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Bagside Otto Vaupell og demes sijiatir. Signaturen er afajvet ved aisajing om rredalje far
deltagelse i krigene 1848-50 og I8B4.
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FORORD
Siden mine ibrældre, da jeg var barn, tog mig med op på Koldinghus og viste mig

salen med de mange minder om krigene i 1848-50 og 1884, har jeg været
fascineret af denne periode i Danmarkshistorien.

Særligt af Slaget ved Kolding i 1848. Det at
Kolding havde været grænseby og genstand

far et stort slag, var lige noget far den

barnlige fantasi.

Det fantastiske maleri på Kolding rådhus af
gardehusarenes angreb på den tyske skanse
den 23. april 1849, har jeg også altid nydt at

studerer. Senere har det udviklet sig til en stor lokalhistorisk interesse.

Billede: Otto Bades neleri af gardehusarernes antpeb på de tyske skanser ankrt af iqtnant
Castenskidd ved nuværende fynsvej, den 23. april1848. Maleriet er udfort på bestilling afbrygger

Bar! Jacobsen som en gave ti! Kolding i 50-året lir Slaget ved Kolding

I bogen her vil jeg farsøge, at tegne et lille portræt af Otto Frederik Vaupell, fadt i
Kolding far 20D år siden. Han spillede en rolle i både farste Slesvigske krig, 1848-

5D, og i anden Slesvigske krig, i 1884. Han var også en særdels dygtig historiker,
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der i både sprog Dg fortælleteknik, var forud for sin tid. Det gør hans værker
meget læseværdige den dag i dag.

På trods af Dtto Vaupells mange udgivelser, blev det aldrig til en selvbiografi.
Richard Kapp udgav i 1912 en lille bog om Dtto Vaupell med titlen "Oberst Dtto
Frederik Vaupell", i forordet skriver han, at han havde opfordret Dtto Vaupell til at

skrive sine erindringer og denne havde givet tilsagn om at ville dette. Det blev
imidlertid aldrig til noget og Dtto Vaupell døde desværre et par år senere.

Jeg er hverken forfatter eller lokalhistoriker, men har stor glæde ved, at

beskæftige mig med vores lokale historie. Så jeg håber hæftet her alligevel er
læserværdigt og interessant

De mennesker jeg skriver om, er i hvert fald

spændende skæbner.

2DD året for Dtto Vaupells fadsel, er en god anledning til, at mindes hans og hans
families historie - og man kan roligt hævde, at de algjort fortjener at blive husket.

Kolding, januar 2023
Søren Rasmussen

Billede

Besag

på

Bensborg

kirkegård ved/stedaven, 2B2I.

gamle

OTTO FREDERIK VAUPELL
Otto Frederik Vaupell blev fadt i Kolding, den 12. december 1823. Han blev døbt i
Sank Nicolai Kirke, den 7. marts 1824.

Billede: Udsnit afkirkebapi ir Sankt Nicolai Kirke

Forældrene var Margrete Dorthea (f. Karberg) og Johan Vilhelm Ludvig Vaupell.
Faderen kom, som kornet til Kolding. Han var ved det holstenske rytterregiment,
senere kaldet Det holstenske Lansenerregiment, der havde garnison i bl.a. Kolding,
i Staldgården.

Kornet er den laveste officers gr ad i kavaleriet tilsvarende lændrik eller
sekondløjtnant i infanteriet Titlen kommer af kornet en ældre betegnelse far
standarten som denne officer havde ansvar far at bære. Kornetter var ofte
værnepligtige med en længere skolegang, der skønnedes egnede som officerer.
De kunne farvente udnævnelse til sekondløjtnant ved genindkaldelse.
Faderen boede i Kolding Ira I8D2 til 1815.11817 vendte han atter tilbage til Kolding,
her blev han second-ritmester og gift med Margrete Dorothea.

Ritmester er en militær rang, der blev givet til en officer i kavaleriet i hærene i
Tyskland, Østrig-Ongarn og i Skandinavien.
Da Otto Frederik Vaupell blev fadt boede familien i et hus, der lå øst for
Staldgården ved Koldinghus. Huset blev senere, i en årrække faa 1867 -1892,
anvendt som telegrafstation.
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Billede Otto VayjeUs bddjem Oengoig

var armessen

Øster Klostergade

atøessen Frederidagade /O. Bygningen er necKevet og erstattet af nybyggeri,

I dag i 2023. er

fotograf Ludvig

Thonoen Kolding Kilde Ko/dng Stadsarkiv /akiv.dc

P. Eliassen (1874 -1928) skriver i sin bog "Kolding" (Ira 1925) på side 41511 om
Holstenske Landsener-regiment i Kolding:

"Et stateligt Syn i Gadebilledet frembød det garnisonerende hfandskab, mest dog
naar det til Hest red gennem Byen. Det holstenske Landsenerregiment var
oprettet 30/5 I7DD. II7B3 laa det i Odense, Assens og Mddelfart, 1772 flyttedes
det til Haderslev og Kolding, hvor det stod til 1803; det gik da sydpaa og deltog i
Felttoget 1813 i hbklenborg og Holsten. Efter Freden i Kiel (den 14. januar 1814,
forf.) kom Regimentet tilbage og laa med 2 Eskadroner i Kolding og 2 i Haderslev
indtil I. juli 1842, da Regimentet nedlagdes Dg Mandskabet overgik til I. og 2.
Dragonregiment"
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Billede Hdstaiske laisaerer udring
1829.

Rektor i Kolding, Peder fibiger, fartæller i sine erindringer: "Vi beundrede de
himmelblaa Uniformer de rode, lirkantede Kasketter med det lette Hestehaars Svæv, den lange Landse med det hvid - røde Rag, Officerernes rigt slyngede
rosenrøde Skærf Vi folgte stadig paa Slottets store Staldgaardsplads deres
Øvelser i vældige Hug og Stød. Vi gik gennem de lange Stalde og var fortrolige med
Rækkerne af de i Kæderne raslende Heste. Vi frydede os, naar vi saa dem tumle
med dem i Geledderne, men vi varogsaa Vidnetil, hvorledes denstrænge Tjeneste
med svungen Klinge blev indfagtlet i deres Rygge, og naar vi hørte Karlene
fortælle, hvorledes en og anden Stymper havde hugget sin finger af far at undgaa
denne Behandling, forstod vi Fristelsen. Kom saa Manøvretiden, og de to andre
Eskadroner under muntre Trompetskrald rykkede ind i Byen, kommende fra
Haderslev, og det faldtallige Regiment paa den grønne Fælled svang sig i sine
hvirvlende Indhug, Landserne blinkede, Karabinerne plaffede, og Krudtrøgens Lugt
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blandede sig med Støvskyerne, hvor gjaldt det da for os Drenge at bruge Benene
far ikke at blive redne ned og for dog altid at være saa nær, at man fik baade Faren
og Duften med Dg saa for at samle Patroner Dp — under Farten og Ladningen paa
Hesten tabtes der altid en Del, og far os var det kostbare Varer. Hvilke
Fyrværkerier kunde der ikke dermed opføres om Aftenen paa Slotsbakken!"
"Vi kendte Dgsaa Officererne enkeltvis. Garnisonens Chef var en meget
ejendommelig Herre ved Navn de Witt Belgier af Fødsel, en graahaaret noget far,
men yderst elegant Kavalier ... Han var Pebersvend Dg beboede alene en Gaard
med en Suite af store Værelser et Hundrede Skridt Ira Torvet Naar han vilde
foretage sin daglige Ridetur, saa man hans Tjener Ihre hans smukke Hest opsadlet
hen paa Torvet hvorpaa Majoren i sine fine Støvler kom ballancerende paa den
rædsomme Stenbro, svingende sig med ungdommelig Lethed i Saddelen ... og
forsvinde i kort Gallop."

Billede Ko/ting ta I84B. Kilde Kddng Stadsa’kiv /arkiv, tk

Dm Otto Frederik Vaupells far, Johan Vilhelm Ludvig Vaupell fortæller Fibiger: "Han
havde 6 Senner, hvoraf de tre ældste var vore jævnaldrende. Den anden og tredie
har gjort Navnet bekendt det var Botanikeren Chr. Vaupel, der i Slaget ved Isted
fik sin ene Arm skudt af og Elitær historiker en Dtto Vaupel, der efter Slaget ved
Isted blev Folkets Y ndling.
Faderen varen mærkelig gammeldags Kavallerist til Fods slingrende paa Benene,
men en forvoven Rytter, hjærteligt højtleende og Fyr og Flamme, naar Talen kom
paa hans Krigsbedrifter, og det kom den meget snart Saa blev den gamle, svære
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Pallask hentet frem af Krogen og os vist de Skræmmer, dens Klinge endnu bar fra
den Dag, den ved Sehested havde bidt paa de fjendtlige Dragoners Hjælme."

Billede: Pallask, nvdd 1838. Kilde www.ewnpeanaeu. Licens:
Creative Connus

Slaget ved Sehested var et slag under Napoleonskrigene, som fandt sted den 10.
december 1813 omkring byen Sehested (tysk: Sehestedt) i Hertugdømmet Slesvig.
Slagets stridende parter var Det danske Auxiliærkorps mod en allieret hær
bestående af hærenheder fra Sverige, Preussen, Rusland, Hanover og
Storbritannien.

Billede Gardehusaro ved det danske nindesnarke ir Slaget ved Sehested
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I Salget ved Sehested kæmpede en aldeling på ca 9.000 danske tropper og en
aldeling af cirka samme størrelse Ira Bernadottes hær. Bernadotte var tidligere
en af Napoleons dygtige generaler, men nu var han kronprins af Sverige, Dg han
kæmpede nu mod Napoleon. De danske derimod var dengang Napoleons
forbundsfælle. Krigslykken var den ID. december med de danske, og fenden blev
kastet tilbage over Kielerkanalen.

Billede Bet smike eindesnarket i Sehested Sehested ligger lige nord hr Kielerkanalen kort hr

kanalen når ind til Rendsborg
bronzeplader

Mindesmærket ligger Uge ved Sehested gods Maurentets Ure

viser dels et våbenskjold dato og åstal hr slaget dels navnene på deltagende

officerer og navnene på de deltagaide hæratieUnger.

Bilede Badehusaer og faævagt

ved m'ndesrmrket i

Sehested
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Billede Merethe Dorothea Krberg (I788-I8B0). Kilde Det Kongelige Bibliotek.
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Billede Oberst/qtnant Jtham Wilhelm Ludwig Vapell (I783-I85S). Kilde Det Kongelig Bibliotek.
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bfflëæKolding set ira nord 1823. Postkort hvis rrutiv er an garrmei tegning at Koldng set ira

nord ned Kddnghus og Skt Nikolaj Kirkefar onbygingen i1885-1888. Kunstneren er liendt Ti

venstre far slotsbanken ses noden

der lå hvor banegården blev bygget i 1886. Kilde Koldng

Stadsarkiv /arkiv dc

Billede H 8. Andersens tegning af Kddnghus slotsrun faa 1828.

-14-

I 1833 blev faderen udnævnt til major Dg eskadronschef. Samme år flyttede
familien Vaupell til en gård der lå på hjørnet af Akseltorv og Slotsstræde, i dag
Markdanner sg a de. Gården havde bl.a. tilhørt sognepræst Ancher Anchersen.
Billede Ancher Anchersen 1644-1701, Biskop Ban
var sen af Ancher Sorensen

Præst i Kelling ug

Provst i Brusk Berred ug Anne Jeremasdatter.

Ban blev bdt 17. Jan 1644, ikke i Killing næn i

Kærtemnde hvortil hans farældre var flygtet, da
svenskerne

havde besat

Jylland

Ban

fik sin

Ondervisning i Odense skde ug senere i Odenses
indtil han !BE! dev indskrevet som

Eyrmasium

student

ved Københavns

Uriversitet

Onder et

Ophdd i Tyskland I6E5-ES studerede han da i

Wittenberg

tedogi. Oerefter dev han rektor ved

Kddng Skde i 1668 Dg disputerede

1671 far

Magstergraden

Oa Kongen

inter

sine ophdd på Kddnghus

jævdig havde lejlighed ti! at hore ham prædke

dev

det adeding

hdprædkant
dennes

hos

til,

at han

Kronprins

udedandsrejse

i 1682 dev

frederik

1632-33.

itier

Efter

sin

hjenkonst dev han udiævnt tildskop over Ribe
stift og ved kgl resdution dr thed.

Epitafium

Billeder:

nindetavle

Anchersen
Sankt

over Ancher
ophængt

Ricdd

/

Kirkes

sonde karsarm
En

engd

portræt

Anchersen

hdder

af

et

Ancher

overst,

ses inærdHede th

det

Johan Vilhelm Ludvig Vaupell kabte den i 1833 og han havde da, som nævnt fået
rang af major. Gården kaldes i eftertiden for "Vaupells gård".

Efter Vaupell, overtog Guldsmed Heinrich den gamle købstadsgård. Han havde
guldsmedværksted og -forretning i ejendommen. Apoteker N.G. Müller kabte il89G
ejendommen af dødsboet efter guldsmed Heinrich og hustru. Huset blev nedrevet
i 1899-1900, hvorefter der opførtes en ny bygning.

Billede Harridi S Nielsens butik ses yderst til hejre Bm hjonet til venstre oes den gamle
Hndngsværksde! afejendommen

Billede Bddomd Heinrich

Stadsarkiv /arkiv.dc
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fbtoyaferet ca 1885. Kilde Kolding

Billede Akseltorv æd til venstre Vaupels Bus natr. nr. 2SB. hvor gddsæd Heinrich S Nielsen
havde butik. I nidten Kddtng Apotek (Love Apoteket), natr nr. 387og yderst til hyre Brandorffs

Bård natr. nr. 2BB som lå hvor nu Jernbanegade ligger.

I mange år varen mindre del af Vaupells gård opstillet i billetsalget på Koldinghus.

Billede Billetsalget på Koldinghus
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BiHetk

Vaupd/s Bård fra gårdsiden

opgang

til svalegangen.

rretr.

nr. 388.

foloyaf

mad

Markdanersgade.

Brandoriï

Kilds

Kddng Stadsarkiv /arkiv.dc

Billede Postkort ned dd afVagd/s gård udstillet

på Kddntøjs

"Bindngsværkdvs

alddingen paa Kddnghus".

Billada Valdis gård på tørnet afAksdttrv

og Markdamesgade

bto^aféret

i 1898 af

Ludvig Ihoarsen Kilde Kddng Stadsarkiv.
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i Bytøngs-

Billette: Vaprils t/rd fotograferet i Markdarorsgade

(for Slotsstræda). rmtr. nr. 388. Kilda

Kolding Stadsarkiv.

Billette Postkort ned notiv af Vaprils gård ta 1835. Kilde Kritteng Stadsarkiv.
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Billak Nedrydingpn af Vaupells gård i !899. Kilde Kddng Stadsarkiv.

Billede Vapdls gård aider nedryding i 1899
Kilde Kddng Stadsarkiv.

Billede Markdamesgade werb Vaupdls gård.

1899.

farvelagt

Kilde

Kddng Stadsarkiv /

arkiv.dc

-20-

Billak "Pdde Bakken", nu Markdamrsgade ndet 1857, Set Ira entrent der hvor den spanke

trippe går idag Kilde Kddng Stadsarkiv /åkiv.dc

Billede På bygingen der i dag står på guidai hvor Vaqjdls gåd lå er der to bronzerdie ffer
ned nadver afgåden og en plade ned tekst
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Billede På bytjingen da i dag står på tyuiden hvor Vatpdls gård lå er der to bronzerdieffer

rred nativer afgådsi ogeifdatk ned tdtstaz "PAA DENNE BYSNINSS BRUND STODT/DUBERE/
DET HERAfBULEDE BINDINBSVÆRKSHUS /SOMI SIN TIDEJEDES DBBEBDEDES AF/MAJOR VEDDE
HOLSTENSKE LANDSENERER / JOHAN VILHELM LUDVIE VAUPELL / HVIS 5 SONNER MED HÆDER
DELTDB/!KAMPENRIR SLESV/B1848-50".

Billede Kddng ca 1885-1885. Udsigt Fa syd billedet taget Fa BartHgsaJæ^t Skovby. Matr. rr.

35eeller !afnerkj. L aid (skovhej). farvelagt Kilde Kddng Stadsarkiv /arkiv.dk.
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Tilbage i 1834 boede familien Vaupell i gården. Da var Otto Frederik Vaupell ID år.

Billede: Bdsrit affolketællingen i1834.

Koidinestadsarkiv.dk

Billede Kddng Kop af/dvetrykt taping ned udsigt ovn* bro og Kddng by ned Kddntfts i
bagpuiden og Skt Nikdaj Kirke til hejre Bemerk at Kddngs brste skde havde tilhuse ikirkem

rude Kpd (den udjyping dr ses på kirkm). den ydrste tilbygdng er lærerbdigen

Kilde

Kddng Stafcnkiv /arkiv. d(.

Oberstløjtnant Johann W ilhelm Ludw ig Vaupell (1783-1856) og Margrethe Dorothea
Karberg (1788-1860) fik seks sønner. De blev alle fadt i Kolding:
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Den førstefødte søn var Frederik Ludvig Vaupell. Han blev præst i Lunde og Outrup
sogne.

Billede: Præst Frederik Ludvig Vaupell kaldet Fritz Vaupell. født den 2D. november
1818 - død den IB. april 1897. Kilde: Det Kongelige Bibliotek.
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Alle brødrene levede interessante liv, således var der også en stor "oplevelse" i
Frederiks liv da den største strandingsbegivenhed på Harboøres kyst fandt sted
den 25. september 1868. Det varden russiske flådes stolthed, fregatten Alexander
Newsky, strandede ved Knopper med zarens søn, storfyrst Alexis, og 750
besætningsmedlemmer ombord. 5 søfolk druknede, deriblandt en officer Dg to
matroser, hvis navne står på mindestenen. På begravelsesdagen havde der været
russisk gudstjeneste ved strandingsstedet Hver kiste var smykket med et blåt
flag med et hvidt kors og officerens yderligere med deres kårde og hat Da
kisterne var sænket i graven, forrettede pastor Vaupell jordpåkastelsen efter den
danske kirkes ritual. Derpå trådte en russiske præst Irem, læste en bon og
kastede en skulle jord på hver kiste, hvorefter russiske matroser kastede graven
til.

Billak

Tering i rarm

Akxantkr Newdy's Mis.

Ldckakivet hr Ttyhrsn-Harboøre-

^gbjerg.

falkene Ira Alexander New ski blev indkvarteret i husene på Rønland og omegn.
Starfyrst Alexis og hans felge fulgte med Harboøre-præsten, Vaupell, hjem og blev
indkvarteret i præstegården. Efter ca. en uges forløb kom der bud fra Zaren af
Rusland om at prinsen skulle rejse til Berlin, hvor faderen opholdt sig.
-25-

Den anden sen var Christian Vaupell

Krienham
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Christian Vaupell var en højt anset botaniker, med mange bogudgivelser bag sig,
blandt dem også bager oversat til fremmede sprog, undervisningsboger og mange
artikler i "Tidsskrift far populære Fremstillinger af Naturvidenskaben", som han
var medstifter af og i "Tidsskrift far Landøkonomi''.
En planteslægt har faet navnet "Vaupellia" efter ham.
Han blev hårdt såret i Slaget ved Slesvig den 23. april 1848. Det venstre
overarmsben var knust og armen måtte bortopereres. I Begyndelsen af august
opdagede s kuglen i ryggen og blev skåret ud, og derpå blev han sendt hjem som
krigsudygtig.

Billede "frivillige fra 1848". Yderst til
fejre Chr. Va^eH. Kilde Bet Kgl

Biblioteks billedsaniing.

Billede Bogen "Be danske Skove" af Christian Vaupell.
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Tredje søn var Otto Frederik Vaupell.

Billede Officer Otto frederik Vatped. fadt den )'2. decenber 1823 - ded den 10. april
Habendem Kilde Det Kongelig Bibtotek.

Fjerde søn var Vilhelm Lorentz Vaupell
Billede Lærer og tidigere kaptajn
Vilhelm Lorentz VaipdL hdt den 23.

decerrher 1825- ded den 23. marts
1312.

Her fntopa/eret

med hustru og

hern Stående tra venstre Ellen Erik,

Wlhelm Margrethe og Jon Siddende
fra venstre Btto, Sophie frederik ke
WHm

Vilhelm Lorentz

Vaqjell og

hustruen Madsine Cathrine Hastrup.

Kilde

Lokalhistorisk

Arkiv

frederida ogCnagn

KAPTAJN VAUPELL

Illustreret

Billede

Tidende nr. 14 side
187,

artikel

i

an/edring

af

Vilhelna

88års

bdsdsdag

TZAPTAJN Vilhelm Lorentz Vaupell blev født
29. December 1826 og kande saaledes Lør
dagen d. 29. Dcb. fejre sin 8oaarige Fødselsdag.
V. L. Vaupel! gik først den studerende Vej.
Han var ung Student, da den første slesvigske Krig
udbrød, men tog straks den Beslutning at gaa med
som Frivillig. Han meldte sig ved 6. LiniebatailIon. Brændende var hans Iver og kækt bans Mod,
besjælet som han i fuldeste Maal var af den Aand,
der den Gang greb de bedste blandt de Unge.
Han deltog i Majkampen ved Nybøl Mølle og Dyb
bøl og avancerede til Sergent. Og allerede den
4. Oktober 48 udnævntes han til Sekondløjtnant i
Infanteriets Krigsreserve, ansattes ved nte Liniebataillon og deltog med denne i Kampene ved
Kolding, Gudsø og Fredericia. I 49 kæmpede ban
ved femte Forstærkningsbataillon i Slaget ved Isied.
Premierløjtnant blev Vaupell i Oktober 56, og
1853 blev han ansat ved ijerde Jægerkorps. 1 den
anden slesvigske Krig, hvor han gjorde TjcneBte
som Kompagni komand ør ved 21. Regiment, deltog
ban i Forsvaret af Fredericia.
1888 faldt han for
Aldersgrænsen efter i tyve Aar at have været Kap
tajn i Forstærkningen.
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ibr

Femte søn var Peter Karberg Vaupelle og den sjete og sidste søn var John Vaupell.

Billede Krinend Peter Kabeg Vapell. fedt den 21. okteba' 1821. Ha ses hen samai med

brakren Jobn VaqxH. tb Kilde BetKongdige Bibliotek.
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Billede: Avisannx fra kebnend P. Vaqreil.

Billak

Jofn Vaqjell.

bdt

tkn 4. august 1828 - dad
dan 4. oktober 1858. Kikk

Oat Kongelige BiUiotek.
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Otto Vaupell blev kadet (officerselev) i 1837, 14 år gammel Uddannelsen var
placeret i den bygning hvor Ostre Landsret i dag har til huse.

Billede LandcathakakrriBt iKebsfevn

"Landkadetakademiet Landkadetkompagniet Ira 1803 Landkadetkorpset dansk
officersskole 1713-1861. Kadetterne forberedes her til tjeneste fortrinsvis ved
hærens infanteri- eller rytterregimenter. Mnimumsalderen ved optagelse på
akademiet var periodevis sat så lavt som til 8 år, maksimumsalderen til 19. Siden
1720havde akademiet til huse i Operabygningen i Kobenhavn, det nuværende sæde
far Østre Landsret dog vardet 1767-88 indkvarteret på Amalienborg i Brockdorffs
Palæ".
Kilde: Hertz, Michael: Landkadetakademiet i Den Store Danske på lex.dk. Hentet 19. maj 2021 fra
https: I ! denst or ed ansk e. lex. dk/Landk ad et ak ademi et

I Ricard Kopps bog "Oberst Dtto Frederik Vaupell" Ira 1912 skriver han: "han
udviklede sig godt baade aandeligt og legemligt Historien fengslede ham især,
og imod Kadetternes Vane var han en ivrig Læser. Ved en Natøvelse, som
Afgangsklassen holdt i Glaciet gav af Vanvare en Kammerat ham en los Patron
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lige i Ansigtet Det var et smerteligt Sygeleie paa Hospitalet at fea de mange
Krutkorn udpillede, heldigvis havde Biene lidt mindst
Efterat have været Repetent og Page blev han i 1845 ansat som Sekondtløitna nt
ved 3. Liniebataillon. Da Oprøret brød ud i 1848, saa det i Begyndelsen ikke saa
farligt ud, og da I. Liniebataillon blev ferst alsendt for at dæmpe Oprøret gav
Vaupell sig ikke farend han blev farsat til denne Bataillon, saa han endelig kunne
komme med."

"11848 gik Danmark Ira enevælde til demokrati. Selve systemskiftet var fredeligt.
Men i kølvandet fulgte en bitter og blodig borgerkrig, som snart fik indblanding Ira
stormagterne.
I 1848 kom demokratiet til Danmark. Europa genlød af nye tanker og idéer.
Småstater og fyrstedømmer skulle erstattes af samlede nationer med fælles
identitet og nationalfølelse. Enevældige kongehuse skulle alløses af demokratiske

styreformer.
Den danske monark regerede Ira gammel tid som konge over Danmark og hertug
af Slesvig, Holsten og Lauenborg. Nu lød folkekravet på et demokratisk og dansk
Danmark. De, der fatte sig danske og talte dansk, skulle samles i én nation. Resten
skulle skæres væk. Det betød rent praktisk, at Slesvig skulle være dansk, mens
Holsten og Lauenborg kunne gå til Det Tyske Forbund. Under truslen om revolution
accepterede kongen kravene.

Mens systemskiftet var Iredeligt i København, vakte det stor urø og vrede i
hertugdømmerne. Slesvig og Holsten havde deres egen dagsorden. De ville ikke
være en del af "projekt Danmark for danskerne". De ville forblive samlet beholde
den danske konge som deres hertug og have ham som repræsentant i Det Tyske
Forbund. Da de hørte, at det danske monarki var blevet alløst af et"pøbelvælde",
skred de til øjeblikkelig handling. De nedsatte deres egen regering i Kiel og indtog
våbenarsenalet i Rendsborg. Borgerkrigen var skudt i gang.
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Krigens ferste slag stod ved Bov. Her lykkedes det den danske hær at sikre
kontrollen over Nordslesvig. Oprørerne fik nu støtte fra Preussen og Det Tyske
Forbund, og i løbet af de næste to år mødtes hærene fiere gange.
Krigen blev dog ikke afgjort på slagmarken. Den sluttede ferst i begyndelsen af
1851, da stormagterne gennemtvang en fred. Den løsning, de trumfede igennem,
var langt hen ad vejen blot en tilbagevenden til situationen fer 1848: en formel
genoprettelse af det danske monarki".
Kilde: Nationalmuseet
Som nævnt var træfningen ved Bov, den 9. april 1848, det ferste i krigen. Her vakte
Otto Vaupell brigadekommandøren, Oberst F. R. H. Bülows opmærksomhed. "Ved
sit mod og sin evne til at rive Folkene med".

Billede "Danske tropper efter slaget ved Bov" af

frederik

Christian

Lind

Slesvig-Holstenske

styrker, der overgver sig til den danske haer i

Bensborg efter slaget ved Bov 3. april1848, hvor
de danske styrker vandt en overbevisende sgr

og jog oprorsstyrkerne på fugt tilRendsborg

Billede "Slaget ved Bau". Kilde Det Kgi Biblioteks

billedsanling
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\Billetk Kort
over anråd-

ot ved Bov
og

Bens-

btrg

Det var ferste gang Otto Frederik Vaupell var i krig. Da man var kommet gennem
Harreslev modet man kraftig Fjendtlig ild. 2. og II. Bataljon havde mange sårede og
søgte dækning. I. Bataljon Hk ordre til at gå forbi II. Bataljon. General Bülow og
hans adjudant Ditlev Høst holdt på vejen. Da I. Bataljon var kommet ferbi generalen
og blev mødt af den Fjendtlige ild, løb den ind på en mark og søgte dækning bag et
dige. Vaupell sprang resolut op på diget og kommanderede mandskabet op og
Fremad. Mandskabet Fulgte ham, de stormede {enden, skød en del og tog Flere til
fenge. Så søgte de dækning igen, men Vaupell sprang atter op og far Frem, med
mandskabet efter sig.

Billede Generallöjtnant frederik Rubeck Henik von
Bilow (fadt in 4. fabriH' 1731- idthi IB. jiri1858).
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Bülow sørgede lor at Vaupells indsats og mod blev nævnt i general Ryes rapport
om dagens begivenheder. Vaupell blev derefter forfremmet til Premiereløjtnant,
ved forbigåelse af 50 andre soldater.
Vaupell skriver selv i sin bog "Olaf Ryes Levnetsløb" at Rye ikke brød sig om ham,
men at Ryes stærke retfærdighedssans gjorde at han alligevel havde sat Vaupell
øverst på listen over til udmærkelse.

BiHetå Genera/nejer O/af Rye (hdt den /G. neventer 173
-dad&n G. jdi 1849ved /rederida)

Så folgte slaget ved Slesvig, den 23. april 1848. De Slesvig-Holstenske styrker
havde i Rendsborg laet forstærkning af en preussisk division på 12.000 mand og
en forbundsdivision på 10.000 mand. Det var bl.a. hannoveranere, mecklenbur ger e
og braunschw eigere.

Den danske hær opgav forfølgelsen, men nåede med omkring I2.D0D mand frem
til egnen omkring byen Slesvig, den II. april, hvor hærens ledelse, general Læssøe
og generalmajor Hedemann oprettede hovedstilling i området mellem Gottorp og
Husby nogle km nord far Danevirke.
Påskedag den 23. april 1848 sendte den preussiske general W rangel, der senere
fik tilnavnet "Der tromler von Kolding”, sine styrker på omkring 20.D0D mand frem
mod Slesvig ad to veje, som mødtes ved volden mellem Hedeby og Danevirke. Han
havde yderligere ca. 3.000 forbundstropper og ca. 4.0DD Slesvig-Holstenere
under ledelse af Prinsen af Nør.
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Den danske hær måtte vige far overmagten og søgte i løbet af den 24. april tilbage
mod Flensborg. Forbundstropper indhentede den danske bagtrop sidst på
eftermiddagen og det kom til en træfning ved Oversø.
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Billede: Chemtypi med motiv fra Treårskrigen 1848-50. "Episode afSlaget ved Nübel, den 28de Mai
1848". Efter forlæg afCarlo Dalgas.

Billede: Tegning med
rrutiv fra episode af

Slaget ved Nübel den

28de Mä 1848
Kilde: Museum Sonderjyllands
arkiv
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Medie

En anden kendt koldingenser, digteren, redaktøren og politikeren Carl Ploug (f
1813-d. 1894), skrev digtet "Påskeklokken kimed mildt" efter slaget ved Slesvig:
I. Paskeklükken kimed nildt fra dan danske kyst,
iTEldte over lande dog om så hård en dyst.

Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.

2. Listet var i nulm og nat hid den tyske hær,
knap de danske drenge fik tid at spænde sværd.
Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.
3. Åbent bryst var landeværn, mod var rrandeskjold;
tysken måtte bygge ef egne lig sin vold.

Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.
4. Kuglen peb og sværdet sang til kartovers brag;
tysken måtte lære det danske sprog den dag.

Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.
5. Over Tyras brustne led blod i strømre randt;

tysken måtte købe helt dyrt hvert fjed, han vandt.

Slutter kreds og står fast, alle danske irrend!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.
G. Vegen er for overmagt liden flok til sidst;
men af Danrrarks æreden haver intet nist'.
Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen.

7. Blegnet er så mangen kind, færre er de få

næn far Danmarks ære vi end er nok at slå
Slutter kreds og står fast, alle danske mænd!
Gud han råder, når vi fange sejr igen
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Digtet blev farste gang fremfart ved en koncert på Casino teateret Amaliegade ID
i København, til fardel far de sårede og far de faldnes efterladte.
Billede: Mindesten på det tidligere el-værk
på hjørnet af Sot. Jørgens gade og Bivelshul

i Kolding Stenen blev opsat i!OB året hr
Carl Plougs fødsel i ISIS.

Billede: Mindesten hr Carl P/oug rejst ved Koldinghus i

1833.

Billede Carl Plougs Vaji Kolding Carl P/oug
har i Odense faet opkaldt at vænge efter sig

og vaje efter sig i Horsens, Haderslev, Kolding Helsingør, Aarhus Aalborg Sønderborg Birkerød,
Hørsholm og på frederiksberg, hvor der også er ryst en buste af ham Under busten står: "Han

stod ved roer, når vi styred nød Horden /Han var vor Thor, når vi trængte tiltorden /Han Hæste
Huren, når vægterne sov /Kjender ! så Carl Ploug”
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Billede

Carl

Parme

29I8.I8I3-27IBI8M.

Ploug,

Grundlovsmedaljen iguld 1855., Riddar af Bannebrog H872

Bannebrogsmand i !874og Kormrøndør af 2 kl.il888.
Søn af Adjunkt, sanere Bverlærer,

ved Kolding Latinskole

Christian Bederik Ploug og Caroline Parmene, f. Petersen

At Carl Ploug under sin opvækst i Byen ved Sønderjyllands

Brænse modtog Indtryk, i hvilke det, der blev Grundtonen i
hele hans liv, har sin første rod udtaler han selv i Bigtet

«Koldinghus» (1887). Sin undervisning modtog han i Kolding
Latinskole,

og Ira denne dimitteredes

han, knap 18

ganrnel i1829til Cniversitetet.
Ba avisen "fædrelandet" i1839gik over til at blive Bagblad.
Ploug knyttedes tilskyndet af Brh Lehmann,
livsgerning

som modarb^der til avisen og landt derved sin

Ber kom også hr alvor gang i hans digtning

"fædrelandet" var de national-liberales

Ben 12. mej 1841 blev han den ene af "fædrelandets" redaktører, han var den ansvarshavende og

skrev som regel lederne.

Bladets og Pfaugs opposition

mod det herskende regeringssystem

strakte sig til alle dets dele bedre sikring af de borgerlige friheder,

de rådgivende stænders

afløsning afen virkelig konstitutionel - om end ikke demokratisk - forfatning,

forholdet mellem

landsdelene og særlig danskhedens ret i Sønderjylland over hr regeringens vanrøgt og SlesvigHolsteinismcns angreb og endelig den skandinaviske tanke som ledestjerne Han var redaktør i 48
år. Samtidig med det politisk -polemiske dagværk udvikledes han som digter.
VedKasinomødet 28. marts 1848tilfaldt det Ploug på partiets vegne at fremfare kravet omen fri

furfatning Bet fortjener at mindes, at han herved ikkegik videre, end at han ewige år efter, som
farmand hr "Højres Arbejder- Dg Vælgerforening", faldt kunde vedstå, hvad han den gang udtalte:

ønsket om en konstitutionel forfatning,

"der sikrer statens borgere fald frihed og delagtiggør også

den simple mand i dennes velsignelser".

På den grundlovgi vende rigsforsamling sad Ploug som nedem hr Vejle Amts 2. Kreds og deltog i

grundlovsarbejdet i overensstemmelse med sit partis og sit blads standpunkt.
Ploug var medlem af folketinget faa 1854-57for Svendborg Amts 3 Kreds og blev Landstingsmand

hr fyn 1859.

Tabet af Sønderjyllands i L8B4 blev far ham som far de Heste danske, det dybe, ikke lægte Saar.

Men han kastede nu sin energi på at bistå i kampen far den danske nationalitets bevarelse under
faernnedherredømmet

Han var medlem af Rigsdagens og af Landstinget I8B4-EE. 8a grundloven i !8GB var vedtaget, blev
han Medlem far København af det nye Landsting, og det ti! han pågrund afalder frabad sig tpnvalg

i1898. Han døde den 27. oktober 1894.

Kilde Kilde: BANSK BI8BRA9SK LEXIKCN, Bdgivet af C E Bricka Kjøbenhavn
Boghandels forlag (F. Hegel G Søn) Bræbes Bogtrykkeri. 1887-!985.
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Byldendalske

Billede KartovB' onrådet ved Slesvig by. Nybd Hggpr ca 5kmnord far Slesvig by.

I slaget ved Slesvig og Nybel havde Vaupell atter udmærket sig og gjort indtryk på
såvel menige soldater som sine foresatte. Han blev derefter udnævnt til
premierløjtnant hvorved der blev forbigået 50 andre soldater. Herefter var han
forpostadjudant i resten af felttoget
Hærens stabschef, oberstløjtnant W. H. F. A.Læssøe, lagde mærke til den raske og
ufortrødne unge officer og ik ham overfort til
overkommandoen.

Billede i/ifarrer Hans fredmik Abrahman Læssae ({den
23. septenber 1811 i Kaberhavn

- d dm 25. juli 1858 ved

Brydeskoven nær/sted).
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Ved overfaldet ved Stepping, den 8. august 1848, hvor det lykkedes danskerne at
tage 32 preussiske kyradserer til lange, red Vaupell i spidsen ved siden af
vejviseren og de jyske Herregårdsskytters farer Holstein-Rathlow. Ved
Toggerupgaard stødte de på en preussisk kyradspatrulje på tre mand. Vaupell red
den ene over ende, den anden blev hesten skudt væk under og den tredje undkom.
Den 13. september 1848 blev Vaupell benådet med Ridderkorset
Pastor F. R. C. Bülow gjorde tjeneste som frivillig i krigen. Hans fader var
overgeneral Bülow. Pastoren fortalte Richard Kopp, at hans fader næppe satte
højere pris på nogen af sine adjudanter end på Vaupell. "Han fandt i dennes
utæmmelige mod og dristighed noget beslægtet".

I Slaget ved Kolding den 23. april 1848 blev Vaupell afsendt til major Schindel, chef
for 5. bataljon med befaling til fremrykning og da Vaupell, fordi han var fadt i
Kolding kunne være ham til nytte som vejviser, folgte han bataljonen.

Ilir EnhimtiiU von KoMinst iliircli dit* hivhlrawlii llulsl« >tn.*ofo*n Truppfii

Billede "Bie Erstirnwg von Kddng drdi de Schleswig Hdsterischei Trippen &n SBten April
1843". "Be Slesvig-Bdstenske troppers storm på Kddng". Af Bavid Martin Kåring (31.5.18881884) tysk Utofaf. Kilde Oet Kongelige Bidiatok.
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P.L. Müller skriver i "Kampene om Kolding" Ira 1899: "I Slutningen af Kampen, ved
Rømningen af Kolding, blev Danskerne stænkt Passagen og måtte slaa sig igjennem
Slesvig-Holstenernes Tropper. G kanoner kunde ikke komme samme Vei, da
Hestene øjeblikkelig vilde være nedskudt Adjudant Vaupell, der var bleven udsendt
for at hente Kanonerne og næsten var reden midt igjennem Rendernes Linie,
indsaa, at man maatte vende sig mod Nordvest da denne Vei muligvis var spærret.
Han farte Batteriet i Trav over Torvet opad Losbygade, gjennem Nørreports
Palissadeværk, der nu atter maatte sprænges, og opaf Nørrebanke. Kuglerne slog
stadig ned i det og dets Dækning. Forstærkningsbataillonens 4. Kompagni, maatte
skiftevis løbe bagefter og vende sig far at skyde, og paa denne Maade blev
Kanonerne reddede."
Losbygade er Låsbygade. Nørrebakke er i dag Vejlevej.

Billede P.L MUIb's "Karjee an Kddng" fra 1893.

Billede A/htngnfaet

teging af Kddng ned Kddnghe

Slntsrellens vindidle

hvor senere banegåden kon til at ligge Slotsrdnen i billedets nidte,

hvoira

bi

set Ira nord I venstre side ses

dag svæver. Yderst til hejre Skt Nikdej Kirke i den hvidedkede udgave fra br

l8BBeme I forguden Nerrgirt hvofra en ryttu er redet ud Inden ir portai 3sddater. Bet

var den vej Otto Vagdi red ned de sdes karner. ved endu en hdtemdg indsats Kilde Kddng

Stadsarkiv /arkiv, de
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Srhlnrllt bri .Qolbiun nitrîs April,um.
Billak "Schlacht bei Kddng am 23 April1848" afdtandt kuistrEr. Kilda Bat Kongdige Bibliotek.

Kddng Læbyipk beging afkt daska rmdan^eb d 23. april1848. Kilda Kddng Stadakiv /
arkiv, d.
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Otto Vaupell varmed ved Gudsø hvor han reddede Bülow.

Billede Otto frederik VaqjeH

Ved Slaget ved Fredericia spillede Otto Vaupell også en vigtig rolle. Richard Kopp
skriver i "Oberst Otto Frederik Vaupell" fra 1912: "IFredericia-Slaget sendte Bülow
Vaupell alsted kl. I Morgen med Betaling til Fremrykning. Da Staben kl. 2 Morgen
holdt paa den høie Bastion ved Stranden, kom Major W örishöffer med Bud fra de
Meza, at hans traire Røi trængte til Understøttelse.

Billede "Oberst Otto
frederik VaqdFaf

Richard Kopp.

Billede Benere/ Christian de Meza (bdt den 14. januar 1787
- død dei IB. septenber I8S5)
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General Bülow sendte ufortøvet Vaupell alsted til General fobltke med Befaling, at
han skulde sende I Bataillon frem i Ilden. Vaupell skulde tillige tage Tillischs
Granatbatteri og fare det i Stilling imod Treldeskansen. Efter at have bragt Moltke
Befalingen red Vaupell med Batteriet Tillisch imod Treldeskansen. Da de kom nær,
blev Vaupells Hest skudt tilfods begav han sig med Tillischs Adjudant Knudsen til
det sted, hvor hans Kanoner skulde staa. Knudsen fik en kugle gjennem Hovedet og
faldt døende om i Vaupells Arme med en Hilsen til sin forlovede. Da Fienden var
saa nær, at Batteriet ikke kunde komme i Stilling, gik Vaupell med 8de Bataillon øst
om Treldeskansen og var iblandt de farste, der stormede den. Om Treldeskansen s
og en halv Snes Kanoners Erobring bragte saa Vaupell paa en frisk Hest Olding
til General Bülow. Han sendte øjeblikkelig igjen alsted til Ryes Brigade med Befaling
til, at den skulde gaa imod Vadestedet ved Igum. Kommen tilbage derfra, blev han
atter sendt alsted far at samle spredie Dele af Hæders Brigade og fare den til
Bredstrup. Vaupell var saaledes i Virksomhed lige til Aften og kom farst over til
Fyen længe efter den øvrige Del af Staben."

Billede Bias af roderiet son illistrerer karpene un Treldeskansen Klokken I, natten til den B. jdi

I'843 begyndte dm danske hærs anyeb på de fjendtlige skanser og batterier uden for volden.
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Skanse a. 5, "Irddeskansa".

va en liehagdig ovaraskdse hr de daske soldater.

Det

lykkedes to gpnge hr oprashæra at slå danske starrid) nod skansen tilbage Karpen va

neget hård og de danske tab va neget store last da da nåede forsterkninga foam og skansen

kare angibes foa alle ada. lykkedes det for de danske angibae ataobre den
Mdaiet visa et afde nislykkede danske stanieb ned frddækansa Ibagguiden ses Lillebælt.

Strib Midddfort og vddae akring fredaida
Mdaiet a etafa serie på fom som andet aflandskabsmalaen Petor Hdm og hare sa Emil
Holm Mdaiane Hev forste gang udstillet i nerts 1852. Senae kdites de af Carl Alias

EtaHissement.

da i årene 1898-1308 brugte dem som forlæg til farvelagte reproddrtima i

"lllustraet Emilie-Jound" i adeding af 50-års daga for kriga Oagvet i'lllustraet tomlie-

Jomd" 3 jdi1833.
Kilde Lokdhistaisk Arkivfor Bedaida ogOnegi /akiv.dc

Stine Godskesen citere i sin büg "Johanne Schleppegrell" et brev Ira General
Schleppegrell til hans hustru Johanne, hvori han skriver, at han i sin nye stalling
som premiereløjtnant af arméen, har måttet ønske én som adjudant Han har valgt
løjtnat Vaupell fordi: "han er uden Grad tapper, at det grænser til Forvovenhed;
han har en aaben Karakter, godt Hoved og et originalt Præg".
Billede

Johanne

ScHeppegeH.

fotogaf

Sdm Kilde Det Kgl. BiHioteks Hlledsamling

Billede Litogaforet portræt af fredaik Addf
ScHeppeg'dl (fodt da 28. jui 1732- dadden
25. jdi1850). Orht af Erril Bærentza Kilde
Museun Sadajyllads Medearkiv /akiv. dr.
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Geag Anedus

Vaupell omtales som en fremragende "Galopin", hvilket er en ordonnans off i c er
hos en General. I den position var han: "uforlignelig; han opsøgte feren, hvor den
fandtes, og i 1849 var han farrest ved enhver Lejlighed, hvor det gik varmt til".

Billeds Otto Vagell i triform

Vaupell imponerede igen i slaget ved Isted. Hvor han som nævnt var general
Schleppegreils adjudant Vaupell blev såret i armen og taget til fange ved Øvre
Stolk. Han blev befriet og bidrog til, at divisionen efter generalen var faldet atter
blev samlet
Vaupells tapre og dygtige indsats blev værdsat og han blev fremhævet i rapporten
over slaget Han blev farfremmet til kaptajn og ved den lejlighed sprang man 100
andre over. Vaupell var i samtiden en soldat man talte om og respekterede højt
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Billede "Scene afkarpen iBvre Stdk. Ibagyaiden gaærd de Meza san overtager karrraidoen
eAbt

Sdføpegdl d 25jdi I85B.“

Billede

Mindestal

sted

hva

opsat

det

geærdmajor

Sdfeppetjdi fddt den 25. jdi

1858. Han dede næste dag i
Bensbag afsine sår.

Billede

Saadræjrr

frideridi

Adolph

Schlypeyells

rpavsten på den daske fællesyav på Bensberg gi. kirkegård
ScHeppeydl blev tit på Brafaug ved Larvik i Nap, sar af
tpErdmaja

Btto Hamich

von Schleppe^dl og dennes

hustru Catfrine Abigad firmer.

Billede næste ade "Buds fred ræd vae dak., "udgivet afBet

trerje standinkt". Kilde arkiv, dr.
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Stabchefen ved Overkommandoen Oberst Rensborg skrev i et brev til
krigsminister G. F. Hansen: "Løjtnant Vaupell har ikke alene som sædvanlig under
hele Katastrofen været alt hvad man kunde ønske, men han ogsaa efter samme,
skjønt haardt saaret udvist en rastløs Virksomhed far at laa Divisionen samlet
hos General de hfeza, hvilket også lykkedes ham. Han vedblev at deltage i Slaget
indtil dettes Ende foran Slesvig, da han maatte henordres tilbage til Lazarettet".
Billede: StMef Cai Mus Besorg (tit 2. jdH8B4 - Mtbi 23. ji2H852)

Billede: Krigsmrister Christian frederik Hansen (bdt den 23.

anvender 1788-ded den 22 jui 1873).

Udskrevet Ira lazarettet rejste Vaupell hjem til København. Efter at have besøgt
og forsøgt at trøste Johanne Schleppegrell, blev han stærkt medtaget af sine sår
plejet i sit hjem i Kronprinsessegade. Både Krigsministeren og Prins Christian
besøgte ham flere gange.

I august I85D vendte han tilbage til hæren og sin stilling som adjudant ved 2den
division, denne gang under general de hfeza.
For sit mod modtog han den svenske sværdorden og den russiske St Annaorden
og som nævnt blev han udnævnt til Kaptajn.
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Fem af de seks Vaupell-brødre deltog i første Slesvigske Krig. De der ikke var
soldater iførvejen meldte sig Ir iv illigt

Billede fra verEtre Christian Vaupell, kaptajn Vilhelm Vaipdl ag Otto Vaupell.

Den yngste broder, John Vaupell, døde den 4. oktober 1850, kun 22 år gammel. Han
faldt i kampene ved Frederiksstad.
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Efter slaget ved Isted den 25. juli 1850, blev der i august 1850 sendt en dansk
brigade til Frederiksstad og kommandoen blev givet til Hans Helgesen på grund af
hans kendskab til egnen. Hans stabschef, kaptajn Anton Hoffmann, var tilmed født
i Frederiksstad, og var ligeledes kendt med marsken og andre naturfar hol d.

Slesvig-Holstenerne havde forskanset Frederiksstad og besat forsvarsværkerne,
som dog blev taget ved et stormfob. For sin indsats blev Hans Helgesen belønnet
med udnævnelse til kommandant i byen, som han også bosatte sig i og forberedte
på den efterfølgende Slesvig-Holstenske belejring. Denne belejring indledtes den
29. september og varede herefter til den 4. oktober 1850.

Den 29. september 1850 kl. 8:30 indledte Slesvig-Holstenerne et større
bombardement af Frederiksstad. Efter fom dages beskydning af den 1600 mand
store danske styrke gik Slesvig-Holstenerne, til angreb med en styrke på 5000
mand, den 4. oktober I85D. Kampen varede hele natten, men om morgenen måtte
Slesvig-Holstenerne trække sig tilbage. Den danske hær mistede under kampene
335 mand og den slesvig-holstenske mistede 720. Under bombardementet blev
det meste af byen skudt i brand. Både rådhuset og remonstrantkirken blev ødelagt
under bombardementet

Billak Barfjardamantat afBaderiksstad KUds Miseun Soidg'jyllands Madaakiv.
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11850 ildnævnes Otto Vaupell til Ridder af Dannebrog af I. grad. Han begyndte på
opfordring af Historisk Forening, at skirive på fremstillinger af historierne Ira
krigen 1848-50.

Otto Frederik Vaupell blev gift den 26. august 1851 i Slesvig med Ida Marie Dorthea
Magdalene Jungclaussen.
Ida blev fadt den 18. november 1828 i Lykstad (tysk: Glückstadt). Hun døde den 15.
september 1808 i København.

Billede

Ida

Marie

Barthea

Magdalene Jinjdaussen Kilde Bel

KmpUge Bibliotek.

Ida var datter af Dorothea Elisabeth Bay (fadt i 1783 - død den 10. april 1838) og
rektor ved den lærde skole i Lyksted, senere ved domkirken i Slesvig, professor,
etatsråd Jacob Philipp Albrecht Jungclaussen (fadt den 2. november i 1788 i
Oldenburg i Holsten - død den 3. december I86D i Ottensen, en bydel i Altona).
Hans ægteskab var med Dorothea Elisabeth Bay. Efter hendes død blev han i 1844
gift med Maria Antoinette Gerdes, (1788-1885).
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Krigen varslut og Vaupell blev kompagnichef vediste forstærknings bataljon og lå
med sit kompagni i Sorup i Angel. 11852 kom til 15de bataljon i Helsingør hvor han
blev til 1857.

I 1852 udkom hans skildring af Slaget ved Kolding. Den forste af hans mange
udgivelser. Samme år udnævnes han til kaptajn af anden grad.

Billede: Tysk Irenatilling af
"Støt vedKddr^ den 23.
april1843".

11858 døde hans for, Johann W ilhelm Ludw ig Vaupell.

Billede

Oberst/ejtnait

Jdai

Wilhelm

Mg Vatøl (1788-1858). Ær tHotøst

Otto frederik

Vatøl.

Kilde

Kddng

Statøkiv.
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11857 var han medtiltalt i en vidtløftig krigsretssag om en udtalelse Ira en løjtnant
og blev tillige med et antal løjtnanter straftet med nogle ugers kvarterarrest og
forflyttet til Slesvig By. Her gjorde han tjeneste i 6te bataljon, indtil krigen i 1864.
11859 udnævnes Otto Vaupell til kaptajn af forste grad.

Otto Vaupells mor, Margrethe Dorothea, døde i 1800.

Billede:

Margarethe

Druthea

Vagdi

((I788-I8BD). Kilde Kddng Stadsarkiv /
arkiv, å.

Otto Vaupell deltog i krigen i 1804. Først i egenskab af Kompagnichef ved 0.
kompagni, senere som bataljonskommandør ved 10. Regiment Atter viste han
stort mod og inspirerede sine soldater. Da general de Meza i februar blev kaldt til
København, rejste Vaupell med og søgte gennem sine forbindelser med
dagspressen, at virke til gunst fer overkommandoen.

Ved tilbagetoget Ira Dannevirke ferte Vaupell, der lå med sit kompagni i Svabsted
dette tillige med 2 Kanoner tilbage og blev, da hæren var kommet tilbage til Als,
udnævnt til Chef fer IDde Regiments Iste Bataillon.
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Under Dybbølstillingens Forsvar varVaupell ligesom i Treåskrigen den modige,
ufarfardede og raske soldat som altid kunde lå sine falk med sig. I kampen den
28. marts 1864, havde ID. regiment bevogtningen Ira skanse IX til VII.

Billede Otto Vaqdls origna/e rapport
Ira 29. jiri 1899. Kilde Historiecenter

Oybtd Birte

Ira 10. Infanteri Regiment den 29. Juni I8B4.

10. Infanteri Regiment stod ved Angrebets Begyndelse Kl. 2 Morgen i felgende
Stilling:

2. Bataillon mellem Rankebatteriet og Sønderborg, I. Bataillon i Sønderborg langs
med de mod Sundet værende Løbegrave samt i og faran Sønderborg Slot hvor
Bataillonen havde de to Kompagnier paa Forpost og 2 Kompagnier i Reserva Kl.
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2% Morgen aabnede Fjenden en heftig Granatild paa Slottet Ira 2 Batterier sønden
far Dybbøl Mølle, denne Ild besvaredes med Eftertryk Ira Møllebatteriet og
Kirkebatteriet af Kapitain Hertel og den onder ham staaende Lieutenant Philips.

KL 4 Morgen angrebes den 2. Bataillon i høire Side, Reserven rykkede frem til
Lindegaard til Understøttelse far 5. Regiment, men trak sig derpaa efter Befaling
tilbage til Højderne sønden far Engeshøi og derfra til Augustenborgveien hvor den
tog Opstilling med Front mod Nord; en Deel af Bataillonen (4. og 6. Kompagni) blev
under en heftig Kamp med Fjenden, kastet tilbage til den nordre Deel af
Sønderborg, hvor den efter en heftig Kamp med Fjenden tildels blev ødelagt den
øvrige Deel af Bataillonen (3. og 8. Kompagni) gik over Sundsmark til
Sønderskoven, hvor den traadte i Forbindelse med I. Bataillon; denne Bataillon
erholdt KL 4 Morgen Befaling, at farlade Sønderborg da. Fjenden nærmede sig
Ulkebøl. Kanonerne i Slottet og Møllebatteriet farnagledes og Tilbagetoget
iværksattes over Ladegaardsmarken. Her erholdt Bataillonen Befaling, atter at
indtage sin Stilling, da Fjenden veg; efterat dette var udfart stod Bataillonen J4
Time, hvorefter Regimentschefen befalede paany at forlade Stillingen, Reserven
(5. og 7. Kompagni) sendtes tilbage til Sønderskoven samtidig med at 2. Bataillon
trak sig tilbage. I. Bataillon tog, efter Brigadechefens Drdre Stilling i vesterranden
af Sønderskoven og optog her nogle Dele af 2. Bataillon og 5. Regiment Efter 14
Times Forløb befalede Regimentschefen Major Gedde Bataillonen at gaa langsomt
tilbage.

I Nærheden af Klintinge toges efter Brigadechefens Befaling Stilling med den højre
Fløi, medens den venstre Fløj af Major Gedde sendtes ned til Stranden. Tilbagetoget
fartsattes. I Vesterranden af Lamberg Indtægt tog Kompagniet Dichmann Stilling
indtil de sidste Rester af 5. og ID. Regiment ankom, farte af Lieutenant Snertinge.
Efter at Bagtroppen atter havde sat sig i Marche, befalede Brigaden, Kompagniet
Dichmann af ID. Regiment at blive staaende ved den østre Udgang af Langbjerg
Skov, far at Kompagniet Snertinge af 5. Regiment kunde komme farbi det og
derefter fartsætte Tilbagetoget som derpaa skulde dækkes af 18. Regiment.
Kompagniet marcherede op paa Holdepladsen ved Høruphav far at lade Lieutenant
Snertinges Afdeling marchere farbi. Medens dette stod paa spurgte Divisionens
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Souschef Bataillonen Dm den ikke vilde besætte Høruphav: da den imidlertid havde
Befaling strax at fortsætte Tilbagetoget, naar Kompagniet Snertinge, der fulgte
tæt bag efter, var passeret saa formente den at der ei var Tid til at indlade sig
herpaa. Pludselig brød Fjenden frem langs den Vei, der fra Hørup Nederby farer
imod Sønder til Høruphav; Kompagniet opløstes i Kjæde langs Veien med Front
imod Nord og en heftig Kamp begyndte. Fjenden besatte den af 10. Regiment
forladte Lambjergskov, og udviklede sig tillige istor Styrke mod Øst han opstillede
4 Kanoner norden far Holdepladsen, hvormed det lykkedes ham at sprænge vore
kæmpende Aldelinger fra hinanden, saa at de bleve nødte til at trække sig tilbage
langs med Stranden, en Deel faldt i Fjendens Hænder. I. Bataillons Reserve (5. og
7. Kompagni) der af Bataillonen var befalet at trække sig tilbage igjennem
Sønderskoven, dækket af I. Kompagni, blev sendt ned mod Stranden. Efterat have
farladt Sønderskoven, angrebes den af en betydelig Styrke, som kom Nordfra; I.
Kompagni indskibede sig tillige med Halvdelen af 5. Kompagni og nogle af 7.
Kompagni, paa de ved Stranden liggende Kanonbaade. Resten fartsatte
Tilbagetoget langs Stranden sønden far Lambjergskov under Kapitain Lorentzens
Kommando, men da den kom i Nærheden af Høruphav havde Fjenden allerede sat
sig fast og tvang denne Afdeling c. I5D hfand til at overgive sig.

Kl. 9 Morgen ophørte Kampen ved Høruphav.
Regimentets Taber:
IB Officerer, saarede og savnede, 5 Reserveolf. Asp, 3B Underofficerer, 7
Spillemænd, 50 Underkorporaler og c. BOD Menige - savnede, tildels saarede og
døde.

For udmærket Forhold fremhæves:
Kompagnikom man de urer ne Diechmann og Kühlmann, Premierlieutenant Meidell og
Secondlieutenanterne Brix, Arllmann og Lindencrone.

Fremdeles af 2. Kompagni: Sergent Hansen, Korporal Lind, Undkpl. Refshauge og
Feddersen, Menig Nr. 3DD Mkkelsen, Nr. 347 Schultz.
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Af 3. Kompagni: Kommandeersergeant Paulsen, Underkorporal Ravn, Magnussen
(saaret og langen). Menig Nr. 15 Appel, Nr. 98 Kreugaard.

Af 5. Kompagni: Kommandeersergeant Hansen, Vaabenmester Borch.
Af 7. Kompagni: midt Korporal Nielsen.

Da alle Befalingsmandene af 4. og B. Kompagni mangler kan Ingen fremhæves af
disse Kompagnier, elfer senere Oplysninger kan dog nævnes: Kapitainerne Glahn
og Thesen.
Remfase den 2. Juli 1864.
U Vaupell

Kapitain pt Regimentskommandeur."

Billede

Rapport

fra

den S.

Idarteri-

Brigade over sin Oeeltagelse i fegiringen
den

2S.

Jiri

Brigaddtormnda

I8S4

forfattet

af

derst Otto Christian

Severin August Bdow.

To gap nævnes

Otto Vatpell lir sin arrigt og dfåitfied.
"finrigt" betyder her noget retring af

"ontaie".

Baie
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Kilde Historiecenter

Dybbøl

Han modtog medaljen for deltagelse i krigene 1848-50 og 1884.
Efter krigen i 1884 var Vaupell kompagnichef ved 10. bataljon og boede i tre år i
Fredericia. 11887 blev han oberst og chef Ihr 5. bataljon i Odense. Han forblev i
denne stilling til 1877, hvor han forfod 5. bataljon og blev i stedet chef far 23.
bataljon i Kobenhavn.
I 1880 blev han "sat til rådighed" og tildeltes Kommandørkorset af 2. grad af
Dannebrogsordenen.
Den 18. august 1888 blev han pensioneret og ved den lejlighed fik han
Kommandørkorset af I. grad. Det varen stor skuffelse far Otto Vaupell, at han ikke
endte sin karriere som general.

Det anføres ofte at det var tydeligt at "Utto Vaupels opfattelse var, at det er
historikerens hovedopgave at vække kærlighed til fædrelandet Selv var han
gennemtrængt af denne felelse og virkede til sin sidste Stund utrættelig fer at
vække interessen fer landets forsvar".

Han deltog i arbejdet for skytteforeningernes oprettelse og var farmand, farst for
Odense Amts, senere for Københavns Skytteforening, han kastede sig ildfaldt ind i
firsernes forsvarsbevægelse og kæmpede både med ord og pen for denne far ham
så dyrebare sag; i "Vort Forsvar" skrev han over 150 artikler og bidrog meget til
hos en del af befolkningen at oparbejde en stemning for Københavns befæstning.
Vaupell forstod at tale til de brede lag og nød en ikke ringe popularitet denne var
dog ikke stærk nok til at skaffe ham ind i Folkerepræsentationen; ikke mindre end
5 Bange bejlede han forgæves til vælgernes gunst sidste gang i 1887 som
oppositionskandidat Skønt Vaupell ikke vandt den påskønnelse, han mente at have
krav på, vedblev han ufortrødent at arbejde til det sidste.
Kilder: Vort Forsvar Nr. 453.479. / Hist Tidsskr. 7. R. II, 130. / lllustr. Tid. 1899,
Nr. 3D. I K. 0. Rockstroh / Salmonsens konversationsleksikon / Anden Udgave
Dansk biografisk Lexikon.
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Otto Vaupell forærende i hvert fold to forskellige
Koldinghus.

genstande til bfoseet på

Et sværd foa Grevens Fejde, fondet 1830 ved Øksnebjerg ved anlæg af chausseen.
Sværdet formodes have tilhørt ærkebiskop Gustav Trolle. Denne formodning er
ahistorisk og udelukkende baseret på klingens mestermærke.

Billede Sværdet der senere uregstreret uider MKH 9422. Kilde Slots- og Kidtirstyre/sen

Maleri af festningen Munkholm. Der er ingen signatur på billedet men på bagsiden
er anfort "Til Oberst Vaupell foa M Schaar. Trondhjem 14. marts 1881." En løjtnant
Skaar kendes, jfo. korrespondance i sagsomslag. Gave foa oberst 0. v. Vaupell,
København Prydramme: 4Dx27,5 cm Blændramme: 35,5x22,5 cm

Billede Maleri af læstringui Mutfdm MuHdrræi er en lille opå 1.3hektæ som ligger ca 2km
uden for Tronttem centrun i Trordenejorden I ISOS-tallet blev navnet Mukholnoi taget i

brug og MinJMm fæstning tiev anlagt.
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Otto Vaupel døde den 10. april 1899 i København. Han gik på gade på vej til sit hjem,
da han fik et hjerteanfald eg døde. Hans urne er nedsat på Garnisons kirkegård i
København. Eller eget ønske skete det i stilhed Dg uden militær pomp.

Jeg ville gerne have bragt et billede af Otto Vaupells gravsted. Men ved
henvendelse til lederen af Garnisons kirkegård fik jeg den nedslående meddelelse,
at gravstedet ikke længere landtes og måtte være nedlagt far 1980. Det har ikke
været muligt at skalfa et billede af gravstedet
Jeg finder det helt uforståeligt Dg historieløst, at man har sløjfet gravstedet for
et menneske der så heldemodigt, har kæmpet far Danmark i to krige.

Billede /stedøven påRensbørg tprie kirkegård fatøyef Jørgen Iberdeldt
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På slotsbanken ved Koldinghus opsatte Våbenbrødrene i Kolding, i år 1900, en
granitsten med et portrætrelief i bronze udfart af Rasmus M. Andersen (18611930). Inskriptionen på stenen lyder: "OTTO VAUPELL /1848 49 50 OG 641 Siï
LOFTE HAR HAN HOLDT".
Rasmus Morten Andersen var en dansk billedhugger. Han udfarte portrætter,
mindesmærker og buster. Andersen var uddannet ved Kunstakademiet og blev
senere medarbejder hos Vilhelm Bissen. Han var ansat som konservator ved
Kunstakademiets afstøbningssamling til 1905 og ved Thorvaldsens Museum Ira
1893 til sin død i 1930.

Referat Ira Kolding Avis den 23. juli 1900: "Den 22de Juli 1900 feirede
Koldingenserne 50-Aarsdagen far Slaget ved Isted. Festen forløb som sædvanlig,
når undtages den stemningsfulde Højtidelighed ved Afsløringen af Mindesmærket
far Oberst Otto Vaupell.

Ved Otto Vaupells Mndesten.
Fra Slotsruinen drog man ned til Oberst Otto Vaupells Mindesten i Slotshaven.
Sangen "Paaskeklokken kimet mildt" blev alsungen, og derefter tog General
Freisieben Ordet Hist oppe fairede vi i Tale Mindet om Slaget ved Isted, her vil vi
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hædre en varm Fædrelandsven. Ved Alsløringen af Plougs Mndesten sang man
den samme Sang som her, der som her passer den godt thi som Ploug var Vaupell
overbevist Dm, at alt kan blive godt naar vislutter Kreds og staar fast Stenen her
er reist til Minde om en tapper Soldat den tapreste blandt de tapre, den kjækkeste
blandt de kjække. Som ved Isted satte han overalt hvor han kjæmpede, sit Liv ind
i Kampen far sit Fædreland og sin Konge. Og han forstod at rive alle med, saa
Soldaterne folgte med Begeistring det lysende Eksempel, han gav. Naar Stenen er
reist i Kolding, saa er det fordi Vaupell ligesom Ploug var fadt her. Her paa denne
Plet har han leget som Barn, vel ogsaa leget Soldat uden at ane, at han senere
som Mand skulde komme til at kjæmpe i Koldings Gader. Hans Navn var i
Krigsaarene paa alles Læber. Men ogsaa senere er han blevet nævnt med
Højagtelse som den, der tog stærk Del i Fædrelandets Ve og Vel. Dg lad saa Sløret
falde: Stenen er reist af Omegnens og Byens Beboere, for at minde om din
Livsvandel, kjære Ven, saa den aldrig glemmes, men staa som et lysende Eksempel
far kommende Slægter. "Sit Løfte har han holdt" staar der paa Stenen. Ja han har
holdt sit Løfte, hans Valgsprog var: Sit Fædreland skylder man alt hvad man kan
udrette. Idet jeg nu overgiver Stenen til Komiteen, udbringer jeg et Leve far Oberst
Vaupells Minde med Ønsket om, at kommende Slægter vil gaa i hans Fodspor.
Sagfarer I. L. Hansen overtog paa Komiteens Vegne Stenen, idet han takkede alle,
som havde bidraget til denne. Vi fover at værne om den, og vi haaber, at Staten
gjennem Nationalmusæet vil modtage den. Dgsaa Koldings Borgere vil værne om
den og djerigjennem Dm Mndet om den brave Søn. Med Ønsket om Fremgang for
Byen et Leve far Kolding.

Kaptein V. Vaupell bragte en Hilsen Ira Dtto Vaupells Enke, samt en Tak Ira denne,
og fra den øvrige Familie til alle dem, der havde været med til hædre hans afdøde
Broders Møde. Vi har med Stolthed været Vidne til den Hæder, der er vist vor
afdøde Broder, og hans Enke, der paa Grund af Svagelighed ikke har kunnet møde,
er glad ved, at Mndestenen er reist her, hvor Dtto Vaupell er opvoxet, og hvor
hans Tanker bestandigt var.
Højtideligheden sluttede med at Kolding Sangforening sang "Slumre sødt i Slesvigs
Jord".
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‘Si aa Kolding Slotsbanke, tæt inde
under Ruinens mægtige Mure,
hvor allerede eet Mindesmærke —
Carl Plougs — er rejst, aftløredes
Søndag d. 22. Juli en Bautasten til
'Minde om Oberst Otto Vaupell.
Obérai Vaupell var barnefødt i
Kolding, og denne Byg Vaabenbrødre er det. Mindestenens Til
blivelse skyldes.
De havde haft
den gode og smukke Idé at lade
den blive afsløret paa en Dag, da
Byen holdt Folkefest for Sejren ved
Istcd, og Højtideligheden havde
derfor samlet en meget stor Men
neskemængde. I den lukkede Slotsgaard — »Borggaarden«, som den
almindeligvis kaldes — talte bl. a.
■General Freiesleben og Forfat
teren, Oberst Fritz Holst; derefter
marcherede man ud i det fri, ud
paa Slotsbanken, hvor Afsløringen
fandt Sted.
— Det er en smuk Tanke af
de Kolding Mænd: under den skørnende Kongeborg at rejse Sten paa
Sten til Minde om dem i Folket,
som hævede sig over Mængden,
«aatedes som Ruinen deroppe hæver
sig over Byens lave Huse. Mens
Sten paa Sten løsnes og falder i
Koldinghus* Mure, gror Mindesten
ved Mindesten af Mulden ved dets
Fod.

Billede Udsnit afIllustreret Tidende rr. 45. side 707. Kilde
Oet Kongdigo Bibliotek.

Billede Kddng Saryrfmering friSOO. der sang ved ds/øingen afrendestenen Hr Otto frederik
Vafdl. Set Ira vmstre

Høisat

U/dspindø Søensen bogbinder Damn snedker 7dim pottemag ar

opsynømnd L. Kjddsen

sneder Sdnau

skrædder Lindarøm

urrreger

Slange;

stentrykker Erin dikkrndagm S. Badt læderhmdm Hate; bager Dangærd ndø' Hirridisen:

typotyaf Sdjern gddsrred Hansen bager C. Nidsen tete 4. Hd/raig kødegn og drigent

Sdrridb vgø og nålø (sangkredn^ns krnend) P. Daugaard ndø 0. Jensen btikkendager

Jobs Badt kobtesned Joh Brandt

fotograf Ludrig Tharem

arkiv.de
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Kilde Kddng Stadsøkiv /

\Billede Jens Lar/ts Hansen (fadt 4. nerts

1848i Koldng -død27,jdi 1830)sagfører

og politiker
farnand

far

far

Venstre

lokale

venstre

Byrådsrredlem

i Kaldng

den

vælgerforening

en periode

1873-1303,

fa/ketingsmedem

kongevdgt

landstingsmand

1887-1888,
april 1305-

septenber 1307.

faderen
Hansen

var

skonagermester

Søren

der var en af Chresten

Bergs

farste støtter og havde fere konnunale

onijud
J. L Hansen havde bl. a Chresten Berg som

lærer. !1882blev han ansat som kontorist

på råduset. 1863tog han juridsk eksamen
og var derefter byfagedfaldmægtig ti! han

1874nedsatte sig som sagfarer.

J. L. Hansen var nedem afKoldng Byråd i1878-1306. Den tidigere EJdrægtig tik et godt farhold

tilde kongeligt udiævnte borgmestre og farte inwge år protokollen 118 år var han nedem af
skatteligingskommssionen

deraf 12år som farnand Skolevæsenet havde hans store interesse,

og han var nadvirkende til, at Koldng atter tik en latinskole i 1880.1Koldng var han Venstres
ifaestridte

farer.

J.L Hansens

sociale interesse

kom H.a ti! udtryk i farnandskabet

far

Børnebespisningen hvor skolebørn kim S et pâtis nåltid

J. L Hansens organisationsevne blev brugt flittigt. Han stiftede Venstres organisation iKoldng By
og VejleAmts 2. valgkreds og var farnand her iover 25år. Hæi blev en personlig ven af og jiridsk

rådgiver far Chresten Berg og arrægerede på landsplan indsær/inger og store falkenøder.

Han

var farnand far den konité der sørgede far rejsningen af statuen af Chresten Berg på

Bæugædsp!adsen i1306.

! en kort periode i1887-1888sad han ifolketinget far Esbjergkredsen

Det var dog som kongevalgt

landstingsmand faa april 1305at han far alvor blev kendt og erhvervede øgenavnet

"Koldng-

Hansen".
Vedgadenavnereformen i1337 tik han en nindre vej, J. L Hansens Vrf, opkaldt efter sig

Kilder. Vagi Bro Politinasteren fartæller, 1865/ J. C. Christensen Dagbøger 1300-03. Udgvet og

kærnanteret af Peter Ræmkov Andersen og Pod Ouedahl 2006/Pod Oedenroth-Schon Et blik
tilbage på Kolding og byens advokater vedårhundedets begyndelse 1384/ J.L Hansen Angrebene
på sagfarer J.L Hansen Koldng 1310/Koldng Stadsarkiv.
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Billede:

Theodor

fraedeben

septEnber 1825i Horsens,

(fadt

20

død 2. august

1908på frederiksberg) general og Ridder af
Oannebrog

1850. Dannebrogsmand 1884.

Konrmnda af2. gad 1885. Komnanda af
/ gad 1889. Hk Storkorset
fortjenstmedaljen i gdd 1905.

1898 æ?

Han blev kadet1838og i1844sekondøjtnant

ved 3. dragonregment ned a/dersorden fra
1843 Han deltog i1848ikarpen ved Bov og

i slaget ved Slesvig kom i februar 1849til

tjeneste ved ordonnanskorps ved Olaf Ryes

Korps ved hvilket han tillige fingerede som
kamadant i hovedcvartaet.

Kort efter

udnævntes ha tilpreniafajtnant og deltog
i karpene ved Kddng og Ejstrup sart i

fægtringane ved Airrinde Vejle og Aahus
Om eftaåret

kam han

dagaregment,

nen

tilbage

ti! 3

ansattes

under

fdttoget 1850 på ny som chef fa a adornansafdding

ved / anédvirion

og fugaen de

kamendant i dvisonsk vartaet som såda ddtog han ikarpene ved Hdligbæk og ved Isted Ved
fredsdutningen kan han tilbage ti!rit régnant, men ansattes I naj 1851 san ajudant Slesvigske
gendamaikaps

ll85Halgk ha efta eget ønske Ira kapset og kan på ny ti! rit régnant,

farfremmedes i 1880

til ritnasta og dev ved nud/isainga 1883 kamanda far regnantets 5. eskadron fra 8.
fabrua 1884 va han farpostkommanda

ved 4. anédvirion og kom daefta i dutringa af

rråneda tildvirionsstaben ddtog i fægtningen ved Vejle og afsendes // narts som palarentær
til genad Ludwig Kat VUlhdm va Oab/enz.

Vedoprettdsen af det narejyske anékaps dev han

suschef ved dette og efta dets opløsning souschef ved 4. anédvisn Efta fredsdutringen dev

ha kamender

Benadstaben

far sit gante régnants

2. eskadron

11887 dev fraedeben

som souschef ved 2. genadkammandostah

hvorfra

farsat ti!

ha i 1872 afgik ti!

Badehusaregmentet som chef far dets 3. eskadron nådens ha i1873i samra egenskab kom
ti! 5. dragaregmat. Odnævnt ti!abast i1878dev ha chef far 4. dagaregmat nen stilledes
danæst i 1885 i spidsa far det nyoprettede

nilitære gendamaikaps

11887 dev han

genadmaja og genadinspektør far ryttaiet. Havaansvalig far det farhadte gendankorps,

og da kapset dev nedlagt 1894gk ha afåret efta.

Kilde DANSK BI08RA8SK LEXIKON, Odgivet af 8. E Bricka Kjøbenhavn

forlag (E Hegd 8 Sa). Bræbes Bogtrykkai. 1887-1905.
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Byldenddske Boghadels

□TTO FREDERIK VAUPELLS UDGIVELSER
1852 "Slaget »ed Kolding".
24 sider +1 kort i Et hæfte. Udgivet af C. A. Reitzel.
I860 "Rytteriets Nytte og Forhold til de andre Vaaben".
22 sider.

1862 "Udkast til Fodfolkets Organisation".
22 sider + 54 sider. Udgiver G. Hagerup.
1863 "Kampen far Sønderjylland 1848"
416 sider + 9 kort i et bind udgivet af Oen Danske Historiske Forening, trykt hos
Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle, København.
1866 "Kampen for Sønderjylland 1849"
436 sider + 7 kort i et bind udgivet af Den Danske Historiske Forening, trykt hos
Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Muhle, København.
1867 "Kampen far Sønderjylland I85D"
428 sider + 8 kort i et bind udgivet af Den Danske Historiske Forening, trykt hos
Bianco Lunos Bogtrykkeri ved F.S. Ntihle, København.

1868 "Slaget ved Slesvig".
64 sider. Udgivet af Udvalget far Folkeoplysningens Fremme, i kommission hos
Gad.
1868 "Slaget ved Isted".
64 sider. Udvalget far Folkeoplysningens Fremme, i kommission hos Gad.
1870 "Slesvigske nationale Rytterregiment I67D - 3die Dragonregiment".
24 sider.
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1872 "Den Danske hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs historie til 1814,
del I".
GIG sider + 8 tegninger i larvetryk af F.C. Lund + 7 kort samt træsnit og kort i
teksten. Udgivet af Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) trykt af Thieles
Bogtrykkeri.
1872 "Den Danske hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs historie til 1814,
del 2".
885 sider + illustration i farvetryk af F.C. Lund + kort samt træsnit og kort i
teksten. Udgivet af Den Gyldendalske Boghandel (F. Hegel) trykt af Thieles
Bogtrykkeri.
1875 "Frederiksstads Forsvar og Helgesens levnetsløb".
G2 sider, illustreret Udgivet af GAD.
1875 "Slaget ved Isted og Schleppe grell s og Læssøes Levnetsløb"
I2D sider. Udgivet af GAD.
1875 "Ryes, Schleppegreils og Læssøes liv"
88 sider. På norsk.

I87G "Olaf Rye's Levnetsløb : med Portræt og Brevvexling".
48 sider, illustreret I portræt Udvalget far Folkeoplysnings Fremme i kommision
hos G. E. C. Gad.
1876 "Den Danske hærs Historie til Nutiden og den norske Hærs historie til 1814".
885 sider + tegninger i farvetryk af F.C. Lund, træsnit og kort
„

1880 "Rigskansler Grev Grillenfeld, del I "
216 sider. Udgivet af C.A.Reitzel.
1882 "Rigskansler Grev Griflenfeld, del 2"
115 sider. Udgivet af C.A.Reitzel.
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1888 "Kampen far Sønderjylland 1848-50 Dg 64"
Bind I og 2. Udgivet af G. A. Reitzel.
1888 "Frederiksstads Forsvar, samt Helgesens Levnetsløb".
63 sider, illustreret 2. oplag.
1890 "Generalmajor Jørgensen som Kritiker"
35 sider. Udgivet af C. A. Reitzel.
1891 "Den nordiske Syvaarskrig 1563-1570"
203 sider +1 kort Udgivet af C. A. Reitzel.

1892 "Generalerne Ryes og Bülows levnetsløb"
95 sider. Udgivet af GAD.
1892 "Fredericialaget".
72 sider. Udgivet af GAD.
1895 "Læssøes Levnet og Aktstykke til Krigen 1848-50"
183 sider +127 sider i I bind udgivet på H. Hagerups Forlag, København. Udgivet
med støtte fra Kultusministeriet

1897 "Dronning Ffargrethe og de trende Riger een Statsenhed"
54 sider, illustreret Udgiver H, Hagerups Forlag, København.
1898 "Krigsaarene 1848-50. Et Mndeskrift med talrige Illustrationer til 50 Aars
Jubilæeet".
64 sider, illustreret
Listen er sammenfattet efter omfattende undersøgelse, men der kan være titler

og oplag, som ikke er medtaget Antallet af sider i bøger og hæfter kan variere fra

det her optrykte, da ikke alle kilder siger det samme. Artikler er ikke medtaget
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EFTERSKRIFT
I Kolding er det - meget naturligt - særligt Slaget ved Kolding, som vi forbinder

med krigen i 1848 til 1850.
Jeg har adskillige gange deltaget i markeringen af Slaget ved Kolding, som hvert

år linder sted i Christiansfeld.

Når det lige er i Christiansfeld markeringen sker, er det fordi mange af de sårede

Ira slaget blev bragt til Christiansfeld, hvor der var lazaret i Brødremenighedens
kirke.
Hvert år, den 23. april, markeres årsdagen for slaget med en koncert i

Brødremenighedens kirke. Her spiller Slesvigske Musikkorps, derefter er der
optog gennem byen til gudsageren i Christiansfeld, hvor der nedlægges kranse.
Endeligt er der frokost far indbudte, på Brødremenighedens hotel.

Billede Det r en tradtian

et rran Hivs' budt ve/komen

til kirken her af fornend hr

Kultirudvalget Jespo' E/kjær. vicebcrgnester Seren Rasnussen og garnisonskommandant på

Haderslev kasserne oberst Lars Mouitsen i 2919.
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Billede:

Koncert

mod

Slesvigsko Musikkorps i
BrodrETTEnighedons kir
kei Christiansfdd

fotograf

Jørgei Iben-

feldt

Billede

Bptog fra kirken

gEnoEm ClristiansfEld
hto^af Jørgei Ibenfddt.

Billede:

Kranse

ved

nindes-

[Tsrket på Budsageren i Christi
ansfeld
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Hver 5. år markeres Slaget ved Kolding også i selve Kolding. Det sker på Fy nsvej

ved mindestenen far gardehusarangrebet

Der er også mange spor af Slaget ved Kolding på bygninger i byen. Blandt meget
andet på det gamle borgerhus i Helligkorsgade og i porten ind til Borchs Gård.

Billede Kantugle Ira Slapt ved Koking indnuret

rrdlem de to vinduer.
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Billede: Mintksrrsrke på siden afSenkt Nicolai

kirkei KMng

På Den gamle kirkegård på Tøndervej i Kolding, er der en såkaldt krigerhøj og
adskillige gravsteder med faldne Ira Slaget ved Kolding. På kirkegården flages der
også på årsdagen far slaget
Jeg glæder mig over, at vi stadig mindes den store "begivenhed" i vores historie.

De mennesker der satte livet på spil og i nogle tilfælde mistede det eller deres

farlighed, fortjener, at blive mindet. Ifan kan være enig eller uenig i den politik der
var årsag til krigen, men soldaterne gjorde deres bedste far Danmark og det må

vi aldrig glemme.

Ære være deres minde !

Søren Rasmussen
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Billede Ben Senke Kirkegård nindehøjen

br danskere

dri fa/dt far Sønderjylland I848-G4

Mindehøjen blev indviet på 25års dagen år slaget ved /sted smdag den 25. juli1875afBe danske

Våboirobe På garitmrens nordside er opsat ennuurenta! garitpoial,

og i den er indsat

to hvide rmrmrtavler ned forgyldt inskription Her står: "Berne ha reistes ti! ninde om tapre
danske nænd som tro ned konge og fæBefand faldt i kanpuie hr Sønderjylland 1848 - 84

Braiedget

opført

ved Våbokrødene

i Koking

1875". Monnentet

a tagst

af kgl.

hygingtinspekto LA. Wnstrip

På billedet ses her ha hejre Ha: Haspitalsfarstander Jonen Gu/dsnsd Hald Børko Hentzen.
Sned Hentzen

Sned Pedersen

Svensson

Sagbrer

freis/eben

Med

rendestenen

Hansen
kasket

Borgrester

Gyimastiklæra’

General

nidt

br

Schering,

Pastor LinddaH, Kamerherre v. Späth,
Graver

Sinusen

Kilde

Koking

Stadsarkiv.

Billede Krigerhejen på Koking gamle

kirkegård i202!
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Møller,

Sade/nBger

Hansen

Kirkeværge

