov
at bcdc Eder at sende mig Lidt___Hvad Vaabcnhvilen angaaer,
den veed I lige saa godt som jeg, og om den bringer vort
Fodeland Lykke og Velsignelse, vide vi ikke; med vi vil imidlertid haabe det Bedste. V i ville ncdbede Himlens Velsignelse
over vort elskede gamle Dannemarks Rige og over det Folk,
som ftrider for dets Ret, ja over dem som er crgte Danfle i
Sind og Hu. Nu bedeS I at Hilfe alle Slcrgtninger og Venner og iscrr min kjcrre Kone; selv hilses I alle mange Gange
af niig. Nu vil jeg afbryde min ringe Skrivelse til Eder,
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kjcrre Morbroder, Kone, Born og Soskende med det Onste,
at I maatte leve vel til vi igjen künde secS.
Tonne Pedersen.

92.

Pastor M. Melbye til Pastor Fenger.
Asperup 27 J u l i 1849.

Kjcrre Pastor Fenger!
Endnu leve vi her under Omgivelse af en stör militair
Styrke, men den er dog nu saaledeS fordeelt, at vi kun har
en Officeer og lO Mand her paa Gaarden; i en 3 Uger, deels
for, deels efter den 6te Ju li, havde vi paa hver Gaard circa
45 Mand, eller 4 Officerer og 35 Menige; det giver HuuSmoderen noget at tcrnke paa. Allerede de forste Dage af Ju li
mcrrkede vi jo nok her, at der var noget igjcrre, saa De kan
tcrnke, vi gik i Spcrnding og Bon til Gud. Medens Slaget
stod, blev jeg hjemme hos mine Kjcrre; men hen paa Formiddagen reed jeg til Strub og modte over hundrede Vogne med
Saarede paa den Bei, det var meest de let Saarede, som jublede af Glcrde over Seiren; jeg talte med mange af dem, oasaa flere Troende, som jeg havde lcrrt at kjende under deres
Cantonnement her paa Egnen; mange underlige Scener viste
sig, f. Ex. en Gaardmand her paa Egnen var sagt i Wgt for
at kjore Saarede, og saa trcrffer det sig, at Han maa kjore sin
egen Son, dodelig saaret i Underlivet; Ham modte jeg, saa en
Deel trodsige og forstokkede Jnsurgenter, saa andre af samme
Slags, der bandle den provisorifle Regjering (det var dog de fcrrreste). Bed Lazaretet paa BilleShcmge var der et grueligt Svn
af de mange Saarede, som forst lidt efter lidt künde faae den
fornodne Hjcrlp. Jeg tog til Fredericia, var ude paa Val-
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pladsen, saae de erobrede Skandser og Fjendens Lobegrave, og
dode Kroppe kjorte, 4 a 5 Stykker paa en Vogn, beständig
forbi. Jeg drog med 3die Jcrgercorps (efter min Mening det
yndigste i hele Armeen) ind i Fredericia; Glcrden straaledc af
Alles Dine, Alle solle sig som Brodre, man var strax bekjendt
med Enhver, baade af Hoie og Lave, og midt under Seiersjublen dog ikke den vilde, stoiende Glcrde. Den Dag leerte jeg
endnu mere at elfte mit Folk. Jeg saae alt det gjorte Butte.
Jeg saae Ryes Liig, majestcrtifl og herlig i Dod, med Seierssmilet om Lcrberne; jeg künde ei begrcrde en saadan Dod. Jeg
saae 400 Liig ligge opstablede i den catholfle Kirke og de ncrrmeste Huse, og Heller ikke det gjorde det uhyggelige Jndtrnk,
man fluide troe; ved et saadant frifl Liig, hvor Doden ei har
udviklet sin langsomt fortcrrende Kraft, forekommer mig DodenS
naturlige Gru halvt overvundet. Jeg saae de fangne Jnsurgenter bringcs til Forhor, takte ogsaa med dem, men, som jeg
tidligere efter Slaget ved Colding havde bemcrrket ved de der
Fangne, de staae paa deres Uret, som om de havde Ret. Den
hele Dag har naturligviis gjort et stocrkt, og jeg tor nok sige
godt Jndtryk paa mig, men idag i det mindste har jeg ikke Tid
til omstocndeligere at flildre bette. — Jgaar takte jeg med
mange fra Colding, som kom at heute deres Familier her; de
fortcrüe, at Jnsurgenterne have vcrret meget heftige, siden de fik
R iis ved Fredericia, og i det Hele taget har Jylland, paa enkeltc
Undtagelser ncrr, lidt mindre end man künde tcrnke. Hvor Beboerne, som en Deel ved Coldings Brand, flygtede og vare
borte i nogle Dage fra Hjemmet, er der taget Linned, Lagener
og Solvtoi, men hvor Beboerne blev, er der intet S lig t bleven
borte i det Hele taget, som en Mand sagde ved at see det, som
er taget: vi har dog meest Grund til at takke for det, vi har
beholdt. Kjcrrligst Hilfen til alle vore fcrlles kjcrre Benner ved
Deres broderlig hengivne
M . Meldye.
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Hans Peder Möller til sine Forcrldre.
Matros.

Fange fra Gefion.

Tender-Egnen.

Glykstadt I August 1849.

Kjcrre Forcrldrr!

'

Jeg kan ikke fuldtakke Eder for Eders Brev, som jeg
modtog den
31te Jn li. Med stör Glcrde lcrste jeg det og
Taarerne randt mig ned ad Kinderne, da jeg horte, at mm
Broker var i Live *) og vor sund og rast, som jeg jo ncrppe
havde ventet,for I kan jo troe, kjcrre Forcrldre, da det er min
eneste Broder, vilde jeg nodig miste Ham. Det vilde have
gaaet mig ncrr til Hjertet, og nu tcrnker jeg med Guds Hjcrlp
at Tiden forandrer sig med det Forste, og det vilde vcrre en
stör Glcrde,
dersom vi künde samles Allesammen friste og
sunde. Og kjcrre Forcrldre, hvor maae vi da ikke takke den
kjcrre Gud, som freiste os i Farens Stund; ja det maae vi
ikke forglemme, det er allene Ham, vi har at takke derfor, og
kjcrre Forcrldre, dette lille bekjendte VerS: „Käst kunS Anker
her er Grund, Det er godt paa Gud at bygge" o. s. v., det
har jeg aldeleS ikke forglemt.
Nu ikke mere om dette. I flrev mig til, at Stine har
havt Bryllup; der vilde jeg nok have vcrret med, men Omstcrndighederne er ikke saaledes i denne Tid, vi sidde som Fugle
i Buret med Porten tillnkket for öS; det er en forgjcrngelig
Kure, vi haaber dog Alle dertil. Nu Intet videre den Gang
uden at jeg er frifl og sund, og jeg beder Eder at Hilfe Jens
Nielsens Familie fra Ham, at Han er sund og rast og vi haa
ber snarlig at gjenseeS. Nu vcrre I hilset fra mig, kjcrre For
crldre og Softer, hilser min Familie og alle gode Venner.
EderS oprigtige Son
Hans Peder Möller.
*) Ester S la g e t ved Frcdericia.
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Rasmus Jensen Hvalgaard til en Ben.
Constabel ved Batteriet Marcussen. AarhuuS-Egnen.
Assens

1 August 1819.

Kjcrre Jens!
Det er godt efter den lange farefuldc Tid, at Veien igjen
er aaben, og at jeg nu igjen kan faae Brev til og fra mine
kjocre Forcrldre og Venner. Ogsaa Dig har jeg lcrngtes inderlig efter at höre fra . . . . Gode Ben! Du veed, at vort B at
terie ifjor havde den Skjcrbne at morschere Landet rundt, uden
at vi nogenstedcr fandt Leilighed til at maale öS med Fjenden.
At bette ikke vor efter vort Dnfke, saaes tydelig, thi hver Gang
vi avansercde, gik det med Sang, hvorimod Alt var stille, naar
vi retirerede. Dette gjorde ogsaa, at vi Gamle ved Pcrmissionen ncrstcn flammede os ved at komme hjcm og fortcrlle, at
vi ikke havde losnet et Skud paa Tydskerne. Dog vi vidste, at
dette ikke künde lcrgges öS til nogcn Last, men Omstcrndighederne vilde det saaledes. Jaar begpndte det ligeledes. Efter
en meget streng Sciltour fra AösenS maatte vi holde Soen i
Storm, ledsaget af Regn og Snee i 48 Timer, inden vi naaede
Als, hvor vi bcgyndte at gjennemmarsere Landet frem og tilbage. Derefter kom vi over i det Sundevedske. Langfredag
havde vi en Stiüing ved Nybdel Molle, hvor vi vare Tilstuere
ved Slaget imellem Ulderup og Sattrup; det brcrndte i vort
Jndre af Lcrngsel efter det Dieblik, da vi skulde komme til at
börste paa. Men Dansken fik Magten og Tydsten flygtede, saa
vi endnu ikke kom til Skud. Siden kom vi i Jlmarsch over
Fyn til Kolbing d. 23de April, Batteriet fljod i Forening paa
en Skandse, som ogsaa snart rommedes. Kuns Iste Deling
under Kapitain v. RaaSlof var noget lcrngere fremme meget
udsat for FjendenS Gevarkugler. Derimod kom vi 2det Halvbatterie under Leutenant v. Salto ind paa SlotSbanken, hvor-
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fra vi med voreS raste Jld vist tilfoiede Fjenden betydeligt
Nederlag i Hans retirerende Kolonner, medens vi ikke crndsedc
de mange Kugler og Granater, som Fjenden senkte os fra sit
lcrngere borte staaende Artillerie. Her künde ikke vcrre Tanker
om nogen Forsagthed, da voreS Anforere vare saa tappre.
Selv General Schleppegrell holdt lige dag voreS Kanon, da en
Kugle flog i Jorden lige nnder Munden af Hans Heft. Ge
neralen loe derad, og flere af Constadlerne havde Hort Ham
synge. Med Artilleriet indlod vi öS ikke videre, da det var öS
langt overlegen baade i Tal og Caliber og tilmed havde en
langt bedre Standplads. Men deSuagtet forlod vi dog ikke
Staldgaarden, forend vi truedeS med at blive indebrcrndte. Da
vi vilde ud af den sondre Slotsport, blev Kenne nedstudt for öS,
men ved nogle broderlige Krafttag lykkedes det öS at virlte den
tilside, medenS Kugler og Granater flog om os og Tagstenene
raslede öS i Hovedet. B i kjorte nu i strygende Galop igjennem den brandende B y ad Norreport. Kuglerne brolte over
öS og Tagstene, Trcrstumper og Vinduesglas raslede i Gaderne.
Dette var Batteriets Prove. Den 3die M ai rvkkede vi igjen
frem under General Moltkes Brigade, vort Halvbatterie i hoire
og Iste Halvbatterie i venstre Flanke, hvor dette ved Krybiln
kom ind under en heftig Gcvcrr- og Kanonild, men omsider
maatte Fjenden retirere over Gudsoe, hvor vi med hele Batteriet
stod den 7de M ai, da de angrebe öS, ved vores smaae Forflandsninger, lste Halvbatterie Sonden og 2det Halvbatterie
Norden for Landeveien. Her blodte mine brave Kammerater
forste Gang for Alvor for Fcrdrelandet, det var iscrr vort Halv
batterie, det gjaldt, da vi stod mere lige for Fronten af Fjendens Kanoner, 3 Constabler havde vi dode paa Pladsen, samt
2 og I Trainconstabel meget Haardt saarede, saa de 2 dode
kort efter. Dette syneS vel ikke meget, men et Halvbatterie er
Heller ikke meget; vi vare paa vores Standplads knns51 Mand,
nemlig 2 Leutenanter, 2 Bombarderer, 7 Overconstabler, 28
Constabler og 12 Trainconstabler. En fjendtlig Granat traf i
vores ForstillingskaSse, der floi i Lüften, hvorved jeg, som Dn
nok veed, mistede min Mantelscrk med fuld Bepakning. Aller-
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galest faae det ud, da vi, de 2 sidste Kanoner, som Leutenant
v. Salto selv kommanderede, stulde retirere. Fjenden havde 8
Kanoner pladserede ligefor, og vi havde et langt Stykke at
stabe hen til Forstillingerne; under denne Bevcrgelse gjorde Han
os dog ingen anden Skade end spolerede et Hjul. Den 13de
Mai vare vi med ved Udfaldet fra Fredericia. Fjenden tilfoiede os denne Dag ingen Skade, hvorimod vi med Held traf
i Hans Artilleriebcspanding. Nu gik en Tidlang hen og der
forefaldt Intet for öS. Fjenden havde overstrommet Jydland og
navnlig min kjare Fcrdrcneegn. Jeg tankte ofte, gib vort B a t
terie künde komme ned og hjalpe til at fure dem tilbage, men
det gik ikke saaledcs til. Tvartimod Helten fra Jydland, den
tappre General Rye, kom i dette Sted med Hjalpetropper til
os. Det var Natten til den 6te Ju li, denne Seirens og for
de danfle Krigere saa haderlige Dag. Vort Batterie holdt
indenfor Köngens Port og der vor kommanderet S id op, efterat
vi iforveien vare instruerede omtrent saaledes: Jdag er Gud
med os, vi ere Fjenden overlegne i Styrke, og Hjalp kan Han
ikke faae, da den staaer langt nede i Jydland. De Hoistcommanderende vare forvissede, at Foretagendet vilde faae et godt
Udfald. Veiret var ganske stille og klart. Kl. 1H Hortes det
forste Gevarskud, og nu var der Jld i hele Kjaden. Et Knald
Hortes fra den forte Gryde Nordvest for Fastningen, vi kjendte
Lyden og Alles Dine vendte sig mod Himlen, snart horte vi
Bomben suse og dens Brandror ligesom et Stjerneskud dalede
lige imod os, men den traf i Bolden. Flere kom i samme
Retning, men enten havde de spildt noget Krudt eller ikke didt
Marke i Stillefkruen, eller ogsaa kjendte de ikke rigtig Distansen
til Kongensport, da de alle gik forkort. Nu fik vi Ordre at
marsere ud, hvilket stete i en flyvende Fort. Saasnart vi kom
udenfor, floitede Kuglerne om öS. Kapitainens Heft blev strax
saaret. Her holdt vi nu eik Tid. Lüften, der for en Deel blev
dunkel af Rog, opfyldtes med en forunderlig Lyd, mange tusinde
Gevarer knaldede. Fastningens dronende Kanoner besvaredeS
af Fjendens, Hornenes Avanseer og TrommerneS Hvirvlen ledsagedeS af JnfanteristerneS Hurraraab. Endelig kom der Ordre
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til Batteriet Marcussen, som vi lange havde ventet, da det er
meget ubehageligt at staae stille og lade sig styde. V i stulde
sjargere paa en stör Skandse. Da vi kjorte op, kom smaae
Kommandoer tilbage med Fänger. Delle oplivede vort Mod;
vi kom snart til Skud og vi saae med Fornoielse, hvorledeS
Jorden flsi i Lüften for vore Kugler. VoreS tappre Chef Kapitain v. Marcussen blev saaret i Begyndelsen af Kämpen.
Roverne, som de isandhed ligne (denne Batallion er nok ogsaa
meest Friflaremcrnd), vilde Pille Artilleristerne, da det var kuns
i Gevcrrfluds Distanse, men vi pillede dem, og forend de vidste
af, stod de omringet af Jnfanteristerne (hvor mine Bekjendtere
af 7de Batallion ogsaa var med), og saasnart der blev commanderet til os: Hold inde med Ladning, Hortes disses Hurra
raab. Kort efter kom voreS Ncrstcommanderende, Kapitain v.
Raaslof, til öS med den glcrdelige Efterretning, at vi havde
skudt bravt, Batteriet og et Blokhuus var nu taget med omlrent 150 Fänger foruden Dode og Saarede, tilligemed endeel
svcrrt SkytS med andet Krigsforraad. Men et SmertensBudskab horte vi, General v. Rye var falben. B i stod nu en Tid
indhyllet i Reg fra venstre Flanke, hvor Kämpen endnu var
heftig, men snart havde man ogsaa der deels taget og deels
faaet Fjenden paa Gled. V i fik Ordre at folge efter. V i
kom derved et langt Stykke hen over den blodige Valplads,
hvor Ven og Fjende laae imellem Hinanden. Omsider stulde
vort Halvbatterie gaae til Veilbye for at holde Vadestedet besät
over Randsfjorden. V i tcrnkte ikke paa noget Fjendtligt her,
men de Rcrve havde luret efter os bag et Gjerde hinsides
Fjorden, og for vi vidste af, flog en Granat ved Siden af os,
men sprang ikke; strax efter kom en til, men denne var rettet
baarligt, da den sprang i en Hoide over os som fra Jorden
til Floiet paa Domkirken. Jmidlertid var dens Jndhold tyflsindet nok, da den flog en Stump lige ned efter os. Uden at
crndse bette, bleve vi under vor kjcrkke og koldblodige Leutenant
v. Salto ved at fortscrtte Marsen i Skridt. V i saae Han pil
lede sig lidt i Skjcrgget og vist tcrnkte paa at faae en Plads,
men nu saae vi og Tndflerne retircrede med 2 Kanoner; bette
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vor vist Levninger af Feltbatteriet, som blev taget, der her opvartede os med det glatte Lag. Saasnart vi kom til at holde
stille og havde faact lidt at spise, lagde de fleste of öS sig til
at sove, og i denn? Stilling ventede vi ncrrmere Ordre. Hen
ad Eftermiddagen marserede vi ind i Fcrstningen, hvor vi strax
til den ene Side saae Fjendens mange Vogne og Kanoner og
til den anden Side Gevcrrerne i störe Stadler, ligesom naar
Nordmandcn har udfkibet sin Ladning Lcrgter. Dette er det
Bcrsentligste af vort Felttog. Uagtet vi ifjor ingen Slag deeltog i, havde vi det dog meget vcrrre end som iaar, de mange
desvcerlige Marscher og iscrr den störe Retirade fra Flensborg.
Du hufker nok, hvorledes vi saae ud, da vi kom til AarhuuS.
Dertil kom, at vi ifjor ncrsten uafbrudt niaatte ligge i Halm,
iaar har vi derimod fordetmcste vcrret i Seng. Paa alle vore
Frcm- og Tilbagemarser ere vi 12 Gange kommen over Ban
det, hvoraf de 8 Gange har varet ved de to Fcrrgesteder imellem Fyn og Jydland. V i haver derved opnaaet en sjelden
Fcrrdighed i at ind- og udflibe vort Batterie, selv Hestene
kjender det saa noie, at de gaaer ligesaa frit ud paa en lang
Fjcrllebro og ncd i Fcrrgen som ind i en Bondegaard. — Det
smertede os alle meget, at vores elfkede Batterie-Chef blev saaret i sidste Slag, og vi venter med Lacngsel den Dag, da Han
künde vcrre idlandt os igjen, men da vi nu veed, at hansfremtidige Helbred ikke er udsat for nagen Fare, saa anseer vi det
for Batteriets ZEre, at ikke allene dets Mandskab, men ogsaa
selv detS Chef har vcrret truffel af en fjendtlig Kugle, og foler
vi os overbeviste om, at vi saaledeS haver hcrvdet vor PladS i
Artilleriebrigaden, som det anstaaer brave Soldater. — Modtag
derved min kjcrrligste Hilfen. Du bedeS godhedsfuld at Hilfe
dine Brodre og andre Venner. B il Du og Hilfe Doctor Jespersens Piger og bede dem saa mange Gange at Hilfe deres
gode Herfkab.
Din forbundne Ben
RaSmuS Jensen Hvalgaard.
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95.

Peter Thiclsen Möller til sin Familie.
3die Dragon-Negiment.

Uge i Nordslesvig.
Hveisel 8 August 1849.

Kjacre Broder og Familie!
. . . . Jeg er endnu Gud vcrre lovet frisk og sund og har det
saa godt, som jeg efter Krigens Besvarlighed kan forlange det,
og Gud give, at jeg snart maatte sporge det Samme fra Eder
igjen. V i ligger nu her i Hveisle 2 Mile Nordvest for Peile,
og vi holder Feltvagt hver ottende Dag Vesten for Peile, og vi
haaber snart at de skulle blive aldelcs indtrukken, skjondt de
dog ikkuns haver en ringe Tro til Slcsvig-Holstenerne, at de
saa hastig vilde give efter, og saasnart vi haver ophort med
Feltvagterne, ventcr vi Köngen hertil for at holde Revye, og
saa vil det gamle Mandflab vistnok strax blive hjempermitteret;
nien for mig er der ikke at tcrnke paa dette for det Forste, thi
vi skal jo vist til at begynde forfra til Foraaret nicd Krigen.
P i beklager os megct, at vi ikke maae faae Lov til at bcscrtte
det Slesvigfke under Vaabenstilstandcn; thi det skal jo, som I
vel veed, bescrttes af svenske og proissifle Tropper. Jeg er
endnu meget dansksindet og kan ikke, kjare Broder, anbei end
vcrre det, thi eftersom Tvskerne haver huseret her, saa maa det
vcrre et underligt Mcnneske, der vilde holde med dem, thi de
haver kuns liden Wre af dcrcsBcsog; Barbarie, Rovcn, Plyndren og Stjcrlen horte til Dagens Orden, ja de vil endog sige,
at de haver ihjel hugget uskyldige Born og banket vcrrgelose
Folk. Jblandt dem, som klinger vcrrst i de Danfles Oren, cre
Bairerne, SleSvigholstcnerne og de soksiske Garder; Proisserne
haver paa flere Steder opfort dem meget godt. Jeg haaber
ogsaa, at Eders Bye og Omegn er ligesaa dansksindet som
hidindtil, gib jeg snart maatte sporge dette fra Eder. Jeg
onfkede ogsaa gjerne at vide, hvor Lorents Peter har vcrret
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iaar, da jeg har Hort at Han er fluppen for danfk Tjeneste,
men jeg haaber dog ikke, at Han er gaact med Tyflerne. —
Siden vil jeg flutte Brevet med det Dufte, at Danmarks retfardige Sag maa seire, at vi snart künde komme tilsammen
igjen i Fred og Rolighed, thi da vilde vi have meget at for
talle hverandre, som Pennen ikke formaaer at skrive. Jeg vilde
kuns nn onske, at vi maatte faac öS lige saameget seet omkring
i Holstein, som jeg nu har seet mig om i Slesvig, Jydland
og Fnen, saa var jeg godt tilfrcds. Siden vcrre I og lille
Jes og hele Husets Folk hilset paa det Venligste af mig, jeg er
-

Ebers
oprigtige Ven og Broder
P. Thielsen Möller.

S«.

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

Min kjcrre Trine!
Det er lcrnge siden, at vi to har corresponderet. Da jeg
sidste Gang skrev til Dig, frygtede vi vel for Tyfternes Jndmarsch i Jylland, men at det skulde blive af en saa alvorlig
Natur, havde vi dog ikketankt, og ftulde den Ulykke haendes,
som Slesvigholstenerne ved dereS Afreise forsikkrede öS om, at
de nok ftulde komme igjen, saa troer jeg Ingen af os vil svare
for, at vi jo ogsaa lober vorcs Bei. Thi naar jeg tcrnker mig
de 4 forste Uger tilbage efter SlesvigholslenerneS forste Angreb ved Colding, saa vilde jeg, naar jeg havde Valget, ente»
at gjenncmleve bisse 4 Uger i alle deres Enkeltheder ekler og
saa at faae en Kugle, ikke betanke mig paa at vcrlge det Sidste.
Allerede dereS forste Jndrvkning i Bpen, hvor de med fcrldct
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Bajonet lob brolende gjennem Gaderne og flraalte dereS Meer
umschlungen paa Torvet, var en meget uhyggelig Scene, som
gjorde et slemt og bittert Jndtryk paa alle Gemytter, og endnu
mindre behagelig blev det, da kort derpaa alle Husene bleve opfpldte af Soldater, som uden videre Omstcrndigheder bemcrgtigede sig alle Vcrrelserne og truede oieblikkelig at slaae Dorene
ind, dersom de ikke oieblikkelig bleve aabnede, lob i Kjcrlderen
og Spisekammeret, fremtog hvad de vilde have, og befalede i en
bildende Tone strax at tilberede varm Spise til dem, og bleve
grove, naar de ikke künde faae det hurtig nok. En som iswr
var afskvelig, blev jeg inderlig crrgerlig paa, da Han kom med
den dumme W ring, at det fkulde have vcrret de Danske, saa
var Intet for godt, hvorpaa det under bisse Omstmidigheder
ligesaa dumme Svar slap mig ud af Munden: ja, det troer
jeg nok! Dieblikkelig antog Han en truende Stillin g , flog Armene over Kors og udbrod: vil man bare höre! og saae paa
mig med et Par Dine, som hvis Han künde have drcrbt mig
med dem, troer jeg Han havde gjort det; men i samme Dieblik
erindrede jeg, at vilde Dnr fkulde man see stivt i Dinene, saa
gjorde de ingen Skade. Dctte gjorde jeg da ogsaa, men foicdc
til, at vi Heller aldrig havde havt en saa overvaldende Masse
Ondqvartering af de Danfle, og derfor Heller ikke künde komme
i den Forlegcnhed at flösse saa megen Mad tilveie paa engang;
saa betcrnkte Han sig dog og gik dort. Dette var af 9de Battalion, som er bekjendt nok, og Officererne ikke et Haar bedrc
cnd de Menige. Endfljondt de kun havde bestilt Mad til 20,
maatte vi dog levere til 30 og altsaa blive ved at koge Suppe,
bage Wggekage og fljcrre Smorrebrod til langt ud paa Aftenen.
Disse forlod öS om Sondagen og andre kom istedet; iblandt
bisse var en holsteenfl Lieutenant v. Kratzenstein, en lille crakilfl
Herre, men fiin og smidig, og som künde ikke forstaae et eeneste
danfl Ord. Da Han havde afleveret sin Jndqvarteringsseddel,
vttrede Han, at de ikke vare gjerne seete Gjcrster, hvortil jeg i
al Oprigtighed svarede Ham, at det rigtignok ikke var med
Glcrde, vi tog imod dem, imidlertid maatte vi jo finde öS i
Omstcendighederne. Da Dahl ikke var hjemme, maatte jeg
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„nvise Ham Hans Dcrrelse. Han havde megen Lyst til at indlade sig i Samtale og yttrede, at dette tun var et forbigaaende
Onde, som Han haabede snart vilde gaae over, hvortil jeg svarcde, at dette var ogsaa voreS faste Haab. Han saae et Oieblik provende paa mig og tilfoiede, at vores Haab vistnok var
mcgct forftjclligt. Jeg gjensvarede, at vores Haab i den Henseende var vistnok saa forskjelligt som noget Haab künde vcrre.
Han sagde ogsaa, at Colding var bekjcndt for at vcrre en meget
danflsindet By, saa dansk, tilfoiede Han, at Han havde Hort i
Hadcrslev, at de danske Officerer havde yttret der, at det de
frygtede meest for paa deres Retirade fra Haderslev var, at de
skulde komme igjennem Colding, for der vilde man ikke tage
godt imod dem, fordi de maatte retirere. Jeg svarede Ham
meget alvorlig, at det behovede vore Officerer siet ikke at frygte
for, da de ikke rctirerede fra Haderslev, men trak dem tilbage
efler Gcneralcns Befaling. Han loftede spottende paa Skuldrene og sagde, at det vidste de bcdre; men jeg blev ved min
Mening, at det var Noget, vi var noie underrettet om her i Col
ding. Han bukkede nu med en Mine, som om Han vilde sige,
at Han ikke vilde vcrre saa uhoslig at veddlive at sige en Dame
imod, men troede hvad Han vilde. I de 14 Dagc, Han laae
her, havde vi ingcn Ubehageligheder med Ham; kun var voreS
Pige idelig crrgerlig paa Ham, fordi Han beständig drillede hende
med, at de Danske krob i Skjul, og spottede deres Tapperhed,
og alle Officererne loe umaadelig, naar hun sagde, at de ikke
künde tage Fredericia, det vilde vcrre et halvt Qvarteers Sag,
naar de forst kom derned. Det havde vcrret Penge vcrrdt, at
have talt med Ham efter Slaget ved Fredericia, da Han i flyvende Fort, alt hvad Heften künde styrte afsted, retirerede her
igjennem Byen.
Om Mandagen, efter at Tyfkerne vare
komne herind, blev jo Byen bombarderet, vores Kjcrlder blev
strax fyldt med Gadens Folk, som der vare sikkre for Kuglerne.
Da Huset laae temmelig befkyttet for Kugler, var vi kun sjelden
i Kjcrlderen. Da man fra Tagvinduet künde ncrsten oversee
TyskerneS Batterier, overvandt min Nysgjerrighed min Frygt
for Kuglerne. Det var vel baade forste og sidste Gang, at jeg
13
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kom til at see et Bombardement, og vilde derfor see, hvorledeS
det gik til, selv Jette var flere Gange deroppe sor at see, naar
Kanonerne brcrndte los, men da hun ikke saa hurtig künde lobe
ned, naar Kanonerne rystede Huset alt for stcrrkt, saa maatte
hun snart gaae ned; men da endelig NaboenS Skorsteen blev
skudt ned og jeg horte det skralde hen ad Taget, gik jeg ned
for ikke at friste Vorherre. HectorineS Mand Kjobmand Han
sen stod i vores Kjcrlder, imedens hanS Gaard brcrndte, Han
var skrcrkkelig forknyt. V i havde besluttet at blive ved Huset
til det Dderste, men midt under Bombardementet kom der Jld
i Husene for begge Enderne af Gaden; vi tog saa Toiet paa
for at kunne gaae bort i Tide, hvis Jlden skulde tage Overhaand, da Jette jo kun med Besvcrrlighed künde gaae, fkjondt
det künde have vcrret farligt nok, da Kuglerne vedbleve uafladelig at spille op ad Steenbroen paa Gaden og slaae ned i
Haven. D a vi kort derpaa horte, at Jlden var siukket til den
ene Side, tog vi Toiet af igjen, da ingen af öS havde Lyst til
at forlade Huset og give det til P riis, og godt var det, at vi
blev; thi efterhaanden sagtnedeS Kanonaden og Kl. 4 om Ester middagen ophorte den, efter at have vedvaret fra Kl. 8 om
Morgenen. Du kan ikke gjore D ig noget Begreb om den
Masse af Kugler og Granater, som er kommen herind til
Byen; men Vorherre har dog holdt sin Haand over den, thi
en stör Deel af Granaterne sprang stet ikke. Havde alle de
sprungen, som vare kommen herind, havde formodentlig hele
Byen ryget af, men Husene vare gjenstridige, de vilde ikke
brcrnde. Her for Enden af Gaden ligger en gammel, daarlig
Bygning, den havde de mcrrket dem for at skyde den ned, da
de derved stk aaben Udsigt til hele Gaden og künde altsaa skyde
paa de Danfle, naar de kom i Gaden; men det künde ikke
lykkeS dem, i hvor mange Kugler der end gik igjennem den.
Da Bombardementet var ophort, gik jeg op til SchvensenS for
at see, HvorledeS de havde det, men jeg kan ikke sige D ig, hvor
underlig jeg blev, da hele Gaarden var ligesom uddod. Da
jeg kom ind i Dagligstuen, laae der et tykt Lag Gibs og Kalk
over hele Stuen og alle Meubler, og 1 12 Zd igS midt paa
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Gulvet, ikke en levende Sjcrl var der nogensteds at finde, og
Alt vidnede om, at de var gaaet i Hast. Nu blev jeg fsrst
alvorlig bange, jeg lob hjem igjen for at sige dem det, og nu
blev vi enigeom, jeg flulde blive deroppe, da vi horte, at de
allerede begyndte at rave og plyndre, hvor der ingen var. Jeg
havde ingen Idee om, hvad det vilde sige at staae ene uden
nogen mandlig Beflyttelse i en stor Gaard, der blev besät af en
talrig fjendtlig Jndqvartering, thi saa havde jeg vel ncrppe havt
Mod dertil. Du k^n ikke gjore Dig noget Begreb om det
Idmygende og Nedtrykkende i denne Stillin g; det var ogsaa
kun allene Tanken, at det var for voreS saa inderlig kjcrre
Slcrgtninges og Fodelands Skyld, der dragte Jette og mig til
at udholde denne Tid, beständig at gaae imellem disse raae
Soldater, der haanede og spottede alt det, der var os kjcrrt, og
taale, at de med knyttede Ncrver foer hen mod mig for at true
dem til hvad de vilde have; Hjcrlp var ikke til at opdrive, da
Enhver havde noki fit eget,
og Pigerne, iscrr denene, varalt
for angst til tale sig tilrette med dem. Derfor maatte jeg alle»
tider selv vcrre ved Haanden, naar de kom og fordrede; men
jeg havde engang foresat mig, ikke at lade mig Noget aftrue,
uden hvad billigt var og de künde have Ret til at fordre, og
mindst künde jeg lide at give efter af Frygt, som den ene Pige
meente, at de vilde staae Arme og Been itu paa öS, som de
havde gjort flere Steder, og den anden meente, at det var bedst
vi lob vores Vei, da vi dog umulig künde udholde det, naar
Schvensens ikke kom bjem. Jeg forsikkrede dem alvorlig om,
at jeg ikke gik saalcrnge jeg künde staae paa mine Been, de
künde nu gjore hvad de vilde. Men naar jeg nu künde stippe
et Oieblik ind i Stuen fra al den Svcrrm og CommerS, saa
blev jeg ganste syg af alle disse heftige Scener og at have med
alle disse grove Mennefler at bestille, der jo nok künde marke,
at jeg var ene og derfor troede, at de künde faae hvad de vilde.
Dahl kom vel op til mig saa oste Han künde vcrre hjemme fra,
foruden andre Bekjendtere, men de künde dog ikke alletider vcrre
ved Haanden. Jeg har aldrig talt til Laura om, hvor ulykkelig jeg selv solle mig tilmode; men jeg troer, at naar jeg
13*
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ikke af og til, naar jeg var ene, künde have faaet Luft ved en
voldsom Graad, troer jeg at mit Bryst havde sprunget. Bryndom sagde flere Gange til mig, at jeg ikke skulde betcrnke mig
paa at lade mere gaae til, naar derved mit Helbred ikke skulde
lide saa meget; men for det Forste künde jeg ikke lide at tage
Hensyn til mig selv, og naar jeg tcrnkte paa, hvormeget at vore
egne stakkels Soldater leed ved at faae det Allcrnodtorftigste,
da vi horte at de vesterude mange Gange havde ikke Andet end
tort Brod og Band at stille dereS Hunger paa, og see her de
fremmede Soldater svcrlge i Overflod. og dertil fluide jeg foie
endnu mere, nei, det künde jeg ikke beqvemme mig til, saalcrnge
det stod til mig at forhindre det. Desuden vilde jeg ikke have,
at de skulde prale af, at de ved Trufler künde tiltvinge sig Alt
af de Danfle; jeg vilde, at de skulde have personlig Agtelse for
os, at Alt hvad billigt var, de paa en ordentlig og heftig
Maade forlangte, blev dem ogsaa indrommet, det var det jeg
streb for og som jeg vilde gjore mit Aderste for at faae sat
igjennem, fordi det syntes mig, at det forholdt sig her med det
Mindre som hele Landet streb for i det Storre. Du har vel
af LauraS Brev erfaret, at jeg tilsidst maatte henvende mig til
Commandanten, da Officererne, jeg havde i Huset, endfljondt
de horte til Staben, ikke turde blande dem derimellem, da Folkene ikke horte til deres Compagnier og iscrr da de horte til
9de Battalion, som jo vare meget berygtcde. Men da deres
Hauptmann havde vcrret Henne og talt dem alvorlig tilrette,
blev bisse ganfle anderledeS ordentlige og hoflige, da de nu
vidste, de Intet havde at fordre uden deres Ration, Alt hvad
de fik foruden, var Godhed af Beboerne. Da jeg den ncrste
Morgen gav dem Sm or og Mcrlk og alt andet hvad de behovede, uden at de kom og forlangte det, yttrede En af dem til
Pigen, at det var scrrt, at jeg nu vilde give dem det frivillig,
eftersom jeg var saa vred iaftes, hvortil hun sagde, at de godt
künde komme tilrette med mig, naar de selv vare rimelige. Fra
den Dag af havde jeg ikke et ondt Ord at stifte med dem; de
kom paa en hoflig Maade og bad om hvad de brugte, og hvad
der var rimeligt, fik de ogsaa, og da de log Sengklcrderne med
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dem i Allarmhuset, kom de og forsikkrede mig, at jeg künde
vcrre uden Frygt, de skulde bringe Alting tilbage igjen, de vidste
nok, at det ikke var mit eget, men at jeg vilde svare Andre til,
hvad der var i Huset, og ganske noiagtig bragte de ogsaa Alt
igjen. Jeg havde nu opnaaet hvad jeg streb for, og Du vil
maaflee synes, at det var barnagtigt af mig, men uvilkaarlig
foer en indre Glcrde og Tilfrcdshed igjennem mig, det forekom
mig som et godt Varsel, at saaledeS vilde Landets retfcrrdige
Sag ogsaa engang seire, naar Folk ikke tabte Modet, og det
Haab havde ogsaa Alle, om det endogsaa saae meget sorgeligt
ud, saa havde dog Alle Taalmodighed, naar man blot ikke for
Alt hvad man lecd skulde have den Sorg, at der var sluttet en
daarlig Fred. Ester Slcsvigholst. fik jeg Bairer, en Oberstleutenant, Commandanten og en Overlcrge med alt Tilbehor;
de 2 sidstncrvntc var stemme til at fordre ind, Oberstl. derimod meget vcnlig og forekommende og sagde til mig, at jeg
skulde henvende mig til Ham, naar der var noget iveien, Han
skulde saa nok hjcrlpe mig tilrette; og det künde ogsaa gjores
fornodent, da flere af de Menige vare nogle nederdrcrgtige og
ondfkabssulde Folk. Da de vare borte, kom den sachsenveimarske
Commandant; det var en flikkelig gammel Mand, som gjorde
meget saae Fordringer, men dcstomere havde man at destille med
alle de ovrige Leutcnanter, Skrivere og churhessiske Husarer,
som beständig maatte opholde dem hos Commandanturen som
Ordonantser. Men strax efter at disse var kommen der i
Huset, maatte jeg hjem, da Jette var meget daarlig, hcndes
Been vare som Stolper og fulde af Hüller, da hun var bleven
anstrengt langt over Evne. De havde i de 3 Uger, jeg var
oppe hos Schvensens, havt en meget stcrrk Officecrs-Jndqvartering hjemme, Geheimeraad Voss og hele den preussiske Inten
dantur, og som en Folge deraf 5 a 6 Anretninger hver Dag,
og tilmed havde hun aldrig vcrret af sine Klceder i de 3 Uger
eller vcrret i Seng, da Tyskerne ogsaa havde bemcrgtiget sig
denne . . . . Hvad Mangel paa Natteroe kan odelcrgge Helbredet, erfarede jeg selv medens jeg var hos Schv., da man
ncrsten aldrig fik Tid til at sove, fordi vi forst sildig künde
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komme i Seng og Kl. 3^ kom de og bankede paa Doren for at
faae Kaffe. Og var man endelig kommen til lidt Ro, saa
künde man, iscer i den forste Tid, vcrre overbeviist om at vaagne
op ved den stcrrke Tummel af gjennemdragende Tropper og
Kanoner og andet svcrrt Skyts, eller ogsaa af SablerneS flrcrkkelige Klirren paa Ruderne med Soldaternes barste Tilraab:
mach auf, mach auf und daß gleich!............ Lev nu vel, jeg
maa flynde mig at flutte, da mit Brev snart stal dort, og vcrr
kjcrrligt hilset fra Alle ved bin hengivne Softer
Gine.

97.

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

Soro-Egnen.
Kjcrr 10 August 1849.

Hoit elflede Fenger!
Deres kjcrrlige Skrivelse af 26de f. M . har jeg med
Glcrde modtaget, hvorfor De vcrre hjertelig taklet, da det var
mig meget kjcrrt at höre et Par Ord fra Dem, og DereS Brev
indeholdt og en Formaning til mig om at holde fast ved Herren.
Ja künde vi kun ret holde fast ved Ham, hvor vi end er, og
ganfle overgive öS i Hans saderlige Baretcrgt, saa vil Han sikkert
befljcerme og bevare os, hvor vi end er; vi veed jo, at ikke en
Spurv salder til Jorden, uden det er Hans Villie. Det kan
jo ikke ncrgteS, at Feltlivet forer mange Besvoerligheder med sig,
men ogsaa heraf veed Herren at udlede noget Godt og alle
Ting maae tjene dem til Gode, som elfle Gud; og jeg kan Hel
ler ikke sige, at Feltlivet falder mig saa besvoerligt, som jeg
*) I . F . Fenger i Liunge ved S o re .
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forestillede mig, mens jeg dar hjemme, men gaaer langt bedre
end jeg havde ventet det. Jeg har i den senere Tid havt mange
glade Timer, da jeg er blevet bekjendt med mange kjoereBrodre
i Christo og vi oste, naar Tiden tillader det, samler öS og
taler med Hinanden om de Ting, som Hörer til GudS Rige, og
der er endog flere Gange givet Leilighed til at vi har voeret i
Kirke og der Hort det livsalige Evangelium forkynde til SjoeleneS Frelse; og sidste Sondag havde vi Kirkegang under aaben
Himmel, hvor vores Feltproest Hr. Mag. Hammerik prcrdikede
for öS over Evangeliet om den utro HuuSfoged. Hans Proediken lod meget alvorlig over de Ord: gjor Regnflab for bin
HuuSholdning, thi du kan ikke lomger forestaae Huset, og opmuntrede os til at söge Herren, medenS det endnu er Tid, at
naar Christus og vil kalbe öS til Regnflab, vi da künde vcrre
beredt. Ja vi har meget at takke Gud for, thi medenS vi vare
smaae og ikke kjendte Forfljel paa Hoire eller Venstre, optog
Han os i den heilige Daab i sin Kirke og Menighed, og indtil
denne Dag har Hans Naade voeret meget rund over öS, saa
lad os sige med Psalmen:
.
D u , som öS af Naade stör
H ar gjenfodt med Band og O rd ,
Hjcrlp vi bar vort Christennavn
D ig til SEre og öS til G a v n ,
Holde tro vor DaabeSpagt,
Staae mod Fjcnden ret paa V a g t,
Faae med S y n d og Dodcn M agt.

Ogsaa i det Timelige har Herren jo naadig hjulpet öS, og vi
har meget at takke Ham for; thi naar vi fluer udover M arkerne og feer Soeben modneS til Hasten, det er jo Ham, som har
frembragt Alt, og naar vi med Gloede erindrer den moerkelige
6te Ju li, saa var det og Ham, der gav os Kroefter og Mod til
at stride, og gav Seiren i vor Haand, som vist ikke vil blive
uden Velsignelse. Nu har vi Vaabenstilstand og maaflee Her
ren i den Tid vil hjoelpe öS, at vi kan faae Fred; men er det
Hans Villie, at vi alter flal kaldeS til Strid for vort elflede
Foedreland, saa vil vi bede Ham at give os Kroefter til at stride
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og selv stride med og for os, saa ved Hans naadige Hjcrlp flal
vi dog engang seire baade over Sjcrlens og Legemets Fjender
og komme hjem til det himmelske Fcrdreland, hvor ingen Fjende
mere flal forurolige öS, men hvor vi evig flal glcrde os og^
fryde öS med hverandre; dertil give Herren öS sin Naade for
Jesu Skyld.
Jeg flal nu Hilfe Dem mange Gange fra den kjcrre Hr.
Mag. Hammerik, som jeg har havt den Glcrde at tale med i
Sonderborg. Han var meget kjcrrlig at tale med, Han forcrrede
mig en liden Bog, som har til Overflrift: Seile-Negler for
Reisen til Evigheden, og bad mig öftere at komme til Ham,
naar der gaves Leilighed, og det var Ham meget kjcrrt at höre,
at Alt stod vel til hos Dem, og Han bad mig at Hilfe, naar
jeg skrev igjen til Dem. — Jeg flal Hilfe fra flere kjcrre Brodre, som godt kjender Dem. Jeg har havt den Glcrde at lcrse
et Brev,.som Hr. Pust. WillemoeS havde flrevct til en Soldat,
som heder Ole Nielsen Hyllcde, som og godt kjender Dem, og
det var meget kjcrrligt, og saaledes opbygger vi os imellem Hin
anden. Tor jeg bede Dem at Hilfe mine Forcrldre og Hans
Ostersen og flere gode Venner. Tor jeg sende en Hilfen til
DereS elflede Moder og Broder i Kjobenhavn. Slnttelig er
De kjcrrligst hilset og DereS hele HuuS fra mig, Deres Pen
Jens Hansen Braaby.
Jeg haaber at De ikke forglemmer mig, men atter sender
mig et Par Ord, naar DereS Leilighed kan tillade det.
Wrbodigst
I . Hansen Braaby.
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98.

Brev sra en Dame lil sin Soster.
Lolding 11 August 1849.

Min kjcrre Trine!
. . . . Naar jeg tcrnker paa den Dag (öteJuli), kan det endnu
gyse i mig, hvilken skrerkkelig Mcrngde ilde tilredte Mennester
her kom til Byen. Hvorvel vi alle i vore Hjerter vare glade
over Udfaldet af Sagen, saa forsikkrer jeg Dig dog, at man
gjerne künde blive syg af at see den Masse af Saarede, som
kom kjorende her til Byen helc Dogen igjennem, og mange
maatte blive holdende paa Gaden og ikke künde blive forbundcn,
fordi Lazaretterne vare saa overfyldte. Foruden 3 störe Lazarctter maatte de ogsaa tage Latinskolcn og Raadhusct tilhjcrlp,
nagtet alle crldre Patienter, som künde taale at fores, i muligste
Hast blev fort dort til Christiansfeldt. Her kom flere Hundrede
Saarede til paa den Dag, mange havde mistet Arme og Bccn
og mange vare frygtelig forhugne i Ansigtet, og gjorde Synct
af disse mange ulykkelige Mcnncsker et stärkt Jndtryk paa Jndvaanerne her, kan Dn troe, at det gjorde ikke mindre paa Nigstroppcrne her i Byen. De fik cn saadan Angst og Skrerk i
Blodct, at de vist gjerne alle vare lobet dercS Vei, naar de
bare havde turdet. Sachsen-Vcimarerne, som paa den Tid laae
her i Byen, vare i sig selv nogle usle Folk, saavel de Mcnige
som Officcrerne, der forcgik dereS Undergivne med et godt
Exempel ved at sidde hver Asten i et Biinhuus og drikke dem
fulde; selv midt paa Dagen künde man finde dem i en saadan
Tilstand, og flere af dem har derved givet Anledning til flandalose Scener; imidlertid vare de storpralcnde som alle Tyflere
og künde med Munden hugge de Danske baade sonder og sammen; men sra det Oieblik de havde seet, hvorledeS at Slesvigholstenerne vare tilredte, blev de meget lause og forsagte, og da
de et Par Dage derefter blev commanderet til at beseelte Posterne der gik imod Fredericia, bleve de meget ilde tilmode, og
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mange af de yngre stode formelig og grcrd som Born den sidste
Morgen udenfor Commandant-Boligen; og inden de kom til
HvidS-Minde havde de allerede 3 Gange gjort Modstand, og
det var ikke muligt at bringe dem ned ad imod Frederits, hvorfor Commandeurerne maatte lade dem morschere til Veile. Du
kan troe, at dette Slag paa mange Maader har gjort sin behorige Virkning; det var godt, at Rigstropperne laae her og
künde see Resultatet deraf, og da mange af dem ere nogle feige,
daarlige Mennesker, er der vistnok ikke mange af dem, der skal
lcrngeS efter at komme i Affaire med de Danske, som de nu
har faaet en ordentlig Respect fo r ............Jeg kan ikke huste,
om jeg i mit forrige Brev fortalte D ig , at vi havde en meget
stcrrk fleSvigholsteenfl Jndqvartering i 14 Dage efter Slaget
den 6te; men nu künde man godt komme tilrette med dem;
man flulde ikke troe, at det var de samme Mennesker, der havde
vcrret her i Byen efter Bombardementet. Jmidlertid fortalte
dog mange af dem med stör Süffisance den bekjendte Historie
om, at de Danfle var bleven ophidset af Peber og Brcrndeviin, forend de gik i Slaget. Da de havde lagt her i nogle
Dage og var kommen lidt til Krcrfter igjen, begyndte de atter
at tale om at gaae igjen imod Fredericia, men Folk var da
Heller ikke jene til at raade dem at tage Peber og Brcrndeviin,
thi det havde de jo nu seet af de Danfle, at det gjorde god
Virkning, stjondt de rigtignok bleve flaue, da vi svarede dem
paa dereS Historier, at det jo var saameget storre Skam for
dem, at de havde ladet dem flaae af drukne Folk. — Preusserne vare de sidste, som vi havde i Qvarteer. De vare meget
forbitlrede paa SleSvigholstenerne og sagde, at de havde godt
af det, de havde faaet. Aftenen forend Slaget den 6te kom
jeg gaaende op ad en Gäbe, hvor paa engang TyflerneS Flag
paa Kirketaarnet og Staldgaarden faldt mig i Die. Begge
Stangene stod i en flraa Stillin g , som om de vilde falde ned,
og paa dem begge havde Vinden pistet de 2 Farver dort og
kun et fort Pjalt var tilbage; det gjorde et forunderligt Jndtryk paa mig. Da jeg kom hjem, fortalte jeg Jette det og
troede, at det ikke var noget godt Omen for Tyflerne, og ncrste
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Dag gik det i Opsyldelse. Du kan troe, at det var en Glcrde
for os alle, da vi alter saae det smukke Dannebroge vaie fra
alle Huse og saae vore egne Militaire igjen i Byen efter at
have vcrret plaget med Tyfkerne paa 4de Maaned. Flere M ili
taire er kommen herind fra FrederitS for at fee Byen, og vi
har saaledeS havt Bessg af flere Bekjendtere; men igaar kom
under Klokkernes Kimen og dereS egen Musik 2 Compagnier af
forste JcrgercorpS og en Eskadron fynske Dragoner herind i
Byen; Gaderne vare bestroede med Blomster og Husene pyntede med Flag, og i Ridehuset paa Staldgaarden var der arrangeret en Velkomstskaal for dem og mange forskjellige Taler
holdte, og Soldaternes Dttring er, at de aldrig fkal glemme
den Maade, at Coldingensernc har taget imod dem paa. Man
siger at de fkal blive liggende her i Vinter, vi har da alter
faaet Jndqvartering, men Gud skee Lov at den dog er dansk.
............V il Du bede Commandeuren at modtage mange venlige Hilsener fra os, som Du ogsaa iscrr voere kjcrrligst hilset
fra os alle ved bin hengivne Softer
Gine.

99.

Christen Jensen til sin Bruder.
3die JcrgercorpS.

Varde-Egnen.

Hygind ved ASsenS 24 August 1849.

Kjcrre Broder!
............Jeg vil bede D ig , at Du opforer Dig som en Karl
paa forestaaende Session. Jeg vil nemlig advare D ig for det
Blanke, det fordcrrvcr mangen brav Karl; jeg veed, at Du har
vcrret en Elster af dette, men for en Soldat er det en saare
stadelig Ting; det fordcrrver Sundheden, naar man kommer
berufet paa Vagt, og maa ligge hele 24 Timer under aaben
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Himmel og udsove Rusen. Men det tcrnker jeg Heller ikke der
flal vcrre nogen Fare for D ig , derimod troer jeg, at der bliver
en rast Jcrger af D ig , og saasandt Du opforer Dig godt, kan
Du vente at blive forfremmet, thi de Raskeste har altid Fortrinet i denne Henseende, og Du er ogsaa vant til at komme
iblandt Fremmede, dcrfor behover jeg ikke at tröste Dig i denne
Henseende med kjcrllingagtige Talemaader; men Du veed jo at
der er en Gud til, som er med og over os, hvor vi reifer,
naar vi blot holder os til Ham; uden Ham er Soldaten Jngenting, thi vi maae gaae Doden under Dine hvert Dieblik, men
naar vi saa hcrver vort Die op til Ham i en crngstclig Stund,
saa nedsender Han sin milde Trost i vore Hjerter og vi gaaer
med frisk Mod den uvisse Fremtid imode; vi veed, at uden
Hans Villie ikke en Spurv falber til Jorden, hvormeget mere
skal Han ikke sorge for sine fornuftige Skabninger. Nu beder
jeg Dig Hilfe mine Forcrldre og hvem Du ellers taler med af
mine gode Venner og Bekjendtere. Jeg onskcr Dig et glcrdeligt Efteraar med Helsen og Sundhed, Lykke og Velsignelse.
Lev vel.
Din Broder
Christen Jensen.

100.
Christen Jensen til sin Broder.
3die JcrgercorpS. Varde-Egnen.
Kekkences 22 December 1819.

Kjcrre Broder!
. . . . Jeg seer af bin Skrivelse at Du er blevet kasseret paa
Sessionen indtil videre, som paa en Maade er ret godt, da
det er saa ulykkelige Tiber, vi lever i for Soldaten, men paa
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den anden Side gjor det mig ondt, at Du saaledes har lidt
Tab af bin Sundhed, men Du flriver, at Du ingen Hindring
har deraf, saa er det ret godt, men dog vil jeg raade Dig at
Du soger Doctoren og faaer det kureret itide, thi ellers kan
Du maaflce komme til at beere det saalcrnge Du lever. For
Soldaterstanden skal Du slet ikke frygte; er det maaskee engang
imcllem farefuldt og besvcrrligt at udfore vore Pligter som S o l
dat og Kriger, saa nyder vi igjen ti Gange Lon derfor, naar
man bliver modtaget som Son og Broder overalt, hvor man
reifer, naar man opreiser ZEresporte og jubler öS imode som
en Konge, en Fyrste. Nei jeg takker den Gud, der har givet
mig sunde Lemmer, at jeg tor regne mig blandt mit Fcrdrenelands Forsvarere og kcrmpe for dets Frihed og ZEre; ja jeg
har cndnu ikke et Dieblik beklaget mig over at vcrre dleven S o l
dat, den Aarstid er det Fornoieligste i mit Liv. — Nu vil jeg
afbryde min Skrivelse med mange kjcrrlige Hilsener til alle
mine Sla'gtninge og gode Venner, og til mine Forocldre og
Brodre, men forst og sidst til D ig , jeg onskcr at Du snart
igjen maa vorde karsk og sund. Jeg onsker Dig og mine Forcrldre og Brodre og alle ovrige Slcrgtninge og gode Venner et
glcrdeligt Nytaar med Helbred og Sundhed, Lykke og HerrenS
Velsignelse! — Lev vel.
D in hengivne Broder
Christen Jensen.

1850 .

101.

Brev fra en Pige til en Soldat, hendes Kjaereste.
Gammelgaard 31 M a i 185V.

Kjcrre uforglemmelige Ven!
Jeg takker Dig for bin Skrivelse af 24de denneS, den
modtog jeg med stör Glcrde den 30te; og hvor glad blev jeg
ikke ved at modtage den, da jeg deraf seer, kjcere Ven, at din
Reise er gaaen lykkelig og Du er lykkelig kommen til dine
Kammerater, saa gaacr jo Tiden bedre end i de sidste Dieblikke,
Du var her; men hvor de staaer tydelig for mit B lik endnu,
og aldrig i mit Liv kan jeg glemme dem, Du evig kjcrre Ven,
Du er allene den, bette Hjerte slaaer for. Og hvor glad er jeg
ikke ved den Tanke, at jeg har en trofast Den i D ig , alligevel
Du er langt borte, hvor mit B lik ei kan naae D ig , men med
et lcrngselsfuldt Hjerte falber jeg i Sovn om Aftenen og med
den samme Tanke vaagner jeg. Du kan troe, det er kjedelig
paa Gaarden nu, men jeg gaaer op til din Softer og saa gaaer
vi ud i Morkningen, men naar hun gaaer fra mig, saa er jeg
saa allene. Men hvad kan det hjcrlpe, kjcrre, ssde Ven, det er
jo ZEren og Pligten, der byder det, og jeg vil vcrre tilfreds
med den Tanke, bare Du künde komme godt hjem igjen, at jeg
künde see og omfavne D ig, min Kjcere. Du har jo vcrret heldig i mangen farlig Kamp, og jeg vil altid bede til den godeste
Gud, at Han vil beskjcrrme og bevare Dig, at Du kan komme
frisk og rast hjem til os, som holder saa meget af Dig. Jeg
14
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vil lade D ig vide, kjcrre Peder, vi har faaet en ny Kudsk; jeg
kan ei befkrive D ig Mine Tanker, naar jeg feer Ham paa bin
Plads enten i Gaarden eller paa Bognen, men jeg har ei talt
et Ord med Ham endnu; Han kom endda Dagen efter Du var
reist, Hans Opholdssted er meest i Kudfkkammeret. Jeg skal
Hilfe Dig saa mange Gange fra Jens Peter, Han har baaren
bin Kiste hen til sig i sit Kammer og Han har sat noget under
den, fordi Musene ei skulde komme til den. Jeg skal og Hilfe
Dig fra alle Pigerne, men iscrr vcrre Du tusinde Gange hilset
fra mig din til Doden hengivne Veninde. Lev stedse vel, Du
Evigkjoere. Adjo, adjs, lev vel.
D in hengivne
Marie Siverine.
Hilfen til Dig fra Softer og Born. V i skal Hilfe Dig
fra vor Softer Grete; hun kom hjem den 26de denneS, de var
allesammen her den 28de og 29de og da lod jeg Maren gaae
ned og hente din kjcrre Marie. Hvor jeg er glad ved Marie
og hvor vor Softer var glad; vi savnede blot D ig, men Du
kan jo ogsaa komme hjem. Gud hvor vi Soskende dog maae
ud i Verden.
C. S .

102.
Brev fra en Gardehusar til sin Broder.
Nordsjcrlland.
Branderup 12 J u l i 1850.

Kjcrre Broder!
. . . . Jeg haver Gud vcrre lovet en god Helsen, som er det
Vigtigste, og det er mig kjcert at höre, at Du haver helligholdt
den 6te Ju li. Du kan troe, at den Dag blev ogsaa helligholdt
her oppe; der var i Fredericia en stör Fest og ligesaaledes var
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der megen Stabs i Kolbing, hvor Gaderne vor bestroet med
Sand og Gront og hele Byen vaiede med de deilige Dannebrogsfaner og Krandse til Minde om den hcrderlige Dag og Tadel
af voreS tappre General v. Rye, hvis Minde aldrig udsletteS,
saaloenge at de lever, som nu er til. V i var den Dag i fuld
Oppakning til Hest alle Mand under vor Oberstlieutenants
Commando, hvor at der blev udbragt et Hurraraab for voreS
allernaadigste Konge og Fcrdreland, og dertil blev den glcrdelige
Tidende bekjendtgjort, at Freden var affluttet med Preussen og
Tystland, som vi jo er meget glade over; nu er der jo kunö de
oprorifle Slesvigholstenere tilbage, som flal tugtes, som vel nok
lader sig gjore. B i venter hver Dag, at vi flal rykke ind i
Slesvig, saa nu kan man med Guds Hjcrlp snart vente, at det
kan faae en Ende, at hver kan komme til sit og komme i dereS
Ro og Stilling igjen.
. . . . Jeg haver nyligen faaet Brev fra Stine min S o 
fter og det er mig kjcrrt, at hnn haver det godt; jeg haver ogsaa faaet Brev fra Hendrik; men fra Aue haver jeg ikke faaet
Brev endnu, men det er formodenlig min Skyld; men jeg er
lige glad enten at hun vil flrive mig til mcer eller ikke, for
jeg haver Kjarester nok og kan faae flere, hvis at jeg maa
lcve og have min Helsen. Jeg fik mig cn, da vi reiste hjem
fra Felten og var nede ved Ringsted, og Du kan troe, det er en
smuk Pige, og jeg haver hende endnu, for det er en Pige, jeg
kan vare bekjendt, og hun staaer sig ogsaa godt, saa den gamle
faaer formodenlig snart sin Affled, for det kan ikke hjcrlpe, at
jeg tcrnker paa at beholde hende, for den Familie er altfor stolt
og jeg er ligesaa stolt, og det er derfor jeg er bleven kjed as
den gamle Sludder. Jeg haver forresten ikke bestemt mig til
Nogen endnu, saa der kan ikke Nogen stole paa mig tilSikker«
heb. Saa ikke videre for denne Gang end T u maa hilseS og
min kjocre Moder, I hilses alle paa det Kjarligste fra mig, og
lev vel, det onflcs af mig
N ie ls ...............

14*
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Christen Mortensen Folehauge til sin Ssster.
2det JcrgercorpS.

Nordsjcrlland.
Bsgballe 12 J u l i 1850.

Kjcrre Softer!
Da at der idag giveS mig Tid og Leilighed iler jeg med
at besvare dit gode Brev, som jeg modtog den 6te Ju li, Aarsdagen for vores SeierSdag ved Fredericia, hvor saa mangen af
LandetS Sonner fandt dereS Dod for de ForrcrdereS Kugler.
D a troede vi dog, at nu flulde vi have vcrret fcrrdig med de
Oprorere, nu lyder jo nok Aviserne paa, at der flulde vcrre affluttet en Fred imellem Danmark, Proisen og Tvdflland, saa
har vi da ikke »den Slesvigholstenerne igjen, dem kan man vel
nok overvinde; men derfor er der maaflee mange endnu, som
flal Kode for de ForrcrdereS Kugler. Men flee Guds Billie,
nu har man ligget her og tumlet om i over to Aar ligesom et
Vrag tumleS af Bolgerne, og passeret mange farefulde og blodige Deie, og seet mangen god Kammerat at falbe ved sin
Side, og den almcrgtige Gud haver dog endnu sparet mig Liv
og Helbred, saa troer jeg og, at Gud vil, hviS Timen flaaer
at jeg flal drage i Kämpen, holde sin befljermcnde Haand over
öS og lade sin Stjerne folge os, naar Nodvendighederne krcrver
det at gribe Vaabenet til voreS Fcrdrenelands Forsvar. Skol
EnS sidste Time endogsaa flaae, da maa man tröste sig ved
det Haab, at der er et Liv efterbette, at Herren vil nok vcrre
öS arme Syndere naadig. Aarsdagen efter Fredericiaflaget blev
hoitideligholdt herovre af alle Tropper, idet man blev frigivet
for al Bvelse, og det blev os tilladt at drikke os en liden
GlcrdeSruus. B i havde i den Anledning B a l, hvori jeg morede
mig godt. B i haver nu stiftet Qvarteer, siden jeg strev sidst,
og er fluppet fra min flinhellige Mutter. Af Glcrde over at
hun flap öS raae Mennefler, som hun kalbte os, drak hun sig
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en saadan Glcrdesruus, saa at hendes salig Mand maattc bcrre
hende ind og lcrgge henbe i Sengen lil stör Moro for os. Da
at Bcrstet var saa kanonfuld som en Allste, vilde hun dog flaaes
med sin Mand, som ncrr havde kommet til at binde hende i
Sengen, dersom den heilige Aands Kraft, som randt af Flafken,
ikke havde virkct for stcrrkl paa hende, saa at hun ikke künde
reise sig, naar hun kom til at ligge. Om Morgenen, da Berstet
vaagnede, da stk hun travlt med at synge Salmer og bede
Bonner for sin begangne Synd. Jeg siger Tak for saadan en
Hellighed. Nu er vi rigtignok kommet til at ligge hos andre
Heilige, men de troer jeg rigtignok ere fände Christne og ikke
ere Fariscrere; vi faaer vores Bordbonner og Salmer, hver
Gang vi spiser, som er en herlig Skik, naar den bliver brugt
i den rette Mening; her hersker ikke Heller Svineri, her er At
ting reent og ordentlig, Alting tyder paa en bedre Dannelse; og
nu for Tiden har vi det meget godt, saalcrnge det kan vare,
saa at vi ikke kan onske os det bedre, naar man blot havde sin
Frihed............... Jeg syntes nu haver Du vcrret saalcrnge i
Kjobenhavn, at det er Under, Du ikke kan faae fat paa en
Smule Kjccreste. Nu har Bentes Hanne ikke vcrret lcrnger i
Kjobenhavn, og hun havde allerede faaet fat paa en Leutenant
— men det var Skade, da Han kom hjem, blev det kuns til en
Undercorporal, men det var dog allerede bedre end stet ingen;
saa var de dog to, da de kom hjem. Men jeg veed hvad der
er iveien, thi Du giver dem Kurven strax, naar de haver vcrret
og sriet; Skrcrdderen og Hokeren gav Du jo strax Afsked ifjor,
saa at de bliver bange for at komme og frie, for de frygter for
Nei. Nu maa jeg afbryde mit Vrovl for denne Gang, thi
ellers er jeg bange for, jeg skal gjore Dig vred; men jeg veed
jo ikke Andet at fylde mit Brev op med, saa at Du maa undflylde mig for denne Gang. HilS Softer Sophie, nu boer I
jo ikke saa langt fra hverandre, naar I ere paa Landet, og
forst og sidst hilseS Du paa det Venligste fra bin stedse hengivne Broker
Christen Mortensen.
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Morten Jensen Bognserup til sin Moder.
Fodgarden.

Nordsjcrlland.
FlenSborg 26 J u l i 1850.

Kjcrre Moder!
Jeg erindrer mig, at jeg ved Slutningen af mit sidste
Brev strev, at vi Klokken 2 skulde rykke ud af Byen, hvilket
ogsaa stete; vi kom tilbage til samme PladS, vi forrige Dag
havde forladt. Vore Fürposter stode den Gang omtrent en
M iil paa den anden Side af FlenSborg; den folgende Morgen
rykkede vi frem med Hovedstyrken. Avantgarden (d. e. den
Deel af Armeen, som er forud) kom den Dag allerede i en
hidsig Trcrfning med Fjenden; vi dannede Reserven og kom om
Eftermiddagen i Kjcrden og stod til Kl. I I om Aftenen, uden
at komme i nogen Beroring med Fjenden. — Den folgende
Dag, nemlig den 25de, brod frem, Morgenen var kold og fuld
af morke Skyer. Allerede Klokken 3 begyndte Gevcrrilden,
Batterierne rykkede frem, og vi ligeledeS. Fjenden dreveS til
bage af 2 Skove, hvor de stod temmelig faste og godt dcrkkede,
det regnede heftig og vi bleve ncrsten gjennemblodte. Henved
Klokken 8 kom vi atter lcrngere frem, omtrent ' M iil ncrr
Slesvig; her stod vi endnu en Timestid eller maastee ncrsten
to til Dcrkning for Batterierne; Fjenden havde endeel ForflandSninger foran en Skov og stod forresten godt dcrkket i
Udkanten af Skoven. — Men nu frembrod en Scene, som jeg
ikke formaaer at beflrive; vort Artillerie aabnede en saa morderifl Jld , som jeg endnu aldrig havde seet, og vedblev en Times
tid dermed, Gevcrrilden rasede uafbrudt. TrodS bette holdt
Fjenden fast ved sin Stilling og besvarede Kanonilden fra de
ForflandSninger, den havde foran Skoven. Men — nu blev
et Stormangreb befluttet og strax sat i Bcrrk; vi stormede frem
mod BatterierneS aabne Jldsvcrlg og en Gevcrrild som den
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tutteste Hagl. Min Herre, Kammerjunkeren, var den forste,
som stormede frem mod Skandserne, og jeg, jeg var den forste
som fulgte Ham. Jeg havde lovet at folge Ham og jeg holdt
mit Ord, indtil jeg ikke künde mere. Jeg fulgte Ham ind i
Skoven, en Kugle ramte mit hoire Kn«, men, kjure Moder,
vcrr glad og lad öS forenede takke Gud, jeg stk ingen videre
Skade, Kuglen var enten mal eller den forst havde flaaet imod
et Tr« og ved Tilbagefaldet flog hen paa mig. Skjondt jeg
strax efter mcrrkede, at min Skade var ubetydelig, künde jeg
dog ikke lungere folge. Aldrig, aldrig glemmer jeg denne Stund,
Kammerjunkeren greb min Haand, Taarer perlede i Hans stolte Die,
som smcrtede mig langt dybere end mit ubetydelige Saar. . . .
Jeg kom lykkelig til FlenSborg og fik Qvarteer i Byen hos
gode Mennesker. Jeg kan nusten undv«re LoegenS Hj«lp og
inden 8 Dage haaber jeg igjen at tage Gevcrret paa Nakken og
indtage min Plads ved Compagniet.

105.

P. Pedersen Groedde til en Ben.
3die Depotcompagni.
Putgaarden paa Femern 30 J u l i 1850.

Min kj«re Jens!
............B i ankom her d. 17de om Morgenen K l. 3 og gik i
Land uden Modstand. En Deel af Landbevubningen var dog
samlet i Burg, men efterhaands som vi rykkede n«rmere, forsvandt noget af det Bigtigste, Krigeren eier, nemlig VoebningenS
hele Mod, og med Modet hele Skaren, saa Alt var roligt, da
vi kom til Byen. V i hvilede en halv TimeStid der, og drog
derpaa til Femernsund og kom strax paa Vagt, og vi havde
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ingen Ro havt de sidste 48 Timer og var morscherer omtrent
en 3 M iil paa Den, og havde ncrsten ingen Spise og siet
Intet at dritte, saa Du kan troe, det var intet mindre end
behageligt. Og dog var vi saa glade som man sjelden seer
Folk at vcrre; thi vi var kommen i Besiddelse af Den »den
Blodsudgydelse og var alle uskadt samlede, som reiste fra Als.
Jndvaanerne er megct tydflsindede og kan hvcrken tale eller forstaae Dansk. Der er hverken Brcrnde eller Torv her paa Den,
og de maae derfor benytte torrede Kokasser, som de vender,
naar de er halvtorre, og behandler omtrent paa samme Maade
som Torv hoS öS. Jordbunden er af ret god Gestaffenhed, dog
ikke saa god som paa A ls; her bruges 6 til 8 Hefte for en
Ploug og 4 til 6 for Harven. DereS Hufe staaer alle i Rad
ved Siden ad Hinanden med Enden til Gaden eller Veien, som
gaaer igjennem Byen; thi Du maa vide, her er ikke udskiftet
og Alt er derfor sammenpakket i störe Byer. Husene er her
ualmindelig brede eller vide, nemlig fra 20 til 24 Alen, og
Loen er längs ad Huset i Midten; er det et Stuehuus, er der
Vcerelser og Kjokken til begge Sider; er det et Udhuus, er der
Kornlader og Stalde i Midten o. s. v. Skorstenene er paa
mange Steder ikke hoiere end netop over Lostet, og Rogen
spadserer saa over hele Huset og maa see at finde ud, hvor den
kan. Nu har Du her, min Ven, en kort Beskrivelse af Dens
Beflaffenhed, til nocste Gang skal Du faae mere. Jeg flutter
med at sende Dig Tusind hjertelige og venlige Hilsener fra
din altid forbundne og fände Ben
P. Pedersen Grcrdde.
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106.
Svend Nielsen til sin Kone.
Iste Depotcompagni.

Nordsjoclland.
Sonderborg J u l i 1850.

Kjocre Kone!
Jeg kan ei andet end lade Dig vide, at jeg er ved Helsen
og har det godt; men jeg har det paa en Maade ikke gabt,
naar Du rinder mig i Tanker, og jeg har saa mange underlige Dromme hver Nat; det er mit Dufte baade Nat og Dag,
at jeg maatte nyde den Glcrde at samles med Dig igjen i mit
kjocre Hjem, men desvcrrre nn fkeer det ikke, at jeg kommer
hjem i Sommer. Men Du maa vocre taalmodig, for min
Skyld maa Du ikke sorge, da Du veed, at jeg dog elfter Dig
saa hoit, min bedste Ven, og dcrsom Du fluldc doe fra mig,
saa vilde jeg onfle, at jeg ikke ftulde komme til at scrtte mine
Been paa Sjcrllands Grund mere, for det vilde blive tungt
for mig at komme hjem til mine Born og ingen Moder have
til dem; men Vorherre hjcrlper öS nok og Du maa ikke tröste
mig saa ilde, men Du maa endelig tcrnke paa hvad jeg deder
Dig om, at Du ikke flal selv forkorte dine Dage, for Du kan
troe, min allerliebste Ven, at min Sorg er ogsaa stör, men jeg
maa finde mig i det. Dette har jeg flrevet med mine grocdende
Taarer, men nu haaber jeg at Du opfylder hvad jeg har bedet
Dig saa meget om, min kjocre, clflelige Kone, saa gaaer det
med Guds Hjcrlp nok godt. Du flal snart faae et Brev igjen,
min bedste Ven, vocr kunS bare taalmodig.
Din hoit elflelige Mand
Svend Nielsen.
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107.

Christen Mortensen Folehange til sin Ssster.
2det JcrgercorpS.

Nordsjoelland.

Sto re Dannevirke 2 August 1850.

Kjocre S oster!
D it Brev af 26de haver jeg modtaget igaar og derfor
iler jeg strax med at skrive Dig bisse Par Ord for at lade
Dig vide, hvorledes det er gaaet mig i den sidste Kamp. Dengang jeg skrev D ig det sidste Brev, da troede jeg ikke at vores
Reise stod saa noer for Haanden, men Dagen efter fik vi alle
rede Ordre til at bryde op, og vi havde da to Dages Marsch
til Kolding. Dertil ankom vi, men under en streng Strabatse
i den voldsomme Hede, det blev i de Dage at vi kom til at
marsere i, da at der var flere som styrtede og dode paa Stedet
af Heden og den Byrde, som en Infanterist er beloeSset med
paa Marsen; thi foruden det Toi, som er Soldaten uundvcrrlig, er vi belasset med den Kogekjedel, som er en forflrcrkkelig
Byrde i saadan en Solhede og igjennem de Sandorkener, som
der findeS igjennem Jylland. Men omsider da at vi naaede
Christiansfeldt, da fik vores Overstbefalende forst Oinene op og
saae, at hvis de blev saa ved, da beholdt de ikke mange tilbage,
naar de naaede Kamppladsen, og saa blev vi da befriede for
vores Byrde derfra og indtil vi naaede den Stillin g, vi fkulde
indtage lige overfor vores Modstandere, hvortil vi ankom den
19de i f. M . Fra den Dag og indtil nu haver vi ikke vcrret
under T a g , saa kan Du nok selv begribe, hvorledes man kan
Halle det. Natten imellem den 23de og 24de stod vi paa Forpost, og om Morgenen for Dagen gryede, rykkede vor Armee
frem i Slagorden, og da at Klokken var 7, havde Jlden begyndt, og saa vedvarede den uafbrudt indtil Solens Nedgang.
Jeg kan ikke sige andet, end vi havde det godt under den Fcrgtning; vi kom forst i Jlden midt paa Eftermiddagen, og saa
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holdt vi ogsaa Ternen til Asien, da at vi fik Fjenden til at
tie og trcrkke sig tilbage; men Jlden blev dog ved imellem vore
og de fjendtlige Forposter hele Natten. VoreS Tab var dog
ikke saa betydeligt, thi vi mistede dog kun nogle og tyve af
vores Compagni; dog beklager vi meest Tabet af vores Overcommandeersergeant Godtsckalk, som ogsaa faldt i den Fcrgtning,
og to Leutenanter mistede vi foruden ved vores Co. Den
25de var Slaget haardere og det stod og vaklede imellem hvem
der fluide vinde Seier, men endeiig opstod Seiersstjernen for
os, og Fjenden blev kästet tilbage i en vild Flugt, endfljondt
General Willesen havde sendt Seiersbudflab til Slesvig Kl. l O
om Formiddagen. Vores Tab gik megct heldig af den anden
Dag, da at vi gjorde kuns et Angreb og stormede Fjenden ved
en Gaard, i hvilken Trcrfning vi fik kuns to Saarede. Men
forresten troer jeg, det var det haardeste S la g , at de Danfle
haver leveret endnu i denne Krig, thi det var et ynkeligt Syn
at see Jorden bedcrkket med dsde og saarede Kroppe. Da det
blev hcn paa Eftermiddagen, saa var Jlden aldeles ophort, og
vi gik ind i SleSvig foruden Modstand. Nu staae vi udenfor
gamle Dannevirke og har staaet siden den Dag, og Gud veed,
hvad Enden vil blive. Jeg takker Gud mange Gange i mit
Hjerte, som haver befriet mig med hele Lemmer af denne Fare.
Du striver, gode Sester, at Du vilde tage hjem som i Mandags. Jeg flrev et Brev strax efter Slaget hjem; jeg vilde
onfle, at det var indtruffet til Hjemmet den Dag, da jeg veed,
at mine gode Forcrldre gaaer i en flrcrkkelig Spamding om at
faae at vide, om jeg er til endnu. Gode Sester, naar Du
faaer dette Brev, da send et Par Ord hjem, for jeg frygter
for at ikke det Brev haver naaet fit BestemmelseSsted. Nu
maa du undflylde min daarlige Skrift, da at jeg ingen anden
Skriverpult har end den bare Jord. Nu til Slutning vil jeg
bede Dig at Hilfe din Herre og Frue, at jeg er den sammc
endnu, og hils Sester Sophie og Du vcrre hilset paa det
Kjcrrligste fra mig din Broker
Christen Mortensen Folehauge.
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108.
Morten Larsen Benneboe til sin Familie.
Nordsjcrlland.
Hollingsted 3 August 185V.

Kjcrre Forcrldre og Soflende!
D a Tiden tillader mig at strive, saa vil jeg lade Eder
vide, hvorledeS jeg haver det og hvorledeS det gik mig i den
sidste Kamp for Fcrdrelandet. Det gik mig jo, Gud vcrre lovet,
meget heldig, at jeg ei i mindste Maade blev derart af nogensomhelst fjendtlig odelceggende Kugle, endskjondt det var en haard
Kamp. V i kom i Jlden Klokken 4 og var saa i stcrrk blodig
Kamp til Klokken 11, da havde vi dem drevet af en storTorvelyng og tillige en lille Skov og de stod godt paa den. Da besluttede voreS Kommanderende, at vi fluldc have en lille H vil;
noeppe vare vi blevet samlet, seiend Fjenden begynder at trcrnge
stcrrkt paa igjen med en svcrr Kanonild, iscrr fra deres faste
Batterier i den störe Skov; men de blev strax svaret fra den
danske Side af, og man horte de tappre lydende Ord fra enhver Officeer: Raft frem Folk, vi vil hcevne os paa den oprorfle Hcrr! Der blev da opvakt en svcrr Jld og vi gik saa
rast frem imellem gloende Jern og B ly til Klokken var henved
5 om Eftermiddagen; da rendte Fjenden saa stcrrk, at man
noeppe künde fee Ham, igjennem Slesvig og uden om Byen,
hvilket som helft. Men, kjcrre Forcrldre og Soflende, lader öS
opsende vores Hjertens Tak til Gud, at Han devarte os to
Brodre, og hvilken Glcrde det var for mig at jeg kom til at
tale til min kjcrre Broder efter saadan et blodudgydende Slag.
Men, kjcrre Forcrldre, jeg kan ikke fige, estersom det var forste
Gang, at jeg var rort, for det anede mig ikke, at det var Livet
det gjaldt om, for det var for mig, som det var kunS Ovelser
paa Norre Fcrlled. Men deSvcrrre, naar jeg nu tcrnker paa,
hvor mange brave Kammerater der segnede til Jorden for mit
Diesyn, da kan det give et Jndtryk paa mit Hjerte, at jeg
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derved takker Gud hjertelig for min Redning, og jeg vil ogsaa
forlade mig paa bans Redning, for deraf feer man, at hvem
Gud vil bevare er uden Fare, i hvor Han end gaaer. Kjcrre
Forcrldre og Soskende, jeg vil ogsaa lade Eder vide, hvorledes
min nuvcrrende Stilling er. Del er i en Bondeby som hedder
Hollingsted, hvor jeg ligger en tre Fjerdedeel M iil fra Fjenden,
og jeg haver det godt, en god Helsen, god Levemaade, for de
Bonder er gode ved os; men det er vel meest af Frygt. Men
vi er ikke fri nogen Tiber, hver anden Dag er vi paa Feltvogt udenfor Byen, og hver anden Dag paa Piketvagt i Byen.
Jeg glcrder mig dog derved, at Gud haver givet mig min Hel
sen, at jeg kan gjore min Skyldighed tillige med mine Kammerater til mit Fodelands Gavn. Og dermed ender jeg min
Skrivelse med venflabeligste Hilfen fra mig EderS hengivne
S sn og Broder
»
Morten Larsen Benneboe.

109.

In ge n Jensen Kyndby til sine Forastdre.
Iste Espingol-Batteri.

Nordsjoelland.

H srup paa A ls 3 August 1850.

Kjcrre Forcrldre!
............D i Venter hver Dag paa Ordre til at ofgaae herfra;
og da alt Skytset ligger paa Sven i smaae Fartoier, saa kommer her rimeligviis Dampskibe hertil, som kan fore det Hele
til Ekernforde paa en meget kort Tid. Ja vil Lykken voere
med öS, da kan vi, Dagen eftcr vi reifer herfra, sende Tydskerne nogle af dem fra ifjor ind i RenSborg. Skjondt jeg
meget godt veed, at vi hverken faaer det saa roligt eller saa
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godt i Ncrrheden af den Roverrede, som vi har det her paa
Als, her i Danmarks yndige Paradis, saa har jeg dog en
brcrndende Lcrngsel efter at komme derop, og Aarsagen kan I ,
kjcrre Forcrldre, vist let begride. Thi for vi kommer til RenSdorg, for veed vi der bliver ingen Lindring for de mange
Tappre, som alt staae hinsides den gamle Dannevirke og Ven
ter med Lcrngsel paa vor Hjcrlp. Ja , kjcrre Forcrldre, ogsaa I
har Aarsag at onske, vi snart maae see Rensborg; thi I skal
vide, at idet jeg skuer Rensborg Fcrstning med alle de Farer og
Moisommeligheder, som der venter öS, i det Samme oiner jeg
nied Guds Hjcrlp ogsaa en Ende, en god Ende paa deiine
skrcrkkelige Tid. Ja I kan nok tcrnke, Mine Forcrldre og Benner, at jeg onsker snart en Ende paa Krigen, for at jeg kan
faae det kjcrre Sjcrlland igjen at see, men I kan ogsaa nok
vide, at jxg endnu ligcsaa lidt som nogentid onsker anden Ende
derpaa, end hvad der er overeensstemmende med Danmarks
8Ere, overeensstemmende med de Fordringer, som en Armee tor
vente, der saadan trodser Doden, som de danske Krigere ifjor
ved Frederits, og endnu mere iaar den 25de Ju li ved Jsted.
I har vist Hort det for lcrnge siden, har vist Hort mange skrcrkkelige Rygter om denne blodige Kamp, Hort at Danmark har
tabt sin modige og uforfcrrdede Schleppegrell med mange andre
Tappre, men I har maaskee ikke Hort, at denne Kamp paa Liv
og Dod i 18 Timer, at denne blodige Leeg endte med en fuldständig Seier, saa fuldstandig, at vore fortvivlede Fjcnder ikke
öftere tor vove en Kamp i aaben Mark, ikke öftere tor prove
paa at fordrive de Tommermcrnd, som arbeider saa ufortrodcn
paa at scrtte Lebet for vort deilige Vcrnge. Har I ikke Hort
vor Armees omtrentlige Tab, saa vil jeg fortcrlle det saa godt
som jeg efter flere sammenlignende Beretninger har kunnet erfare det, nemlig: 12 dode og 73 saarede Lfficerer, 104 dode
og 2300 saarede Underofficerer og Wenige, mellem 400 og 500
Fänger. Altsaa den danske ArmeeS Tab har den Dag vcrret
omtrent 3000 Mand, dvoraf det dog maa bemcrrkes, at over
1000 ere let saarede, og at Fangerne rimeligviis om kort Tid
vil blive udvexlede. Kjcrre Forcrldre, jeg begyndte med at glcrde
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Eder ved det Budflab, at begge EderS Senner var ved frit
Mod, og det var allene den störe Feil af mig at bruge saa
störe Omsvsb, for jeg ligefrem berettede, at jeg igaar fik Brev
fra Ole, dateret SleSvig den 30te Ju li, hvori Han fortcrller
mig, at Han lykkelig og vel har overstaaet KampenS Farer, og
at Han endog efter Kämpen endnu er ved godt Mod, kun ventende paa, at denne Kamp var den sidste eller at den vilde
folge snart efter. See, kjcrre Forcrldre, saadan tcrnker alle
DanmarkS Krigere, og derpaa bygger jeg det Haab, at Danmark om kort Tid vil vinde en afgjerende Seier og derpaa en
hcrderlig Fre d ............
Lev vel! kjcrre Forcrldre og Testende, kun Gud kjender,
hvad jeg ncrste Gang faaer at bereite Eder og hvorfra det stal
stee, dog med Tillid til Gud, for DanmarkS retfcrrdige Sag,
gaaer jeg uforsagt Fremtiden imede. Mindcs altid Ebers
Jorgen Imsen Kvndby.

110.
L. P. Christensen Gjerlsv til sin Ssster.
2den lette Bataillon.

Frederiksborg-Egnen.

Dannevirke ved S le S v ig 4 August 1850.

Kjcrre Sester!
Efter at jeg idag er kommet hjem fra Feltvagt, har jeg
Leilighed til at skrive bisse Linier. Jeg har havt nogle stemme
Ture, siden sidst jeg flrev Dig til; vi havde fire haarde DageS
Mars til Flensborg, det var en svcrr Barme og mange styrtede
af Heden og dode samme Dieblik; siden har vi havt to Dages
Kamp med Tydflerne, den 24de og 25de Ju li. Bores B a 
taillon havde godt fat med dem begge Dagene; Gevcrrkuglerne
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flsi öS om Orene somBisvcrrme og Granaterne brolede i Lüf
ten som de farligste Rovdyr og flöge ned iblandt öS, og mange
brave Kammerater maatte bide i GrcrSset; Gnd har hidindtil
holdt sin Haand over mig og jeg er ved en god Helsen. Dorcs
Stilling er ikke af de bedste, i nogle Dage og Ncrtter var vi
beständig paa aaben Mark uden mindste Dcrkning; naar vi
lagde öS til Ro, var det med Tornysteren under Hovedet og
Kappen over öS, og det er endnu i samme Stillin g , dog har
vi bygget öS Hytter af SkovenS Top; de beflytte os lidet mod
So lflin, men intet mod Regn, men saalcrnge jeg kun er ved
Helsen, er jeg ved godt Mod! Tydskerne have vi ikke seet
siden de Dage vi floges, de stod godt imod, men det hjalp
dem ikke; da vi fik dem rigtig paa Gled, fore de afsted som
vilde D yr over Dannevirke ad RenSborg til, og med deres
egen Hjcrlp vover de knapt at komme tilbage; hvad der vil
komme ud af det, vil Tiden vise, vi höre Intet om det. Beboerne ere dygtig tydfksindede, dog tor de ikke rigtig bryde frem
med det. Det seer besynderlig ud 'paa Markerne, man seer
intet Kreatur og ncrsten ingen Folk Heller, störe Rugmarker
staaer salbende moden uden at blive hostet, og kunS i Byerne
seer man enkelte gamle Mandspersoner og Fruentimmer; men
det er forkeert, vi kan ikke forstaae et Ord af dem. — Jeg for
moder, at voreS Forcrldre har modtaget det Brev, jeg skrev
Dagen efter Slaget, det var blot nogle Linier, men jeg havde
ingen Tid. Gode Sester, flriv mig snart til; nu beder jeg
D ig Hilfe Forcrldre og Soskende, Du vcrre selv hilset paa det
Venligste fra bin Broder
Lev vel!
L. P . Christensen Gjerlov.
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111.
Lars Jensen til sin Broder.
Iste leite Bataillon.

Frederikssund-Egnen.

Den 6te Brigade« Leir ved HuuSby Sko v 9 August 1850.

Kjcrre Broder Christen!
...............Du kan troe Christen, det dar ikke Spog at marsere
22 M iil fra Glud, en M iil Osten for HorsenS, til Flensborg
med Oppakning i den strenge Varme, mange gik til de styrtede
og dsde, og andre blev farlig syge, mig salbt det ikke saa besvoerligt som mange af mine Kammerater. Terrainet den lange
Vei var smukt og behageligt, vi opholdt öS kun ved Flensborg
i 4Dage; selve Byen er megct smuk, udmcrrket Seilads, Folket
dansksindet, de modtog öS alle med Gjcrstfrihed og Glcrde.
Hvad der iscrr bidrog til at give det Hele et behageligt Udseende var de mange DannebrogSfaner, der vaiede. Den 23de
f. M . drog vi ud af Byen efter Slesvig for at stode paa
Forrcrderne, men naaede dem fsrst den 24de 1H M iil fra
sidstncrvnte B y Kl. 7 om Formiddagen. V i styrtede frem med
Lyst imod dem, der udviklede sig snart en heftig Kamp, som
varede til Klokken 8 om Aftenen. Iste leite Batallion havde
sin Stilling i en stör Skov foran Jsted, der var en haard
Kamp i lang T id , mange af mine Kammerater blev fkudt ihjel
og flere saarede, det var tungt og sorgeligt at see som det gik
til, endfljondt vi har vcrret Deeltager saa ofte i saadanne S e i
ner og er saa hcrrdet i samme, at det ikke gjor stört Jndtryk
paa os. V i fik ikke SlcSvigholstenerne til at rcterere langt
tilbage den Dag; da det var Asien, drog vi noget tilbage for
at erholde lidt Hvile og Forfriskning ovenpaa denne DagS Begivenheder. Jeg talte imidlertid med Niels, min Broder, for
medelst Han staaer ved samme Brigade som jeg, som til min
Glcrde befandt sig vel og var fuldkommen rast; vi talte om
hvad der forestod öS naste Dag, vi vidste sikkert, at TydskerneS
15
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Stilling fkulde tages, hvad det saa skulde koste. Om Morgenen den 25de Kl. 21 rykkcde vi alter frei» og naaedc snart
Tydsterne i dereS faste Stillin g; der blev strax en morderist
Kamp paa hele Linien, der blev skudt mange Steder i Brand af
öS, for at faae Tydsterne til at rcterere; det bnrndte rundtom
os, Kuglerne peeb og floi som Snee iblandt os, Granaterne
brolede og splintredes om öS, Jordcn rystcde af den rcrdsomme
Kanonade, som vedvarcde i mere end 4 Timer. Jeg kan ikke
med Pennen bestrive Dig den Elendighcd, der var, Du maa
selv kunnc gjore Dig et Begreb derom. Jeg veed ikke fikkert,
om der blev nogen Dode eller Saarede, som Du kjender. B i
labte 7 Officerer af voreS Bataillon, 3 Kapteincr og 4 Lcutenanter, voreS hoitagtede Kaptein Mathisen ved voreS Compagni
blev fludt igjennem Hovedet, saa Han dode strax, vi foler alle
Tadel af Ham. Hvor stört Antal der er faldet, veed Du vist
bedre end jeg, vi veed ikke meer end vi selv erfarcr. Slaget
ved FredcritS f. A. var meget Haardt, men Slaget ved Jsted
var meget besvcrrligcre, Tabet er vist og noget storre. Kämpen
sidste Dag vedvarede til Kl. 4 om Eftermidbagcn, da Tydsterne
ikke künde holde dereS Stilling lcrngere, de maatte reterere i
Flugt et Par M iil og künde ikke gjore mere Modstand; voreS
Tropper besatte Slesvig og Dannevirket sammc Dag. V i har
nu samme Stilling som voreS Armee havde 1848, da de blev
flogen tilbage. V i har endnu Erindringer hoS os fra den Tid ;
i Skoven, hvorved vi ligger, maatte Borcs reterere igjennem
den 23de April 1848» man seer endnu tydelig hver eukelt
Mands Gravhoi af VoreS, ProiSserne begrov dem paa Stedct,
overalt hvor de salbt; paa en Hoi kort fra os er 6 Menige
og en Kaptein af 4de Dragon-Regiment blevcn begravet, som
var med at tage de 2 Kanoner tilbage, som ProiSserne havde
erobret fra öS; Dragonerne har pyntet dereS Gravhoi smukt, da
de kom dertil. V i maae nu daglig gjore Forposttjeneste og
gaae paa Arbeide paa Dannevirkcs Bold; vi laver Kolonneveie,
Skandscr og bygger Battcrier, Dolden bliver sva?rt bcfcrstct.
Jgaar maatte vi ligge paa Bälden ncrstcn hele Dogen, for
medelst at endeel af VoreS var Vesten paa mod Frederiksstad,
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som er en 3 M iil fra os, for at rekognesere; de siebte og paa
Tydsterne, 2det Jcrgercorps havde en temmelig haard Fcrgtning
med dem, hvorved de tobte flere Officerer og mange Wenige,
jeg veed endnu ei Antallet paa dem. V i venter paa at skulle
trcrkke ncrrmere til Rensborg og beleire samme; men det lader
ikke til, at vi flal forlade vores Stilling. V i kan paa gamle
Dannevirkets Bold see, naar Damptoget gaaer frem og tildage
fra Kiel og Rensborg; vi har omtrent 3 M iil til sidstncrvnte
By. Jeg har flere Gange vcrret i Slesvig B y , det er en stör
uanseelig, skummel gammel By, man seer ikkun en eenestc oansk
Fane, som vaicr paa Gottorp Slot, hvilken vores Commandant
har ladet ophcrnge; Folket kan man ikke forstaac og en stör
Deel er romt derfra, da de Danfle kom. Slottet Gottorp
ligger Vesten for Byen, omringet med Band og Volde, hvilket
bliver befasstet som om det var et Castcl, der er ringe Seilads
til Slesvig. 5te Brigade, som Jorgen, min Broder, er vcd,
ligger i Forstaden Frederiksberg, som ligger tcrt op til Slesvig.
Jeg har flere Gange talt til Ham, Han har det ligesom Niels
og jeg, vi kom til at tale alle Ire med Hinanden den 25de Ju li,
da vi flog Tydsterne paa Flugt, da vi avancerede saa hurtig
mod Slesvig og Dannevirket; vi glemte alle tre de Rcrdfler og
Besvcrrligheder, vi i de to Tage havde vcrret Vidner til og
udstaact, og var vel fornoiet med vor Skjcrbne; jeg havde ikke
Tanker om at kunne undgaac Fjendens Kugler den anden Dag,
bet var og et sjeldent Held for os alle tre, at vi stulde gaae
de to Dagcs Hede saa nstadte igjennem, det Hele forekom mig
som cn Drsm , da Alting var tilende.
Omtrent igjennem Midien af Hertugdommet Slesvig fra
Flensborg af og Syd paa forbi Byen Slesvig og til RenSdorg
er en flad Strcrkning eller Lynghcde; den degynder ved Bommerlund tat ved Byen Bau ved Flensborg, hvor det forste Slag
stod den 9de April 1848, den er en 2 til 3 M iil bred, og
maaflee 10 M iil lang. Det er daarlig Jord, ingen Skov eller
- Büste derpaa, ncrsten heelt ubeboet og daarligt opdyrket, det
seer ud som en hoi Engbund, en stör Deel er bekloedt med svcrr
Lyng. Tor» fljcrres ncrsten overalt; hvor der er Byer, tcrlleS
15*
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der gjerne fra 16 til 30 Gaarde, Udflyttere findeS der tun
meget enkelte og Byer er og meget faae. Deres BygningS
Metode er scrrdeles komisk; en grundrnuret Bygning, som er en
20 Alen bred og dobbelt saa lang, er tilstrcrkkclig baade til
Kreatur- og Stueleilighed; mange Steder er Jldstedet i Loen,
intet Skilrum , ingen Skorsteen, men kun et Par Trcrkhuller
paa Taget, hvor Rogen flal trcrkke sig igjennem. Det er Altsammen noget tydflPak, man kan ei tale med dem. I Landsbyen Sjobye, hvorved vi ligger, er en 30 Stykker Soldater i
den tydfle Armee, som deels er gaaet frivillig, deels udskrevet,
det er saadan overalt deromkring. V i har ikke vcrret stört
lcrnger end ved DannevirketS Bold; Bälden er en opkastet
Heide, som er udfort i Thyra DannebodS Tid, men nu meget
forfalden, der ploieS og Höstes paa den, den strcrkker sig mange
M ile, fra Slesvig til Hollingstad ncrsten til Vesterhavet, den
er meget nyttig for öS for Dieblikket............
V i ligger beständig om Natten i Hytter, som vi selv har
lavet, naar vi ikke er paa Vagt, men Vandet lober heelt igjen
nem dem i bette fugtige Veir, vi have; det er besvcrrligt at
vcrre vaade beständig; vi har ikke vcrret af vores Klcrder siden
vi reifte fra Jylland og maae allene leve af vores Naturalforpleining. Nu en Ende paa min Skrivelse, jeg formoder
den vil ikke blive Dig kjedsommelig. Jeg lever glad og frimodig blandt mine Kammerater, jeg onsker Dig en god Helbred og Fremgang i dine Foretagender; jeg haaber endnu engang at komme hjem med Helbreden. Lev vel! Du hilses
venflabeligst fra mig. Forglem ikke at Hilfe Henrik Mortensen
tilligemed enhver af mine Bekjendtere.
D in Broder
Lars Jensen.
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112.
Christen Mortensen Folehauge til sin Soster.
2det JcrgercvrpS. Nordsjcelland.
Sto re Dannevirke 19 August 1850.

Kjcrre Soster!
Jeg takker Dig for dit gode Brev, Du sendte mig. Jeg
modtog det iaftes, og da at jeg ikke haver andet at bestille
idag, da iler jeg strax med at skrive, da at det er min bedste
Tidsfordriv her i denne kjedelige Stilling at vi ligger i. Nu
har vi lagt i Bivoak siden den 25de f. M .; vi ligger lige tcrt
udenfor den bekjendte Bold Dannevirke, hvor vi haver en deilig
Udsigt i det Fjcrrne. V i kan gaae og see RendSborgS Spur og
Taarne hver Dag, men det Vcerste er, at vi kan ikke komme
der. Jeg vil her i Korthed sortcrlle Dig, hvorledes at Livet
det glider hen for os. Der vor vist Mange, der ved Snnet
af vores Leir vilde sige, at det er et behageligt Liv at vi fore,
og jeg kan just Heller ikke sige, at vi haver det saa slemt. Da
at vi kom til Pladsen, hvor vi fkulde bivoakere, saa ilede strux
Nogle i Skoven for at heute Trcr og Nogle fkrabede Straae
summen, og paa en Timestid havde vi opslaaet vores Bopcrl.
Det er just ikke af den bedste Slags Huse; thi Lovriis udgjor
den nieste Deel af Bygningsmatcrialerne; men siden eftersom
voreS Tid haver vcrret dertil, haver vi jo forfljonnet vores Bolig meget, saa at vi haver baade Borde og Sophaer i voreS
Huse, men af Grcrstorv. Om Eftermiddagen da ligner det
ncrsten et heelt Dyrehavsliv: Oppe paa en Grocsbakke kommer
et Musikcorps og spiller for os, rundt omkring paa Pladsen
haver Marketendere og Marketendcrsker opflaaet deres Teller og
längs med en Jordvold, som er bedcrkket med levende Hegn,
seer man alle deres rygende Kaffekjedler, og hist og her omkring
paa Pladsen danner sig Selflaber, som forflaaer Tiden med at
tomme nogle Flasker Viin og synge Viser, saa at Tiden lober
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rast og uformcrrket dort, kuns det Eneste er, naar at dct er
ustadigt Veir og naar at vi kommer fra Feltvagt og erc igjennemvaade, saa er det just ikke dct hyggeligste Hjem, der ventcr
ö S ; men vi ere dog glade og fornoiede i vores Stilling. Siden
den 8de haver vi ikke havt noget Sammenstod mcd nogct Fjcndtligt, men den Dag da havde vi ogsaa nogle varme Timer, men
Gud vcrre lovet, jeg slap dog ogsaa den Gang ufkadt, endstjondt
det saae fort nok ud en Tunr. — Jeg kan Hilfe Dig fra
Adolph; deres Batteri var paa Feltvagt d. l-lde i en Skandsc,
som vi haver opfort lige udenfor den B y , som vi ligger ved,
og da var jeg oppe hoS Ham den halve Nat; Han var rast og
ved et godt Humor. Nu vil jeg slutte min Skrift for denne
Gang; thi jeg kan ikke styre Papiret längere, da at det er en
frygtelig Storm idag, og jeg haver maattet traadt 2 Gange i
Gevocr, medens jeg haver fkrcvct, saa at jeg er snart kjed deraf,
og tillige regner det, saa at det drypper ncd paa Papiret. H ils
Sophie og Du hilses saa mange Gange fra mig, bin stedse
hengivne Broker
Christen Mortensen Folehauge.

113.

Brsdrene H. Hansen og P. Hansen til deres Familie.
Iste ForstcerkningS-Bataillon.

Moen.

HuuSby 8 September 1850.

Kjcrre Foroeldre og Brodre!
............ V i flytter fra een Blie og til en anden, hvor vi saa
bliver et Par Hundrede Mand paa en Gaard indqvarteret, saa
kan I nok tcrnke Eder, hvorledes vi kan have det med vores
Natteleie, saa vi kommer aldrig af vores Klocder, og Gud veed
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hvornaar vi kommer til at ligge i god Seng; men nu falber
bet os rigtignok ikke saa tungt som fra forst af; enten man
ligger i en Lade ellcr paa Veien, saa sover man lige godl, men
bet har vcrret saa meget ustadigt Beir i lang Tid, saa vi ncrstcn
aldrig har vcrret torre; men saalcrnge som vi kan holde Helsen,
saa har vi dct meget godt, og alletider med Morfkab og Kom
mers. Jmorgcs Kl. 2 blev vi appelleret ud og flulde til Dannevirke og tage imod Tydskerne, for vi ventede, at de vilde angribe os, og det venter vi nu paa hver Dag, at de fkulde
komme, saa flulde de nok faae dereS ordenlige Fuktel, for I
kan troe, at der er rigtig bannet til til dem, for vi bliver ved
at arbeide hver Dag ligesom ved Frederits ifjor. JmorgeS, da
vi flulde frem til Dannevirkc, gik det med Sang hcle Veien,
og saadan gaäer det alletider, man er aldrig forknyttet, ja man
har mangen en sornoiclig Time, for den Ene opmuntrer den
Anden. Dct Varste vi lider det er om Natten, for det begtmder at blive saa kolbt, men nu flal vi have uldnc Nattroier,
som der blive givet fra Krigsministeriet. — Nu vil jeg til at
fortcrlle Eder Noget, som I »ist ikke have ventet at höre fra
mig. I haver vel nok Hort, at Rüsseren haver fljcrnket en heel
Deel Drdener til Armeen for voreS Tapperhed den 24de og
25de Ju li; der er kommet tre til vores Brigade, det er Iste
og anden lette Bataillon, Iste Reserve-Jcrgercorps, Iste og 4de
Forstcrrknings-Bataillon og Garderne; saa fik vorcS Bataillon
det ene, og 4de Forstcrrkning det andet, og anden lette B a 
taillon det 3die; men jeg blev indstillet og flal bcrre det til
ZEre for hele Bataillonen, det havde jeg rigtig ikke troet, da
der er saa mange duclige Underofficerer og Sergeanter, ogsaa
Capitainen og Oberstloitnanten vilde indstille mig og bevise mig
den LEre. — Ligesom jeg nu sidder og flriver hjem til Eder,
kommer Capitainen ind i Stuen, og saa spurgte Han mig, om
jeg var ved at flrive til Mine Forcrldre; saa sagde Han til mig,
at jeg flulde Hilfe Eder, at Han var meget godt fornoiet med
degge Ebers Sonner, og hvis der ikke bliver Krig til Sommer,
saa vil Han gjore en Tur over paa Klinten, og saa onflede
Han gjerne at besoge os. HilS nu alle Bekjendtere fra öS, og
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hils Christian, at Han kan gjore en Tur op til öS, det er jo
aldrig saa langt nu, og det er lange siden vi morede oö sammen, og hils Thomsen mange Gange fra öS, at Han kan holde
nogle Flasker Biin tilveie til vi kommer hjem.
Lev vel Allesammen, Fader, Moder, Brodre og Niels, det onfleS af os
begge
H. Hansen. P. Hansen.
Naar I fkriver til mig, saa fkriv noget mere om alle
SlagS, for ligesom man faaer begyndt at läse, saa er det forbi.

114.

Christen Larsen Ballerup til sin Familie.
3die Jagercorps.

Nordsjalland.

Cosel ved Ekernsorde 19 September 1850.

Kjare Moder og Sofkende!
EderS Brev af lOde ds. har jeg bekommet for et Par
Doge siden. Jeg seer deraf, at I ere Alle raste der hjemme,
hvilket Gode jeg, Gud vare lovet, og kan tilmelde Eder igjen.
Afvigte Torsdag den I2te have vi havt en slem Affaire med
Fjenden, som kravede mange Offre, jeg slap dog med Guds
Hjalp derfra ustadt som sadvanlig. — V i bleve afloste om
Morgenen Kl. 8^ fra Feltvagt af lOde kette Bataillon, da
var Alt ganfle roligt, endog mere end de andre Dage, da vi
den Dag ikke stodte paa de fjendtlige Patruiller paa vor
Morgenrecognoscering, som vi ellerS daglig pleiede. V i kom
her til denne B y, hvor vi ligge, naar vi ikke ere paa Vagt,
og fik kogt vor Middagsmad, som den Dag bestod i Bygsuppe.
( I tanke vel, hvor faaer Soldaten, hvad der Hörer til Byg
suppe? vi faae nemlig störe SkibSgryn leveret til Kjodsuppe,
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dem bruge vi imellem, naar vi ere paa Steder, hvor man kan
faae Sirup og SEdike; den er vel ikke saa god, som den man
faaer i Hjemmet, dog alligevel en Lcrkkerbidsken for öS i denne
Tid.) Men nu igjen til Sagen; vor Mad var fcrrdig og sat
paa Bordet (en Bognfjcrl, der var lagt paa nogle Steen), da
en OrdonnantS kom farende med udtrukken Sabel for at melde,
at Fjenden var i Fremrykning. Strax raabte Captainen: Toiel
paa gcsvindt! V i kastede begjcrrlige Öine paa vor Bygsuppe,
som vi ihast maatte forlade, uden at faae noget deraf; 5 M inutter efter marscberede vi ud af Byen med en sulten Mave
for at fee, hvad der var paafcerde. V i log en Stilling en
Fjerdingvei dag Forposterne, enkelte Skud Hortes tun, og vi
troede strax, dct blot var en storre fjendtlig Patruille, som kom
for at allarmere os, men kort efter ndbredte der sig en stark
Gevarild over hcle Linien, saa vi künde marke, det var Alvor.
V i faae vore Gevarer efter, og forberedede os til Kamp. Nasten
havde vi troet, at Fjenden ikke kom saa langt, da lOde B a 
taillon opholdt Ham i 2 Timer ved Forpostlinien, som er temmelig stark ved en Aae, der loberfra Slien til henimod Ekern
forde.
Endelig see vi, at Vore retirere paa venstre Floi, og
Fjenden tranger i störe Skarer paa os. V i havde havt lang
Tid til at tanke paa vore indre Anliggender, det er det Varste,
naar man staaer saa lange, for man kommer i Ilden, naar
man dog veed, man fkal med; det er saa ubehageligt at staae
og Here paa Fjendens Kugler de tudc, for man selv kan komme
til Skud. V i maatte forlade vor Stilling uden at losne
Skud, da Fjenden trangte sig frem paa vor venstre Flanke,
for at omgaae os uden at gaae los paa Fronten. V i drog os
tilbage over Midsunde tilligemed lOde Bataillon, 3die Reserve
bataillon havde besät Skandserne, som dakke Overgangen, Ar
tilleriet tog sin Plads, og Fjenden kom snart indenfor Skndvidde; et Par Gange begyndte de at storme, men löge snart
Ncrscn tilbage, da vort Skyts gjorde stemme Hüller i dereS
Rcrkker, dereftcr kjorte Fjenden sit Artilleri op. En svcrr Ka
nonade begyndte paa begge Sider, som vedvarede i 2 Timer,
Kugler og Granater brolcde i Lüften beständig og sang Bas til
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Gcvcrrkuglcrnes pikende Stemme, Officerernes Commando-Raab,
de SaarcdeS Jamren, de Kcrmpendcs Hurra udfyldte Mcllemstcmmerne til Jldinstrnmenterne, og frembragte cn frygtelig
Storm af Toner, der künde vcrrc vcrrd at höre for en stör
Componist. De Fjcndtlige sagtnede dcreS Kanon-Jld imidlertid,
da en Deel Hefte vare fludte, og et Par Kanoner vare ramponercde, 3die Reserve gjorde et Udfald fra Skandserne og
gjordc en Deel Fänger, saa kom vi over og lagde vore Tornyster for desbcdre at kunne forfolge dem; i et rast Stormlob
kastede vi Fjenden, tog en Deel Fänger og forfnlgte Ham her
forbi denne B y, som Han havde vcrret Herre over en 3 Timer.
Da Morket faldt paa, künde vi ikke avancere lcrngere. Tydflerne havde spiist det Meste af vor Grynsuppe, om Aftenen
spiste vi Resten, som de havde leimet. Det Hele endtes med
et stört Fyrvcrrkeri: Fjenden stak Jld paa vore Barakker, som
i kort Tid broendte og farvede Aften-Himlen rod til stor Glocde
for Tydflerne, men ikke til Skade for os, da vi de sidste 14
Dage ikke have afbenyttet Leiren. Om Morgenen tog vi vor
gamle Stilling igjen, og der var stet Ingen Fordeel vunden paa
nogen af Siderne, men en Deel Mennefler var bleven spoleret.
— Jeg seer af Ebers Brev, at der samles Penge der hjemme,
som flal affendes til Soldaterne der af Byen; de vil vist ogsaa komme paa en passende Tid, da de Penge, som man har
havt med sig, er gaaet for de Fleste; for mig er det Tilfcrldet,
jeg vil med Taknemmelighed modtage, hvad der bliver sendt
mig, nu da jeg ikke selv har flere Penge at flrive efter. Leve
af Lonningen kan man rigtignok, men det er meget knapt. Jeg
har i flere Uger levet Heget oconomist, jeg har selv vaflet mine
Skjorter og indflroenket mit Spisekammer saa meget som muligt;
men Fodtoiet er en flem Arlikkel, Stromperne de raadne paa
Fodderne af Sved, og Stovlerne har man paa baade Not og
D ag, saa at et Par Saaler er snart istykker. Der tales saa
meget om alt det Frivillige, der bliver givet til Soldaterne,
Gud veed, hvor det bliver af? Her kommer Intet, det Eneste
jeg har faaet er en Cigar, og der er Heller ikke nogen Anden
her ved Compagniet, som har faaet mere til DagS Dato. —
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Vor Lonning og Brod samt Naturalforpleining faae vi i rette
Tid, og gode Barer er det beständig, saa vi have Intet at
klage over; desuden har hver Mand faact en islandsk Nattroie, som er mcget god herefter, naar det bliver koldt. Veiret
har i den senere Tid vcrret meget godt, som er et stört Gode
for os; men vi kan jo snart vente, at det forandrer sig, da det
for det Meste om Efteraaret er meget ustadigt, saa bliver det
slemt i den Stilling, som vi ligger i. Nu er det over 9 Uger
siden vi vare i Seng, desuagtet er det meget godt saa vel med
Sundheden som med Reenligheden; men skal bette vare meget
lcrnge, saa er jeg bange, det bliver det Modsatte med begge
Dele. — Fra Brede har jeg faaet Brev idag, de ere Alle
raste, fra Peder er det derimod 14 Dage siden, jeg horte noget
fra, men saa vidt jeg veed, have de ikke vcrret i nogen Fcrgtning, hvor Han er i den senere Tid, saa jeg haaber Han er
som jeg rast og ved et godt Mod. Niels Han strev i sit sidste
Brev, om jeg trcrngte til Penge, saa künde jeg lade Ham det
vide; stulde Han have et Par Skilling tilovers, saa künde jeg
nok bruge dem, og haaber med GudS Hjcrlp med Tiden at
kunne godtgjore det. — Nu vil jeg afbryde for denne Gang
med at bede Eder Hilfe hele Familien der hjemme samt alle
gode Venner og Bekjendtere. I paa det Bedste vcrre hilset af
EdcrS oprigtige Son og Broder
Christen Larsen Ballerup.

115.

Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragonregimeut til
sin Softer.
Cantomiement Lyrflov 24 September 1850.

M in kjcrre lille Softer!
Siden jeg sidst strev hjem har jeg egentlig ikke deeltoget i
nogen Afsaire, hvor jeg har vcrret i „Lebensgefahr", og det kan
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jo ogsaa komme tidSnok, endskjondt Gud veed, om ikke snart
hele den „kampfmuthige" Armee gaaer fra hverandre paa Grund
af inddyrdeS Splid og Uenighed, hvoraf der skal voere en god
Portion, som rigtignok ikke har sorbedret sig siden de sidste
Prygl, de fik ved Midsunde, hvor allerede Officiererne maatte
banke Folkene frem. Hr. Willisen skal med Hert. af Augustenborg have holdt paa en Hoi bagved, med et tilfredst Sm iil
have seet, med hvilken Anstand Hans Tropper kastede vore Forposter, og udraabt: „See, saaledes skal en Armee gaae frem!"
men et Par Timer scnere künde Han godt sige, men formodentlig med et hoist utilfredst S m iil: „See, saaledes skal en Armee
ikke gaae tilbage!" thi det stete i saadan en Fart, at Batteriet
Dinesen flere Gange kjorte frem i Trav, protsede af og charge
rede med Kardcrtfler, »den hver Gang at kunne faae Tid til
at flyde mere end 3 a 4 Skud. Det gloeder mig ret for I . ,
at Han var med i denne brillante Affaire, og slap saa godt
derfra. Man kan virkelig ikke sige Andet, end at vi iaar have
vacret meget heldige i Et om Alt, om Vorherre ikke flulde have
sin Finger med i Spillet! jeg troer det ganste vist, og Mange
mene det Samme; det er jo baade en rimelig og en smuk
Tanke, som maa animere enhver tapper Landsoldat. Saaledes
var forleden Dag en Deel af vort Rgts. Iste Escdr. ncde
ved Kropp, hvor der rykkede en Afdeling slesvigholst. Dragoner
imod dem, pludselig spredte de dem, og 3—4 Kanonkugler dundrede los paa os, uden at hverken Hest eller Mand kom tilstade. Et smukt Trcrk af et Par Dragoner maa jeg endnu
fortcelle D ig ; ved Breckendorff havde vi om Natten en Post,
der bestod af 5—6 Dragoner og nogle Jcrgere; det var bcrlmorkt, og en overlegen fjendtlig Starke var ad Smutveie kom
men bagved os. Pludselig blev Posten angrebet fra alle Sider,
Jcrgerne lob ud i en Mose, men Dragonerne ad Beien; der
spurgtes dem, om de vilde have Pardon, men med Soblcn i
Haanden svaredes „Nei!" de huggede dem igjennem, een D ra
gon blev slemt saaret og en Hest fludt, men Alle kom dort.
De fjendtlige Forposter besorgeS i Regien af en Fristare, som
har carte blsnolle paa at gjore hvad de vil, og derfor kun
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lcrgger an paa at allarmere og genere öS. JforgaarS blev en
af dereS Anforere, en Hr. Frölich, fanget, en rigtig Gadedreng,
der havde sendt öS Breve o. s. v. med SpidSkugler i og vcrret
meget vittig i den senere Tid. Ved Skydningen fra og paa
Ekernforde er den ene Side af salig Gefion bleven noget ristet,
og en preuSsifl GeneralstabSofficeer har taget den i Diesyn og
meget vred yttret: dennegang skulde det ikke blive ved Noter!
dct er vel sagtenS en Historie. Forovrigt er Armeen stadig
beredt paa at modtage et Angreb; Kl. 3^ staaeS op, Alting opsadles og holdes parat til Udrykning, Jnfanteriet staaer fra
Kl. 4—8 paa deres Allarmpladse, og Artilleriet kjores op dag
de ForskandSninger, hvorfra det flal gjore Gavn; der arbeides
stadig paa flere Vcrrker, og Dannevirke er nu den Bold, som
vil kunne modstaae ethvert Angreb af en meget overlegen Styrke,
nicn Slesvigholst. er vistnok ikke saa gale at rende Panden
imod den. — Det Halve af min Eskadron ligger nu detascheret
fast i Ellingstcd, og jeg kommer hver 4 de Dag paa Feltvagt i
Hollingstcdt, to gode M iil herfra, fra denne B y og norsten
lige til Friederichstadt er en total Oversvommelse af Treenen,
dct feer ud som et Hav med smaae Der og Hufe i, men hjcrlper os jo ganske umaadeligt og sparer mange Folk. — -------Jeg maa dog fortcrlle Dig, at jeg isondags paa min egen Haand
var i Kirke i Hollingstedt, hvor jeg af en Pastor Augustini
horte en tysk Prcrdiken, som siet ikke gesalbt mig; stakkels
Mand havde kun 3 Tilhorere; fortjener forresten Agtelse,
fordi Han, naar vi gaaer tilbage, med Kone og 5 Born fei
ger med öS.
D in trofaste Broder A.

236
116.
C. C. Ssnderbye til en Ben.
Iste Reserve-Jcrgercorps.

Ringkjobing-Egnen.

Omtrent sldst i September 1850.

ZErede Jens!
Du vil maaskee synes, at jeg har glemt 2 af de vigtigste
Dage, nemlig den 24de og 2ödeJuli, og af den Grund sporge:
hvor jeg da var? og her er det, at jeg og Offentligheden kommer i Strid, idet jeg har bragt i Erfaring, at Garderne staaer
allene som de, der tog Batteriet ved Jstcd Skov, hvilket syncS
mig uforklarligt, da jeg med mine Compagnies Kammerater var
dem, der forst tog Kanonerne i Besiddelse og drev Fjcnden paa
Flugt. Om jeg til Foranforte kan forklare Dig Gründen, da
skal samme v«re: at den 21de Ju li blev 2—3 Compagnie
af vores Corps udcommanderet til Tonder, og som Folge heraf
var vi kun Iste—4de med, og af den Grund ansat til at dcrkke
et Granat-Batteri, som ei kom for den 24de; men den 2»de
var det Modsatte Tilfcrldet, og vi laae paa det Sted, hvorom
der stredeS forlvivlet indtil Middag: da samlede vores BrigadeCommandor, Oberst Jrminger, hele sin Brigade og forkyndte
os, at det sidste Angreb skulde foretages paa Fjenden, og Han
haabede, at 6te Brigade ei var fremkaldt forgjcrveS. Derefter
commanderede Han os andre foran i Kjcrde, og vi avancerede
over den ncesten ufremkommelige Mose igjennem Kjcrden af 4 de
Forstcrrk.-B., og Skjcrbnen forer alt for mange Beviser for,
at vi var med, hvor det gjaldt, da 33 af vore Kammerater
laae dode og saarede inden IO Minutter, og der var det, at
vi fratog Fjenden 3 Kanoner m. m., og Garderne naaede os
der, og modig assisterede os, saa de fik mange Saarede og
Dode tillige, da Kämpen var rasende, men som derefter ophorte.
— Lignende anforeS her, idet de offentlige Blade forkynder, at
6te Bataljon har taget de 6 omtalte Fänger den 28de f. M .,
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som Grund hertil kan anfores, at vi i denne Tid var kun
I Comp. Jcrgere og stod^ undcr 6te B.-Commandors Commando; men her er det, at det Nedstaaende viser sig ved, at
vi stal kjcrmpe med Lovemod for Andres Fortjeneste; thi hvo
vil mrgte Gardernes Tapperhed den 25de eller chicanere 6le
Bataljon for om de engang gaaer tilbage; men hvad Soldat
af ZEre vil med Ligegyldighed see sig fluffet i Sandhedcn paa
de meest crrerorende Veie? Jeg er i denne Anledning af flcre
af mine Comp.-Kammerater anmodct om at foranstalte Rigtighcden indfort i Aviserne, og da Lciligheden er mig saa megct
asskaaren, var det mit scrrdeles Dnste, om Du i et dertil pas
sende Blad vilde foresporge: hvorledes Bladene kunne lyde til
hines Roes, medens Andre udovede Gjerningen, som her paalidelig er anfort. Jeg haaber Du selv sinder Veie og det
Fornodne, og ellers tilskriver mig igjen, da jeg strax sial svare
igjcn; og dermed maa jeg alt fortidlig afbryde med de ljcrrligste Hilsener til alle Bckjendtere, men iscrr til Dig med Kone
og Born fra din med Agtelse hengivne
C. C. Sonderbye.

117.

Frederik Knudsen til sin Broder.
Iste Reserve-Jcrgercorps.

Sors-Egnen.

FlenSborg 4 Oktober 1850.

Kjcere Broder!
D it Brev af 26de f. M. har jeg rigtig modtaget, og seer
derved til min störe Glcrde, at I er alle ved Helsen; jeg kan,
Gud voere lovet, bringe Eder den samme gode Tidende igjen
fra mig. Jeg kan tillige lader Eder vide, at jeg idag har den
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Fornoielse at besoge vores Broder; vel sandt, der er vel ikke
wegen Glcrde ved at see Ham i saa sorgelige Omstcrn bigHeber,
men jeg maa dog tilstaae, at det er mig en stör Glcrde at tale
med Ham, og efter Omstcrndighederne har det ogsaa ganfle gode
Udsigter med Ham. Han siger at det er blot et Par Dage
siden Han tilsendte Eder et Brev, hvorved Han bekjendtgjorde
sin tunge Skjcrbne for Eder; dersom I har faaet det Brev,
saa veed I jo allerede det Samme som jeg kan lade Eder vide,
at Han har deSvcrrre mistet sit Been. Jeg veed vel, at det er
en sorgelig Tidende for Eder, men hvad hjcrlper Sorg og Klage,
vi kan dermed Intet udrette, og vi maae Heller ikke overdrive
det, men huste paa, at Herren er den, der tildeler Enhoer sin
Skjcrbne, og Han er ogsaa mcrgtig til at understotte Enhver,
eftersom Han har Behov. I ScrrdeleShed beder jeg Dig, min
kjcrre Moder! at have Taalmodighed. Jeg indseer meget vel,
at det er Haardt for en Moder; men jeg indseer ogsaa, at Dn
kan dog ikke regnes blandt de meest Ulykkelige; thi tcrnk engang, der er jo dem, som har mistet begge Benene, eller begge
Armene; det er jo dog en meget haardere Skjcrbne; der er og
saa den Moder, som har havt to Sonner i Krigen, og de er
begge dsde paa Valpladsen; Peder har jo dog et frist Been, og
jeg er jo ganste ubefladigct, det vil jo dog blive en stör Glcrde
for Eder, om vi engang kommer hjem, og det haaber jeg dog
med GudS Hjcrlp. I maae Heller ikke frygte for, at Han ikke
bliver opvartet godt, thi det vilde vist blive vansteligt for Eder
at yde Ham bedre Opvartning end Han faaer her, og disse gode
Folk, nemlig Gjortler Bang *) og Hans Kone, dem er vi al
Tak flyldig; thi de besoger Ham hver Dag og tager dem af
Ham, som det künde vcrre dereS egen So n ; ogsaa mig har de
modtaget paa det Venflabeligste. De beder ubekjendt at Hilfe
*) Monden fra Nastved, Konen en FlenSborgerinde, begge Peder Kn ud sens cedelmodige Vclgjorcre under Hans lange Leie paa Lazarethet i
FlenSborg, hvor Hans venstre Been blev afsat efter Jstcd -Slaget, og
hvor Han dode den Lid e Oktober 1850, som Folge af BenetS A fsattelse.
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Eder. Jeg kom her til Byen iafteS og reifer herfra imorgen
tidlig. Nyt veed jeg Intet af, men vi venter hver Dag, at
der flulde skee en Forandring. Hermed vil jeg flutte med kjcrrlig Hilfen til Eder alle. Lev vel! det onfleS af mig, din
Broder
Frederik Knudsen.

118.
Ole Nielsen Kollernd til sine Foroeldre.
Iste Reserve-Bataillon.

FrederikSborg-Egnen.

FrederikSstad j29 Septcm b.— j 3 Oktober 1850.

. . . . Kjcrre Forcrldre!
Jdag tegner det til, at Tiden tillader det, at jeg kan faae
fuldendt bette Brev, som jeg begyndte paa i SondagS. Gud
vcere Lov og Tat, at jeg kan det, thi siden jeg begyndte bette
Brev og til nu har jeg gaaet det igjenncm, som viSselig ikke i
de paa 3die Aar, Krigen har varet, Nogen har seet eller Hort.
Nu vil jeg begynde fra i SondagS Asten og til denne Time.
Jeg ligger paa Torvet i FrederikSstad og fkriver og Kanonkuglerne suser over Hovedet paa os.
I SondagS Asten (29de Sept.) Kl. 7 kom der Ordre at
vi skulde stille paa Alarmpladsen, uden at vide hvor vi flulde
hen; Kl. 9 marserte vi igjennem SleSvig med en frygtelig
Stoi og Sang, saa Folk de sagde, vi var crgte Kulsviere. Da
vi kom igjennem Byen, kom der Vogne og kjorte öS et Par
M iil, siden gik vi den ovrige Bei i Regn og MoradS hele
Natten til om Morgenen Kl. 9, da kom vi til nogle Barakker
ved Svadsted, 1 M iil fra FrederikSstad, hvor vi blev til om
Mandag Morgen; da marserte vi til Staden omtrent Kl. 10.
Da vi kom saa ncrr, saa de künde naae öS, kom der strax en
16
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3—4 Kugler efter öS, men ramte Ingen. Siden kom vi ind
paa Torvet, hvor vi laae til Asten, men rcrdsomt vor det,
Bomber og Granater sprang over Hovedet paa öS og Tagsteen
raslede ned, og Hufe styrtede sammen, og Byen har brcrndt
siden i Sondags. I Tirsdags Astes marserte vi ud til Skandserne, hvor vi nu har vcrret paa Vogt i 2 Ncrtter og 1 Dag.
Den forste Nat fyrede Tydskerne med gloende Kugler og Bom
ber ind paa öS og Byen, ikke j Times Ophold, flere Steder
stod i lys Lue hele Natten. Jgaar Onsdag da regnede Kugler
og Bomber omkring os, saa det var frygteligt; 1 Kugle tog
Benene dort af 7 Maut» af 2det Comp, af vor Batt., men
sidste Nat kom kun enkelte Skud fra dem. Nogle og 40 er
begravet af Vores, Störstedelen enten uden Hoved, Arme eller
Bern, endnu kommer flere Kanonskud; Gevcrrernc gaae rast;
hvilken Rcrdsel at höre og see!
I Lordags begyndte de at flaaes; de har blevet ved siden
og bliver ved endnu; Tydskerne har skudt Ammunisjon bort for
flere 1000 Daler og odelagt den kille smukke B y, dcreS egne
Beboere; hvilke Rovere og Bodler det er; men det maa vcrre
paa dereS sidste Ende, de tvinger Byerne til at blive dansksindede. De havde 15 Kanoner paa Landet, 3 Kanonbaade og
1 Dampskib i Eideren, vi kun 6 Kanoner, deres 8 4 S , vore
6 a 1 2 ^ Skyts. Idag, da vi kom ind i Byen, havde Borgerne forladt deres Eiendomme og Alt hvad de eiede; mange
af Soldaterne haver maaskee faaet af Vcrrdi for 100 Daler
Hörer jeg efter Sigende, men jeg takker Gud, at jeg ikke kom
ind paa saadanne Steder, det var at bekomme, saa künde Begjcrrligheden maaskee vcrret stcrrk nok til at forfore til Syn d .—
Jdag har nok Tydskerne faaet Andet at bestille; vor Styrke er
nok gaaet paa dem fra Slesvig, derfor holder de nogenlunde
inde idag. Tydskerne havde besternt dem til, at de vilde have
Byen, men endnu har de ikke faaet den. Det kan ikke hjcrlpe
at skrive mere om bette, Herren vcrre med mig, da har det
ingen Nod, jeg haaber Herren forer Alting til voreS Gavn. —
Penge har jeg ikke synderlig af, men jeg haaber, de er ikke
langt borte; forresten sattes jeg saameget, men det vil jeg
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tie med. Nu begynder Tydsterne igjen. Farvel! sorg ikke,
kjcere Forcrldre.
EderS hengivne Son
Ole Nielsen.
iFortsattelse af soregaaende Brev.)
Koldenbyttel 4 Oktober 1850.
j M iil fra Staden.

Kjcrre Forcrldre!
Da jeg endnu ikke har faaet afsendt bette Brev fra i
SondagS, vil jeg endnu skrive et Par Ord. Jdag Kl. 8 marserte vi ud til den ncrvnte B y , hvor vi blev indqvarteret, men
ikke längere end til inat Kl. 2, saa flal vi alter ind under
Kugleregnen i 48 Timer, som nu har vedvaret i 7 Dage.
Tydsterne har fludt 8000Kugler og Bomber ind i Byen i den
Tid, Tirsdag og Onsdag 1500 Skud hver Dag. De har
fludt Ammunisjon dort for 100,000 Rdl., Storstedelen paa
dereS egen Bye, dog vel rettet efter os, men os har de ikke
gjort saa stör Skade uden ödelogt nogle Mennester; vore Bat
terie! har de jo steifet om Dagen, om Natten har vi bygget
dem op igjen. Med deres Infanterie har de ikke stormet synderlig frem, men Gevcrrilden har gaaet uafbrudt baade Nat og
Dag. Gud veed hvor mange Dage det flal blive ved; det er
rcrdsomt at tcrnke paa saamange Dage at vcrre under FjendenS
Kugler og at skulle til det Samme igjen. Det er besvcrrligt i
3 Ncrtter at ligge under aaben Himmel med Straae under sig,
og kan ikke see Andet for öS; men saa maae vi sove et Par
Timer ad Gangen og saa gaae op at varme os igjen, naar
Pladsen er til det; men i 2 Ncrtter har jeg ligget og staaet
paa en Plet, staaet en Time og ligget en, sove künde man ikke
faae Ro til, naar Kuglerne floi omkring öS. B i laae Dag og
Nat og morede os over at see de gloende Fugle, om Natten at
krydse paa tvcrrs og längs over os, og om Dagen at see der
salbt en Skorsteen, der et HuuS og undertiden lettedeS Jorden
under os; men Mangel paa Flefl og Brod kan jeg ikke sige
16»
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vi har lidt. Man kan noesten have Aarsag til at beklage de
Jndvaanere, som saaledes er odelagte, men de har selv kostet
Kanonbaadene til Tydskerne og fkjomket dem flere Dele, men
de har lavet R iiS til dereS egen Rumpe.
Det er en meget smuk Egn, det Ditmarsken; Jorden er
ligesaa feed som Smor, en Mcrngde Stude har Beboerne,
Bondergaardene er som Herregaarde, og dygtig rige.
Mine Skjorter og Stromper er simpelt; jeg har kun et
Par gamle Sko at gaae med i bette MoradS; et Par tynde
Stsvler har jeg, de var odelagt paa en Dag; saasnart jeg faaer
Penge er jeg nodt til at kjobe mig et Par Stovler, hvis jeg
kan faae dem. I haver vel modtaget det Brev, som jeg forlangte 10 Daler i, 5 til mig og 5 til min Slo f. Slutteligen
er jeg ved Helsen og et frit Mod, Herren sorge for alt Andet.
Farvel, kjoere Forcrldre, og sorg ikke. H ils Bekjendtere og
Venner. Levvel, kjoere Forcrldre og Peder, det onskeS af
Ebers oprigtige Son
Ole Nielsen Kollerod.

119.

R . Jorgensen til fine Foreldre.
Iste Reserve-Bataillon. FrederikSsund-Egnen.
Frederiksstad 7 Oktober 1850.

Kjoere Forcrldre!
Just som jeg i mit Brev af 4de denneS havde sluttet og
afsendt det, begyndte Bombardementet med en saadan Frygtelighed, at Tydskerne syneS baade at ville trodse Gud og Menneflene. De Heisede Blodflag paa dereS Dampfkib, som laa
i Eideren, og satte Byen i Brand, og Alt synteS at true til
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vores Undergang. Henimod Asten degyndte de at drage frem i
störe Stormkolonner imod vores Skandser; det var endnu den
rcrdsomste Affcrre, der har vcrret. Nu degyndte de at lode
Storni under en rcrdsom stumme! Musik; I kan troe, det var
rcrdsomt for os at höre paa; thi vi laae paa en Gaard H Fjerdingvei udenfor Byen; men da de, efter at vcrre flaaet tilbage
fra Skandserne. fortsatte Angrebet med foroget Rasen, kom der
hurtig Ordre til öS at rykke frem imod dem. V i befalede
öS Gud i Bold og drog rast fremad, men vistnok de fleste af
os var af den Mening, at det var den sidste Dag, vi flulde
leve, thi Granaterne floi öS om Orene. Da vi kom til Byen,
og den stulde vi heelt igjennem, Gaderne var tillige noesten
ufremkommelige, thi Husene ved Siderne stode i lys Lue og
endeel faldt ned paa Gaden, og Granater, Bomber og Gevcrrkugler gjorde det endnu dobbelt vansteligt for os at paSsere;
men Gud var med os, og der var kun nogle faae Mand af
vores Compagnie, der blev saaret. Efter at vi var kommen,
stormcde de Tydste 3 Gange, og de var kommet saa vidt, at
de var paa vores Skandser og havde endog plantet Fanen derpaa, men de blev med Bajonetten og Kolbcslag drevne tilbage.
Kämpen vedblev til Kl. 11 om Natten: da var det et sorgeligt
Syn, Byen stod i lys Lue, og udenfor Skandserne laae Tydflerne i Hobetal ihjclslagne. Det var den 6te Dag at Bombardementet varede, og den 4de Dag at vi var i Kämpenuden
mere Hvilc Nat eller Dag end fra Kl. 10 om Fmd. den
4de til Kl. 5 Eftmd., da vi rykkede frem. TydflerneS Tab
af Dode, som faldt i vores Hcrnder,er storre end vores Tab
i Slaget ved Jsted var af Dode, foruden de Saarede, som de
selv tog med. Vores Tab var i det Hoieste vist ikke over 100
Mand Dode og Saarede. V i fik tillige nogle Fänger, som
blev tagne ved det sidste Angreb. Dagen efter maatte vi veddlive paa Forpostcn og da vexlede vi rigtignok nogle Gevcer»
kugler med dem, men ikke af nogen Betydenhed imod detForbigangne. Siden har Bombardementet ophort, og idag er vi
ferst aflost af Forpost, efter
i 6 Dage ikkeat have
havt mere
Hvile end 7 Timer. Og iMorgen tidlig stak vi paa igjen.
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Een Ting vover jeg at bede Eder om, kjcrre Fader, om I ikke
künde faae Skomageren i storste Hast til at sye mig et Par
ganfke körte randsyede Fidtlcrders Stovler, thi her kan man
ikke engang faae Skotoiet repareret, og af den Aarsag maa jeg
gaae vaad om Fsdderne beständig............Nu afbryder jeg for
denne Gang med de kjcrrligste Hilsener til Eder, kjcrre Forcrldre og Soflende. Lev tusinde Gange lykkelig og vel, det
onskes af Ebers hengivne Son og Broder
R . Jorgensen.

120.
Ole Nielsen Kollernd til sine Forcrldre.
Iste Reserve-Bataillon.

FrederikSborg-Egnen.
Frederiksstad 10 Oktober 1850.

Kjcrre Forcrldre!
Da Leiligheden idag tillader det, saa tager jeg min Pen
for at skrive Eder et Par Ord til, efter at vi er bleven fcrrdig
med Tydskerne. Jeg haaber, at I har modtaget det Brev, jeg
begyndte paa Mikkelsdag og fuldendte d. 3die Oktober og skrev
et d. 4de og lagde udenom. Der vil I see, hvorledes det er
gaaet til her til om Eftermd. d. 4de, da jeg forseglede det.
Nu vil jeg begynde der, hvor jeg flap. Strax efter jeg haver
forseglet Brevet, begynder en uscrdvanlig stcrrk Kanonade, og
K l. 5 begyndte en stcrrk Gevcrrild. Tydskerne meente at floife
vore Forskandsninger og saa siden med dereS Jnfanteri at tage
Staden. Halve Snese Bomber og Kugler künde man tcrlle i
Lüften, rettede efter öS, Kanonerne gik saa stcrrkt, man künde
ikke tcrlle dem, 15000 stormede frem paa öS; vi var kun 3
Batailloner, de stormede 9 Gange; men Herren var med os,
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Han gjorde den danfle Arm stcrrk og styrkede vort Mod, saa vi
stob fast som danfle Helte og flog Fjenden tilbage; men frygteligt at tcrnke sig en brolende Fjende foran sig og en gloende
Jld dag sig af Staden, som Tydflerne havde fludt H Brand af,
saa Natten var saa klar som Dagen. Omtrent Kl. 11H blev
det efter 6 DageS uafbrudt Kanonade med Et nu stille, Tydflerne var flagne og flygtede, deres Dode og Saarede laae i
störe Dynger udenfor vore Skandser flere 100 i Tallet, som
Stsrstcdelen faldt i vore Hcrnder; dcreS Tab overflrider vist
2000, nogle og 30 Fänger tog vi, de kom op paa Skandserne og
vilde over og tage os, men vi tog dem. Det haardeste Slag,
Danmark har havt, men ogsaa den meest glimrende Seir.
Herren vcrre Lov og Tak i al Evighed, som hjalp öS, og som
haver bevaret mig for Fare. Den storste Deel af Bhen er
nedfludt og nedbrcrndt; det seer meget vcrrre ud end ved Frederisia ifjor; men det er meget flinke Folk, de begynde at flyttc
ind i Byen igjen, hvis Steder ikke er altfor odelagt. V i haver
ikke kunnet faae det Mindste at kjobe i denne Tid, men der
har vcrret Frivillige nok; vi havde det saaledes, at sendte vi en
Mand efter Band, saa kom Han med Viin, da sagde vi: har
Du ikke Andet end Viin? (det flal jeg erindre.) Nogle haver
faaet stör Vcrrdie; da de holdt op at fyre, fik vi Tiüadelse at
tage fra Luerne, hvad vi künde, jeg haver ubetydelig. Nu er
vi fri for Kuglerne, men maae paa Vagt hver anden Dag.
Gud give det havde Ende, Herren give mig Helsen, da gaaer
det vel godt; selv maa jeg vafle mine Skjorter, mit Skotoi er
simpelt, ingen Penge har jeg, men jeg er lige glad. — Herren
vcrre med Eder, kjcrre Forcrldre og Peder, farvel!
Ole Nielsen.
Efterflrift.
Om Fredagen gik Tydflernes Musik, og Soldaterne fik
saameget som de vilde dritte, saa de var ganfle svirende, og
om Aftenen fik de Brcrndeviin med Krudt i, for at de flulde
gaae paa som vilde Mennefler; dem vi tog tilfange havde ingen
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Stovler eller Stromper paa, Nogle havde ingen Buxer paa;
de stulde i Spidsen for at lcrgge Broer over og vcrre kette for
at forfolge os. Hvergang Tydsterne stormede, gik deres Musik,
men naar de gik tilbage, raubte vi Hurra, „Dansken har Seier
vundet" og bad dem komme igjen. De stormede 9 Gange,
men tilsidst künde deres Officerer ikke jage dem frem, det var
dem sagt, at hvilke kom tilbage uden at komme over, stulde
huggeS ned.
Ole Nielsen Kvllerod.

121.
H. Hansen til fin Familie.
Iste Forstccrknings-Bataillon.

Moen.

Lille Damievirke I November 1850.

Kjcrre Forcrldre og Brodre!
. . . . Jeg er ved Helsen og har det godt efter de Omstcrndigheder, man lever i, og derfor tager jeg nu til Pennen for at
bringe Eder min störe Tak for al den Godhed, I har viist
imod mig, at I har sendt mig baade Penge og Klcrder; men
det trcrffer og i en heldig Tid, da jeg har det brugeligt for
Dieblikket. Det er ingen Sag for Karle, som er i Krigen,
naar de kunS har Forcrldre eller Venncr, som de kan flrive til
En eller Anden; derfor bringer jeg Eder min Tak endnu engang for al den Godhed, I har viist imod mig; I har Medlidenhed med öS og tcrnker paa öS; I har viist ForcrldreKjcrrlighed imod öS, baade nu denne Gang og al den Tid,
siden den almcrgtige Gud bragte öS til Verden. Nu er jeg et
ungt Menneste og maa prove Verden nu i bisse Aaringer, og
vandre omkring bkandt Fremmede, men kan dog godt komme
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ud af det i Eenlighed, med hvem jeg kommer til. Gud veed
om jeg fkal prove saa meget som I , Mine kjcrre Forcrldre, haver
provet; siden den Tid jeg kan huste det, saa har der vcrret
wegen Fattigdom imellem öS, og vi alle har vcrret meget ringe
anseet, hvor vi er kommet frem; der vor I , Fader og Moder,
og vi alle var meget nedflaget i den Tid; men saa vendteBladet sig, og den som styrer det Hele, Han saae med Kjcrrlighed
til öS allesammen, saa at det blev bedre, saa at vi alle med
Strcrbsomhed arbeidede öS en Smule frem og fik betalt Alt
hvad vi flyldte ud, hvorfor vi alle maae takke Gud, at Han
har lagt sin Belsignelse i vort Arbeide. Der var ikke Mange
der kom bedre frem i de sidste Tidcr end vi der Listen fra,
naar vi fluide kjsre nogle Sieder hen, hvorfor jeg onster af
Hjertet, at I maae blive ved det til jeg kommer hjem. Peder
kan jeg ikke Hilfe Eder fra, formedelst jeg har ikke faaet det at
vide, hvor Han er kommet hen; efter det jeg har Hort, flal Han
vcrre reist fra Valdemars Slot til Kjobenhavn. Lev vel Alle,
det onfles af mig
H. Hansen.

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

Soro-Egnen.

Frederiksstad 12 December 1850.

Gode Ben!
D it Brev af 8de December haver jeg bekommet den 12te
og seer deraf, at I er alle ved en god Helsen. Jeg kan tilmelde D ig , at jeg er Gud vcrre lovet rast, men desvcrrre jeg
har mistet min kjcrre Kone. Du kan troe det er droit for mig,
da vi tillige maae doie saa meget Ondt og ikke veed, hvilken
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Time at vi bliver overrastet af Fjenden. Du kan troe, kjcrre
Ven, at jeg har aldrig oplevet saadan et Aar som bette; noar
vi er paa Forpost og bliver oaade til Skindet, saa kan vi lcrgge
os, naar vi kommer hjem, i vores gamle Halm, til vi bliver
torre; vi har ikke vcrret af Kürderne siden vi reiste fra Beile,
og Gud veed, om vi nogentid oplever den Tid at komme i en
Seng. Men Vorherre Han har holdt sin Haand over mig og
givet mig Mod og Krcrfter, derfor kan jeg aldrig fuldtakkc
Vorherre, fordi Han har vcrret mig en tro Ledsager paa hvert
mit VandringSfjed. Du kan troe, kjcrre Ben, at det gjor mig
hjertelig ondt, at jeg ikke künde opfylde min kjcrre Kones Dnfle
at komme hjem til hende; jeg gik til Oberstloitnanten *) og
Han lcrste Brevet; men Han sagde, om jeg vor Hans Broder,
saa künde Han ikke tillade det; men Han gav mig en Spesie og
jeg maatte blive at spise og drikke hos Ham hele Eftermiddagen;
Han viste mig Veien til Gud i Himmelen og tillige takkede mig
for at jeg havde stridt saa tappert ved Frederiksstad. I bisse
Dage har vi gode Paroler; de taler om, at til den20de saa
flulde vi forlade vores Stillin g, men desvcrrre det bliver vist
ikke det forste Aar . . . .
I bisse Dage er vi i en B y , som
hedder Svabsted, men paa Loverdag saa flal vi reise til Hytterne, saa der kommer vi nok til at spise JuleaftenS Nadver;
det bliver maaflee et Stykke bart Brod, for Pengene de kan
ikke flaae til, hvad vi flal kjobe, det er fire Gange saa dyrt
som paa Sjcrlland. Nu flutter jeg mit Brev med en kjcrrlig
Hilfen fra mig og til Dig og bin Kone og dine Forcrldre og
alle gode Venner. Lev vel, gode Ven.
Niels Nielsen Suserop.
Gode Ben! i bette Brev lcrgger jeg en lille Sang, som
jeg har digtet; jeg syneS den kan vcere passende efter min
Stilling.
H vor B slge n heit mod Kysten flaaer,
E n ganflc lille Hyttc staaer;

*1 Helgeseu?
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D er trindt omkring det hele N aS
E i mindste Plet af G ra S .
KunS Himmel, Hav og nogent S a n d
Omgiver Hyttens Drommeland.
E t Paradis er dog det Ste d ,
T h i der boer Kjarlighed.
E i S o lv ei G uld man finder der,
Men T o , som hör Hinanden kjcer;
Ku ns K ys og S m iil fra Laben leer,
Mens V ie l V ie l seer.
V i talte ei det mindste O rd,
Glemt er sor os den hele Jo rd ,
Dens S o rg , dens Smerte, Fryd og Fred,
T h i der boer Kjarlighed.
Men Skjcrbnen kalder og vi maae
E i langer T id lilsammen gaae,
T h i Fadrelandets P lig t jeg kan
E i svigte som en Mand.
Jeg gjor mig fardig til at gaae,
Endskjsndt jeg soler Hjertet flaae,
T h i maaflee jeg dog aldrig meer
M it elskte Hjem gjenscer.
Endnu en G ang dog, for jeg gaaer,
E t K ys ud as din Mund jeg faaer.
Jeg slutted hende i min Favn
O g navnte hendes N avn ;
.
Jeg drage skal nu bort i K rig,
Men aldrig jeg forglemmer D ig ,
D in inderlig Hengivenhed,
D in trofast Kjarlighed.
Je g flyndte mig i KampenS Lärm
O g brugte mandelig min A rm ;
Trin d t om mig saae jeg Venner salbt,
Men Fadreland det gjaldt.
Je g derfor udholdt Kämpen Heed,
T i l Fjenderne forlod det S te d ,
T h i Gud Han var min bedste B en,
H ans Kjarlighed er stör.
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N u Hytten ene staaer forladt,
T h i Doden savned Qvinden brat.
Je g künde ei modstaae det S to d ,
A t höre hun dar dod.
P a a Jorden stilles T o saa kjcrr,
I Him len vi jo samles der
I Kjcrrlighed, i Fryd og Fred,
T h i der boer Kjcrrlighed.

Anden Afdeling.
Forlsat Noekke af Lreve fta enkelle Soldaler.

I

Breve sra Ole Andreasen til sin Moder, sine Soflende,
Svoger og Benner.
2dct Jcrgercorps, 2det Compagni. JagerSpriis. Dodelig saaret
i Slaget ved Fredericia den 6te Ju li 1849.
1.
Helsingsr 28 M arts 1848.

Gode Venner!
Jeg vil endnu tilskrive Eder mens jeg er her i Byen; jeg
veed endnu ikke, hvorlcrnge jeg bliver her, men vi venter hver
Dag Marschordre at reise til Holstecn, som vi ikke blive fri
for. Jeg beder Eder for Alting ikke at vcrre formeget utaalmodige for min Bortreise, da det er meget usikkert, at vi nogen
Tid kommer i Slag; thi det kan jo blive afgjort i Mindelighed, naar vi kommer der. Jeg flal have kjobt mig et Par nye
Skoe, thi det er muligt, at vi kommer til at morschere den
meste Bei dertil; vel har Helsingors Borgere tilbudt 150Vogne
til at kjsre öS til RoeSkilde, og har tillige tilskrevet Roeskilderne
at fortscette vor Reise, og deraf kan man see, hvad Godhed de
har for os, og hvad Had enhver retsindig Danfk har til de
Tydfke, som uden stjellig Aarsag har kästet sig op imod dereS
retmocssige Herre og Konge. Tiden er kort, jeg kan ikke flrive
saameget, som jeg havde Lyst til, men jeg hilser Eder paa det
Kjcrrligste, alle gode Venner, og jeg vil tillige sende en Sang,
som er uddeelt til enhver af öS, hvilket er de indholdSrige Ord,
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som er nok til at opmuntre enhver crrlig Soldat, som er dansk
af Hjertet og som elfter sin Konge og Fcrdreneland.
Slesvig Tydsken ei maa have,
Da var Alt af Lave.
Intet Videre denne Gang, for Penge frygter jeg ikke, jeg har
endnu 2 blaae Sedler i min Tegnebog. Levvel! det onfles
af mig
Ole Andreasen.

2.
Geltost 14 A p ril 1848.

Kjcrre Venner!
Jeg kan nok vide, at I lcrngeS meget efter at höre fra
mig, og det glcrder mig at jeg har saa megen Tid, at jeg kan
give Eder en liden Meddelelse, hvorledes det gaaer mig. Jeg
er ved Helsen og det takker jeg Gud for, da det ikke er godt i
et fremmed Land at vcrre syg. B i lever et uroligt Liv, thi
siden den 3die April, da vi kom til Sonderborg, har jeg ikke
vcrret af Klcrderne; man kan ikke i et fjendtligt Land lcrgge sig
til Ro, men maa vcrre fcrrdig til at rykke ud, hvilket Dieblik
som helft. I har formodentlig Hort om Slaget ved Flensborg,
hvor Tydskerne fik det forste Kncek. DereS Tab anslaaes til
henimod 1500 Mand Dode, Fangne og Saarede. 800 blev
strax fort til Kjobenhavn, men de SaaredeS og Dodes Antal
veed jeg ikke bestemt. Men jeg veed, at Tydskerne kastede ikke
allene Baabnene fra sig, men de kastede endogsaa Frakke og
Hue (som de havde vcrret saa overmodige at scrtte et Dodningehoved i Kokarden paa) og lob igjennem Byen som de
vare pidskede; nogle skjulte sig i Husene i Byen, men vi opsnusede og fangede mange af dem. Jeg var ikke med i B a 
taillen; thi 2det Jcrgercorps havde den venstre Flanke og kom
en halv Time forsildig; thi ellers skulde vi have taget de fleste
af Tydskerne tilfange eller nedskudt dem, thi det var meest 2den
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Liniebataillon, som gjorde Udslaget, kun en ubetydelig Deel af
den danske Styrke. Kun faae Danske var dode og en 40Stykker saarede, det var kun lidt imod det Tab, som Fjenden leed.
V i er nu paa Marschen til Slesvig og RendSborg, og maoe
ligesaa godt gaae om Natten som Dagen, da vi saa hurtig
som mulig ville forfslge dem; men vi standseS undertiden, da
de borer Prammene i Sank og kaster Broerne af, for at vi
ikke fkal forfolge dem saa hastig. Jeg vil afbryde min Sk rivelse, da jeg ikke har wegen Tid, og jeg har skrevet 2 Breve
for, men jeg har ikke faaet dem fcrrdig, for Marschordren
lyder, og saa har jeg mattet dryde af. Hvis I havde noget af
Vigtighed at ville meddele mig, saa veed jeg ikke bedre end at
lade Fuldmcrgtigen skrive Udenskriften og lade den adreSsere til
Hr. Capitain von Hveberg vcd 2det Jcrgercorps, 2det Compagnie,
jeg kan ikke sige noget bestemt Sted, hvor vi bliver, thi idag er
vi her og imorgen 4 eller 5 Mile herfra. I har formodentlig
godt Veir til at arbeide i, men desvcrrre, I kan vel ikke. Intet
Videre denne Gang, end at jeg beder Jer at Hilfe alle Bekjendtere fra mig, at jeg er ved Helsen, og jeg onsker at I alle
maae beholde Helsen til vi sees igjen. Lev vel! det onskeS
af mig
Ole Andreasen.

3.
Sle Svig I S A p ril 1848.

Gode Benner!
Jeg vil i denne min körte Skrivelse tilskrive Eder og lade
Eder vide, at jeg Gudfkelov er ved Helsen, og det skulde glcrde
mig at höre det Samme fra Eder igjen. Der er Adskillige,
som har faaet Brev hjemmefra, og det vilde gloede mig meget,
hvis jeg ogsaa snart künde faae nogle Efterretninger fra Hjemmet, hvorledeS det gaaer Eder med Arbeidet, og om I snart
har tilsaaet. V i har her et yndigt Foraarsveir, og jeg haaber
ogsaa I der hjemme har godt Beir til Jer Gjerning. Hvad
17
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Krigen angaaer, da kan jeg ikke sige noget Starre, end hvad I
ogsaa veed der lijemme. Siden Bataillen ved Flensborg har vi
ikke havt noget Sammenstod med Fjenden, undtagen sidste Nat,
da de Fjendtlige havde taget nogle af vore Dragoner, som
havde vovet sig indenfor den fjendtlige Forpostkjcrde, men jeg
veed ikke, hvormange de har faaet, Nogle tale om en 10 eller
12, og det er jo sagtens nok; men det forflaaer kun lidt imod
den Skade, som vi har tilfoiet Fjenden; thi ikke at tale om de
Faldne og Fangne ved Flensborg, og mange Las af Vaaben
og Armatur, som dengang blev dem frataget, men hver Dag
lever hele Armeen godt paa HertugenS Regning; det deiligste
Slagteqvcrg, som man künde onfle at see, bliver hver Dag
flagtet i Mcengde til öS. I forrige Uge var 2det Jagercorps
i Cappeln, hvor vi tog 600 Gevcrrer, som Tydflerne havde
fkjult der, og ligeledeS er der i bisse Dage opbragt en heel
Deel Vaaben. Her i Byen ligger en stör Deel af den danske
Styrke, og idag blastes Generalmarschen og vi troede alle, at
Wiens Time var ncrr, men det var kun en Manöver for at
vanne os til i en Hast at rykke imod Fjenden om det skulde gjores
fornodent. Jeg har nu vcrret afkladt og i Seng i to Ncrtter, siden
at jeg kom paa den slesvigholsteenske Grcrndse, ellers har vi
maattet ligqe i Kladerne. V i er nu ikke nogen Time sikker
langer, da den tydske Armee staaer kun et Par M iil herfra, da
de er rykket ud af RendSborg Fcrstning, da det ikke maatte tillades dem af Preusserne at blive i Fcrstningen, for ei at den
fluide blive ödelagt, og vi onfler ogsaa jo for jo Heller at
komme i Käst med dem for at faae Ende paa det; thi det er
et kjedsommeligt Liv at gaae hver Dag og vente paa Udfaldet,
uden at vide, hvornaar man kan blive farbig med dem. Jeg
kan ikke forklare Jer, med hvilken Lyst enbver Mand gaaer,
naar man faaer Marschordre til at rykke frem, og saavidt vi
nu er kommet, har de heisetdet danfle Flag, undtagen her i
Byen og i Cappeln, hvor vi ikke nod den gode Modtagelse
som de ovrige Steder, vi kom frem; men det er naturligt, at
jo hoiere man kommer op i Holsteen, jo mere fjendtlige bliver
de, og det Gode de gjor oö, det gjor de mere af Frygt end af
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Velgjorenhed. Jeg har saa meget at skrive, saa jeg gjerne
künde skrive flere Ark op, men jeg kommer til at gjemme Noget
til en anden Gang. Jeg kan Hilfe Jer, og beder at Hilfe
igjen, naar I kommer til at tale med dcres Familie, som er
ved Batalionerne; der er mange, og iaftes drak jeg og Thygc
og den störe Peer og mange fleer Bekjendtere sra Joegerspriis
nogle Flafker Viin til Velkomst her i Byen. Ogsaa maae I
Hilfe Jens Christensen i Nygaardene fra Anders, som ogsaa er
ved Helsen. Jeg veed ikke Nogen her fra Joegerspriis, som
kom tilfkade i Slaget, endskjondt de Fleste var med. Intet
Didere for denne Gang, Papiret er for lille, men jeg flriver
snart igjen, thi jeg mener ikke det varer lcrnge for vi faaer
meer at vide om Krigen, hvordan det vil gaae. Jeg deder
Jer ikke at sorge for mig; thi jeg er ved et godt Mod, og
maa vcrre det, men jeg beder Jer saa godt som I kan at
sorge for Tingene der hjemme. H ilS alle gode Venner fra
mig at jeg er ved Helsen. Lev vel! det onfleS af mig
Ole Andreasen Joegerspriis.

4.
SleSvig 26 April 1848.

Kjcrre Moder og Benner!
Jeg vil endnu skrive Eder til og lade Eder vide, at jeg
Gud vcrre lovet er ved Liv og Helsen, men desvcrrre i preussifl Fangenflab, men Gudflelov det ikke er i tyrkifl Fangenflab;
det er dog christne Mennefler, vi er iblandt, og vi bliver be
handlet cfter Omstomdighederne ganfle godt. Jeg formoder, at
I nok har Hort, hvorledes det er gaaet os her ved Slesvig i
disse heilige Paafledage. Forste Paafledag om Morgenen K l. 8^
begyndte Slaget lidt Sonden for Slesvig, hvor vi dlev troengt
tilbage af en stör Overmagt af Preussere, og retirerede lidt
efter lidt ud Norden for Byen, og var Natten ikke salbet paa,
saa havde Slaget ikke holdt op endda. Det var en varm Dag,
17*
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en Fjerdepart faldt af 2det Jcegercorps Iste Compagnie den Dag,
og hvad der blev levnet den Dag, var ncrr gaaet i Floiten
Dagen efter, hvor nersten hele 2det Jcrgercorps blev obelagt.
V i blev tilbage paa en Feltvagt for at sikkre Armeen i Ryggen,
og for vi vidste af det, var vi omringet fra alle Sider. Käm
pen var hidsig paa begge Sider, men tilsidst blev vi overmandet
og taget til Fange. V i er nu paa Slottet Gottorp i SleSvig,
men vi venter at vi kommer til Rendsborg, hvor vi formoder
at blive til Krigen er forbi, og det var at onfle, at det snart
var forbi, thi jeg kan nok vide, at I der hjemme ogsaa foler
til Krigens Besvcerlighed. V i er en heel Deel Fänger, men
jeg troer ikke at have Skam af at lade os tage, thi vi flog
tappert, saalcrnge det var öS muligt, men vi blev omringet
baade af Jnfanteri, Kavalleri og Artilleri, saa vi tilsidst indsaae det Umulige i at forsvare os langer. De fleste af vore
Officerer ere faldne, vor Capitain v. Hveberg faldt i den Iste
Trcrfning ved SleSvig og voreS Oberstleutnant v. Styerup
faldt 2den Paafledag, da vi blev taget til Fange. Jeg kan ikke
angive noget Tal paa Dode og Saarede, men jeg veed det er
mange paa begge Sider. Jeg beder Eder ikke at vcere formegct
bedrovede eller sorge formeget for mig, thi nu er jeg dog sikker
for de fjendtlige Kugler, men jeg onflede dog Heller at voere fri
og flaae for min Konge og mit Fcrdreneland eller falbe med
ZEre end at voere fangen; men man maa vcrre fornoiet med
Skjcrbnen, som Gud vil tilflikke öS den. Jeg beder Eder at
Hilfe alle gode Bekjendtere og tillige Hilfe Peder Andersen ved
Fasanehaven fra Hans Son LarS, som ogsaa er fangen tilligemed mig, men jeg veed ikke, om Honsekrcemmerens Anders er
fludt i den sidste Trcrfning eller Han er undfluppet, thi en Deel
kom jo vel derfra, hvordan det saa siden er gaaet dem............
Jeg vil overlade alt Andet til Eder og gode Venner, og bede
Eder at voere ved et godt Mod til jeg kommer hjem, og det
varer maaskee ikke saalcrnge. Lev vel! det onfleS af mig
Ole Andreasen.

Stade 13 J u li 1848.

Kjcere Venner!
Da Tiden her falder mig saa lang, saa vil jeg for at
drcrbe Kjedsomheden flrive et Par Ord til Eder, og lade Eder
vide, hvorledeS jeg har det i mit Fangenstab. Jeg er vcd Hel
sen og har det efter Omstcrndighederne ganste godt; man kan
jo naturligviis ikke have det som man onstede, men langt bcdre
har vi det dog end Rygtet gaaer i Danmark. Man lever Hel
ler ikke aldeleS uden Fornoielser og Morflaber, om endogsaa de
kun intereöserer lidt. Man har Musik, Skucspil og mangfoldige Loier, som vi naturligviis selv maae gjsre öS, og som vel
ikke er efter den fineste Sm ag, men dog adspreder de Tankcrne
saalcrnge det varer. Man har, som der staaer i Comedien, sin
fuldkomne Frihed — uden til at gaae ud; man har Tusinde
Morflaber: — Reveillen om Morgenen, Bagten, som loses af
om Middagen, og Tappensiregen om Aftenen. Man kan sove
om Natten og fladdre om Dagen. Man kan spadscre hele
Pladsen igjennem, ligefra den ene Skildvagt til den anden, som
rigtignok ncrppe er 80 Skridt. E r det ikke deiligt? Kan man
onste sig bedre, naar man flal voere Fänger? Nei, kjlrre Pen
ner! som Fänger maa man voere fornoiet dermed, men jeg
behover vel ikke at sige, hvad jeg foler, naar jeg sammenligner
bisse Fornoielser med dem, jeg i min foregaaende lykkelige Tid
har nydt iblandt Mine kjoere Slcrgtninger og Penner. Jeg har
vel ikke fornsdent at sige, HvorledeS jeg er tilmode, naar jeg
sammenligner denne Sommer med de foregaaende lykkelige Aar,
da jeg var glad og munter i min elflede Families KredS, og
hvor man ved denne AarStid pleiede at voere i den travleste
Befljoeftigelse. Naar dengang den travle Host var forbi, imodesaa man med Glcrde den forestaaende rolige Binter; nu veed
man derimod ikke, om man tor ncrre Frygt eller Haab til den
forestaaende Vintertid, som man maaflee kommer til at tilbringe
paa samme Maade som Sommeren, eller, som rimelig vildc
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vocre, endnu mere sorgelig, hvis man skal blive her. Men man
maa haabe det Bedste, og vente Alting af Tiden, som nok vil
bringe lysere Doge i vort kjcrre Norden, og forjage de msrke
Skyer, som har leirct sig ober Danmark. Jeg har det Haab
til Gud, at ligesom Uveiret drog op fra Syd og soenkedc sine
tunge Skyer over vort kjcrre Fcrdreland, saa vil den fkarpere
Nordenluft, som blcrser fra Skandinaviens Kyster, igjen drive
dem tilbage og adsprede dem som Avner, og FredenS S o l vil
alter gjennembryde de sorte, tordensvangre Skyer, og tilsmile
Lykke, Held og Fred over Danmarks Sletter. Jeg har det
Haab, at Gud vil see i Naade til det uflyldige Danmark, og
befrie det fra de tydske Voldsmoend, som kun bringer Dod og
Ulykker, og som kun er kommet for at undertrykke det, hvorfor
vist ogsaa enhver Soldat, som bcrrer dansk Hjerte i Barmen,
med Fornoielse vil offre den sidste Blodsdraabe for Konge og
Focdreneland. Der er vel maaskee dem, som vil sige, at dersom vi, som her er, havde sorgtet som vi burde, eller i rette
Tid havde trukket öS tilbage, vi da künde voere fri for at vcrre
Fänger; men deri troer jeg, vi er fuldkommen undskyldte; thi
havde vi retireret tilligemed de Andre, da künde baade vi og
hele den ovrige Armee voeret blevet udsat for Overfald, og
künde have lidt et betydeligt Nederlag, hvorfor det var nodvendigt, at vi maatte offreS for det HeleS Vel, og dette mislykkedeS Heller ikke; thi da Fjenden stodte paa öS, fik de andet
at bestille end at komme videre den Dag *). V i fcrgtede imod
en 10 Gange storre Overmagt, som hurtig omringede öS og
beskjod os fra 3 Sider, og til den 4de Side var en stör utilgoengelig Mose, som paa den modsatte Side var stcrrkt besät af
Cavallerie. V i indsaae snart det Umulige i at nndkomme, og
maatte derfor beflutte at forsvare öS til det Dderste. Endeel
af Vore faldt, men mangfoldige Tydflere maatte her bide i
GrcrSset for vore Kugler, indtil vi tilsidst blev stormet med
Bajonetterne. V i havde nu kun to Ting at vorige, Dod eller
Fangenskab, og det sidste blev Resultatet, efterat vi i 2^ Time
*) D et er Trcefningen ved Overso, der er Tale om.
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havde udbredt Jld og Dod til alle Sider. Jeg har det Haab,
at naar cnhver banst Soldat fcrgter saa godt og sender saamange Tydstere til Evigheden, saa stal de nok bevare DanmarkS
8Ere og vise, at den nulevende Slcrgt ikke stal staae tilbage for
vore Forfcrdre, som alletider har freist vort Fodeland i TrcrngselenS Stund. — Jeg beder Eder at Hilfe min Moder, S o stende, Svoger og Venner at jeg har det ganfle godt, og ikke
som Folk i Danmark troer, at vi have det saa stet, som der er
skrevel i somme Breve, som er kommet hertil. H ils min Mo
der at jeg har bekommet de 5 Rbdl., som er sendt mig, og jeg
har tillige en Hilfen fra Morten til Frants og til hanS Forcrldre, at Han er ved Helsen. Lev vel! det onstes af mig, EderS
oprigtige og kjcrrlige Ven
Ole Andreasen JoegerSpriis.

6.
Faaborg 16 September 1848.

Kjcrre Moder!
Jeg kan nok tcrnke at I lcrngeS efter at hsre fra mig,
da jeg ikke i saa lang Tid har flrevet hjem, men Aarsagen har
vcrret, at jeg beständig troede at jeg mundtlig flulde melde
Eder min Bcfrielse fra det tydfle Fangenstab, som Gud vcrre
lovet nu er fleet, men Tiden bliver ved at haleö hen, og nu
taleS der om, at vi ikke bliver permitteret for det Forste, hvorfor jeg vil underrette Jer om, at jeg er ved Helsen og har
det meget godt. Den 4de dennes oprandt den for öS saa
glcrdelige Dag, da vor Frihed dlev öS forkyndet, og samme
Dag blev vi paa et Dampstib fort til Altona, hvor vi overnattede, og ncrste Morgen blev vi paa Jernbanen kjort til
Rendsborg. hvor vi af den provisoriste Regjering fik Frokost,
og blev derefter paa Bondervogne kjort til Ekernforde, hvor jeg
var i to Noctter og en Dag, da vi flulde paa to Dampstibe,
og det ene ikke kom forend Dagen efter det andet, og jeg var

264

i dereS T a l, som maatte tilsidst. Den 7de om Aftenen ankom
vi til Faaborg i Fyen, og om Morgenen den 8de maatte vi
igjen ombord og seile til Sonderborg paa Als, og morschere
til Eorpset, som laa 2^ M iil derfra. B i blev nu indqvarteret
i en Londsby, hvor vi forblev til Köngen kom den 13de, hvor
vi var med til Revye og hvor Hs. Majestcrt uddeelte Ridderog DannebrogSkors til de tappre Krigere, som havde udmcrrket
sig i Slaget ved SleSvig eller Oversoe. Den 8des?j kom hele
2det Jcrgercorps til Faaborg igjen, for som der sagdes at begive sig paa Hjemreisen, men paa Grud af Uroligheder i Hol
steen taleS der om at vi flal forblive i Fyen indtil videre. Da
jeg nu, Gud vcrre lovet og taktet, er kommet paa fri Fod igjen,
saa er der endeel Smaating, jeg trcrnger til, for at vcrre
ordentlig paaklcrdt, da man som ostest faaer Lost hoS honette
Folk, hvorfor jeg beder Eder at sende mig nogle Skilling, men
ikke andet Toi, da der nu ikke er at frygte for, at de flal
gaae feil, da jeg er kommet i vort eget Land, og i Tilfcrldet
at vi flulde komme herfra, da kan I blot adressere Brevet til
2det Jcrgercorps Iste Compagnie ved den danfle Armee, mit
Navn veed I , men mit gamle Nummer har jeg ikke meer.
Paa Revyedagen talede jeg med Peder, Han bad mig at Hilfe,
Han er ogsaa i Fyen, men jeg veed ikke hvor............Lev vel!
det onfles af Jer hengivne Son
Ole Andreasen.
7.

Barnehoigaard pr. Faaborg 23 Oktober 1848.

Kjcrre Moder og Soflende!
Da jeg i den sidste Tid har faaet adflillige Breve fra
gode Bekjendtere, baade fra Hjemmet og fra Jylland, saa forundrer det mig dog meget, at jeg ikke i saa lang Tid har faaet
noget fra Jer Haand, uagtet jeg nu i over störten Dage har
ventet stcrrkt derpaa. Jeg har, som I veed, faaet de 5 Rbdl.,
som blev mig sendt det forste jeg kom her til Fyen, og siden
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har jeg ikke faaet Skrivelse hverken hjemme fra eller fra FrantS,
men berimod har jeg faaet Brev fra Lars Hansen og fraHonsckrcrmmerens Anders, som jeg igjen har tilskrevet. Jeg tvivler ikke paa
at I jo nok har tilskrevet mig, men maafkee Brevet er gaaet feil eller
ogsaa dct er paa Reisen til mig, i saaFald bekommer jeg dct nok. Jeg
har Hort, at det idag skulde vcrre en Afgjorelses-Dag, om vi
skal have Krig eller Fred, og hvis det sidste bliver Tilfcrldet,
som vi alle onfker, saa venter jeg dog at komme hjem i Vinter.
Dog onste vi ikke, at Freden skulde blive til Skade for den
danske Nations ZEre, og vi kunne una'gtelig ogsaa have Morskad af at tugte de hovmodige og frcrkke Oprorere, og komme
vore betrcrngte og troe danske Brodre til Hjcrlp i Slesvig, naar
det kun ikke var paa en saa bcsvcrrlig Aarstid, som der nu
forestaaer os. Da jeg skrev Eder til sidste Gang, var jeg glad
over at vi fik saa god Lonning, men der er nu forcgaaet en
ma'rkelig Forandring i Sold - Finantsvcrsenet; thi istedetfor at
vi fsr fik 22 ß om Dagen, faaer vi kun nu 10 ß, da vort
Bespisningstillcrg er os fradraget og bliver fra Compagniet be
talt til vedkommende Vcrrter. Det er altsaa saameget mere
fslende for dem, af hvem Vcrrterne ikke tog nogen Betaling,
som var Tilfcrldet med öS, som ligger her i Qvarteer hos Hr.
Skovrider Berg, men som nu naturlig vil blive fo rb i............
Jeg har faaet to Par frivillige Stromper, hvoraf det ene Par
er udmcrrkede lange hjemmebundne Stromper, men det andet
Par har jeg opslidt; ogsaa har jeg faaet2gode frivillige Skjorter, som var aldeles nye, saa at jeg ikke trcrnger til Linned.
Uagtct at jeg veed, at I har det knapt med Penge iaar, saa
beder jeg Jer dog, hvis jeg skal blive borte i Vinter, at sende
mig en G riiS at holde Juul med, da jeg Hörer, at I har 10
Grise, som I har anflaaet til 100 Rd., og da vor Lonning
kun bliver ringe, og her er saa oste Anledning til at bruge
Penge, om ikke i det Store, saa gaaer der dog alletider et Par
Skilling med, naar man kommer til Faaborg, som skeer somme
Tider to Gange om Dagen, da jeg er ved Bagasien, og som
Folge deraf gjor jeg nu ingen anden Tjeneste end hvad som
der fordreS af mig som Bagasiemand............Lev vel!
Ole Andreasen Jcrgerspriis.
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8

Bjernegaard 1 November 1818.

Gode Denner!
Med Lcrngsel har jeg ventet den Dag, da jeg künde meddele Jer den glirdelige Efterretning, at jeg snart med Gudö
Hjcrlp künde Hilfe Jer i mit kjcrre Hjem. Jeg er nu, Gud
vcrre lovet, kommet paa Sjcrllands Grund igjen; den 29de Ok
tober forlod vi vort Cantonnement i Fyen, og igaar den 31 te
ankom vi til KorSor, og idag imellem Ringsted og Soroe, hvor
jeg er indqvarteret. Den 6te flal vi permitteres efter Bestem
melsen, og jeg haaber at komme hjem og spise MortensgaaS,
men alligevel flal I ikke gjore Jer Uleilighed med at hente
mig, da det künde hcrnde sig at vi ikke blev reisefcrrdige i de
forste Doge. Jeg beder Jer at undflylde den daarlige Skrift,
da det er flrevet i en HelvedeS Hast. H ilS alle gode Venner
at jeg kommer snart. Lev vel! det onfleS af mig
Ole Andreasen.

S.
MelS Pr. Nordborg 19 M a rt- 1849.

Gode Denner!
............ Jeg vil tillige lade Dem vide, at jeg er indqvarteret
hoS en Fifler toct ved Stranden, og at jeg imellem fordriver
Tiden med at gaae paa Jagt og Fiflerie, iscrr gaaer jeg paa
Jagt efter Maager og Storkeunger, som her er nok af, men
desvcrrre, jeg faaer kun lidt. Jeg vil ogsaa lade Dem vide, at
jeg har gjort et Spring, siden jeg blev indkaldt, men det er
kun et lille Spring, det vor ikke saa stört som det, Hr. Redak
tor Hansen gjorde, da Han sprang fra Skomager og til Redak
tor, men det er dog et Spring opad, idet jeg sprang til og fik
4 ß meer om Dagen end forhen. Jeg fik en Snor og blev
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Jager. Jeg skulde og fortcrlle, at jeg har seet Tydskerne paa
deres Strandposter, og nogle af vore Folk var roende i en
Baad over ved deres Vagt, men vel at marke, udenfor Gevarfkudsvidde; men da de narmede sig derover, kom de ud af
Bagten og ned til Stranden, hvor de gav hverandre af en beflidt Kave, isar var en tydsk Sergeant, som vi har, dygtig til
at udskjalde dem. Jeg vil nu afbryde min Skrivelse og dede
Dem at Hilfe alle gode Benner . . . .
Ole Andreasen JagerSpriiS.

10.
Avendyl paa Sundeved 4 A p ril 184!».

Kjare Denner!
Bed min Afreise lovede jeg at skrive Eder til, saasnart
som der havde varet noget Slag, og da saadant er forefaldet
igaar, saa vil jeg skrive Eder til og lade Jer vide, at jeg er,
Gud vare lovet, kommet derfra med Liv og hele Lemmer, endfkjondt det imellemstunder gik varmt til. B i drog fra Augustendorg om Morgenen K l. 1, og K l. 6 drog vi ovcr Broen ved
Sonderborg og marscherede imod Tydskerne, som vi stodte paa
lidt over en M iil fra Sonderborg ved en lille Bye som heb
Asdol, hvor de havde sat sig godt fast, men som dog maatte
vige efter nogen Modstand. Men nu begyndte deres Artilleri
at besknde os stärkt med Granater og Kugler, og vores Artilleri
künde ikke komme til at gjore nogen Virkning, da de holdt saa
lavt. Der var altsaa ikke andet for, end at gribe til Bajo
netten, for med den at fordrive deres Kanoner. Deres Jnfanteri stormede vi fra et Hegn til et andet, og tilsidst gik vi loS
med Bajonetten paa deres Batteri. Et levende Hurra virkede
saadan paa Tydskerne, at de i vild Hast maatte retirere med
deres Kanoner, efter at de forst provede vort Mod med en
Kardcrtflregn, men nu forst lod et dansk Hurra saa Jorden
fljcelvede derved, hvorpaa de tog Flugten. I 4H Timer varede
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Fcrgtningen tillands, men fra Soen blev de dog ved at flyde
noget lcrngere, men da vi naaede Gravensteen, saa lod vi os
noie. V i fik 3 Fänger, men hvormange Dode Fjenden har,
veed jeg ikke, men voreS Tab var ubetydeligt, kun en Mand
ved vores Compagni, som mistede sit ene Been, og jeg troer,
det var den eneste ved hele Corpset. Jeg talte med L. Caspersens Hans efter Bataillen, men det var ligesom forrige Gang,
kun et Goddag og Farvel, men baade Han og Anders var kom
met godt fra det. Endnu i Eftermiddag bombarderes der stcrrkt
ved Gravensteen fra Kanonbaadene. I maae ikke vcrre bange,
hvis det stak vare noget, forend I Hörer fra mig igjen, thi det
er meget sjelden, at vi nu kan faae Leilighed til at flrive; dette
har jeg ligget paa en Steen og skrevet. Lev vel! det onskeS
af mig, Ebers tro Ven
Ole Andreasen JcrgerspriiS.

11.
Vestermark Pr. Sonderborg 21 A p ril 1849.

Kjcrre Svoger!
............ Det Forste, jeg har at underrette Dig om er, at jeg
er ved Helsen, og jeg onsker at sporge det Samme fra Dig og
Familie igjen. Jeg har, som Du nok har seet af de Breve,
som jeg har sendt hjem, allerede vccret i to Fcrgtninger med
Tydfkerne, men hvor jeg dog, Gud vcrre lovet, er kommet uskadt
fra. Der var en slem Trcrfning Langfredag, men der var jeg
ikke med, ligesom jeg Heller ikke var med den 13de ds. paa
Dyppel Bakke, hvor Tydfkerne ganske tidlig og for Dag angreb
vore Forposter og drev dem tilbage til Brohovedet ved Sonder
borg; med hidtil stulde de komme og ikke loenger, thi nu blev
det Dag, og nu begyndte vore faste Batterier at Hilfe god
Morgen til dem. Dette fortrod Tydfkerne, og for at kunne
Hilfe ordentlig igjen, senkte de 16 Kanoner ned mod vore faste
Batterier, og nu begyndte en heftig Artillerikamp, som var det
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frygteligste Uveir, man kan tcrnke sig, som varede omtrent en
halv Time. Det var som det heftigste Tordenveir, Knald fulgte
paa Knald, og de susende og brolende Bomber og Granater
gjennemkrydsede Lüften i alle Retninger. V i var imidlertid ved
den tidlige Vaabenlarm kommet paa Benene, og Nysgjerrighed
forte os op paa Bakkerne for at betragte dette frygtelige Skuespil, men hvor det snart blev farligt at opholde sig, og vi
maattc romme Gaarden, hvor vi var indqvarteret, da vi ikke
var sikker for Kuglerne, da det var i Skudlinie efter vore
Batterier. V i morede os da med at samle de fjendtlige Kugler,
som kom udmattede ned til öS, og mange blev dem sendt tilbage fra vore Batterier. Fcrgtningen varede en halv Time,
hvorpaa dereS Kanoner var bragt til Taushed, og de maatte
flyndsomst trcrkke sig tilbage, »den at man siden erfarede mere
til deres Artilleri den Dag, og lOde Bataillon rykkede nu rast
frem og bemocgtigede sig to 12-pundige Malmkanoner; to var
der imidlertid til, men da Hjul og Lavetter var itustudt, saa
var de ikke til at bringe med, men der opstod nu en haard
Jnfanterifcrgtning om dem, da Tydflerne nodig vilde forlade
dem. De vedblev da ncrsten den hele Dag uafbrudt med en
levende Jld paa hverandre; naar Vore avancerede for hoit op
paa Bakkerne, saa maatte de igjen trcrkke dem tilbage, og det
Samme var Tilfcrldet med Tydflerne, naar de kom forlangt
ned mod Stranden. Der salbt vel endeel af Vore, men det
var intet at regne imod det Tab, som Fjenden leed, iscrr da de
ligesom de Danfle vilde storme med Bajonetten, og Vore vilde
da ikke, som Tydflerne pleiede, lobe, men blev staaende og flog
dem kräftig tilbage igjen. Henimod Asten aftog Slaget vel en
deel, men dog vexledes enkelte Skud lige til det blev morkt.
Der har i den senere Tid ikke vcrret noget af Digtighed, med
Undtagelse af en kort Daabenhvile, som var affluttet igaar paa
2 Timer, og benyttedes til at opsamle de Dode, som laae i
Ncrrheden af de to tydfle Kanoner, da der Ingen künde komme
noer til dem, da de laae imellem begge Kjcrderne; thi Tydflerne
vilde ikke tillade Vore at komme der af Frygt for, at de fluide
fornagle Kanonerne; men bemeldte Vaabenhvile afbenyttedes da
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paa begge Sider til at tage hver S it tilbage, som endnu laae
paa Valpladsen. Der var ogsaa for nogle Dage siden en stör
Mcrngde Tydskere forsamlede i en af de afdrcrndte Gaardes
Ruiner, men som de troede dem meest sikkre, kom 4 Bomber
paa eengang ind til dem fra vore Batterier, og den mindste
Deel kom ufladt derfra, da baade de sprungne Bomber og de
utallige Steenstumper, som derved kom i Gevcrgelse, gjorde
frygtelig Virkning. Jeg veed snart ikke mere Nyt at fortcrlle
D ig ; jeg vil nu fortcrlle en Smule om hvorledeS vi lever her
i Felten. V i venter hver Asten, naar vi lcrgger os i vort
Straa, at vi inden Dag skal purreS ud, da man formoder, at
Tydskerne en eller anden Nat vil prove at gaae over til os,
men lad dem kun komme, her er til dem, og for at vcrre be
redt til at tage imod dem, maa man lcrgge sig med alt sit
Lcrdertoi paa, med Undtagelse af Gevcrr og Tornyster; det er
da ikke saa behageligt at sove, men Banen er jo det halve Liv,
siger man, og det er ogsaa Tilfcrldet, det mcrrker man i bisse
Tider. Jeg vil nu afbryde min Skrivelse for denne Gang, og
bede Dig at Hilfe bin Kone og alle gode Venner. Lev vel! det
er mit oprigtige Dnske. Venflabeligst
Ole Andreasen Jcrgerspriis.

.

12

Barakkerne ved K ja r paa A ls 20 M a i 1849.

Kjcrre Svoger!
D in meget velkomne Skrivelse af 13de dS. har jeg med
Fornoielse modtaget idag, og det glcrder mig meget at fee deraf,
at I alle er ved Helsen, hvilket Du ogsaa kan sporge fra mig
igjen. Det glccder mig tillige at höre, at Rügen tegner godt,
ligesom jeg ogsaa haaber, at Vaarscrden bliver god, da der
uden Tvivl er kommet god Regn i den sidste Uge, da der er
kommet en velsignet Regn i nogle Dage i Trcrk, og jeg takker
D ig tillige, fordi jeg feer at Du har lidt Omsorg for mit
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Hjem, og jeg beder Dig fremdeles at have lidt Opsyn dermed,
da det er en stör Trost, at jeg veed, at der er Nogen som har
Omsorg derfor i min Fravcrrelse. Hvad dit Tilbud angaaer,
om hvis min Pung flulde blive let, kan jeg ikke noksom takle,
men for Dieblikket er den dog saa vcrgtig, at den kan endnu i
nogen Tid holde sit Veir, men hviS det skal vcrre, at den bliver tydsksindet, da er det mig meget kjcrrt at jeg veed, hvor
jeg kan faae den dansk igjen. Hvad Krigen angaaer, da har
jeg en lille Smule at fortcrlle om en lille Kanonfcrgtning imellem vore faste Batterier og Fjendens Batterier paa Dvppelbakke. Fjenden angreb forst en af vore Kanonbaade ved So n 
derborg, og efter at have skudt et Par Skud paa den, begyndte
deres forreste Batterie at beskyde vore Batterier paa Als, og
efter at de havde fyret omtrent en halv Snees Skud, begyndte
vore Batterier noesten alle paa een Gang, saavidt de künde naae,
og med en voldsom Kanontorden overdovede de snart Tvdfkerne,
endstjondt de fra forst of fyrede paa Kraft. Nogle Bomber
faldt ind i Sonderborg, men gjorde ingen Skade af Betydenhed, en Artillerist og et Par Mand af 4de Batallion, som var
paa Vagt i Brohovedet, blev saaret, men ikke farlig, og en
Ordonnantshest mistede omtrent et A Kjod af det ene Bag
laar. Fcrgtningen skeete i Torsdags, som var ChristihimmelfartSdag, og vores Compagnie var just ogsaa den Dag paa Kystvagt, men jeg var fravcrrende, da jeg var Ordonnants hos Hr.
Brigadecommandoren Oberst v. Rcrder ved 6te Brigade, som vi
staaer ved........... Din hengivne Ben
Ole Andreasen JcegerSpriiS.

13.

Bollerup ved Augustenborg 30 M ai 184S.

Gode Benner!
. . . . Jeg lever vel her i et Land, som Naturen har velsignet
med alle de Dndigheder, som den er istand til at frembringe i
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de nordlige Lande i denne behagelige Aarstid og paa en Plet,
som er en af de meest indtagende i Danmark, hvor Fuglenes
muntre Sang gjenlyder i Skovens tcette Hvcrlvinger, som omkrandser den bugtende Strand; et Sted som den, der var fodt
og opdraget her, forgjcrves vilde söge Mage til. Det er det
saa bekjendte Augustenborg. Men hvad er al den Herlighed
som omgiver mig, naar jeg sammenligner det med de jcrgerSprisfke Skove og Strande, som vel staaer tilbage for hine i
Skjsnhed og Beliggenhed, men som dog er mig saa kjcrre, da
jeg der er fodt og opdraget, og hvor jeg eier Alt hvad der Kin
der mig til Livet, mit Hjem, Familie og Venner! o Intet er
istand til at erstatte hvad jeg tobte, da jeg maatte forlade det
kjcrre Sted, for jeg igjen kan vende tilbage til Eder, men desvcrrre — den Tid er maaskee endnu langt borte, da der kun
vifer sig en mork Fremtid for öS, men der siges som et gam
melt Ordsprog: naar Noden er haardest, saa er Guds Hjcelp
ncrrmest, og i det Haab er vi alle tröstet. Det er uncrgtelig
et for Danmark hoist ulykkeligt Tidspunkt, og man maa af
inderste Hjerte onske, at Freden snart maatte komme istand,
naar det künde skee paa en for Danmark crrefuld Maade, da
vi i modsat Fald maae söge at holde dem (nemlig Fjenden)
Stangen saalcrnge som mulig, og vente til vor Sag bliver veiet
i RetfcrrdighedenS Vcrgtskaal, hvor vi alle haabe, at den skal
staae sin Prove, og med det Haab vil vi toalmodig oppebie det
Oieblik, da de mcrglende Stormagter vil lcrgge alvorlig Haand
paa Vcrrket, for med vcrbnet Magt at gjore Ende paa Striden,
saafremt ikke det Gode kan hjcrlpe. Der gaaer her et lost
Rygte om, at russiske Hjcrlpetropper skulle vcrre ivente, men da
man saa oste er skuffet ved noget Lignende, saa er man ikke
tilboielig til at troe det. Det var meget onskelig at det var
sandt, da der ellerS ikke er Udsigter til KrigenS Ende, og man
künde maaskee ved den Leilighed dog faae den Fornoielse endnu
engang at prygle dem Skindet fuldt, som de saa godt fortjener. — Jeg vil til Slutning bede at hilse alle gode Venner
og Bekjendtere, at jeg er ved et godt Mod, og har det efter
Omstcrndighederne saa taaleligt, da man ikke kan vente at have

273

det meget godt, naar man fkal ligge i Felten. Lev vel! det er
mit oprigtige Drifte, og fkriv mig til om hvorledeS det gaaer
med Alting derhjemme. Denfkabeligst
Ole Andreasen Jcrgerspriis.
14.

Vollerup 16 Juni 1849.

............Det Gode vi har er jo rigtignok snart overseet, men
naar man under disse Omstcrndigheder har Helsen, saa kaldcr
jeg det godt. Der taleS nu om, at vi, som er paa Als, flal
snart reise til Jylland til at understotte General v. RyeS B r i
gade, hvilket iscrr skulde angaae lste og 2den kette Batallion og
2det Jcrgercorps, men for Sandheden kan jeg aldeleS ikke indestaae, men vores Ofsicerer er ncrsten ogsaa af den Mening, at
vi nok kommer til at reise herfra, og vi vil da udentvivl faae
meer at tage ivare end her paa Als, hvor vi har kunnet gaae
hver Dag og seet os gal paa Tydfkerne, »den at vi har vcrret
istand til at hcrvne öS rigtig paa dem. Der har i den senere
Tid forefaldet adskillige Leier fra TydskcrneS Side; saaledes
senkte de for nogle Dage siden et Par Skibe Herover til Kysten,
det ene kuldseilede midt i Sundet, og man veed ikke hvad Ladning det forte, da Vroget ikke er kommet i Land paa vore Kü
ster. Det andet derimod naaede lykkelig Land, og indeholdt en
Skrivelse fra Soldoterne til os, og Jndholdet var, at de vare
Brunsvigere, og at de snart lystede at tage en Dyst paa Liv
og Dod med os, og Skibct var Erstatning for Christian d. 8de,
som ved Ekernferde blev skudt i Brand. Skibet, som de sendte
os, var en Kasse, som de havde taget hos Bonderne og sat
Mast og Se il paa, men det künde ncrr blevet dem en dyr
Spog; thi da de saae, at Skibet ncrrmede sig Land, forsamlede sig en Deel ved Strandbredden, og da en Artillerist fra
Batterierne hentede Fartoiet, raabte de et lystigt Hurra. Bore
Artillerister blev kaldt til Kanonerne for at lade et Par med
Kardcrtfler; men aldrig saasnart moerkede Tydfkerne det, for de
i storste Hast spredte sig til alle Sider. Hvad deres Dnske
18
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angik, at de onflede at tage en Dyst med os, da kan de vist
ikke onfle det hellere end vi, da alle Mand har scrrdeleS Lyst
til at tage dereS Batterier paa Dyppel Banke, som ligger saa
ubeleiligt for Als, og iscrr for Sonderborg, som maaskee tidlig
eller seent vil komme til at troe paa det, hvis ikke dereS Skandser bliver forstyrret. B i er paa det Strengeste forbudet at
sende Sva r tilbage til Tydskerne, og har strax til vore Officerer
at aflevere Alt hvad der maatte blive öS sendt. Hvis vi kommer til at forlade A ls, saa troer man at Russerne skal bescette
Den, og hele den danske Armee i Forening drive Tydskerne
ud af Jylland, hvis vi kunne? men som jeg ikke tvivler paa,
naar ikke Tydskerne stk flere Trapper hertil end de for Tiden
har i Jylland, og det vilde blive en stör Gloede, hvis vi künde
befrie de betrcrngte Jyder fra dereS Plageaander, som ncrsten
udsuger Blodet af deres Aarer. De stak vcrre saa udpiint, at
de mange Steder maae tigge Brod af Fjenden, og naar man
Hörer sligt, maa cnhver dansk Soldat brcrnde af Lcrngsel efter
at komme i Käst med saadanne Banditter, naar Styrken künde
vcrre nogenledeSlige paa begge Sider, eller saa de dog ikke
fluide vcrre meer end 3 imod 2 af öS, thisaatroer jeg, at vi
snart flulde vise dem Beien ud af Landet. Det er ellerS glcrdeligt at höre, hvorledes General v. Rye med sin lille tappre
Flok saa heltemodigt kan forsvare sig imod en saa mange Gange
stcrrkcre Fjende, og alt imellem at gjore en Deel Fänger af
dem, hvilket alt spaaer os et godt Udfald af Sagen, hvis vi
kommer der. Om den Foegtning, som fandt Sted paa Dyppelbakke den 6te ds., har I formodentlig nok Hort det Ncrrmere
af Aviserne, og da det nu er saa gammelt, vil jeg ikke videre
omtale det, og da jeg tillige ikke var ncrrvcrrende eller künde
see, hvorledes det gik til. Saameget veed jeg, at vore Forposter drev Tydskerne tcrt op under deres Batterier, saa at
Fjenden befljod vor Kjcrde med Kardcrtfler, men Udfaldet blev
for vore Forposter godt, men derimod leed Sonderborg endeel
af dercS Bomber og Kugler. Siden den Tid har Alt igjen
vcrret roligt til Natten imellem den I4de og 15de, da Tydskerne
provede paa at omringe og tage en lille Feltvogt af Dores, men
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det mislykkedeS dem ganske, og de fik nok en lang Nase. V i
har det ellerS roligt hvad Fjenden angaaer, da vi ikke kommer
ovcr Bandet, men allene gjor Kystvagter her paa Als, da vi er
i Flankecorpset og kommer ikke paa Forpost, og derfor kan I
vcrre ganske rolig for mig, naar Efterretning om et eller andet
Slag ved Als skulde indlobe, da vi ikke kommer i nogen B a 
taille uden Tydskerne fik isinde at komme over til öS, og saa
skulde de finde Folk for sig, da vi er tre Troppeafdelinger, som
er irgte Sjcrllcrndere, og Storstedelen er Kulsviere, som Folk
her barer megen Respekt for, isoer for forste Bataillon............
Det er ikke godt at leve af 14 Skilling om Dagen paa et
Sted som her, hvor man ikke faaer det Allermindste uden Betaling, og de Dage, vi ligger i Barakkerne, er det reent afLave,
thi saa dritter jeg i Almindelighed al min Lonning op i Kaffe,
og dog kan jeg ikke allene leve deraf, men vil man vente at
beholde Helsen her, saa maa man i Tide rette paa Raden, thi
kommer man forst paa Lazarettet for en ubetydelig Sygdom,
saa kan man vente at ligge i längere Tid af TyfuS, og den
er det bedst at undgaae. Det er beklageligt at jeg erfarer, at
der ikke er kommet nogen Regn af Betydenhed hjemme hos
Eder, og her er det et meget behageligt Aar, eller rettere sagt
Sommer, da Regn og Barme beständig har afvexlet her, og
Scrden staaer her som jeg endnu ikke har seet Mage til for
paa noget andet Sted; det har rigtignok i den sidste Uge voerct
lidt koldt, men forresten er Deiret godt. Det fornoier mig at
I stjcrr Torv, hvorved jeg kan see at I tanker paa Dinieren. —
Da jeg nu seer at Papiret begynder at gaae med, saa vil jeg
tcrnke paa at holde op for denne Gang, og bede Eder at Hilfe
alle gode Venner fra mig, at jeg er ved en god Helsen og et
godt Mod, og I hilses alle paa det Kjcerligste fra mig, og jeg
onfker Eder Lykke og Held med Arbeidet og alle EderS Foretagender. Lev vel.
Ole Andreasen JoegerSpriis.
18*
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15.

Dreslette 24 Juni 1849.

Gode Venner!
Hvad jeg i mit sidste Brev streu om, at jeg ventede at
komme til Jylland, stadfcrstede sig for jeg saa at sige havde
ventet det. Den 21de Juni om Eftermiddagen fik vi pludselig
Ordre til at bryde op strax, og I kan troe, at der blev Mudder i Barakkerne, og det varede ikke lcrnge, for Alle var marschfcrrdige, og samme Aften gik vi til MummarkS Fcrrgested, hvorfra vi dlev udstibet paa nogle Damp- og Transportstibe. Hele
2det Jcrgercorps og nogle af forste ForstcrrkningSjcrgercorps,
ialt 1200 Mand, var ombord paa Dampstibet Slesvig, og
2den lette Bataillon havde vi paa Slcrbetoug efter os. V i
var i det Hele 6 a 7000 Mand, som paa engang forlod Als,
for, som form ödes, at reise til Aarhuus, og der forene os med
General Ryes Brigade, som nok trcenger til lidt Hjcrlp. Sei
ladsen fra Mummark og til Faaborg var meget ubehagelig, da
vi havde en temmelig stcrrk Storm, og Folgen var heraf, at
det varede lovlig lcrnge, da man ncrsten hverken künde blive
udstibet eller komme i Land. Klokken 12 om Natten imellem
den 21de og 22de kom vi ombord, og lettede ikke Ankeret for
Kl. 10, og Klokken 12 kom vi allerede til Faaborg, hvor vi
alle glcrdede os med, at vi den Eftermiddag fluide more os i
Faaborg, men der er ikke noget som snarere flaaer feil end
MennefletS Tanker, og saaledes blev vi ogsaa kenne Gang
fluffet i vore Forventninger. Stormen vedblev at rase og vi
maatte ligge hele Eftermiddagen og see paa Faaborg ligesom
Jsraeliterne paa det forjcrttede Land, da ingen Fartoier künde
komme ud og faae öS i Land. Endelig henimod Aften sagtnedeS Veiret og vi kom lidt efter lidt i Land, hvor jeg dog
kom saa betids, at jeg var oppe i Byen og fik noget at leve
af, for vi flulde stille til Afmarsch, som fleete saasnart som vi
var kommet i Land allesammen, og det gjorde mig ondt at
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Here, at vi strax fkulde afreise fra den deilige B y, som var
fuld cif bare venflabelige og godgjorende Folk, der inodtog öS
mcd Glcrde som lcrnge savnede Vcnner, men endnu gjorde det
niig mcrc ondt, at jeg ikke künde faae Tid at besoge Skovrider
Berg *), da jeg horte, at Borncne og den gamle Tante havde
staact i flcre Timer paa Brocn og ventet paa mig, men
det hjalp ikke, vi maatte afsted, men til al Lykke kom vi kun
en halv M iil udcnfor Faaborg, for vi blev indqvarteret i en
B y som hed Svanninge, hvor endeel af Iste Compagni var
indqvarteret ifjor, og der blev vi indqvarteret om Aftenen Kl. 12.
Ncrste Dag skulde vi ikke stille for Klokken var 11 om Formiddagen, og den körte Tid benyttcde jeg til at gjore en Afstikker af mig, og gaae ud at besoge Skovrider Berg. Del
havde jeg en M iil frem og en M iil tilbage, og jeg havde ikke
uden
Time i det Hoieste at lobe paa, hvoraf I nok kan
slutte, at jeg maatte bruge mine Been for ikke at komme forsilde. Den Glcrde og Henrykkelse, hvormed jeg blev modtaget,
formaaer jeg ikke at skildre mcd Pennen, thi forend jeg kom
til Gaarden, var jeg allerede omringet af Bornene, som med
Jubel forte mig ind i Stuen, hvor jeg ncrr var blevet forgivet
med Viin og gammelt D l, og Alle beklagede kun, at jeg havde
saa kort Tid at tale med dem, men maatte derfor love dem
saasnart jeg kom til Jylland at skrive dem til, hvilket jeg ogsaa
i Sandhed skal holde, saasandt Gud unde mig Helsen. D i er
idag indqvarteret i en B y , som hedder Drcslette, 1 > M iil fra
Assens, og idag holder vi Rastdag, og pimpeS os med Bon
dernes det gamle D l; Marschen imorgen gjcrlder nok ad Bogense til, hvorfra vi flal overscrttes til Aarhuus. Naar I flriver eller sender mig Noget, da er min Adresse ligesom forhen,
da Brevet nok skal finde mig. H ils alle gode Venner og var
ikke bedrovet for mig for Fremtiden, da vi med Guds Hjalp
og Bistand nok flal klare oö med Tydflerne, og befrie endeel
af de betrangte Jyder. Jeg kan ikke fortalle, med hvilken Lyst
Enhver gaaer paa bette Tog, da vi alle haaber at vi flal gjore
*) Han havde her forrige A ar i tangere T id hast et godt Qvarteer.
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god Nytte i Jylland. I hilseS alle paa det Venflabeligste fra
EderS hengivne Ven! Lev vel og fkriv snart.
Ole Andreasen JcrgerSpriiS.

16.
Dreflette 28 Juni 1849.

Kjcrre Svoger!
..................Jeg veed ikke om Du har hart om den mcrrkelige
Spaadom, som Pigen Fanny i Apenrade har forudsagt, som
flal flee og tildcelS er skeet. Det er angaaende Krigen og K rigenS Udfald, som flal blive meget godt. Hun har nemlig for
12 Aar siden havt et Drommesyn 7 Natter i Rad, hvor hun
tydeligt havde seet Alt, som baade er skeet og ftal flee med
Krigen. Hvad der er skeet, vil jeg forbigaae, da Du allerede
veed endeel derom, men jeg vil nu fortalle hvad der stal flee.
Hun har nemlig seet, at hele den danfle Armee drog igjennem
Apenrade Syd fra, og efter dem en magtig russifl Hjalpehar,
og hun har seet Kavallerie paa smaae vilde Hefte, med morke,
vilde Ansigter og körte Naser og med krumme Sabler ved S i 
den, og nu kom det til et Slag imellem Apenrade og Haders lev, hvor der i 3 Doge flal kjampeS med den storste Forbittrelse
paa begge Sider, men tilsidst flal Tydflerne blive flagne og
flygte ad Tydflland til, og Krigen flal vare forbi. Alt det
Andet, som hun har forudsagt, er indtil idag gaaet i Opfyldelse. Hun er af Tydflerne arresteret, fordi hun ikke flulde
spaae saa ilde, men ogsaa bette havde hun forudsagt. Hun vilde
endvidere vise den tydfle General, hvor Slaget flulde staae, og
hvilke Landsbyer der ved denne Leilighed vilde gaae op i Luer.
Hvor vidt alt det er sandt, vil vi lade Tiden vise, og Du kan
nok vide, hvad jeg troer derom, men ikke deSmindre har den
lille Bog, som koster 6 ß, en stör Tiltroe iblandt Folk, og er
tillige underflrevet af Folk i Apenrade, som vil indestaae for
Sandheden. — Da jeg Hörer at Finantserne staaer meget siet

279
derhjemme, saa vil jeg benytte mig af dit Tilbud om at faae
min Pung opspcrdt, hvis ikke der allerede hjemmefra er afsendt
nagle Penge til mig, da min Pung er ncrrved at blive tydstsindet, og jeg tillige forestaaer en alvorlig Reise, hvor man vist
ikke faaer det for fedt, eftersom Alt snart er opcrdt i Jylland.
— Jeg vil flutte min Skrivelse med kjoerligste Hilsener til Dig
og bin Familie, og bede Dig at Hilfe Moder og alle gode
Venner. Lev vel! det onfleS af din hengivne Ven
Ole Andreasen JcrgerSpriiS.
17.

Fredericia 10 J u l i 1819.

Kjcrre Moder og Sofkende!
Jeg deder Eder ikke at blive forskrcrkkede ved at fee denne
simple Skrivelse, men Omstcrndighederne tillade ikke at gjore
det bedre. I har formodentlig allerede Hort Tale om det störe
Slag ved Frederits den 6te Ju li, og der var jeg saa uheldig
at blive saaret i det hoire Laar, men Gud vcrre lovet, at det
ikke er saa farligt som man skulde troe, da det kun er gaaet
igjennem Kjodet, og Doctoren siger, at om 2 Maaneder stak
jeg vcrre fuldkommen frifk igjen. Det var et Haardt Slag, men
ogsaa det bedste, vi har fort endnu, thi vi fratog Fjenden 34
Stykker Skyts og flere hundrede Gevcrrer, og der sigeS henimod 3000 Fänger. Vcrr ved et godt Mod, thi jeg er efter
Omstcrndighederne meget vel. HilS alle gode Venner. Lev vel!
Ole Andreasen.
Brevet er fkrevet med B lyant.

18.

Fredericia 17 J u l i 1849.

Kjcrre Svoger!
Din Skrivelse af 12te ds. har jeg idag modtaget, og det
glcrder mig, at I saasnart fik mit simple Brev, samt at I er
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vcd Helsen. Jeg hur det, Gud vcrre lovet, efter Omstcrndighederne godt; jeg kun ikke sige, at jeg foler Smcrtcr i mit
Saar eller har havt saadanne Smerter, som jeg havde forestillet mig, men det Vcrrste blivcr med Leiet, da jeg maa ligge
uasbrudt paa Ryggen og ikke kan vende mig af Stcdet. Doctcr
Sommer, som Du formodentlig kjcnder, da Han er i Svogerstab med Kammerraaden paa JcrgerspriiS, er meget vel fornoiet, fordi mit Saar tegner saa godt, da det flydcr godt og er
udmcrrkct reent at sce; idag har jeg faaet Omflag paa, og saa
flal det nok gaae rast med Kuren. Der er rigtignok meget
Kjod at lcrge, da Kuglen er gaaet igjennem min tykkcste Bagfjerding, den er gaaet ind i den hoire Nore og ud igjennem
ArSballen, men paa saa scrrdeleS godt Sted, at den hverken
traf Benet eller de störe PulSaarer, hvorfor jeg, som Doctoren
sagde, havde Aarsag til at prise mig lykkelig. Lars Hansen har
i al denne Tid vcrret ovre i Fyen, men HanS er her, og hum
har jeg kalt med tilligemed Christian Bistrup og mange andre
Bekjendtere. Jeg er flere Gange blevet overrumplet med en
Flaste V iin , det stete igaar ved Morten og Tyge af Iste B a 
taillon, og af andre Kammerater, saa at jeg lider ingen Nod.
I havde Hort, at 2det JcrgercorpS var gaaet til Grunde; det
er vel ikke Tilfocldet, men det stk dog et stemt Rap, da vi var
i Avantgarden og maatte forst gaae paa Batterierne og Blokhusene, hvorved vi tabte omtrent 300 Mand af 2det JcrgercorpS,
af Iste Compagni 83 Md. saarede og dsde. — Naar Du flriver mig til igjen, saa stal Du flrive til Ole Andreasen Jcrgerspriis, Jcrger ved 2det Jcrgcrcorps Iste Compagni Nr. 181, paa
Felthospitalet i Fredericia. Jeg vil nu flutte min Skrivelse
og bede Dig Hilfe Moder og Testende, at jeg er Gud vcrre
lovet meget vel efter Omstcrndighederne og jeg onster snart at
höre hjemmefra igjen. Du hilseS paa det Venflabeligste fra
din hengivne Ven og Svoger
Ole Andreasen.
Brevet er fkrevet med B lyan t.
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19.

FelthoSpitalet i Frederits 3 August 1849.

Kjoere Moder, Testende og Venner!
............Jeg vil nu lade Eder vide, at jeg, Gud vcrre lovet,
befinder mig meget vel cfter Omstcrndighederne; vel maa jeg
ligge i samme Stilling som forhen, men alligevel er jeg godt i
Bedring, har god Madlyst og har det i alle Maader godt,
undtagen at Leiet bliver Haardt, men med Taalmodighed overvinder man Alting, og jeg haaber med Guds Hjcrlp tilMikkelsdag at vcrre fuldkommen rast. Jeg er hjertefrist og mangler
ikke Andet, end at jeg stulde kunne trcrdepaa mit Been, men
det haaber jeg stal flee om en Maaned til. Lars Hansen og
Lars Jensen besoger mig daglig, og jeg mangler just Heller ikke
LcrSning, saa at Tiden gaoer saa taalelig for mig. Jeg har
ingen af de Penge faaet, som er sendt til mig, men de er jeg
sikker nok, naar jeg kommer mig, og saa er de ogsaa brugelige,
og saalcrnge jeg ligger her, behover jeg dem ikke, saa I stal
ikke sorge for at jeg lider nogen Nod her. Jeg vil nu flutte
min Skrivelse og bede at undstylde den, fordi den er saa kort
og ringe, men da jeg ikke kan druge Block og Pen, fordi jeg
maa ligge paa Ryggen, saa kan jeg ikke faae meget til at staae
paa Papiret. I hilseS paa det Kjcrrligste allesammen fra mig,
og jeg onfler snart at faae Svar igjen. Lev vel!
Ole Andreascn.
Brevet er flrevet med B lyan t.

2V.
Fredericia 14 August 1849.

Kjoere elflelige Moder!
Det gjor mig meget ondt at höre, at I er saa bedrovet
for min Skjoebne, men jeg beder Jer at vcrre ved et godt Mod,
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da Gud nok vil vende Alt til det Bedste. Hvad mig angaaer,
da har jeg rigtignok i forrige Uge havt Koldfeber et Par Gange,
og det har svcrkket mine Krcrfter endeel. Men i flere Dage
har jeg nu ikke market til den, og jeg haaber med Guds Hjcrlp
at den ogsaa flal blive borte. I maae ikke undreS over, at jeg
lader LarS Hansen flrive for mig, naar Han er her, da det ikke
er saa behageligt for mig i min faste Stilling. Jeg feer af
Sofies omnie Skrivelse, at Niels havde betankt at reise op til
mig, men det var jo et taabeligt Jndfald, da det hverken kan
hjalpe mig eller Ham, og tillige er det jo i en saa travl Tid,
at det vil koste meer end I kan taale. Niels havde skrevet, om
jeg ikke künde skrevet et Par Ord til Kammerherren, at hvis
jeg fluide ende mine Dage her, om Niels da künde overtage
Teglvarket og forsorge Jer; men derom er aldeleS ingen Tvivl,
flrive Ham til kan jeg ikke. Hvad mit Saar angaaer, da kan
jeg ikke tale om at det begynder at lcrgeS, thi jeg bruger Omflag endnu og det flyder godt, og saaloenge det bliver ved at
flyde, kan der ikke vcere Tale om at lcrge, men med GudS
Hjcrlp vil det komme med Tiden. Jeg deder Jer for Alting,
kjcrre Moder, ikke at sorge formeget for mig, da mine Lidelser
ikke ere mange, og hviS det flulde vcrre Guds Villie, at jeg her
flal lcrgge mine Been, da gaaer jeg glad fra denne Verden
med det sikkre Haab, at I nok bliver forsorget den Tid, I har
tilbage; men jeg har beständig det lyse Haab for Biet, at jeg
med Guds Hjcrlp nok flal komme hjem og tröste Jer med min
Ncrrvcrrelse, men det vil ncrppe flee saa snart, som jeg forst
havde gjort Regning paa. Jeg vil bede Jer beständig vcrre ved
et godt Mod og ikke gaae og sorge formeget for mig, og saa
beder jeg Jer Hilfe alle gode Venner, og hils Fogdens fra mig.
I hilses alle paa det Kjcrrligste fra mig, og forst og sidst min
omme Moder. Lev vel!
Ole Andreasen.
Brevet er skrevet med Blyont.
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21.
Fredericia I S August 1849.

Kjcere Forcrldre!
Jeg maa idag med et sorrigfuldt Hjerte nodeS til at bedrove Eder ved kenne Efterretning. Jeg har hidtil i Mine
forrige Breve tröstet Eder i Henseende til Ole og har ogsaa
selv havt en god Tro, men da jeg for 8 Dage siden kom fra
Fyen, havde Han havt Federen, som jeg har fortalt i det sidste
Brev; men jeg troede dog, at der künde vcrre Redning, men
nu er der ikke mere Haab. Han bliver hver Dag daarligere,
men Han har ikke nogen Smerter, Han ligger ganfke rolig.
Jgaar vor Lars Jensen og jeg derinde og talte med Ham, Han
mente, at det var bedst jeg blev et Par Dage endnu, inden jeg
flrev; men idag var jeg derinde, og da laa Han og sov og lignede mere Dod end Levende, og Sygevogterne sagde, at Han
künde ikke tale de sidste 4 Timer og har ligget ganfke rolig, og
jeg maatte saa forlade Ham uden at tale et Ord med Ham, og
med GudS Hjalp varer det ikke lange, forend at Herren hjemkalder Ham; men jeg bcder Eder at bringe Hans Moder kenne
sorgelige Efterretning og tröste dem saa godt som mulig. Ole
Han trostede sig ved, at Hans Ssftende vare ved den Alber, at
de künde forssrge sig selv, og Hans Moder haabede Han kom
ikke til at forlade sin Stillin g, og mente ikke at Han behovede
at bedc Kammerherren om, at Niels künde blive ved Teglvcrrket, og Han künde Heller ikke skrive; Han tankte vist ikke
igaar, at Han saa snart fluide labe sig. Han har ikke faaet
Pengebrevene, og jeg tanker, at I kunne tilbagekalde dem der
hjemme fra; Han har faaet 2Rbd. af mig og iforgaarS fik Han
1 Rbd. af Feltprasten, og dem har Han endnu, men naturligviis dem kan man ikke gjore nogen Fordring paa. Hans sivile
Klader har jeg ikke faaet nogen rigtig Befled om, men de lig
ger indpakket paa Als og Tornysteren er ved Corpset. Hans
Begravelse kan jeg ikke hadre mere end den bliver hadret efter
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Reglementet; jeg vil lade scrtte et kille Kors paa Hans Grav
til en liden Erindring for dem, som bester det hcrderlige Gravsted, som sencre vil blive becrret med en Stotte. Nu vil jeg
ende min Skrivelse med en kjcrrlig Hilfen til Hans Moder,
Testende og alle Bekjendtere, som I saa snart som mutig vil
lade det vide, men vcrr kuns taalmodig og trost Eder ved, at
Han efter Omstcrndighederne ikke har lidt saa meget som man
troer, og nu snart vil forlade kenne kummerfulde Verden. —
Ebers Brev fra den Ute har jeg bekommet idag. Lev vel!
det onstes af mig
L. H. Larsen (Draaby).

22.
Fredericia 22 August 1849.

Gode Venner!
Jeg bringer Eder her den sorgelige Tidende, at i Sondags Astes Klokken 9 den 19de behagede den algode Gud at
hjemkalde Ebers elstelige og kjcrre Son og Broder. O kjoere
Moster, vcrr taalmodig og vcrr stolt af Ham som Moder, og
vcrr trostede med den störe Trost, at det var for FcrdrelandetS
heilige Sag, Han maatte blöde, og i den störe Seierskamp, Han
fik sit Saar. Han svcrver nu glad blandt de faldne Helte, af
hvem Livsofferet blev krcrvet, og som viste sig FcrdrelandetS Sag
troe indtil Doden.
Jeg har ikke havt Leilighed til at flrive for, men idag har
jeg bedet mig fri i den Anledning, at jeg idag vilde folge min
kjcrre og uforglemmelige Den til sit sidste Hvilested. Der tales
om at vi skulle permittereS den 24de, men maaflee der gaaer
nogle Dage hen endnu, men ret lcrnge varer det ikke, forend
jeg med GudS Hjcrlp flal besoge Eder, og jeg vil derfor afbryde min körte Skrivelse med en kjcrrlig Hilfen til Eder alle
fra-mig, EderS hengivne BenL. H. Larsen (Draaby).
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Breve fra Ole Christian Ssrenscn til sin Kone.
3die Reserve-Jacgercorps, senere Iste Reserve-Jocgercorpö.
Hjerring-Egnen. As Profession Skomager.
1.

Nyborg 7 M ai 1848.

Kjocre, elskede Kone!
Jeg kan nu ikke lcrngere undlade at flrive Dig til, da jcg
nok kan tcrnke, at Du locnges efter at Here Noget fra mig.
Jeg kan ncrsten Jngenting lade Dig vide, da jeg selv Intet
veed, undtagen at vi endnu ligger i Nyborg (thi de havde hverken Vaaben eller Klcrder til os, men nu har vi faaet begge
Dele) og altsaa ikke veed, hvilken Dag vi skal reise. Jeg flal
ogsaa flrive et Brev for Jörgen til Hans Kone, men Han vil
ikke, at jeg flal flrive, at vi reifer fra Nyborg; men jeg synes
ikke det kan hjcrlpe at delge det for Dig, thi jeg haaber at Du
scrtter hele bin Tillid til den gode Gud, og med Taalmodighed
underkaster Dig Hans uransagelige Billie; thi vi veed jo, at Alt
hvad Han tilflikker öS flal vcrre til vort Gavn daade her og
hisset, men jeg haaber ogsaa nok, at vi flal samles igjen med
Glocde og Fred, men flulde det nu blive Tilfcrldet, at den alvise Gud ikke vil have det saaledes, da beder jeg Dig inderlig,
kjoere Marie, at Du ikke forsager; vel vil Verden da falde
Dig meget besvcrrlig, men betcrnk, at den Tid, vi her har at
leve i, er, naar den varer allerlcengst, dog kun saare kort, hisset
flal vi bestemt samles, og der flal vi hefte Glocde og Fryd for
den Besvcrrlighed, vi her med Taalmodighed lider, og der flal
hverken Tyflere eller Preise«, der flal Intet adflille os. Med
dette Haab og i en fast Tillid til Gud vil jeg da dristig gaae
baade Kugler og Bajonetter imede; flal jeg da ikke komme tilbage, da haaber jeg at Du vil, saasandt det er Dig muligt,
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opdrage vore kjcrre Born i GudSfrygt og Retflaffenhed, da
haaber jeg ogsaa at Du vil tilgive mig A lt, hvad jeg haver
forseet mig mod D ig, da kan jeg doe rolig.
Jeg langes nu saa inderlig efter at höre Noget fra Eder,
men det kan jo ikke hjcrlpe, at Du flriver, thi vi veed jo ikke
hvilken Dag vi reifer fra Nyborg, og saa kan jeg jo ikke faae
det. Der er en saa stör Mcrngde Krigsfolk her i Byen, at det
er uden Lige; her strommer de til fra alle Kanter, daade Musketerer og Jcrgere og Dragoner og Artillerister og Frivillige, og
det i mange Tusindetal. V i venter hver Dag, at der skal
komme svenske Tropper at hjcrlpe öS, men de er endnu ikke
kommen, men de kommer nok. Fjenden er alt trukken op i
Jylland og er baade i Veile og HorsenS, og mange siger, de er
ogsaa i AarhuuS, men det troer jeg endnu ikke; men naar vi
nu bliver alle samlet, saa stak vi nok storme los paa dem, og
da skal der ikke blive en levende Proiser tilbage. Jeg beder
Dig at Hilfe dine kjcrre Forcrldre og Soflcnde og alle gode
Venner fra mig, jeg lever godt endnu. Alle Ting er her for
medelst den störe Mcrngde Mennester saa dyre; en Porsion
Spise, som vi for fik for 4 ß, koster nu 12 ß, og Sm or og
Ost er snart stet ikke at faae, men vores gode Konge har ogsaa
lagt 10 ß til vor Lonning, vi faaer nu 22 ß om Dagen, og
det kan vi da nok leve af. Jeg vil nu af Hjertet onfle, at I
alle maae leve vel til vi seeS igjen, og maastee det kan blive
for nogen af öS tcrnker. Lev vel!
Ole Christian Sorensen.

2.
HaderSlev 1 J u n i 1848.

Inderlig elstede Kone!
Jeg takker Dig mange Gange for dit Brev, som jeg med
stör Glcrde modtog i Leiren ved Christiansfeld den 31te M ai,
just da vi stulde bryde op til AfmarS. Det glcrder mig meget
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at Here, at I alle lcver vel, og det Samme kan jeg ogsaa tilmelde D ig, jeg er baade sund og frisk og min Tandpine er
Gudflelov ogsaa forbi og jeg lider flet ingen Nod, undtagen
den Langsel, jeg bcrr efter Eder. Men jeg haaber ogsaa der
snart flal blive en Forandring; vi kom igaar her til Byen, og
idag, det er Christihimmelfartsdag, ligger vi over her og maaflee vi bliver her längere, det veed jeg ikke, thi vi faae Jngenting at vide forend det flal flee strax. Folk er her i Byen
meget tydflsindede, de onfler helft, at vi flulde tabe Slaget,
men jeg beder den gode Gud ikke vil opfylde deres Onfle. Jeg
blev igaar tilligemed 7 andre Jcrgere, en Dragon og en D yrlcege indqvarteret hoS en rigtig tydflsindet Smed; Han havde
forladt Kone og Born og reist med Tyflerne, men Konen vor
flink nok, hun gav öS baade Spise og Drikke gratis, og vi
laae ogsaa i en Seng, som var meget kjcrrkommet for öS.
Der var iafteS en stör Kommers of Soldaterne, som lob omkring i Byen og opsnappede alle de tyfle Faner, de künde opsporge, ligesom forhen Betjenterne tog Brandeviinstoi her i
Jylland; iscrr vare Husarerne saa meget graadige paa bisse
Faner; der kom en heel Deel Husarer og Dragoner stormende
ind der hvor vi loserede, og paastod, at de vidste de havde tyfle
Faner. Konen sagde at de havde ingen, for Manden havde
taget dem med, men det vilde Husarerne flet ikke troe, de gjorde
dem hele Huset mcrgtig og sogte overalt og forlangte, at vi
flulde hjcrlpe dem, men det vilde vi ikke, thi vi havde ingen
Ordre dertil og de Andre havde ikke Heller, men de gjorde det
af Kaadhed; men vi syntes, det var bedst at have Fred, saa
lcenge vi künde, og iscrr da Folkene vare saa gode mod öS, om
ogsaa denne Godhed var mere af Frygt end af Agtelse for os,
det var os jo lige kjcrrt, naar vi havde det godt. Husarerne
fandt ingen Fane der og maatte gaae med en lang Nase. Idag
kom der en stör Mangde Tropper hertil, de fleste reiste igjennem Byen og videre fort, men en stör Deel blev ogsaa ind
qvarteret her i Byen, og derfor maatte vi andre stifte Qvarteer. V i kom nu 24 Mand til at ligge i Qvartcer hos en
Bager, og vi faaer idag alt det Hvedebrod, vi vil spise, og O l,
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Brcrndeviin og Kaffe. V il det saaledes blive ved, saa onskede
jeg gjerne, jeg maatte blive her til Freden var sluttet, men det
bliver der nok intet af med; men vi har dog havt en god Hclligdag; de har ikke alle havt det saadan, thi vi har hört en stcrrk
Kanontorden ikke langt borte, men vi har endnu ikke faaet
nogen Underretning om dette Slag. V i Hörer hver Dag Kanonskud, og jeg kan ikke ncrgte, at Blodet jo varmes i öS, naar vi
Hörer det. Den forste Gang jeg horte det, blev jeg noget bange,
men nu lcrnges jeg snarere efter, at vi künde komme med og
det künde faae Ende igjen. De siger, at der falder mange Tyskere hver Dag og kun meget faae Danskere, det siger de Dansksindede, men de Tyfksindede siger det Modsatte, hvem skal man
vel troe? men man skal jo haabe det Bedste, og jeg har ogsaa
virkelig det Haab, at vi kommer godt fra det, og den gode
Gud give, at jeg snart maatte komme sund og frisk hjem til
D ig igjen, min inderlig elskede Kone, thi Du er min storste
Lcrngsel; jeg lcrnges jo ogsaa meget efter vore kjcrre Born, og
beder Dig Hilfe dem fra mig; skriv mig snart til igjen og lad
mig vide, hvorledes Alting gaaer til og om Rcrbild fik Stovlerne, og hvordan det gaaer med Torvene, om de er gravet
alle. Det glcrder mig meget, at dine Naboer ere saa tjenstagtige mod D ig, tak dem paa mine Degne og hils dem og
alle gode Venner fra mig, at jeg har det godt, hils iscrr vore
Forcrldre og Soskende fra mig, sorg ikke, kjcrre Kone, men vcrr
ved et frisk Mod og lev vel! det onskes af bin til Doden tro
Mand
Ole Christian Sorensen.

3.

Colding 8 J u n i 1848.

Allerkjcrreste Kone!
- Da jeg sidste Gang ftrev Dig til, var jeg i HaderSlev;
jeg vil nu lade Dig vide, hvorledes det siden er gaoet os. B i
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reiste fra Haderslev noeste Morgen et Par M iil Bester dcrfra,
der blev 120 Icrgere og 40 Husarer indqvarteret i en Molle,
kalbet Torning Molle, og nagtet det var meget flinke Folk, kan
Du nok tcrnke, at der ikke künde falbe Stört fra til saamange
Mennefler paa et Sted. B i havde derfor kommet til at lide
stör Nod, dersom ikke Bonderne der i Omegnen havde vcrret
dcsbedre mod öS, men de kom til os hvcr Morgen med Kaffe
og Smorrebrod, og sommetider om Middagen ogsaa medSpise;
vi havde det derfor godt nok, det Meste vi manglede var Hvile
og Sovn, thi vi var beständig paa Dagt, og den lidcn Tid vi
havde at hvile i, laae vi i Laden i noget gammel Halm, og
der skulde vi ligge i alle Klcrderne med baade Tornyster og
hcle vort Toi, og saadlev vi
jaget op hvert Oieblik. Der
laae vi nu i 4 Dage, saa komder et Compagni af Iste Reserve-Jacgcrcorps og loste os af. V i reiste nu 2 M iil i Sydost
dcrfra til en LandSby, som Heed Kirkeby; der vor samlet en stör
Mcrngde KrigSfolk dertil; vi kom »u 120 Icrgere ind i Kirken,
hvor vi sov meget godt paa Gulvet til langt op paa Dogen,
det var om Tirsdagen; vi gik nu der den hele Dag og hvilede
os ret godt ud; vi blev noget Kjod leverct og vi kogte Suppe
og levede herligt. Om Aftenen kom vi paa Vogt en Fjerdingvei Sonden derfra; der stod vi nu til Klokken 2, saa horte vi
nogle Gevcrrflud ikke langt Besten derfra, hvoraf vi fluttede os
til, at Fjenden var ivente. Der blev nu givet Melding derom
til Officererne, og vi blev ihast samlet til Byen. Men de
frygtede for, at Fjendcrne vare altfor mange, vi skulde derfor
retirere til Haderslev. B i kom nu afsted soruden baade Sovn
og Spise. Det var om Onsdag Morgen Klokken 2^, vi reiste
fra Byen, og da vi var sikker paa, at Fjenden var bagefter öS,
saa var Jcrgerne bagest, Artilleriet var foran, dercfter kom 3
Husar-Eskadroner, 3die Dragon-Regiment og derefter vi andre;
e» Jcrgerkjcrde blev sat dagud for at forhindre, at Fjenden ikke
skulde pludselig indhente os. I denne Stilling gik vi nu rast
frem, men forcnd vi vidste et Ord af, styrtede en stör fjendtlig
Skare ind paa Veien foran öS. (D u vil maaskee spsrge, hvorfor vi ikke künde see dem for; men Du maa vide, at Beiene
19
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herude ere indhegnede paa begge Sider med hoie og tcrtte Gjer«
der, saa det er ikke muligt at see paa Veien, hvad der passerer
udenfor). De skjod nu deres Gevcrrer af mod os, en tyk
Krudtrog indhyllede os, saa vi ikke künde see en Fjende; vi
stod nu der i den stcrrkeste Kuglcregn, der kan tcrnkeS, og vidste
ikke, hvad vi skulde gribe til; saa fik vi Befaling, at vi fluide
käste öS ned; der laae vi nu i nogle Oieblikke, medens Kuglerne rasende ped omkring os, men de fleste gik oven ovcr os.
Vores Artillerie havde imidlertid trukket sig ud paa venstre Side
af Veien op paa en hoi Plads, og de begyndte nu dygtig at
tordne los paa Tyflerne, men det gjorde ikke stör Virkning,
fordi Fjenderne laae saa lavt, at de fleste Kugler gik over dem.
V i fik nu Ordre til at formere Kjcrde til Hoire og Venstre;
vi trcrngte nu ud til begge Sider af Veien og opstillede öS i
en Kjcrde bagved et lavt Gjerde, men vi var saa faae, at der
maatte vcrre 6 til 8 Skridt imellem hver 2 Mand, medenS
Tyflerne stod ligeoverfor os ved et hoiere Gjerde i en lang
Kjcrde Mand ved Mand, saa tcrt som de künde staae. Hvem
af os, som künde see nogle Fjender, skjod efter dem, men de
fleste künde ingen see. Kuglerne kom beständig stcrrkere og
stärkere omkring öS, thi de skjod paa os baade fra Kjcrden og
fra Veien. Nu blev der kommanderet Avanseer; vi gik nu
over Gjerdet, som vi stod ved, og vilde storme frem mod det
Gjerde, som Fjenden stod ved, men saa var det grueligt som
Kuglerne spillede om os, og det var ret et Guds Mirakel, at
ikke Flere faldt. Nu blev der kommanderet Retireer; vi lob nu
over Grofter og Gjerder alt hvad vi künde, medens Tyflerne
til vores störe Wrgrelse forfulgte öS med et hvinende Hurra!
Saasnart Tyflerne saae, at vi retirerede, saa stormede de mod
vores Artillerie og log to Kanoner fra öS. V i horte nu igjen
et stcrrkt Hurraraab, og vi troede at det var Fjenderne, men
vi erfarede siden, at det var vores Husarer, som havde stormet
ind mod Fjenden og frataget dem den ene Kanon igjen og
siden hugget dem igjennem en fjendtlig Kolonne og drcrbt mange
Tyflere. V i maae nu höre mange Grovheder af Husarerne,
fordi vi lod dem i Stikken og flygtede; men det var ikke voreS
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Skyld, thi vi flygtede ikke, for vi fik Ordre dertil. V i blev
nu ved at retirere ind igjennem en Landsby og ud i en Skov;
vi havde ncrsten naaet HaderSlev, da vi blev overfaldet, men nu
maatte vi trcrkke os en meget lang Bei tilbage og gjore et stört
Omsving, for vi kom til HaderSlev. Der ventede vi, at der
havde vcrret Soldater nok og vi künde have vcrret i god Behold
og faaet en Smule Vederqvcrgelse, som vi trcrngte Haardt til,
men davi kom der, var der ikke en Soldat, de var alle flygtet; vi maatte altsaa vedblive at marsere til vi kom til Christiansfelt; der var vi nu vis paa, at vi fluide hvile, men det
flog öSogsaa feil; vi maatte endnu reise et Stykke Bei, saa
kom vi til en stör Mcrngde Krigsfolk. V i vare saa trcrtte og
saa torstige, at vi ncrsten ikke künde gaae af Siedet, og saa
vare vi saa tilredte af Sved og Stov, at vi mere lignede
SkorstcnSfeicre end Soldater. Der blev nu gjort Holdt, og en
veltcrnkende Bondemand kom kjsrende med et stört Oxehoved
fuldt af godt O l, som vi flulde have »den Betaling; men saa
stormede de ind paa Vognen saamange, at det var kun de
Stcrrkeste, der künde faae Noget. Jeg tcrnkte jeg vilde die lidt
til den storste Trcrnge var forbi, men da den var forbi, var
ogsaa Ollet forbi. Jeg maatte da kjobe en Pcrgl Viin og
drikke og vcrre glad at jeg künde faae det. Nu laae vi der en
halv Timestid, saa maatte vi igjen afsted til Colding. Da vi
kom der, var vi saa sultne og udmattede, at vi Heller ikke
künde have gaaet lcrngcre. Nu fik vi, omtrent 9 eller 10 hun
drede Mand, et meget godt Qvarteer i en kongelig Hestestald,
hvor vi sov godt inat. Saaledes gaaer det til i Krigen. Hvormange der salbt i bette Slag veed jeg ikke; ped vores Com
pagnie savner vi 17 Mand, ved forste Compagnie savneS 12,
ved fjerde Compagnie har de ikke mange tilbage, ved tredie
Compagnie savnes kuns 5 Mand, men deriblandt er til min
störe Sprg Jorgen Berken; men tal endelig aldrig derom til
Nogen, at Hans Kone flulde sporge det, og jeg troster mig med,
at de ikke Alle ere dode; Nogle kan vcrre saarede, Nogle fangne
og Mogle vcrre kommet en anden Bei ud; men det er nu snart
Asten, og endnu er Ingen kommen. Jeg maa nu ende min

is*
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Skrivelse; Gud har denne Gang holdt sin almcrgtige Haand
over mig, og jeg haaber, ot hon ogsaa vil gjore det for Ester tiden. Lev vel, inderlig clflede Kone, lev vel!
Ole Christian Sorensen.
Nu kom Jorgen Berken, til min störe Glcrde; Han kom
tilsoeS fra Slaget af.

4.
Leirskov 6 J u l i 1848.

Hoitelskede Kone!
D it venlige Brev fra 28de Juni har jeg med stör Glcrde
modtaget den 5te Ju li, og jeg takker D ig hjertelig, fordi Du
striver faa snart, thi jeg er aldrig ret glad, uden naar jeg faaer
Brev fra D ig. Det smerter mig meget, at min Nolen med
at flrive har forvoldt Dig saa stör Bekymring, og jeg lover
D ig for Eftertiden ikke at tove saalcrnge. Dog hvis det skulde
blive Tilfcclde, at det engang skulde vare lcrnge, inden Du faaer
Brev, saa maa Du derfor ikke tabe Modet, thi det künde jo
blive muligt, at jeg künde blive syg eller fangen, saa det künde
blive mig umuligt at flrive, men jeg vor jo derfor ikke forloren. Det glcrder mig inderlig at höre, at I alle har Hel
dred og lever vel, og at Folk ere saa gode mod Dig. Tak
Peder AaSholm, eller maaflee rettere Hans Kone, paa mine
Vegne, fordi hun har eftergivet Dig de halve Rentepenge; hils
ogsaa Madame Fcrrk fra mig og tak hende mange Gange for
den Godhed, hun beviser D ig; hun har altid vcrret en god
Kone mod öS. Ogsaa Gundersen og Madamen vcrre hilsct
fra mig; da dereS Fodested ikke er langt fra Kirkeby, saa
kjender de maaflee en dervcrrende Prcrst Pastor Petersen, en
meget tydflsindet Mand. D a vi efter en temmelig lang Mars
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kom der til Byen, vare vi som scrdvanligt meget torstige; der
lob derfor cn stör Flok ind i Prcrstegaarden for at drikke noget
Band, men efter Prcrstens Befaling blev Pompen fastnaglet,
saa det ikke var muligt at faae en Draabe. De lceste nu en
Deel Velsignelser over Prcrsten, og kom hen i en anden Gaard
og fik Band; men mrste Dag, da vi sknlde til at koge Suppe,
da fik Prcrsten Gjengjeld for sin Gjcrstfrihed; vi saae, at Han
havde en stör Stabe! Bogebrcrnde i sin Gaard, og nu bleve
Alle enige om, at dette sknlde bruges til at fyre med. B i lob
nu omtrent 30 Mand hen og hentede saameget som vi künde
bcrre, og endskjondt vi ikke behovede saameget, saa blev det dog
alt opbrcrndt. Men det var dermed ikke nok: vi fik ogsaa i
Sinde, at vi vilde have Gront paa vor Suppe; vi gik derfor
ind i Prcrstens Hauge, og tog alt hvad der saae gront ud,
enten det dar saa brugeligt til Suppe eller ei. Prcrste-Familien
stod i Vinduerne og saae paa os, men de sagde Jngenting til
os, og de maatte ogsaa helft tie stille; thi naar vi ikke nyder
vor Ret, saa tager vi os selv tilrette. SaaledeS kom vi og
saa engang til en stör Herregaard, der vilde vi kjobe noget
Melk, men Madamen vilde slet ikke scrlge öS noget, hun sagde
hun havde ikke noget, thi der havde nylig vcrret en stör Deel
Krigsfolk der og havde fortcrrt det; vi fegte nu omkring og
fandt snart Melkestuen, som var fuld af Melk. Der gik nu et
Par Stykker derind og aabnede et Vindue, og nu langede de
een Botte ud efter en anden, og da der var en stör Mcrngde
Folk samlet der udenfor, saa gik det alt med, tilsidst drak de
endogsaa Floden. Nu künde Madamen siden lade sine Piger
gaae omkring iblandt Soldaterne og opsamle de tomme Botter,
og saaledeS gaaer det oste til. Jeg seer, at Gundersen troster
Dig med at vi snart skulle komme hjem, men efter hvad jeg
kan forstaae, nyder vi nok ikke saasnart den Lykke. Den 29de
Juni stod der et Slag ved Haderslev, og endskjondt de Danske
beholdt Balpladsen, maatte de dog strax efter trcrkke dem tilbage,
da Fjenderne vare altfor mauge. Hele den danske Armee rykkede tilbage over Kongeaaen, og vi ligger nu i Jylland omtrent
en M iil Vesten fra Kolbing, og det er den daarligste B y vi
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har lagt i, men idag flal vi nok reise derfra, hvor vi fkal hen,
veed jeg ikke. Svenskerne ere nok komne, men de ligger paa
Fyen og paa Als, de flal vcere 25000 Mand, men der siges,
at de ikke maae hjcrlpe os, uden Tyflerne vil rykke ind i Jylland
igjen, og det gjor de vist ikke, thi de ere ikke tossede. D u
skriver, at Tyrkerne vil komme, og hjcrlpe dem; men det har jeg
ikke Hort noget om, men de siger, at Engellcrnderne vil hjcrlpe
dem, og at RuSserne vil hjcrlpe öS, men flal de alle rykke herind, saa frygter jeg meget for at vort kjcrre lille Danmark bliver aldcleS odelagt; men jeg takker Gud mange Gange at I
lever i en Egn, hvor KrigenS Elendighed vist ikke saa snart vil
ramme Eder. Körnet staaer herude meget godt paa Marken,
men det er bedroveligt at see, hvorledes det mange Gange bliver overkjort med Kanonerne, og overmarseret af störe, tcrtfluttede Kolonner, saa det bliver som det var tromlet...............
Sode Kone, jeg sender Dig hermed igjen 5 RigSdaler, som er
alle de jeg eier, men imorgen er det LonningSdag, saa faaer
jeg 3 ^ 2 ß, saa har jeg Penge nok igjen. Jeg ender nu
min Skrivelse med de kjcrrligste Hilsener til D ig , min elflede
Kone, og voreS kjcrre Born og alle gode Venner. Gud vcrre
med Eder!
Ole Sorensen.

5.

H araldSkjar 26 J u l i 1848.

Jnderlig elflede Kone!
............... Jeg kan ogsaa tilmelde D ig, at jeg har, Gud vcrre
lovet, ogsaa Helbred, som er det eneste Gode, jeg kan rose mig
af; men det er jo ogsaa det Vigtigste af Alt; der er saa mange
af voreS Kammerater, der lider saameget af Frost og Kulde i
denne Tid, at de ikke glemmer det saalcrnge de lever, thi det
regner her ncrsten beständig, og vi er mange Gange reent gjennemvaade, og Klcrderne maae jo altid torreS paa Kröppen. Jeg
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har i de sidste Tider havt endeel Frihed, fordi jeg skulde sye
for Mandstabet, men det er nu forbi, thi vi har igjen faaet en
stör Deel Rekrutter til os af Frispillerne, og deriblandt var 16
Skomagersvende, som for det Meste vare leiede af rigeBondersonner, og nn knnde Karlene jo nok faae syet, uden at have
Nogen fri for Tjeneste for at sye; jeg maa altsaa igjen folge
min Tuur og tage hvad der falder paa. For nogen Tid siden
taltes der saameget om Vaabenstilstand og Permission, og der
var ogsaa Stilstand i nogle Dage, men det er nu reent forbi,
Alt er igjen ved det Gamle. V i ere nu reist fire Mile län
gere mod Nord og ligger paa e» Herregaard en M iil Vesten fra
Veile, som hcdder Haraldskjocr, der er vi omtrent 500 Mand.
Det er det bedste Qvarteer, vi har havt lcrnge, thi der kan vi
faae baade Melk og Smor og Ost at kjobe, og det er en stör
Ting i bisse Tider. Det er en stör, smuk Gaard, som den
gamle danske Konge Harald Blaatand har ladet bygge. Den
bliver nu nisten reent ruineret, i Borggaarden bliver de fleste
Vinduer muret igjen og i det Sted anrettet Skydehuller, og
paa nordre Side bliver den tykke Muur mange Steder slaget
ned, for at vi kan faae Plads til at rctirere, naar vi ikke kan
holde Stand lcrngere; Ladegaarden, som ogsaa er grundmuret,
har den samme Skjcrbne, og Marken bliver overgravet mcd
Lobegrave og ForstandSninger, og hverken Korn eller GrcrS bli
ver sparet, og naar Fjenden kommer, som vi hver Dag venter,
saa bliver vistnok Gaarden stukket i Brand, naar vi forlader
den, og det er deSvcrrre ikke Haraldskjcrr allene, der har den
Skjcrbne. Sode Kone, tak Gud, at I endnu ikke kjender Sligt.
— V i havde for nogle Dage siden Revy for General von Hedeuiann og der var ncrsten hele den danske Armee samlet, det var
rigtignok mange Folk at fee paa, men det er dog maaflee ikke
nok. — Nu begynder Folk her i Egnen rast at hoste, og her er
Gudskelov en god Avl, men Veiret er meget ustadigt, og det er
vist Heller ikke godt for voreS Torv, kan jeg nok toenke. Elskede
Kone, lad mig vide, hvorledeS det staaer til med Torvene, med
Hoet og med Körnet, thi jeg nyder nok ikke den Glcrde at
komme hjem og hjcrlpe Dig med nogen af Delene, thi endnu
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rr der ingen Udsigt til KrigenS Ende, men maastee at Gnd vil
gjore det bedre, end nogen af öS venter. Jeg veed forrestcn
Jngenting, hverken om Tysterne eller Proiserne, jeg Hörer nok
saa meget, men jeg troer kunS Lidet deraf, thi man bliver saa
ofte fyldt med Logn, at man tilsidst bliver kjed af at höre det.
Jeg ender nu min Skrivelse med de allerkjcrrligste Hilsener til
Eder alle, men iscer til D ig , min kjcrre Kone. Gnd give at
vi snart maatte nyde den Glcrde at see hverandre sunde og
friste igjen; hils dine Forcrldre og Soflende og derncrst alle
gode Venner fra mig. Lev vel!
Ole Christian Sorensen.
Skriv endelig snart igjen.

6.
Vraae 7 August 1848.

Hoitelstede Kone!
D it Brev af 2den August har jeg med Glcrde modtaget,
og jeg takker D ig , at Du striver saa snart; det glcrder mig
meget, at alle Ting staaer saavidt godt til hjemme. Kjcrre
Kone, lad det ikke crngste Dig, at jeg har sendt Dig mine
Penge, thi jeg har endnu mere end nok tilbage, og jeg vilde
ogsaa gjerne sende Dig nogle idag, men jeg kan ikke forflasfe
mig nogle Sedler, og Solvpenge ere ikke gode at lcrgge i
Breve, derfor faaer Du vist ingen denne Gang. Sode Marie,
Du vilde vide, hvorlcdeS jeg har det med Linned, og dermed
har jeg det godt; jeg kjobte en Skjorte og saa blev mig siden
een fljcrnket; thi de veltcrnkende danfle Borgere og Bonder sen
der öS tidt baade Skjorter og Strompcr, og de falber ogsaa
mange Gange paa torre Steder. V i kan endelig nok for det
Meste faae vaflet hoS HuuSmandSkoner, og naar vi ikke kan
det, saa vaster vi jo selv, men det er daarligt. Sode Kone,
jeg vil nu lade Dig vide, hvorledeS vi har det til Almindeligheb i voreS Qvartecr. Naar vi nu kommer til en Gaard,
hvor vi stal indqvarteres, saa marserer vi ned i Ladegaarden,
voreS Offiserer gaaer da hen og aabner Ladedorene, Stald-
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deren og KohuuSdoren, saa raaber de: forste Platung herind,
anden Platung herind, tredie Platung herind, og fjerde Platung
derind, og saaledes bliver de ved, indtil der ikke er flere. O ffisererne gaaer saa op i Stuehuset og lader dem der anvise de
bedste og smukkeste Varelser, öS bckymrer de dem nu ikke mere
om. B i gaaer nu ind, og det Forste vi gjor er, at vi borer
vores Bajonetter i Bcrggene og Hanger derpaa voreS Gevar,
Tornyster og Ladertoi, saa skal vi til at see efter vores Seng;
over hele Laden ligger et Lag Halm, omtrent tre Qvarteer tyk;
denne Seng har Tyskerne forst redt op, og saasnart de forlod
den, blev den igjen afbenyttet af de Danfle, og har ikke siden
varet ledig, saa Du kan let forestille D ig , hvordan den seer
ud. Halmen er fast sammentraadt, baade smaat og snavset, og
mange Gange saa fuld af Utoi, at vi siger til hverandre, at de
tnske LnuS ere her saa störe, at de reifer dem op paa Bagbenene med et halvt Komisbrod i Munden, og endfljondt denne
Skjemt rigtignok er overdreven, saa er det dog vist, at det er
ingen Plaseer; thi at blive fri for bette Kram er ikke muligt,
om vi end saa skiftede Skjorte hver Dag. Naar vi beklager
os til Lffisererne, saa siger de, at det gjor Jngenting, det Hörer
til Krigsvcrsenet, og det er jo en daarlig Karl, der kan ikke
bcrre en Luus; det er al den Fortrostning vi faaer hos dem.
Du vilde ogsaa vide, hvordan Mine Neiseklcrder har det, men
det kan jeg ikke sige D ig, thi baade Jorgen Berken og jeg
leverede vores Klcrder til Sadelmager Madsen i Nyborg, og vi
bad Ham at forvare dem til os til vi kom tilbage, og at give
dem til nogle sättige Folk, hvis vi ikke mere kom tilbage, jeg
veed derfor ikke, hvorledes de har det. Jeg vil nu denne Gang
ende min Skrivelse med de allerkjcrrligste HUsener til Dig min
kjcrre, elskede Kone, vores kjcrre Born og alle gode Venner.
Gud give at jeg snart maatte nyde den Lykke at see Eder igjen.
Lev vel, sode Kone, lev vel!
Ole Christian Sorensen.
Skriv endelig snart igjen, gode Marie, og lad mig vide
alt det Nyt Du veed.
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7.

Ajcrrbsllc 18 August 1848.

Hoitelfkede Kone!
Jeg takker D ig mange Gange for dit Brev af 13de denneS, som jeg med stör Glcrde har modtaget, da jeg deraf seer,
at I alle lcver vel, og at det staaer saavidt godt til hjemme,
vg jeg kan ogsaa tilmelde D ig, at jeg endnu, Gud vcrre lovet,
har Helbred og lever saa godt, som man i bisse Tiber kan
gjore Regning paa. Jeg vil nu lade Dig vide, hvorledes det
er gaaet os, siden jeg sidst skrev til Dig. V i laae dengang i
Draae og ventede paa Ordre til at reise tauigere dort. Om
Natten mellem den 7de og 8de omtrent Klokken 1 blev der
blcrst Allarm; vi kom nu med en Fort paa Benene og mar
serede en M iilS Bei Sonder paa, saa gjorde vi Holdt, og hele
forste Brigade blev samlet, som bestod af Iste, 2den og Ute
Linie-Jnfanteri-Batallion, 5te Reserve-Batallion, 3die ReserveJcrgercorpS, Holstebroeö frivillige Jcrgere, 3die Dragon-Regi
ment, en Trop Husarer og de jyfke Herregaards-Skytter, og en
Deel Artillerie. Da vi nu alle blev samlet, rykkede vi over
Konge-Aaen og saa rosk Sonden paa. V i ventede, at vi havde
strax stobt mod Fjenden, thi vi havde Hort, at de laae tat
Sonden for Konge-Aaen, men de havde trukket sig tilbage, og
vi maatte reise en lang Bei, for vi kom til dem. Da vi var
kommen et Par M iil ind i de fleSvigske Egne, saa gjorde voreS
Brigade-Kommandor Holdt med alle Mufketererne og Artilleriet,
og vi andre. Jagerne, HerregaardS-Skytterne og Kavalleriet,
vi maatte blive ved at marsere videre fort, og en Husar-Offiseer
fik Kommandoen over öS. Nu fortalte voreS Offiscrer os, at
vi stulde blive ved at reise til vi kom til Fjenden, og vi skulde
slaaeS med dem enten det gik saa op eller ned. Denne Efterretning behagede öS just ikke meget, isar da de fleste nu vare
blevne tilbage, og vi var kunS saa faae til at gaae imod Fjen
den; vi knurrede noget over Brigade-Generalen, fordi Han ikke
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vilde lade dem alle folge med, og nogle sagde, at det var maaskee hanS Mening, at Han vilde have os alle af med Livet, og
det tegnede ncrsten ogsaa dertil; men det var en stör Glcrde for
os at see, hvor glade de slcsvigske Bonder vare ved voreS An«
kamst; overalt hvor vi kom frem, stod de baade Unge og Gamle,
baade Fruentimmer og Mandfolk paa begge Sider af Beien,
og bad os vclkommen, og hvor vi saae hen, saae vi ikke Andet
end glade Ansigter; mange Byer kom vi igjennem, hvor vi for
havde vcrret indqvarteret, og der var Mange der kjendte os,
og de nedbad Alle GudS Belsignelse over os og onfkede, at det
maatte gaae öS alle vel. Naar vi kom til en Bye, saa spurgte
vi- er der nogen Tyflere her? nei, sagde de, idag har vi ingen
seet, men igaar var der nok af dem, og de er vist ikke langt
horte; lad öS see a tJ tugter dem dygtig, thi de ere saa stemme
mod os, de tager Alt hvad vi har; havde vi blot Eder igjen,
saa skulde vi vcrre ret gode mod Eder. V i fortalte dem at vi
ikke künde blive hoS dem, hvor gjerne vi end vilde, men vi var
blot kommet for at gjore Tyskerne et Besog, og vi lovede at
lugte dem det bedste vi künde. V i vare nu meget kjede af
Reisen; thi det var nu hoit op paa Dagen og vi havde marseret hele Tiden og Jngenting faaet hverken at spise eller drikke,
og cndskjsndt Bonderne stod baade med D l, Brod og Brcrndeviin og vilde give öS, saa var dog vores Offiserer saa flinke,
at de forbod os at nyde det Mindste, ikke engang en Drik
Band maatte vi saae, om vi end var fcrrdig at doe af Torsi.
Offisererne künde nok holde det ud, thi de havde Jngenting at
bcrre og havde deres Tjenere bag efter sig med deres Viinflafler; men vi havde hverken Band eller V iin , men baade
Gevcrr, Tornyster og fuld Bepakning at bcrre paa, og der var
ogsaa mange, der ikke künde ndholde at gaae lcrngere, og de
lagde dem ned i Veigroftcrne, en efter en anden; vi andre,
som künde gaae, blev ved at trcrkke Sonder paa det bedste vi
künde. Omsider kom vi til en Herregaard, som laae i en
Skov; der opdagede vi en proisisk Patrolie, som bestod af fire
Husarer, den ene blev fludt, de to taget tilfange, og den fjerde
smuttede dort fra öS i Skoven. Nu reiste vi videre, og saa
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fik vi at vide, at en B y en halv M iilS Bei derfra ved Navn
Stepping var fuld af Proisere. V i reiste nu derhen saa rast,
at vi ncrsten mere lob end gik, og paa bette Stykke Bei blev
der en stör Deel liggende i Grofterne, fordi de ikke künde gaae
längere. Proiserne var vist ikke betcenkt paa at tage imod
Fremmede den Dag; thi vi saae ikke noget til dem for vi
ncrsten var ved Byen, nu fik de med en Fart nogle Jcrgere
jaget ud mod os, som begyndte bag nogle Gjerder at fyre dygtig paa os, ogsaa nogle Kyrasserer kom ud tilfodS og stillede
sig bag Gjerderne og skjod paa os; voreS Kommandor raabte
nu: Jcrgerne frem! vi styrtede nu frem mod en stör Gaard,
som vi saae var fuld af proisiske Kyrasserer. Nu retirerede
vores Husarer og Dragoner tilbage saa stark som Hestene künde
lobe, men gjorde Holdt igjen, da de var kommet saa langt
bort, at Fjendens Kugler ikke künde ramme dem. Da vi havde
omringet Gaarden, begyndte Proiserne dygtig at fyre ud af
Vindner og Dore, og de havde ogsaa ligesom vi i HaraldSkjcrr
anrettet Skydehuller paa Vcrggene, som nu kom dem godt tilpaS. Og nu gik det meget lystigt til, hele Byen vrimlede nu
af Proisere, som alle samledes paa en Toste, og vi tcrnkte hvert
Oieblik, at de havde kommet at hjcrlpe dereS LandSmcrnd, men
de frygtede vist for, at vi havde havt et Baghold, og det havde
vi ogsaa, men de var saa langt borte, at Proiserne gjerne künde
have spiist öS, forcnd de künde komme öS til Hjcrlp. Nu sam
ledes de Fjendtlige til fra alle Kanter. V i ansaae det ikke for
raadeligt at blive der lcrnge. V i tog derfor i en Hast 21 proisifke Kyrasserer tilfange og en Jager og 14 Hefte, og med
bette Bytte reiste vi den samme Bei vi var kommen, det soareste vi künde, og havde vi biet en Time längere, saa havde
der ikke kommet een af öS tilbage. Da der ikke kan rnmmeS
mere paa Papiret, saa maa jeg afbryde min Skrivelse med de
kjarligste Hilsener til D ig, min inderlig elskede Kone og vores
kjcrre Born; Gud give at jeg snart maatte komme hjem til
Eder igjen. Lev vel! H ils endelig Maren Ugilt fra mig og
tak hende mange Gange paa Mine Vegne for den Godhed, hun
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beviser Eder; ogsaa Maren Norgaard sender jeg min flyldige
Hilfen og Tak.
Ole Christian Sorensen.

8.
Stoustrup 2 Mai 1849.

Hoitelstede Kone!
...............I bisse Tiber har vi bet forresten gabt nok, thi vi
har ingen lange Marser, og faaer voreS Naturalforpleining,
hvoraf vi med Tarvelighed nok kan leve, og nu bliver Ncrtterne
kortere og ikke saa kolbe, som de har voeret; altsaa syneS jeg
bog nok bet künde gaae an, naar bet ikke var for Ebers Skyld
hjemme, men bet gjor mig saa ondt, naar jeg tcrnker paa, at
Du maa vcrre allene og doie saameget, medenS vi andre mange
Gange gaaer og driver Dagene dort; men jeg beder Dig ogsaa,
kjcrre Kone, at Du ikke arbeider mere end Du kan udholde, og
ikke foretager Dig Noget, som er over dine Krcrfter; thi hvad
Du ikke uden altfor stör Besvcrring kan faae gjort, lad det
kuns vcrre til en anden Gang. Det glcrder mig meget at I
alle har Helbred, Gud give, at jeg altid künde sporge bette fra
Eder. Jeg er ogsaa Gudskelov frifl, og vi har i de sidste Tiber
ikke seet noget til Fjenden, men der er ikke langt mellem dem
og os og vi veed ikke, hvilket Dieblik vi skal stode sammen,
men jeg troer dog, at Lüsterne ikke rvkker lcrngere frem, thi de
kan ikke godt komme lcrngere frem, forend de har indtaget Fredericia, og der tcrnker jeg nok de vil holde deres Nase fra.
Havde Kolbing vcrret saaledes befcrstet, saa havde de nok blevet
fri for at gaae ind i Jylland. Jeg troer nok, at vores kom
manderende General von Bylov Han havde Lyst til endnu engang at gjore et Forsog paa at drive dem tilbage, men da Han
Vttrede bette til General von Moltke, som er Kommandor over
4de Brigade, flal denne have svaret Ham, at ikke en eeneste af
Hans Brigade stulde gaae imod Fjenden, forend Han saae en
kongelig Befaling dertil, thi Köngen har selv sagt, at Han vilde
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ikke have sine Folk mere spoleret, i>e stulde ikke mere kjcrmpe
mod en firedobbelt overlegen Fjende. Og jeg tcrnker ikke Heller,
at vi kommer i Slag mere, nu spaaer de igjen meget paa Fred,
til den I5de M ai, siger man nu, det skal vare forbi, og Gud
give, det maatte blive sandt.
Du vilde vide, om jeg synteS Du skulde kjobe en G riis,
og det sortryder jeg stet ikke paa, naar Du kan have noget at
give den at ade, men Du har vel ingcn Penge at betale den
med; men maaskee Du kan faae den paa Kredit til jeg kommer
hjem, jeg skal vel ogsaa nok see at sende Dig nogle Penge med
det Forste. Med Skovlars og med Torvene maa Du aldeles
have bin egen Villie, men det er vel ikke vard at nagte dem
det. Jeg ender nu min Skrivelse med mange kjarlige Hilsener
til D ig og voreS Born og vores Foraldre og Soskende. HilS
mine Foraldre, at de ikke maae blive vrede, fordi jeg dennegang
ikke kan faae Tid til at flrive til dem; hils dine kjare For
aldre og din Broder fra mig og tak dem mange Gange, fordi
de ere Dig saa behjalpelige paa alle Maader; hils vores Na
boer og alle gode Benner, men frem for Alle vare Du min
elskede Kone hilset fra din til Doden tro Mand
Ole Chr. Sorensen.
(Skriv snart igjen.)
Elskede Kone!
Da jeg i de sidste Doge ikke har kunnet faae Leilighed
til at aflevere mit Brev, saa vil jeg nu, forend jeg affender
det, lade Dig vide, at vi igaar den 3die M ai havde en varm
Dag med Tyskerne; vi drev dem en M iilS Bei tilbage, nogle
faldt, men jeg og min Den Jorgen Berken har ingen Skade
faaet. Lev vel, sode Kone.
9.

Fredericia 9 M a i 1849.

Hoitelflede Kone!
Endfljondt Tiden er meget knap for mig, vil jeg dog
skrive et Par Linier til D ig , kjare Kone, og lade Dig vide, at
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jeg endnu, Gud vcrre lovet, er sund og frifk, og det har jeg
ikke Andre at takke for end den gode Gud; thi iforgaarS saae
det bedroveligt ud for os. V i kom i SandagS paa Forpost,
og Mandag Morgen Klokken 8 ftulde vi igjen vcrre aflost, men
Klokken 7 rykkede Fjenden frem, og vi begyndte at forsvare öS
det bedste vi künde. Dien da Tyskerne vare altfor mange, saa
maatte vi trcrkke öS tilbage til en LandSby*), som laa et lille
Stykke Bei längere tilbage. Der fik vi Forstcrrkning of nogle
Batallioner, og der havde vores Folk opkastet nogle Forflandsninger, og da vi ogsaa der havde en Deel Artillerie, saa haabede vi, at vi der nok skulde holde Stand, og vi holdt öS og'
saa lcrnge, men da Fjenden fik mere og mere Forstcrrkning, og
deres Batterier var meget svcrrere end vores, og Byen, hvorved
vi havde Dcrkning, blev skudt i Brand, saa maatte vi retirere,
iscrr da vores hone Floi Irak sig tilbage, og vi blev beskudt
fra tuende Sider. Ja Du maa troe, sodc Kone, at det saae
galt ud; hvor vi vendte vores Dine hen, saae vi ikke andet end
fjendtlige Skarer, brcrndende Gaarde, flygtende Familier, Saarede og Dode. Dengang frygtede jeg rigtignok, at jeg ikke
fluide have flrevet mere til Dig, men den gode Gud, som altid
har bevaret mig, holdt ogsaa denne Gang sin befljermende
Haand over mig. D i trat öS nu tilbage lidt efter lidt, og
hver Gang vi kom forbi en Gjenstand, hvorved vi künde have
en Smule Dcrkning, saa forsvarede vi öS der saalcrnge, til vi
blev nodt til alter at retirere, og saaledeS maatte vi vedblive
omtrent to M iil, og forst Klokken
rykkede vi ind i Fredericia. Det var en streng Dag for os; jeg har nu varet i 5
S la g , men de forste fire havde stet Intet at betyde imod bette,
og saa traf det tillige saa uheldigt, at vi havde Intet hverken
at spise eller at drikke, thi vi flulde have havt Naturalforpleining, naar vi kom af Bagt, men vi fik i det Sted tnfle Kugler.
Fredericia er nu beleiret af Tyskerne, og Jndbyggerne flygter i
Hobetal over til Fyen; ogsaa af Krigsfolkene er der mange sat
over, men vi tilligemed flcre flal nok blive her og forsvare
*) Her sigtes til Trafningen ved Gudss, 7de M ai 1849.
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Byen. Tiden tillader mig ikke at skrive mere denne Gang, og
jeg endcr nu min Skrivelse med de kjcrrligste Hilsener til Eder
olle, og med en inderlig Bon til Gud, at Han vil gjore en
Ende paa den Elendighed, som truer vort kjcrre Danmark.
Lev vel, sode Kone! o Gud! lad öS samles igjen med Sundhed og Glcrde.
Ole Ehr. Sorensen.

10.
Fredericia 17 J u n i 1849.

Hoitelskede Kone!
Jeg takker Dig for dit Brev af 2den Ju n i, som jeg med
Glcrde modtog den I5de, da jeg deraf saae, at I alle levede
vel; jeg lcver ogsaa godt. Jdag er vi rigtignok kommet Her
over igjen og skal vcrre her i sex Doge (paa Band og Brod,
som vi kalde det), men vil Tyskcrne lade öS beholde Livet i
disse Dage, saa kommer vi over til Fyen igjen i 6 Dage, og
der ovre har vi det jo meget godt, altsaa lever vi josomMennesker den halve Tid. V i har det i disse Tiber ikke ncrr saa
strengt, som vi havde det ifjor, men vi ere beständig udsatte
for Fare; thi Tyskcrne ligger endnu her omkring Byen og
kaster hver Dag nogle Granatcr cller Kugler herind til öS, og
det er sjelden nogen Dag gaaer forbi, uden der er jo Nogen
der kommer til Skade. Jeg kan ikke vide, hvorlcrnge de vil
ligge her, nu har de snart lagt her i 6 Uger, og vi ere kjede
af dem, men jeg tcrnker, at Bonderne derude omkring ere ligesaa kjede af dem. I Stoustrnp, som er den ncrrmeste LandSby
herved, der under vi dem det endelig godt nok, thi de vare rige
Folk med meget störe Gaarde, men de vilde Jngenting nnde os
hverken for Betaling eller uden Betaling, men nu maae de
vistnok lade til saalcrnge de har Noget, og Tyskcrne ere nok
ikke af det Slags Folk, at de betaler hvad de faaer; men imod
os ere de meget redelige,- thi saasnort vi fra Voldene sender
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dem en Kugle, saa sender de öS strax to igjen, og sommetider
mange flere. Bores Forposter staaer saa ncrr ved TyskerneS
Forpostkjade, at de mange Gange kan tale sammen, men det
er strengt forbuden; men de gaaer mange Gange og gjor adstillige
Narrestreger ad hverandre. Tyflerne har gravet störe Hüller,
som deres Forposter staaer i, saa at vi ikke kan see mere end
Hovedet paa dem, og det er naturligviis for at Vores ikke skal
flyde dem, og de künde jo let skyde hverandre, naar de staaer
saa tcrt sammen; men det er dog sjelden at Tyflerne flyder,
uden Vores begynder ferst. En Dag da vores Compagnie
nylig var kommet paa Post, saa sprang der en Tyfler op af
sit Hul og stod frit oven paa og raabte til VoreS: er I of
forste Reserve-Jcrgercorps? ja, svarede VoreS; ja saa ville vi
vcrre Venner, sagde Tyfleren, vi ville ikke skyde paa hverandre,
thi hvad kan det hjcrlpe, om vi ogsaa künde skyde et ParStykker paa begge Sider. Han gik derpaa ned i sit Hul igjen, og
der blev den hele Dag ikke vexlet et Skud mellem Kjcrderne.
Der er en Eng, som gaaer igjennem FredericiaS Mark, og der
er Bandet stemt op over, og der staaer TyskerneS Poster paa
den ene Side og vores paa den anden. En Dag da det var
en stcrrk Blcest og Binden var fra TyskerneS Side, da flog de
et Par Stümper Fjcrl sammen, satte derpaa en Tintallerken
med et Franflbrod, et lille Stykke reget Flefl, en Flafle med
en Pcrgel Rom i og et Fjerdingspund Rogtodak, og en Seddel havde de klistret derpaa, hvorpaa der stod flrevet, at det
var en lille Forcrring fra 7de Batallion, og nu satte de dette
Fartoi med denne Last i Bandet, og det varede ikke lange,
seiend det kom over til voreS Side. Det blev nu taget op og
bragt til Feltvagten, og siden ind til Kommandanten, og da Han
havde faaet det underssgt, sendte Han det igjen ud til Vagten
med den Befaling, at de gjerne künde fortare det, for det feilede intet, men at de ikke maatte modtage mere af dem. Jeg
ender nu min Skrivelse med de kjarligste Hilsener til Eder
allesammen. Jeg seer, sode Kone, at I har et godt Haab om
RuSserneS Hjalp, og gib det künde blive til Noget, men det
har vi ventet paa saalange, og vi har endnu ingen seet. Hermed

Sv
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sender jeg D ig 5 RigSdaler, da jeg seer, at Du har bekommet
de andre; hilS Sine, at jeg ikke har seet noget til hendeS
Broker. Lev vel, elskede Kone! Lev vel!
Ole Christian Sorensen.

11.
Fredericia 29 J u n i 1849.

Hoitelstede Kone!
Endstjondt Tiden er knap for mig i diöse Tiber, vil jeg
dog nu anvende en Timestid til at skrive et Par Linier til
Dig og lade D ig vide, at jeg endnu Gudstelov er sund og frift
og lever godt. Jgaar holdt jeg bin GeburtSdag paa Fyen, og
iafteS Klokken 11 kom vi Herover igjen. V i laae paa Gaden
til Klokken 4 imorges, det var en skrcrkkelig Kulde inat, vi fros
som Hunde, endstjondt det er midt om Sommeren. Om K rigen kan jeg ikke tilmelde Dig noget Nyt, thi Alt er i den sudvanlige Stillin g , undtagen at Tysterne stal vcrre trukket lun
gere frem i Jylland; jeg har Hort, at de stal vcrre nur ved
RanderS, men jeg veed ikke, om det er sandt; men jeg veed, at
de ligger her omkring ligesom sudvanligt, og har öS godt indfluttet til Lands, men voreS Overfart til Fyen har de endnu
ikke kunnct stoppe; men vi troer at de er ifurd med at bygge
et stört Batterie i Trelle Skov, som ligger ved Soen nordost
her fra Byen, og faaer de forst det furdig, saa frygter jeg for,
at voreS SeiladS bliver stoppet, og kan de forst faae voreS
Tilforsel fra Fyen standset, saa ere vi snart furdige. Og nu
siger de, at der snart stal komme en engelst Flaade og hjulpe
Tysterne; vi har nu saalunge ventet paa RusserneS Hjulp,
men de kommer nok ikke, saa der stet ingen Udsigter er til
noget Godt for Danmark, men vi maae jo gribe TroenS Skjold
og HaabetS Harnifl, som voreS Prüft sagde til öS, da vi sidst
var til Kirkeparade. Han trostede öS med at det for havde
endnu seet daarligere ud med Danmark, og dog havde Gud
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gjort det meget Godt igjen, og det haaber jeg, at Han ogsaa
gjor kenne Gang, naar Hans Tid kommer, og det er jo en stör
Trost for öS, at vi vced, at hvad Gud tilstikker öS, er os meest
gavnligt. Jeg flrev et Brev til Dig den 17de Juni, det har
Du maaftee ikke endnu bekommet; naar Du faaer det, saa flriv
mig endelig strax til igjen, og lad mig saa med det Samme
vide, om Soren og Grethe gaaer noget i Skole. Jeg veed
nok, sode Kone, at Du ikke godt kan undvcrre dem, men Ska
len maatte jo ikke Heller forsommeS. Jeg ender nu min Skrivelse med de kjnrligste Hilsener til Eder alle. Lev vel! og Gud
lad öS samleS igjen med Helbred og Fred. Lev vel, sode Kone.
Ole Christian Sorensen.

.

12

B aarin g 8 J u l i 1849.

Min hoitelskede Kone!
Jeg takker Dig for dit Brev af 25de Juni, som jeg har
med Glcrde modtaget, da jeg dcraf saae, at I havde Helbred og
levede godt; o Gud lad os altid sporge dette fra hverandre.
Der er saa mange stakkels Soldaterkoner, som i bisse Tiber
faaer de sorgelige Efterretninger fra dcreS Mand eller fra deres
Mcrnds Kammerater, at de entcn har mistet Arme eller Been,
eller fundet deres Dod paa Fredericias Marker; thi den 6te
Ju li stod der et frygteligt Sla g ; jeg vor ikke med i dette Slag,
jeg havde saaAravlt med at sye for Compagniet; jeg fad i bisse
Dage oppe i Byen og syede, da jeg i dette strenge Veir, som
det i bisse Tiber har vcrret, ikke künde sidde ude ved Compag
niet. Dagen for Slaget sendte voreS Kapitain Bud efter mig
og spurgte mig, om jeg havde meget at bestille; jeg sagde ja;
ja saa kan Du gaae hjem igjen; men Du skal vcrre her strax
igjen, saasnart jeg sender Dig Bud, thi vi skal inat ud mod
Fjenden, sagde Kapitainen. Jeg gik nu dort igjen, men Kapi20*
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kamen glemte at sende Bud efler mig, og jeg forglemte da ogsaa at komme. Klokken 1 om Natten rykkedc vore Tropper ud
fra Bycn, og da Klokken var 2, horte jeg de forste Gevcrrskud;
jeg reiste mig nu af mit Leie og gik op paa Dolden, hvor jeg
tydelig künde see Alt. Ak, hvilket Syn! aldrig glemmer jeg
denne Morgen, endfljondt jeg ingen Fare var i; det vilde vcrre
umuligt for mig at beskrive, hvorledeS bette saae ud; men det
gik rast til. Vores CorpS var paa hoire Flo i, de begyndte
forst med at storme nogle Forskandsninger og et Batteri, men
det varede Heller ikke lcrnge, forend de ogsaa begyndte paa venstre Floi, og det saae nu ud, som den hele Egn havde staaet i
lyS Lue. Tyskerne stod i dercS Lobegrave og forsvarede dem
til det Dderste, men de Danske blev beständig ved at storme
frem, uagtet deres Kammerater faldt omkring dem i Hundredeviis, og det var som om de slet ikke kjendte til at retirere, og
Tyskerne vilde ikke Heller retirere, de bleve staaende urokkelige
dag dereS Forskandsninger og fyrede paa de Danske, indtil
voreS var tcrt ved dem, saa kastede de deres Baaben fra dem
og raabte: Pardon! Det var morsomt at see, HvorledeS vores
Folk kom drivende med hele störe Tropper Tyskere ind i Byen;
men det var ikke glcrdeligt at see alle de Saarede og Dode,
som de kom baade bcrrende og kjorende med den hele Dag, det
var i Tusindetal. Der kom ligesaavel Tyskere som Danskcre,
men flest Danskere. Rygtet skal maaskee nok gaae saaledes, at
der faldt flest af de Tyske, men det er ikke sandt, og det kan
Enhver, som har en Smule Begred om Krigen, nok forstaae, at
da Tyskerne künde staae dcrkkede bag deres Forskandsninger og
bave frit Skud paa Vores, som beständig maatte storme paa
den aabne Mark, Enhver kan nok begribe, at tM maatte falbe
flest af dem. Hvormange der faldt i det Hele, det veed jeg
ikke, og jeg veed ikke Heller, hvormange der faldt af vores
Corps, men jeg veed, at der faldt 54 Mand allene af vores
Compagni. Jeg glcrdede mig meget over DanflerneS Seir, og
det gjorde jo enhver crrlig Dansker, men jeg var dog aldrig ret
glad, thi jeg mcrrkede strax, at der var mange af mine gode
Bekjendtere, som maatte farve Groesset med deres Blöd, og
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iscrr frygtede jeg meget for min gode Ben Jorgen Berken, men
om Aftenen havde jeg dog den Glcrde at see Ham sund og frisk
at komme ind i Byen. Om Middagen vor Slaget forbi, men
Tropperne kom ikke ind i Byen for Asien, thi de havde saameget at gjore med at rekognosere i Egnen, om der skulde ligge
nogle Tyskere skjult enten i Körnet eller i Skovene eller i
andre Smuthuller. Jeg gik om Eftermiddagen ned til Kasteltet,
som vi kalder det, for der saae jeg at en stör Mcrngde af de
Saarede blev bragt ned; jeg vilde see, om der var nogen as
mine Bekjendtere derimellem, og jeg traf deSvcrrre mange af
dem. Ja elskede Kone, dersom jeg vilde opfkrive alle de Roedfler, jeg var Oienvidne til, da künde jeg skrive mange Ark
Papir fulde, men jeg vil stet ikke skrive Noget derom, for det
kan ikke glcrde Nogen at höre. — Forresten gjorde de Danske
den Dag en god Fängst, da de drev alle Tyskerne langt dort
fra Fredericia, og tog hele dereS Beleiringsskyts og nogle Feltkanoner og endeel Hefte og 70 Magasinvogne, Krudtvogne,
Bagasevogne, Marketentervogne, Kanonvogne og alle SlagS Paabcn. I Forstningen spolerede vores Folk endeel af Kanonerne,
thi de troede ikke at de havde faaet Tid til at kjore dem ind i
Byen, og de vilde jo ikke, at Fjenden fluide have nogen Nytte
af dem mere; derfor fornaglede de dem eller sprcrngte dem itu.
Alle dereS Hytter, Tommer, Skandsekurve, og Alt hvad voreS
Folk ikke i en Hast künde flaffe dort, det brcrndte de paa S ie 
det, og alle Forflandsninger, Lobegrave og Smuthuller dliver
nu floifet og jcrvnet, saa det vil koste Tyskerne uhyre meget
Arbeide, hvis de igjen skulde faae Lyst til at beleire Byen,
men det troer jeg ikke de gjor, thi de har nu faaet et flcmt
Kncrk. . . . Lev vel, kjcrre Kone, det onflcr din til Doden tro
Mond
Ole Christian Sorensen.
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13.
Hollingstedt 1 September 1850.

Hoitelskede Kone!
D it Brev af 25de August har jeg med ubeskrivelig Glcrde
modtaget, og jeg takker Dig hjertelig, fordi Du skriver saa
snart, og jeg snfker Dig til Lykke med voreS lille nye Dattcr.
Jeg fik igaar Brev fra min Broder Jorgen, hvori Han tilfkrev
mig kenne Nyhed, og jeg troer ncrppe, at Tiden nogensinde
har vcrret mig saa lang som igaar og idag, indtil jeg nu iaften
fik Brev fra Dig, og det Forste jeg vil foretage mig skal vcrre,
at fkrive Dig bette Par Linier til og lade Dig vide, at jeg
endnu Gudfkelov er sund og frifk, og lever saa godt, som man
i bisse Tiber kan gjore Fordring paa. Det er jo rigtignok
intet Herreliv, naar man skal ligge 63 Mond i et HuuS, hvor
lidt fkident Ho er voreS Senge-Straae og Under-Dyne, vores
Tornyster vores Hoved-Pude og vores Felt-Kappe vor OverDyne, og vores Spise bestaaer scrdvanligt af Suppe og Wrter,
som for det meste ikke er vcrrd at spise; men vi faaer jo ogsaa
Kjod og Flesk, og det er for det meste godt, iscrr faaer vi
meget Flesk, og dog bliver jeg ikke feed deraf, men det var
Synd at klage, thi jeg har det forresten meget godt, og naar
den gode Gud nu snart vil unde mig den Lykke, at jeg kan
sporge fra Dig, elskede Kone! at Du igjen er fuldkommen frisk,
saa er jeg meget glad og tilfreds med min Stilling, endfkjondt
jeg langes meget efter at komme hjem til Eder. Men Gud
veed, naar den Tid kommer; vi ligger endnu i den samme
Stilling og veed Jngenting, og der kom idag En af vores
Compagnie fra Lasarettet i Kjobenhavn, og der vare de ligesaa
kloge som vi. Altsaa kan jeg intet Nyt tilmelde D ig , kjcrre
Kone, men Gud kan snart vende Alting om og gjore Alt godt
igjen, og det faaer vi jo at haabe. Madame Fcrrk troer vel
ikke at jeg kommer hjem mere, eftersom hun vil have mig opkaldt, dog bette haaber jeg med GudS Hjoclp. Dog hvad BarnetS
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Navn ongaaer, da er jeg mcget godt fornoiet, naar det bliver
efter din Villie.
Naar Du skriver til mig igjen, saa lad mig vide, hvorledeS det stod til med Sessionen hoS Eder, om der blev mange
taget, og hvad Tid de skal reise; og lad mig tillige vide, hvorledes det staaer til med vorcS Avl, thi jeg har Hort, at Körnet
derhenne har taget megen Skade af Uveir, og det er vist ogsaa
et elendigt Host-Deir hos Eder, thi her regner det hver cneste
Dag, og dlirser tillige. Jeg maa nu ende min Skrivelse denne
Gang, thi jeg kan ikke see at skrive mere, for mine Dine ere
ikke rigtig gode, og det volder vist disse tyske Roghytter, som vi
ligger i; for de bruger ikke Skorstcen her, saaledeS som andre
skikkelige Folk, men Rogen maa gaae nd af Vinduer og Dore,
hvor den sinder for godt............Lev stedse vel! det onskcS af
din oprigtige Mand
Ole Christian Sorensen.

3.

Breve fra Niels Peter RasmuSsen Biemose til sine
Forirldre og Ssskende.
Forst Menig ved 4de Bataillon, senere Sergeant ved Iste ForstocrkningS-Bataillon. Laaland. Af Profession Snedker.

1.
Qvarteer: Storebro, Jgen S o g n , paa L e n A ls 27 A p ril 1848.

Kjcrre Pige, mine gode Forcrldre og Sostende!
Atter sinder jeg saa rigelig Anledning til at bruge Pennen
for at bringe Eder Efterretning om de Begivenheder, der i de
sidste Dage har berort mig.
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I vort Qvarteer ved Lyrskov fik vi ferst Efterretning om,
at PreuSsen vilde mede os som Fjender. De tydslsindede SleSviger vidste gebt at fortcrlle om deres störe Antal. Iste Jcrgercorps og 9de Batt. havde Langfredag en heldig Fagtning med
Fjenden, hvorved de fangede 40 Mand, og endcel Bagage blev
tagen; dette gav mig let at forstaae, at de smaae Angreb vilde
fore til Hovedslag. V i arbeidede ufortroden Fredag, Loverdag
og Paafledag paa Forskandsninger, Forhug i Difileerne ved
Lyrskov og Langeso. Paaskemorgen stod vi i Hoitidsdragt for
at söge Kirken; men med Spaden og Hakten modte vi ved
Solens Opgang, villige til at banne Forhindringer for Fjenden
af yderste Evne. K l. 8 horte vi fra Fronten de forste Skud,
men vedblev rolig vort Arbeide, der blev accompagneret af den
stedse tiltagende Kanonade. Kl. 1 kom der Ordre til at rykke
mod Fjenden, det var kun en Haandevending, inden vi alle
vare farbige og marcherede til en Skov ved Gottorp. B i modte
mange af vore Tropper, der bleve dragne ud af Jlden, som
havde lidt meest; det gjorde öS ilde stemt, at fee vore Kammerater dode og saarede, men dog tilraabte man os af og til:
slaae de tydske Hunde, de Danske ere tappre! B i vare ncrppe
ankommen til Skoven, for Batallionen erholdt Ordre, at den
flulde drage gjennem Skoven for at angribe Fjenden, om den
fandtes der. I vor Tiraleurkjcrde var jeg med at drage den
igjennem; den forste Halvdeel var besät af vore Jcrgere, en
lang Mose, 600 Al. brcd, gjorde et Skjcl igjennem Skoven;
paa den modsatte Side af denne uheldige Mose saae vi forste
Gang de preuSsiske Pikkelhuer; de holdt sig godt i La derovre
og drillede os med deres Kugler, der vare »den Virkning; vi
sparede paa vore Skud og stod ingen til Unytte. Vorcs Anforer drog os Skytter langer frem mod en Groft, der gjennemskar Mosen; herfra künde vi lange Fjenden; vor Oberst fnlgte
kort cfter med hele Batallionen under Hurraraab og Köngen
leve. Fjenden aabnede nu et dcrkket Batteries Kanoner paa os.
Jeg og nogle faae vilde springe over Groften, men sprang midt
i den, i Dynd til Buxelinien. Da Obersten saae det, Irak
Han Batallionen tilbage. Der fad jeg som kjon Fyr, men
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kravlede dog op igjen under en liflig Kuglemusik; jeg lagde
mig ned längs Jorden og skod paa en Preusser, Officeer, men
da jeg ladte igjen, glemte jeg Krudt; det vor en smuk Redelighed, Kuglen künde jeg ikke tage ud, alt Mandskabet var retireret, og min Riffel ubrugbar, en daarlig Stilling midt i
Fjendens Jld ; dog folte jeg Intet i Dieblikket. men glcrdede
mig over Fjendens Feigbed, der kun turde ftyde fra sin Dcrkning. 2cg afskruede Pistolen, kom lidt Krudt i Kanälen, paa
kenne Maade lykkedes det mig at faae Kuglen ud, nu ladte
jeg riglig og lob tilbage til mine Kammerater. 7de Batallion
forlod vor hoire Flanke, som vi troede dcrkket of dem. Det
benyttede Preusserne og rykkede i MaSser imod os med den
Spcculation at fange öS; itide drog vi tilbage under vedvarende
Skytteild til Udkanten af Skoven, hvor Armeerne stod opstillet
i Slagorden, nn skulde de ikke lcrnger. Merket foldt paa, en
heel Dags Kamp havde ikke givet dem nogen Fordeel over öS.
I Market trak hele Armeen sig tilbage bag Skandserne ved
Lyrskov, hvor vi tilbragte Natten under Gevcrr. Kl. 4 om 2den
Paaskcdag marcberede vi til FlenSborg, og efterhaanden fulgte
hele Armeen, af hvad Grund, veed jeg ikke, for vi havde Intet
tabt. I FlenSborg bleve vi indqvarterede, men 2 Timer efter
blev der gjort Alarm, at Preusserne var i Byen; i den storste
fkammeligste Horden lab Atting ud af Byen. Jeg havde vafket
Buxer og Stromper, saa inden jeg fik indpakket, var alle mine
Kammerater bortc. Jeg havde hcrngt mit Uhr op over Sen
gen, det glemte jeg, det er ogsaa den eneste Skade og Tab, jeg
endnu har lidt. Jeg gik rolig ud af Byen og crrgrede mig
inderlig over den skjamdige Uordcn; der laae Gevcrrer, Tornystere, Trommer, Munderingsstykker spredt i hele Forstaden; Alt
bette var 5te Dragonregiment Skyld i; de havde seet Fjenden
et Par Mile fra Byen, og saa reed de alt hvad Remmer og
Toi künde holde gjennem FlenSborg og sagde, at Fjenden var i
Byen; det var en af de tossede Jyder og Skam for deres
Officerer. Cavalleriet har endnu ingen Nytte gjort os. Udenfor FlenSborg, paa Balpladsen fra 9de April, fandt jeg min
Fane, men kun den halve Battalion. Min Pr.-Leutnant var
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med fit Peleton dragen mod den Port, hvorfra Fjenden vor nt
vente, og Kapitainen ligeledeS med det 3die Comp., med Resten
drog Obersten over Gravensteen til Als, hvor vi ankom i Qvarteer OnSdag Nat K l. 2. Fra Sondag Morgen Kl. 5 havde
vi vanget, vcrret i Kamp, marcheret, arbeidet og sultet. Enhver
Fornuftig tcrnkc sig vor Stilling i 3 Dogn. I dette gode
Qvarteer samlcr vi nu atter Krcrfter. Jeg har ingen Klager
Hort af Soldaterne, »den over de Officerer, der feigt forte os
tilbage og viste en ussel Conduite. Jeg haaber det Bedste af
Fremtiden for gamle Dannemark og Kong Frederik. Gud
vcrre med öS alle.
Niels Peter RaSmuSsen.

2.
HuuSby ^ M a l Nord for Asiens 4 M a i 18 t8.

Kjcrre Morten!
. . . . V i ere nu snart krigSvante Soldater, der lee ad Kämpen;
jeg havde ncrppe troet det, at den Koldblodighed künde vcrre
tilstede hoS öS, som der virkelig er tilstede. Kanonernes Torden og KuglerneS Piben rokker ikke Modet, men derimod Nattevaagen, Mangel paa Fode og Hvile, det rokker Modet og gjor
öS utilfredse. Da vi Natten cfter Slagct ved SleSvig Irak öS
tilbage fra den ypperlige Stilling ved Lyrflov, horte man Knur
ren gjennem Rcrkkerne, thi vi havde alle ventet, at her skulde
vi rigtig more Tydflerue, og da vi nu skulde tilbage, vidste der
strax Nogle, at Generalen var en Forrcrder og havde Broder i
FjendenS Leir; men, eftcr hvad jeg senere veed, fortjener Ge
neralen al Berommelse derfor. Nu er Fjenden mere sprcdt,
lad Ham kun lobe op i Jylland, de blive nok kurerede, de ere
stet ikke saa farlige. De Danske ere heilige Krigere, naar de
har Officerer, som de har Tillid til, dem folger de gjerne i
Byger af Kugler, men desvcrrre, dereS T a l er faac; vel kan der
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ikke med Grund klageS over nogen, men ret mange fortjener
Heller ingen R o eS...............Hovedqvarteret bliver Middelfart.
Lev vel og vcrr sparsam og lykkelig i bin günstige Stilling.
Jeg klarer mig godt, og glcrder mig baade over OfficererS og
KaiymeratcrS Agtelse.
Din Broder N. RaSmuSsen.

3.

B a lS k v S M a i 1848.

Kjcrre Brodre!
...............Det kjeder naturligviis, det eensomme Liv i Qvartererne, hvor man Intet Hörer uden Hornets Toner, naar det
kalder til Opbrud, i samme Dieblik flal vi saa vcrre fcrrdige
og gaae cfter Commandoen videre, uden at vide hvorhen. B i
har vcrret 2de Gange i Käst med vore Fjender. Resultatet
kjender I bedre end jeg; vores Battallion har ikke vcrret saa
uheldig som andre Corps, skjondt vi ved SleSvig holdt PreuSserne Stangen fra Kl. 4 Eftermiddag til Kl. 8 Asten; af flere
1000 Kugler, de spenderede paa os, ramte vist ikke 7 Vore.
V i sparede dem ikke, hvor vi künde virke med Kraft, men Forsigtighed bod, at drage Armeecorpset tilbage.
Nu maa Gud vide, hvad vi kan vente af Fremtiden, Fjendens
Overmagt er overlegen, men Soldaterne ere vist ikke besjcrlcde
af det Mod, som vi for vort FodelandS retfcrrdige Sag. Man
lover sig Hjcrlp af Fremmcde, men Gud veed, om den nogensinde kommer, man hjcrlper bcdst sig se lv............Jeg for min
Part er i god Couleur og er Soldat med Liv og Sjcrl; jeg
har hele Tiden glcrdet mig med den bedste Snndhed og T il'
fredShed. Lad skee hvad der v il, i GudS Haand ligger vor
Skjcrbne, vor 8Ere flal vi vide at hcrvde; den danfle Soldat
fslger rolig og kjcek sin Fane paa KampenS Dag og priser sig
lykkelig, naar Han har gvde Officercr, der ikke svigte. Jeg er
nu udstyret med 84 flarpe Skud, min Riffel flyder fortrcrffelig.
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det künde vcrre rart, snart igjen at seeS med de stive Preussere
hinsidcs Bellet, og om muligt vise dem Veien igjen over Eideren.
PreuSserne ere slrunke udvortes, men jeg troer blöde i Hjerterne; de vare med deres störe Overnmgt saa spagfardige ved
SleSvig. Gud vcrre med os alle og det gamle Dannemark.
Niels Peter RaSmuSsen.
4.
B alSlev i Fyen 19 M ai 1848.

Kjcrre Forcrldre og Sofkende!
. . . . En heldig Skjcrbne har fort mig sammen med gode Venner og
Bekjendtere i bette Qvarteer; Muurmester N. og C. V. ere indqvarterede her i Rabobyen. V i besoger Hinanden imellem og tager öS en
sornuftig Bolle Punch; V. er rigtignok en Smule Rekrut endnu,
med lidt Feber, men det vil ikke vare lange, inden Han faaer
den rigtige Couleur. Hr. N. beder at Hilfe sin Kone, om hun
vil behage at fkrive, og fortcrlle, hvormange Gange at hun har
streuen, for Han venter, og fortcrllcr, at Han selv er i bedste
Belgoaende . . . . Jeg veed meget godt, at I maler Rcrdflerne
med langt fälligere Farver end vi, der er vant til at staae for
Knald og fee Doden under Dine, men det er ogsaa et Haandvcrrk. Der trister idetmindste af Tydsternes Kugler af 600
kun een. Der givcS Folk, som har seet spogelseagtige Syner,
at deres Kugler gaae sikkert og langt, men jeg har af Erfaring
faaet Troen, at danste Soldater i FarenS og AlvorenS Dieblik
staae langt over Tydflerne, og deres Vaaben kan fortrcrffelig
gjsre lyst i FjendenS Rcrkker. Vel ere de Tydfle talrige, men
en uretfcrrdig Sag med den stjcrndigste Grundvold vil de satte
igjenncm mod os, den svagere Mögt; men der er en hoiere
Magt, der er en retfardig Gud, til Ham satter de brave Danste
dereS Haab, naar Han er med öS, hvo kan saa vare mod öS?
og Han lader os seire over de trolose Skurke, der har udspandt
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dereS rcrnkefulde Garn, selv lige til Thronen, og som har ophidset det tydfke Folk imod os og bragt KrigenS Rcrdsier over
vort dyrebarc Fodeland. Men hvem vil vel gaae iretle med
Forsynet, der saa ofte leder det Onde til det Gode. Neben
lcrrer Folkene at kjende deres gode og svage Side, og knytter
alle KlaSser nocrmere til Hinanden, til det de skulle vcrre B ie 
dre og Sestre, uden Hensyn til Stand og S tillin g ..................
For mig beder jeg at I er ganske rolige, jeg feler mig lykkelig
ved det Kald, jeg har at udrette i Forening med saa brave
Kammerater, med saa god en Helbred og saa retfcrrdig en Sag,
som det er bleven vor Lod at forsvare. Lad komme hvad der
vil, i GudS Haand hviler min Skjoebne. Lev Alle vel, og skriv
mig snort til om EgnenS Nyheder o. s. v., hvorledeS Skimlerne
har det, hvorledes Körnet staaer, om min Sekreteer ikke sprin
ger, og holder godt HuuS med mit Bcrrktei. H ilS Alle, lykkeligt Gjensyn! EderS
Niels Peter RasmuSscn Biemose.

5.

Ulkebolle S o g n paa D en A ls 30 M a i 1848.

Kjcrre Forcrldre, Ssskende og Bekjendte!
Atter ere vi her paa Als med nersten hele den danske A r
mee. Ved vor Afmarch fra Balslev Heed det, at vi fkulde indflibeS i Nyborg og til Jylland; men 1 M iils Dei fra Odense
kom en hemmelig Ordre, at vi fluide gaae til Faaborg og derfra tilsseS til Als. B i dleve oversat tilligemed Garden, Herregaardsjcrgerne og General Hedemann med sin Stab. Det var
den heiligste og behageligste Overreise, som der kan tcrnkeS; det
behagelige Veir, FyenS fljonne, bakkefulde Kyst, der i sin Vaardragt blev belyst af Aftensolen. Gardens Musikcorps spillede
paa Dampflibet, og mangfoldige Sange tonede fra vor Battal
lionS Mandflab, der var pakket sammen paa 3 Jagter, der
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bugseredeS af Dampflibet. Alsingerne vare glade over vort
Komme, men künde dog ikke huse öS alle, endcrl maatte nsieS
med Qvarteer i den störe S a l med det lyseblaa Loft. Den
28de om Morgenen kom vi til Sonderborg, hvor vi leirede öS
udenfor Byen K l. 1. V i fluide denne Eftermiddag alter have
en Smule SondagSarbeide med at vife Tydflerne tilbage til
Gravensteen. De Tropper, som kom over forend vi, flod lidt
paa dem, saa lob de, og vi af al Kraft bagefter, til Dyppel
Molle, hvor de havde et fortraffeligt Batterie, men vort Bat
terie flod paa det en halv Time og bragte det til Taushed,
saa lob Tydflerne igjen ad Gravensteen til. Jeg var den Dag
med en Leutnant Knauer paa Eventyr og morede mig fortrcrffelig. V i vare 4 Mand og Leutnanten, vi tog en M arketenderbod og gjorde Marketenderen og endeel Flofler Biin til
Fange, hvoraf strax endeel maatte miste deres H als; siden afsogte vi endeel Gaarde, hvis Bcboere modtog öS med den storste
Glcrde og gav öS alle de OplySninger de künde; de klagede
just ikke saameget over Tydflerne, men vare dog glade over, at
kunne stippe dem; der havde vcrrct 130 Mand indstaldcde i
hver Gaard. V i gjorde öS Haab om at kunne fiste nogle af
deres Bagagevogne og lob desaarsag alt hvad vi künde efter
dem; vi vare, da vi saae oö om, midt imellcm Fjenden, som
vi forst blev vaer, da de sendte en Kugle efter öS, men vor
kjcrkke Forer sorstod herlig at fore öS tilbage til vore egne.
D i saae her fra en Bakke, hvorledcS Fjenden maatte rctirere
fra deres Batterier, og HvorledcS vore velrettede Granater künde
more deres Kolonner. . . .
EderS N. P. RaSmuSsen.

e.
Feltvagtm i S a tru p i Suadeved 3 J u n i 1848.

Kjcrre Forcrldre og Soflende!
Jeg modtog igaar i Sonderborg EderS Brev af 27de M ai,
hvorfor jeg takker Eder megct. Det glcrder mig at I ere ved
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Helbreden og befinder Eder vel. Men mcd storfte Forundring
maa jeg deraf see, at der hersker den Tro hjemme, at vi skulde
lide Mangel og Nod, og at det er den unge Hare, der er Fa
brikant af disse fkjocndige og lognagtige Angivelser. Man skulde
virkelig ikke troe, at et Menneske, der hvert Dieblik maa vente
at komme til at see Doden under Dine, kan ncdlade sig til
saadant Skumleri. Jeg vil her efter Evne, men overeenSstemmende med Sandheden, söge at fkildre Eder vort Forpleiningsvcrsen, som det hidtil har vcrret. Ved Ankomsten til dercS
Corpser sidste MartS blev alle Tropper forsynede med nye
Munderingsstykker, om de ogsaa nu skulde have lidt noget, kan
der dog ikke vcrre Tale om, at der skulde nye istedet de forste
3 a 4 Maaneder endnu. Hvad Skjorter, Stromper og Sko
angaaer, da er der af frivillige Gaver uddcelt saameget, at
hver Mand har 2 Skjorter og idetmindste 2 Par Stromper
og 2 Par Sko eller Stovler. Hvem der ikke holder sig reue,
maae vcrre nogle Svinebcrster, for vi har i vore Cantonnementer haut den bedste Leilighed til at faae voreS Toi vadsket og
istandsat, som vi ingensinde har havt i Garnisonstjenesten. Paa
Märchen har vi i vores Brodposer selv havt Brod og Smor
o. s. v., eg varm Mad har der vcrret bestilt til öS i vore
Qvarterer, naar vi kom der. Har vi ligget lcrnge paa et Sted
og der har vcrret Flere, end Vcrrterne har kunnet vedblive at
bespise ordentlig, er der leveret
^ Studekjod eller Z S
roget Flesk med Gryn og JErter til, ^ Pcrgel Brcrndeviin
daglig pr. Mond, af Brod er der leveret saa rundelig, at jeg
for min Part ikke har fortcrret j Delen af mit. — Paa Als
har de bedste Qvarterer vcrret, vi har havt. Beboerne har beviist os Soldater en Velvillie og Forekommenhed, der »ist forgjcrves vilde soges paa Lolland. V i har hidindtil havt 10 ß
daglig foruden Kosten, som vi har kunnet bruge til Fornoielser
eller efter eget Dnske. Der har ogsaa vcrret Doge, hvor vi
har havt Beskjcrftigelse, som har forhindret öS i at faae varm
Mad, men da er der uddeelt Besteller af sigtet Rugmcel, roget
Flesk og overflodig Brcrndeviin. Bed det andet JcrgercorpS
hersker ogsaa en ganste anden Aand, end den unge HarcS. Jeg
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gab dog vidst, hvad Hans Kammerater vilde sige, hvis de fik at
vide, hvilke Rygter Han understaacr sig i at udsprede; var det
hoS os, blev Han idetmindste Gjenstanden for Alles Foragt___
Fjendcn har lidt mange blodige Tab her i Sundeved, siger
Beboerne, iscrr af vor Flaades Kanoner, som de paa ingen
Maade künde taale at see, knapt at höre paa. Brunsvigerne
fik ncrsten aldrig Lonning, for der var ingen Penge i Kassen.
De vare de raaeste Folk, lamgteS dog saameget efter deres
Hjem og bandte Hertugen og Preussens Konge ind i det Hede
Helvede; Beboerne kan ikke noksom fkildre os deres Forbittrelse,
naar de omtalte dem. Jeg er som scrdvanlig sund og frisk.
Lev vel, Alle vel! Eders stedse hengivne
Niels Peter Rasmussen.

7.
M a ib sl paa A ls 8 J u n i 1848.

Kjcrre Forcrldre og Soskende!
Jeg har atter oplevet en af hine Doge, som aldrig glemmes, en Dag, som vil blive omtalt med Herder i Dannemark,
naar vi alle forlcrngst ere hensmuldrede i Graven. Den 5te
Juni havde vi et Compagnie paa Feltvagt, og de andre Compagnier laae som Piketvagt i Byen Rakkebol. Bore Forposter
stode nersten nede ved Gravensteen, hvortil vi havde drevet Fjenden ved Klapjagten den 28de Mai. M it Comp, laae som
Piket. Henimod Kl. 12 begyndte en stark Skydning ved Forposterne. Alle Mand maatte gesvindt i Toiet og forlade den
dampende Suppe (vore gode Venner Preusserne fandt jo for
godt den Dag ikke at unde öS Madro) og drog saa hurtig som
mulig mod Fjenden, som avancerede meget hurtig. Oberst
leutnant Blom formerede Compagnie-Kolonner og Skytterne
frem, for at forstcrrke Kjerden i storre Udstrerkning. Det var
den hoie Tid vi kom, for lste JagercorpS og 8de Batt.
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lob for Fjenden som feige Uslinger. Jeg spurgte Nogle, om
de vare farbige derude; o der er saa mange, hör, hvor de
flyder derude og raaber Hurra. V i stjcrldte paa dem, og voreS
Officerer holdt et forfcrrdeligt Huus, men det hjalp ikke. En
af dem spandte en Pistol og truede med at styde den ned, der
gik tilbage, men forgjoeves. HindenburgS Jagere fik Kapitain
Dan til at holde Stand med os; vi tog en Stilling bag en
Groft, hvorfra vi rettcde en findig Jld paa Fjenden, men strax
standsede de. Der saae vi alter Beviis paa, naar der holdes
Stand, saa er PreuSserne Jngcnting; her paa dette Sted vor
godt 2000 P. mod 200 Danfle. Flankerne retirerede stärkt,
og vi maatte i Centrum med imellem, til stör Wrgrelse for öS;
men Blom sagde: ja, ja, Born, hver brav Mand gjor sin
Pligt, Liv og Seir ligger i GudS Haand. Bed Nybbol Kirke
stod vore Kolonner, og paa dem aabnede PreuSserne en Kanonild ; de retirerede da tilbage til Dyppel; vi fik Ordre i
Kjcrden til det Somme. O ! det Hafter ikke, sagde Kapitain
Dan, vi gjor Fjenden Veien saa stridig som mulig. Men
Flankerne retirerede, og vi dlev i vor Stilling vist ^ Time
efter. I den Tid saae vi Fjendens talrige Kolonner marserc
saa gravitetifl frem paa Flankerne og ligefor öS i Centrum,
paa 600 Al. Distance, forte af en General paa en hvid Hest
(man mente, det var Vrangel selv), en stör Styrke paa Linien
imod os. Han reed selv langt forud, og Tropperne bleve
staaende. V i rettede alle vore Skud efter Ham, men Han blev
den Han var alligevel. V i Irak os nu succeSsive tilbage og
stod, hvor vi saae Noget at styde paa, hvor det künde nytte.
Jeg og 2 Underofficerer vilde see, om Fjenden ikke vilde omgaae vor venstre Flanke, der stodte til Byen Nybbel, hvor de
doekkede künde omgaae os. Jeg er saa mat nu, sagde Underofficeer Jorgensen, jeg har allerede skudt 16 Skud paa Fjenden
idag; dette fik Han ncrppe udtalt, forend Han salbt imellem öS,
truffen af en Kugle i Panden. V i saae da fjendtlige Kolonner,
ncrppe 30 Skridt fra öS. V i tog Nasen til os og advarede
vore Kammerater og Irak öS ved Hjalp af det gjennemstaarne
Terrain tilbage til vor samlede Styrke ved Dyppel.
21
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Nu begyndte en Akt af denne DagS störe Drama, som
jeg ikke formaaer at finde Ord til at flildre i sin frygtelige
Birkelighed, nagtet Billederne deraf endnu stoae lyslevende for
min Phantasie. Foran os en Masse Fjender, paa 18000 Mand,
med 16 Kanoner, saa pyntede og stive, dereS Pikkelhuer glimtede i Aftensolen; men hvad nyttede dereS glimrende Adre, det
er dog Hjertet, der giver Mennestet sin fände Rang vg Vcrrd.
V i var 9000 Mand, vort Udseende var simpelt imod Fjendens, men var fast og findig, som er den danfle Carakteer saa
egen. Da vi havde gjort Plads, begyndte vore Batteriers velrettede Jld paa de störe Masser, Espingolerne paa Flankerne,
med HerregaardSjcrgerne og Skyttekjcrderne. Fjendens Kanoner
blev brugt nok, men er bleven uSselt betjent eller, vel rettere
sagt, en retfcerdig Gud har forhindret deres odelcrggende Virkning, thi efter en Times Kanonade af Granater og Kugler, er
jeg kun kommen til Kundflab om, at 2 Artillerister der faldt.
Paa Flankerne vare sommetider Fjenderne blandede med Vore,
og en frygtelig Gevocrild, Skrigen og Skraalen, dannede et
Virvar, der, oplyst af den stcerke Jld og RogmaSser fra 2 af
Granater antcrndte Gaarde, var af en frygtelig majestcrtist Storhed. FjendenS Kanonild begyndte at tage af, men vor var
lige vedholdende; Preusserne begyndte 2 Gange at retirere,
men dereS Officerer drev dem alter frem. Men nu kom Re
serven, Garden tilfods, 6te, 5te, lOde Batt., og det var Folk,
som stod for Skrald; med fcrldet Bajonet og tordnende Hurra
raab styrtede de ind paa Fjenden. O ! hvilken Forvirring
imellem Fjenderne, dereS Officerer brolte og vilde drive dem
tilbage, flog om dem med Sablerne som rasende, men de lob
alligevel. Den Afdeling af vor Batt., hvortil jeg horte, fulgte
Linien med fcrldet Bajonet ad en Bei, men her leed vi meget;
vor lille kjcrkke Leutnant Muus, som den hele Dag havde viist
et ualmindeligt Mod, faldt med en Kugle i Brystet, da Han
foran med hcrvet Klinge gik los paa Fjenden. Oberstleutnant
Blom blev saaret i Skulderen, Leutnant Rauch i Hovedet. Og
min fordumS Skolekammerat, nu min Rodekammerat og trofaste Ben, Soren Peter Clausen Skovhuse, der er gift paa
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Feio, fik en Kugle i Skulderen; Han har hele Tiden fulgt mig,
ogsaa kenne Dag; det smertede mig meget at efterlade Ham her
i denne Stillin g, men Pligten kalbte; vi fluide endnu hjcrlpe
til at forfolge vor Fjende. I den Ivette Landsbv Nybbel bleo
jeg adflilt fra mine Kammerater. Jeg fnlgte da med 13de
Batt. endnu lidt. Det var nu bleven markt, min Ammunition
var bortfludt, og jeg var saa udmattet, at jeg ncrppe künde
holde mig opreist, saa listede jeg til Dyppel, hvor Batt. var
kommen. V i gik da til Sonderborg, hvor vi fik Nattely i en
Ikole.
Ncrste Morgen saae jeg i Sonderborg Kirke nvgle af de
opsankede Dode, hvoriblandt Oderl. Munthe Morgenstjerne,
L. Lovenstjold, norfl Officeer, Hans Fader er Statholder i
Norge, Han har som Frivillig kjcrmpet for Danmarks retfoerdige Sag; og vor lille 18-aarige Muus laa der ogsaa med det
samme uforandrede Pigeansigt, som levende. En preuSsifl O ffi
ceer med et Bulbider-Ansigt laae ved Hans Side. Der var
kommen 35 Liig, da jeg var der, deriblandt var, saavidt jeg
künde see, 25 Preussere og 10 Danfle. V i har flere Dode
ved vor Batt. og mange Saarede. Det var os en streng, alvorlig Dag, men vi hoever vor Tak til Gud, der fljcrnkede öS
Seiren. I Tillid til Hans Bistand rykker vi alter rolig, vor
retfcrrdige Sag devidst, mod VoldSmcendene og Forrcrderne, der
forhaaner og undertrykker vort dyrebare Fodeland. Jeg vilde
onfle at hele det danfle Folk solle saa levende som jeg, hvad
det ulykkelige Sundeved maa lide. Hvilken Angst og Rcrdsel
stod ikke tegnet i Beboernes Miner; der lob Fruentimmer og
Born med lidt Gangklcrder i Tsrklcrdet, uden at vide hvorhen;
Kreaturerne havde de ladet lobe, og Kister stod syldte med Toi
i Haver og Marker, for at redde det, hvis dereS Boliger antcrndtes. Dog da de saae os avancere igjen, luede der dog
alter Glcrde i dereS Ansigter. En gammel Bonde sagde til
mig: Gud vcrre lovet, de kommer dog igjen, det havde vi ncrsten
ikke kunnet haabe; vel er det galt for os, men naar vi endda
maatte blive Danfle. Jeg veed ikke hvad jeg svarede, men Han
trykkede min Haand. Nu staaer Körnet smukt paa Lollands
21*
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frugtbare Agre, men det er nedtraadt og odelagt i Sundeved.
I lever rolig og fredelig i Ebers Boliger, og ingen fremmed
BoldSmand kommer for at tomme Ebers Spisekammere og
siger I fkal kjore hele 2—3 Doge for dem, og saa giver som
ostest Bank til Lon derfor, og det er en Naade, naar de faae
dereS egen Befordring med hjem igjen. Lev Alle vel, I Kjcrre,
Gud vcrre med os alle. Lykkeligt Gjensim. Ebers
N. P. Rasmussen.

8.
SkodborghuuS 8 December 1848.

Kjcrre Fader og Moder!
Jeg har nu en Tidlang ikke Hort Noget fra Eder, det
flulde derfor glcrde mig meget, om det snart maatte behage
Eder at flrive mig til, hvorledes I har det, og om der er
paSseret nogle Nyheder paa Ebers Egn. Fra mig vil I ikke
kunne vente noget af Bigtighed; de Nyheder, et personligt Bekjendtflab giver til Stof, er jeg her blottet for; en simpel Hedeegn med sine sandede Marker, som den trcrdfle Lyng endnu
gjor Mennefkene Brugen deraf stridig, giver ikke Stof til at
fylde störe Breve med. Opholdet her er langt fra ubehageligt,
de gjcrstfrie og velvillige Beboere behandle os Honnet, men Tjenesten er streng for de Wenige, der hver 3die Dag gjor Feltvagter. Det er ingen Narrestreger i et saadant Veirligt, hvor
Regn og Taage med barste Binde fra Vesterhavet daglig gjcrster öS. Jeg gjor Tjeneste som inspektionShavende Officeer i
et Bagtdistrikt, der indskrcrnker sig til en Spadseretour daglig.
Det er jo igrunden Jngenting; men jeg har nogle Dage ikke
vcrret ganfle vel, der vel meest har sin Grund i de climatifle
Forhold. NordfleSvigerne kommer hver Dag og sporger: kom
mer de Danfle ikke snart. det er dog underligt, selv kan vi
dog ikke jage Tydflerne voek; Gud veed, hvis Skylden er, KongenS er det ikke, for Han opgiver öS ikke, det har vi Hort, der-
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for lod Han Ministrene gaae, det har vi spurgt. I Flensborg
veed de ogsaa, at Frederik den 7de vil nedlcrgge sin Krone til
Fordeel for Sverrigs Konge, hvis Han af Lwermagten bliver
tvungen til at afstaae Slesvig. Saaledes kommer de Dannemark hengivne Slesvigere dagligen for at söge trostende Ester retninger paa denne Side Kongeaaen, men ingen saae jeg endnu
modlos, eller der i fjerneste Maade egentlig mistvivlede om, at
vor retfcrrdige Sag flulde ikke seire; de opregner med Stolthed
Talstorrelsen paa den danske Armee, som den vistnok ikke er;
de nttrer deres MiSbilligelse over vore blaae Vaabenfrakker; nu
ligner I jo de tydfle Kjceltringer, for kjendte vi Eder langt
borke, vore Karle med de kjcrre rode Troier, de skar ogsaa
Tydsterne flemt i Dinene. Skriv snart.
Niels Peter RasmuSsen.

9.

Roerslev ved S trib 17 M ai 1849.

Kjcrre Forcrldre og S ostende!
............Rolig og veltilfreds vendte jeg tilbage til mit Qvarteer
hoS min reformerte Bcrrt, der altid havde meget travlt med at
stjcrnke Cichorievand og Kartoffelbrcrndeviin til sin Jndqvartering,
der bestaaer af 56 Mand, der, for at saae Plads under Tag,
ncrsten maae ligge ovenpaa Hinanden. Jeg lagde mig veltilfreds
paa mit Straaleie, medens jeg endnu horte Mandflabet fortcrlle i Munden paa Hinanden, hvorledeS de havde seet vore
Kugler trcrffe. Jeg flumrede snart ind og dromte, hvad man
kalder behageligt, om fravcrrende Slcrgt og Benner. Kl. henimod 4 synteS jeg at fornemme en Susen udenfor, men jeg
künde dog ikke ret vaagne derved, men derpaa kommer et Skrald,
som ryster hele Huset fra overst til nederst. Forstrcrkket farer
Alle op og iler til Vinduet for at erfare Aarsagen; da var det
en Bombe af 168ZS Kaliber, der var sprungen i en Have i
en 30 Skridts Afstand; der kom slere der faldt i forfljellige
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Qvarterer, af og til dronede Skytset fra Voldene. Jeg gik op
i den ncrrmeste Bastion for at see lidt over paa, hvorledes
Sagerne stode, men der var intet at see af Fjenden; Han stod
dcrkket for vore Kanoner med sine Morterer i nogle Fordybninger; vore Kosakposter stod uden om Foestningen, som om
Jngenting var paafcrrde. Men snart oinede jeg en Krudtdamp
i det Fjerne; der er en! flreg man; jeg saae efter den og horte
en Susen heit over Hovedet, og saae den falbe en 600 Alen
fra mig nede i Byen med et stört Skrald; derefter fulgte en
HviSlen og saae Skridt fra mig faldt Noget; nysgjerrige ilede
vi hen for at see, hvad det var. Med Hirsfcrngeren opgravedc
vi da et Stykke af BoinbenS Skal af en 2 til 3 Z S Vcrgt.
Dette künde overtyde öS om, hvilken Kraft bisse Djcevle kan
have. Jeg gik ned i Byen for at see Stedet, hvor den salbt;
der havde den slaaet hele Forsiden ud af et Huus, der beboes
af en Skomager. Hvilket Syn ! der var ikke et Stykke Boskab
i Stuen, uden at det var sonderflaaet; der laae Stovler, Laster,
Syle, Theekopper, Tallerkener o. s. v. imellem Tagstene, de
sonderflaaede Vinduer og udflaaede Bcrgge. Det var et tragiskcomisk S y n ; thi ovenpaa denne Forvirring stod Skomageren
med en hoitidelig Gestus og fortalte öS, at uagtet Alt i Hans
Stue var sonderflaget og Hans NaboerS Vinduer alle vare
gaaede i Stykker af Skraldet, var Han og hanS lille Barn dog
ufladte; fljondt de befandt dem i Stuen, var de bleven det
eneste Hele; thi selv Ploderne paa Kakkelovnene vare knuste.
Jeg tankte, den Gud bevarer, er uden Farer. Kl. 9 holdt
Fjenden endelig op med Bombordementet. Nu bleve vi afloste
og overforte til Fyen. En stör Mcengde Fruentimmer, Born
og Syge fulgte med öS paa CommandantenS Opfordring. Det
var et smerteligt Syn at see bisse Stakler med Sengekloeder,
Klcrdningsstykker og Fodevarer samle sig i Smaagrupper ved
Strandbredden og längs Landeveien. Her groed en Lille ved
ModerenS Bryst, en 2-«-3 andre Smaastakler klyngede sig omkring hende, medenS hun dekymret saae over paa det forladte
Hjem, hvor den efterladte Wgtefcelle maatte blive tilbage for at
opfylde sin Borgerpligt; maafkee feer hun Ham ikke mere, maaskee
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vil hun finde fit Huus og Bohave odelogt, naar hun igjen
vender tilbage. Men hvor flal hun nu söge Ly med sine
Smaae? alle de ncrrmeste Byer ere allerede opfyldte med tidligere Flygtninge og Jndqvartering; Soldaten gaaer vel kold og
stiv forbi, men foler meget derved. B i marcherede 1 M iils Bei
til denne venlige Landsby, hvor vi hos de rige og gode Beboere lever godt og fryde os ved den venlige Natur. Men
Kanontordenen ved Fredericia kalder vore Tanker med Alvor
til Kampens Tumleplads. En stocrk Jld saae vi der imorges;
en Flygtning derfra fortcrller, at en 5 til 6 Huse ere brcrndte,
det vil ikke blive de sidste. Men Fcrstningen faaer Tydfken
derfor ikke, den vil, som jeg haaber, blive forsvaret med Kjcrkhed og kun falde med Wre, efter at Tusinder af Voldsflarerne
ere faldne i dens Grave. Commandanten sparer paa Ammuni
tionen, men Han flal nok vide at bruge den i rette Tid. Den
Tro har jeg for min Part, om jeg end crrgrer mig lidt over
den maaflee for störe Sparsomhed. Jeg har det godt. Lev
Alle vel! Gud bevare Dannemark og Köngen!
N. P. RaSmuSsen.

10.
F a n s i Lille Belt 27 J u n i 1849.

Kjare Foroeldre!
Da jeg saa oste flriver, maa det blive en Selvfolge, at
jeg ikke kan have Noget hver Gang at skrive om, der kan kaldeS Nyt og have Interesse. I Fredericia er der ikke noget
fleet af Betydenhed de sidste Gange vi har vcrret der. Fjenden
kaster af og til Bomber fra Davregryden, der staaer dag Oversvommelsen, efter Kastellet og LandgangSbroen, men endnu »den
mindste Virkning. Paa FocstningenS nordlige Side ved Trelle
Skov seer man en nogen Skorsteen af en neddrudt Gaard,
dag hvilken der flal vcere et Batterie, der kan blive meget farlig for Overfarten til Strib, men endnu har ingen Kanoner
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derfra forkyndt dets Narvarelse. Oldenburgs Bastion gjorde
lyst en Dag med et af deres Batterier eller Skandser paa E rritso Mark, da det med sine 6 84Kdiger og en 2 4 ^ s Kuglekanon bragte det til fuldkommen Taushed. Disse nye Kanoner, der ere stabte i Sverrig efter baust Tegning, ere udmarkede til at trcrffe, men vore Brandrar til Bomberne ere
ikke gode, da en meget stör Deel springer for tidlig. Dog
Tydflernes har noget af samme Egenflab og gaaer längere end
vore; det kommer af en stcrrkere Krudtladning, der vist for en
stör Deel stader Skudsikkerheden.
Livet i Fcrstningen er ret interessant; jeg saae sidste
Gang en af vore Kunstnere tage Skizze til flere Prospekter
omad ved Volden, hvor vi har vore Jordhytter inde i Dol
den, der ere af forfljellig Storrelse, til en 4 til 10 Mand.
Saadanne Boliger ere snart meublerede, for de kraver ikke
mange Luxusartikler; Gulvet er paa gammel Nordist V iiS be
tagt med Halm, der tillige tjener til Seng; det Bedste ere de
uldne Tcrpper vi har, der tjener til Overdyne, naar vi sover,
og sammenlagte til Stole, naar vi spiser; Vinduerne flaaer vi
aldrig istykker og under Glarmesteren aldrig den ringeste Fortjeneste, thi Daren er et Tcrppe, og naar det drageS tilside,
er det et Vindue; kun enkelte Hufe har Borde; Majoren har
en Stalddar paa 2 Poele i fit, omgivet med et Par Bomke
af samme Slag S, forresten er den som vore. Om Morgenen
Kl. 2, naar der purreS ud, feer det noget romantifl ud i
Morgendcrmringen; denne Masse Mennefler kryber ud og puöler omkring, endnu som man siger sovcnde indvorteS; paa
Commandoordet Trad an! forfoier man sig til Pyramiderne,
hvor paa krydsende Bajonetter Hanger Ladertoiet og Torny
sterne; nu paatages det og derefter morscherer man til sin
StillingSpladS paa Volden. Jmorgen flal vi derover igjen;
som jeg solventer vil det vistnok blive den sidste Gang, vi
gjore denne Manöver, thi HcrvnenS Time er vist ikke fjern
for Studetyvene i Jylland. Dersom alle Marker ikke bedrage, kommer vi maaflee en af Dagene uventet i Ryggen
paa dem. Da de nu har spredet deres störe Masser, var
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det vel igrunben den hoie Tid, at de erindredes om, at der er
en danfl Armee til, som er til mere end at ligge i Fyen vg
spise Boghvedegrod og sce taalmodig til, at Fjenden viser sin
Raahed og Heltemod mod Vocrgelose. Den 6te Brigade er
ganfke uventet kommen her til Fyen; der arbeides med Jver
paa Landgangsbroer i Skrillinge og Middelfart. De Com
manderende skal nu vcrre fuldkommen underrettet om FjendenS Stilling. Hvad der nu stal foretageS, vil Erfaringen fra
Kolbing have locrt dem at holde hemmeligt............
EderS
Niels Peter RaSmuSsen.

Esterskrift fta Ildgiveren.
^mtrent paa samme Tid, da Professor Allen paa Corfu for sidste
Gang syslede med bette Udvalg af Breve fra danske Krigsmcend, nedflrev Han nogle Bestemmelser om, hvorledes der flulde forholdeS med
flere af Hans litercrre Arbeider, hvis Han ikke fluide vende tildage til sit Fcedreland, og Han udtalte da Onflet om, at jeg
vilde besorge Brevene udgivne, et Onfle, som jeg med Glcrde
har bragt til Udforelse. Udvalget af Brevene er ncrsten ganfle
det samme, som Han hovde ordnet; kun nogle faae, af Ham selv
betegnede som tvivlsomme, ere ndeladte. Flere af Brevene ere
dlevne trykte efter selve Originalerne, men de fleste efter meget
noiagtige Afflrifter, som ere flrevne af Professor AllenS mangeaarige, paalidelige Medhjcrlper, 6anä. pllilol. P. Seidelin.
Som allerede antydet i Fortalen, er Retflrivningen
lempet; der er brugt en Retflrivning, som ncermer sig
den, som var den almindelige paa den Tid, Brevene bleve
flrevne; dog ere fremmede Ord, naar de ikke vare bogstaverede
paa en altfor mangelfuld Maade, bevarede i den Form, i
hvilken Brevflriverne have flrevet dem. Ligeledes er Inter
punktionen for en stör Deel forbedret, men ellerS er der saagodtsom aldeles ingen Forandringer foretagne ved den hele
stilistifle Form, i hvilken Brevene foreligge (et og anbei Sted
kan et Par Ord voere stillede i en bedre Orden).
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Samtlige Breve ere afleverede til det störe kongelige
Bibliothek. De ere ikke alle forcrrede Professor Allen, mange
af dem ere kun laante til Ham, og fluide altsaa nu tilbagesendeS.
Men det vil vcrre forbundet med megen Vanflelighed, at foretage en saadan almindelig Tilbagesendelse, og jeg vil derfor tillade
mig at foreslaae, at Sämlingen fremdeles maa blive bevaret
i det störe kongelige Bibliothek. Saafremt Nogen onfler aller
at komme i Besiddelse af de originale Breve, som Han i sin
Tid har indsendt, beder jeg Vedkommende at henvende sig til
mig med Opgivelse af, hvilke disse Breve ere, jeg flal da gjore
mit Bedste for at söge dem ud og sende dem tilbage.
Kjobenhavn den 2 A p ril 1873.

Chr. Lruun.

I n - h ol- .
Fortale.

F-rfte Asdeling. Breve fra Forfljellige, ordnede efter
Tidssslgen.
1848.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.
15.

M aler Jo h . T . Lundby til sin Moder. Kbh. 20— 21 M artS..
Chr. P . Fasterlund til sin Fam ilie. Iste Jcrgercorps. VardeEgnen. Kbh. 22 M a rts .........................................................
Jo h . T . Lundby til sin Moder. Kbh. 25 M a r t s .....................
Brev fra Jo h . T . Lundby. Kbh. 25 M a rts ................................
Brev fra Jo h . T . Lundby. Kbh. 26 M a r t s ..............................
N . P . R . Schjsrringe til sine Forcrldre.
Laaland.
Kbh.
27 M a r t s ...................................... ............................................
Christian Sobolle til sin Kone. Laaland. Slagelse 30 M artS
H an s Jessen til sin Fam ilie. Kliplev S o g n ved Aabenraa.
S le s v ig 13 A p r il.....................................................................
La rs Svensen til Jernbanedirekteur G . Skram .
S le s v ig
14 A p r i l ....................................................................................
Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Herfolge. 4de B a 
taillon. Kjoge-Egnen. Bercht ved S le s v ig 21 A p r i l . . .
I . F . Jensen Kundby til sine Forcrldre. 2det Jcrgercorps.
Holbcrk-Egnen. Horup paa A ls 26 A p r il...........................
La rs Sorensen Eilstrup til sine Forcrldre. Kbh. sidst i A p ril..
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin M and Je n s En sle v, Overconstabel ved 4de B alten .
Grenaa - Egnen.
Selkjcrr
2 M a i ........................................................................................
D rago n N iels Knudsen Ssndertang til sine Forcrldre. LemvigEgnen. Randers 4 M a i ......................................................
Pigen Ellen Nielsen paa A ls for Je n s Andresen Damgaard til
Hans Moder. Ribe-Egnen. M jang 6 M a i .......................

Eide
5
7
6
11
13
16
17
18
20
21
23
25

27
28
29
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Side
16.
17.
18.
19.

20.
21.
22.
23.

24.

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

33.
34.
35.

Lars Sorensen Eilstrup lil sine Forcrldre. Kbh. 14 M a i -----P o u l Hansen Auno til sin Soster. 4de Bataillon. B alSlo v
(i F yn ) 15 M a i .......................................................................
Lieutenant W . Schonning til sin Moder. Iste Bataillon. S le s vig 20 M a i...............................................................................
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Je n s E n sle v , O verconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjcrr Mark
30 M a i ......................................................................................
Lars Hansen Ammindrup til sin Fam ilie.
Iste Bataillon.
Nordsjcrlland. A ls 8 J u n i ....................................................
So ren Nielsen Hemmed til sin Huusbonde. Iste Icrgercorps.
Grenaa-Egnen. Stenderup 4 J u n i ....................................
E n F riv illig , Overjcrger ved 3die Reserve-JcrgercorpS, til en
Ven. Kolding 9 J u n i ...........................................................
Ane Catrine Mikkelsdatter til sin Mand Je n s En sle v, O verconstabel ved 4de Batteri. Grenaa-Egnen. Selkjcer Mark
10 J u n i ......................................................................................
Joban Levring til sin Svoger og Soster. Iste Reserve-Jcrgercorps. Viborg-Egnen.
To rn ing Molle ved Haderslev
22 J u n i ......................................................................................
M ads Andersen Jestrup til sine Forcrldre. Iste Icrgercorps.
Thisted-Egnen. Sommersted 24 J u n i ........ .......................
Christen Hansen Herfolge til fine Venner.
3die Bataillon.
Kjoge-Egnen. Sonderborg 28 J u n i ....................................
Ole Nielsen Hyllede til Pastor Villemoes i Hersolge. 4de B a 
taillon. Kjoge-Egnen. Bogestov ved HaderSlev 29 J u n i
Lieutenant I . P . Behrens til sin Broder.
Steenvad Molle
ved Colding 3 J u l i .................................................................
Peder Jensen Fasterlund til sine Forcrldre. Varde-Egnen. Kbh.
16 J u l i .....................................................................................
LarS Hansen Ammindrup til sinKone og sine Forcrldre. N ord
sjcrlland. Sonderjylland 18 J u l i ........................................
H ans Hansen Noddebo til sin Moder og Soster. 2det Jcrgercorps. Nordsjcrlland. A ls 19 J u l i ...................................
Underofficeer Rasm uS Nielsen Aaderup til Godsforvalter Houg
paa Gavno. 2det Icrgercorps. Ncrstvedkanten. Kjcrr paa
A ls 11 A ugust.........................................................................
RaSm us Jensen til sin Farbroder.
Constabel ved Balteriet
MarcuSsen. AarhuuS-Egnen. Ulkjcrr pr. Beile 13 August
R asm u s Hansen Fannerup til fine Venner. Constabel. GrenaaEgnen. A ls 16 A u g u s t........................................................
LarS Hansen Ammindrup til sin Kone og Datter. 15de B a 
taillon. Nordsjcrlland. Hjennem 18 A ugust.....................
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40
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47
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57
58

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

Morten Jensen Bognserup til sine Penner. Nordsjoelland. Veile
18 A u g u st..................................................................................
Jorgen Christensen til en Ven. Iste Joegercorps. GrenaaEgnen. G reis 18 August.......................................................
Peter Thielsen M öller til sin Broder. 3die Dragon-Regim ent.
Uge i Nordslesvig. A arhuus 19 November.......................
Lam m e til sin Svoger. Aarhuus 28 November.......................

71
72
74
75

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

53.
54.
55.
56.

Lonne Petersen til sin Kone. Iste Forstoerknings-Bataillon.
Vordingborg-Egnen. V ilsle v 14 J a n u a r.................
79
Jakob Nielsen til en Ven. 8de Bataillon. Lem vig-Egnen . . .
80
Peter Thielsen M öller til sin Svoger. 3die Dragon-Regim ent.
Uge i Nordslesvig. Norre Bjerre 28 M a rts .....................
83
Joh an Levring til sin Soster. 3die Reserve-Jcrgercorps. B i borg-Egnen. Falsled ved Bogense 29 M a r t s ...................
84
R a sm u s Jorgensen til sin Kone. Iste Reserve-Bataillon. Fre derikssund-Egnen. V ib y paa A ls 9 August.......................
85
RaSm us Jorgensen til sine Forcrldre. 3die Reserve-Joegercorps.
Laaland. Skovby paa A ls 10 A p r il....................................
87
Premierlieutenant S . Lundby til sin Moder. TandSlet Prcrstegaard paa A ls 12 A p r il.........................................................
89
Brevflriveren ubekjendt. Sonderborg 12— 13 A p r i l .......
92
M ads Jensen til en Ven. Iste lette Bataillon.
Rodovre ved
Kjobenhavn. Vollerup paa A ls 12 A p r i l .........................
98
Lieutenant C a rl Ussing til sin Forlovede. 6te Linie-Bataillon.
Bredballe pr. Peile 24 A p r i l ................................................
101
H an s Jensen Tindbech til sin Morbroder.
9de Bataillon.
Randers-Egnen. Fredericia 25 A pril
....................... 107
Premierlieutenant S . Lundby til sin Moder. Frederits 26 A p ril 108
H ans Rasmussen Kaalsboek til Pigen Anne Petersen, i Co n
dition ved Frederiksborg. Iste Joegercorps. Bester Mark
28 A p r i l ............................................................................ 111
Peder Andersen til sine Forcrldre. Iste Husar-Eskadron. N ord
sjoelland. Skadstrop 27 A p r il........................................ 112
N iels Peter Christensen til sin Kone. 6te Reserve-Bataillon.
H jorring-Eguen. Middelfart 1 M a i........................... 113
Peder A . til sine Soflende. ( M a i ) ...................................... 114
P . E . Lorentzen til en Ven. 3die JcrgercorpS. Fredericia
2 M a i ...............................................................................
115
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57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.

Je n s RaSmussen Balle lil sin Kone. Iste Reserve-Jagercorps.
Grenaa-Egnen. 6 M a i ........................................................
Frederik Knudsen lil sin Kone. Iste Referve-Jagercorps. S o r s Egnen. Taarup 18 M a i......................................................
Lauritz Hansen Kousted lil sine Foraldre. 5te Dragon-Regim enl.
Randers-Egnen. Jllerup 21 M a i........................................
R asm u s Jorgensen lil sine Foraldre. 3die Reserve-Jagercorps.
Laaland. Sonderborg 25 M a i ............................................
Anders Larsen Kullerup lil sine Foraldre. 4de ForstarkningsBataillon. So ro-Egne n. Fredericia 27 M a i....................
Peder C s . M . lil sin Veninde Maren. Laaland. Sonderborg
30 M a i .....................................................................................
Ellen Johanne Pedersdatter af Am m ilsbol lil Rasm uS Ander
sen Skjarbak. 3die Dragon-Regim ent. (Ester 31 M ai)
H ans Petersen Haarlov lil sin Fam ilie.
2det Jagercorps.
Nastved. Augustenborg 5 J u n i ............................................
Jen s Christiansen lil sin Kone. 2det Jagercorps. StorehedingeEgnen. A ls 5 J u n i ...............................................................
Johannes Larsen lil sin Kone. Sonderborg 7 J u n i ...............
Lars Hansen l il Provst Monrad i Marvede. Undercorporal ved
3die Bataillon. Nastved-Egnen. Byllerup 7 J u n i ...........
Rasm us Jorgensen lil sine Foraldre. Iste Reserve-Bataillon.
Frederikssund-Egnen. K lin tin g paa A ls 11 J u n i ...........
H ans Hansen Noddebo lil sine Foraldre. Iste ForstarkningsJagercorps. Frederiksborg-Egnen. Ssnderborg 11 J u n i
Johan Petersen Johansen lil sin Fam ilie. Iste Reserve-Jager
corps. A ls . Rerslev 11 J u u i ..............................................
Rasm us Hansen Fannerup lil sine Venner. Constabel. GrenaaEgnen. Ronhave-Balteri 12 J u n i ......................................
P . E . Lorentzen til en Ben. 3die Jagercorps. Brenderup
12 J u n i .....................................................................................
Frederik Knudsen til sin Kone. Iste Reserve-Jagercorps. S o ro Egnen. Roerslev 13 J u n i ....................................................
Johannes Larsen lil sin Kone. Iste Reserve-Bataillon. S u n d s 
mark 13 J u n i ...........................................................................
Peter Thielsen Möller til en Den. 3die Dragon-Regim ent.
Uge i Nordslesvig. Vindum 20 J u n i .................................
Rasm u s Hansen Veiledye til sin Moster. Iste Reserve-Jager
corpS. Laaland. Aaby paa Fyen 24 J u n i .......................
Anders Larsen til sine Foraldre. 4de Forstarknings-Bataillon.
So ro-Egnen. Eiby 27 J u n i, mellem Odense og Middelfart
Rasm uS Hansen Beilebye til en Ven. Iste Reserve-Jager
corps. Laaland. Aaby paa Fyen 27 J u n i .......................
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79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.

Side

Christen Hansen Ballerup Irl sin Moder. 3die Jcrgercorps.
Nordsjcrlland. Roulund Pr. Middelfart 30 J u n i ..............
Jorgen Jensen Kyndby 4 il en Ven. Iste Espingol-Batleri.
Nordsjcrlland. Fredericia 7 J u l i ..........................................
Frederik Knudsen til sin Kone. Iste Reserve-Jcrgercorps. S o r s Egnen. B o ru m 8 J u l i .........................................................
R a sm u s Hansen Beilebye til en Ben. Iste Reserve-Jcrgercorps.
Laaland. Asperup paa Fyen 9 J u l i ................................
P . E . Lorentzen til en V ey. 3die Jcrgercorps.
Svendstrup
9 J u l i ..................................................
H an s Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jcrgercorps. NcrstvedEgnen. Fredericia 10 J u l i ...................................................
Christopher Olsen Hosterkjob til sine Forcrldre.
Iste ReserveJcrgercorps. Nordsjcrlland. Asperup 10 J u l i ..................
Johan Mortensen til en Ven. 2det Jcrgercorps. RingstedEgnen. Fredericia 12 J u l i ...................................................
Christen Mikkelsen til sine Venner. Kjoge-Egnen. F c r n o 1 2 J u li
I . C . Madsen til sin Fam ilie. Rotte 17 J u l i ............... ........
H an s Pedersen Haarlov til sin Kone. 2det Jcrgercorps. NcrstvedEgnen. B a lslo v 21 J u l i , paa F y e n ....................... .'------Jorgen Jensen Kyndby til en Bekjendt. Iste Espingol-Batleri.
Nordsjcrlland. Fredericia 24 J u l i ........................................
Tonne Pedersen til sin Morbroder og Kone. Iste ForstcrrkningsBataillon . Vordingborg-Egnen. Fcrno 26 J u l i .............
Pastor M . Melbye til Pastor Fenger. Asperup 27 J u l i —
H an s Pedersen M öller til sine Forcrldre. M atros. Fange fra
Gefion. Tonder-Egnen. Glykstadt 1 A u g u st.....................
R asm u S Jensen Hvalgaard ti^en Ben. Constabel ved B a tteriet Marcussen. Aarhuus-Egnen. Assens 1 August ..
Peter Thielsen M eller til sin Fam ilie. 3die D ra g o n -R e g i
ment. Uge i Nordflesvig. .Hveisel 8 A u g u s t ...................
Brev fra en Dame til sin Soster. Colding 9 A u g u s t..........
Je n s Hansen Braaby til Pastor Fenger.
4de Bataillon.
So ro -E gn e n . Kjcrr 10 A u g u st...............................................
Brev fra en Dame til sin Soster. Colding 11 A u g u st........
Christen Jensen til sin Broder. 3die Jcrgercorps. VardeEgnen. Hygind ved Assens 24 A u g u st.............................
Sam m e til Sam m e. Kekkencrs 22 December...........................

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

185«.

101.

Brev fra en P ige til en S o ld a t, hendeS Kjcrreste. Gam m elgaard 31 M a i..............................................................................

209
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102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
109.
110.
111.

112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.

119.
120.
121.
122.

Brev fra en Gardehusar til sin Broker. Nordsjoelland. Branderup 12 J u l i .............................................................................
Christen Mortensen Folehauge til sin Softer. 2det Joegercorps. Nordsjoelland. Bogballe 12 J u l i ...........................
Morten Jensen Vognserup til sin Moder. Fodgarden. N ord
sjoelland. Flensborg 26 J u l i ................................................
P . Pedersen Groedde til en Ven. 3die Depotcompagni. P u t
gaarden paa Feniern 30 J u l i ................................................
Svend Nielsen til sin Kone. Iste Depotcompagni. N ord
sjoelland. Sonderborg J u l i ..................................................
Christen Mortensen Folehauge til sin Soster. 2det JoegereorpS.
Nordsjoelland. Sto re Dannevirke 2 A u gu st.........................
Morten Larsen Benneboe til sin Fam ilie. Hollingsted 3 August
Jörgen Jensen Kyndby til sine Foroeldre. Iste Esp in go l-B atteri. Nordsjoelland. Horup paa A ls 3 A u g u s t ...............
L. P . Christensen Gjerlov til sin Softer. 2den lette Bataillon.
Frederiksborg-Egnen. Dannevirke ved S le s v ig 4 August
Lars Jensen til sin Broker. Iste lette Bataillon. Frederikssund-Egnen. D en 6te Brigades Leir ved H uusby Skov
9 A u g u st....................................................................................
Christen Mortensen Folehauge til sin Softer. 2det Joegercorps.
Nordsjalland. Sto re Dannevirke
19 A u g u st....................
Brodrene H . Hansen og P . Hansen til deres Fam ilie. Iste
Forstarknings-Bataillon. Moen. Huusby 8 September
Christen Larsen Ballerup til sin Fam ilie. 3die Jagercorps.
Nordsjoelland. Cosel ved Ekernforde 19 September...........
Brev fra en Premierlieutenant ved 6te Dragon-Regim ent til
sin Soster. Cantonnement Lyrskov 24 September.............
C . C . Sonderbye til en Ven. Iste Reserve-JoegercorpS. R in g kjobing-Egnen. Omtrent sidst i Septem ber.......................
Frederik Knudsen til sin Broder. Iste Reserve-JoegercorpS.
So ro -E gn e n . Flensborg 4 Oktober....................................
Ole Nielsen Kollerod til sine Foroeldre. Iste Reserve-Bataillon.
Frederiksborg-Egnen. FrederikSstad s29 Septemb.— j 3 O k
tober............................................................................................
R . Jorgensen til sine Foroeldre. Iste Reserve-Bataillon. Fre derikSsund-Egnen. FrederikSstad 7 O kto b er.......................
Ole Nielsen Kollerod til sine Foroeldre. Iste Reserve-Bataillon.
Frederiksborg-Egnen. FrederikSstad 10 O kto b er...............
H . Hansen til sin Fam ilie.
Iste ForstoerkningS-Bataillon.
Moen. Lille Dannevirke 1 November.................................
N iels Nielsen Suserop til en Ven. 4de Reserve-Bataillon.
So ro -E gn e n . FrederikSstad 12 Decem ber.........................
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229
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Auden Afdeling. Fortsat Rette af Breve fra enkelte
Soldater.

'

Breve fra O le Andreasen lil sin Moder, sine Testende, Svo ger og
Venner. 2det Jagerco rp s, 2det Compagni Ja g e rsp riis.
Dodelig saaret i S la g e t ved Fredericia den 6te J u l i 1849
1. Helsingor 28 M arts 1848 ...............................................................
2. Geltost 14 A p ril 1848 .....................................................................
3. S le s v ig 19 A p ril 1848 .....................................................................
4. S le s v ig 26 A p ril 1848 ....................................................................
5. Stade 13 J u l i 1 8 4 8 ..........................................................................
6. Faaborg 16 September 1848............................................................
7. Barnehoigaard Pr. Faaborg 23 Oktober 1 848 ...............................
8. Bjernegaard 1 November 1 8 4 8 ........................................................
9. M els Pr. Nordborg 19 M arts 1849 ............................................
10. Avenbyl paa Sundeved 4 A p ril 1849 .............................................
11. Vestermark Pr. Sonderborg 21 A p ril 1 8 4 9 ...................................
12. Barakkerne ved Kjcrr paa A ls 20 M a i 1849.................................
13. Vollerup ved Augustenborg 30 M a i 1849 ........................................
14. Vollerup 16 J u n i 1849 .....................................................................
15. Dreflette 24 J u n i 1849 .....................................................................
16. Dreflette 28 J u n i 1849 .....................................................................
17. Fredericia 10 J u l i 1849 ..........................
18. Fredericia 17 J u l i 1849 ..................................................................
19. Fredericia 3 August 1849 ..................................................................
20. Fredericia 14 August 1849 .............................................................
21. Fredericia 15 August 1849 (Skrevet as L. H . Larsen lDraaby))
22. Fredericia 22 August 1849 (Skrevet af S a m m e )........................
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255
255
256
257
259
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263
264
266
266
267
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270
271
273
276
278
279
279
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283
284

2.
Breve fra O le Christian Sorensen til sin Kone. 3die Reserve-Jager
corps, senere Iste Reserve-Jagercorps. H jorring-Egnen.
A f Profession Sko m ager.........................................................
1. Nyborg 7 M a i 1848 .......................................................................
2. Haderslev 1 J u n i 1846 ...................................................................
S. Colding 8 J u n i 1848 .......................................................................
4. Leirflov 6 J u l i 1848 .......................................................................
5. H araldskjar 26 J u l i 1848...............................................................

285
285
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292
294
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Vraae 7 August 1848.......................................................................
Kjoerbolle 16 August 1 8 4 8 ..............................................................
Stoustrup 2 M a i 1849 ....................................................................
Fredericia 9 M a i 1849 ....................................................................
Fredericia 17 J u n i 1 8 4 9 ..................................................................
Fredericia 29 J u n i 1 8 4 9 ..................................................................
B aarin g 8 J u l i 1849.......................................................................
Hollingstedt 1 September 1850 ......................................................

296
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s.
Breve sra N iels Petersen Viemose til sine Forcrldre og S ostende.
Forst Menig ved 4de B a ta illo n , senere Sergeant ved
Iste Forstcrrknings-Bataillon. Laaland.
As Profession
Sn e d ke r.....................................................................................
1. Storebro, Jgen S o g n , paa b e n A ls 27 A pril 1 8 4 8 ...............
2. Huusby ved Assens 4 M ai 1848 ...................................................
3. B alslev i Fyen 9 M ai 1848 ............................................................
4. Balslev 19 M a i 1848
................................................................
5. Ulkebolle paa A ls 30 M a i 1848 ....................................................
6. S a tru p 3 J u n i 1 8 4 8 ........................................................................
7. M aibol 8 J u n i 1 8 4 8 ........................................................................
8. Skodborghuus 8 Decemder1848 ....................................................
9. RoerSlev ved S t r ib 17 M a i 1849 ..................................................
10. Fcrno 27 J u n i 1849 ........................................................................
Esterflrift fra U dgiveren...........................................................................
Jn d h o ld ........................................................................................................
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324
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