


I Begyndelsen at December 1863 indkaldte vor 
Hær sit hjemsendte Mandskab. Hvert Regiment kom 
til at bestaa af 2 Batailloner, hver med 4 Kompagnier 
å ca. 200 Mand, saaledes at et Regiment i det hele kom 
til at udgjøre omtrent 1600 Soldater. 18de Regiments 
Chef var Oberstlieutenant Hirsch (Adjudant, Premier-
lieutenant Graae) og de to Bataillonskommandører hen
holdsvis Major Lundbye (1. Bataillon) og Kapitain 
R. Weyhe (2. Bataillon). 

2. Bataillon stillede til Afmarche i Sølvgadens 
Kaserne d. 12. December om Morgenen Kl. 3 og 1. Ba
taillon den næste Dag paa samme Tid og Sted. Vejret 
var haardt; det frøs og stormede, Sneen hvirvlede rundt 
paa Gradehjørnerne og piskede Soldaterne i Ansigterne, 
og havde vi været, noget forudseende, maatte vi have 
tænkt paa, hvad det vilde sige at staa paa Post saadan 
en Nat ude paa den aabne Mark. 

1 den mørke Vinternat gik Marchen langs Volden 
til den gamle Banegaard ved Tivoli; kun en ringe Del 
af Beboerne ledsagede os, meget fordi de ikke vidste, 
at Afmarchen skulde finde Sted, men mest fordi ingen 
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tkte paa, at de Soldater, som nu drog afsted, gik en 
Krig i Mode, en Krig, hvis Strænghed ingen anede efter 
de sejrrige og forholdsvis lette Felttog i 1848—50. Havde 
Befolkningen, der altid har omfattet Hæren med Sym-
pathi og Velvilje, vidst, at det var en virkelig Krig, 
der stod for Døren, da havde den sikkerlig trodset 
Vinternattens Barskhed og fulgt med os for at sige os 
Farvel; men det skulde nu ikke saa være. 

Rejsen gik over Korsør og derfra med Dampskib 
til Eckernførde; Sejladsen var stræng, Folkene stode 
for det meste paa Dækket, stampede med Fødderne, 
frøs og vare søsyge; thi Skibene duvede stærkt i Søen, 
og først om Aftenen naaede vi Bestemmelsesstedet, hvor 
man end ikke ventede os; vi maatte da opholde os en 
rum Tid paa Gaden, inden der blev anvist os Kvar
terer, men endelig lykkedes det trods Mørket. Kvar
tererne vare da ogsaa saa tarvelige, som Forholdene 
maatte fore det med sig, dog, ingen beklagede sig. 

Regimentet blev nu i Løbet af faa Dage trukket 
ned til Landskabet Dånischwold, hvor Stabskvarteret 
blev indrettet i den temmelig store Kirkeby Gettorf 
ved Chausseen mellem Eckernførde og Kiel. Her blev 
da vort Opholdssted i 14 Dage, i hvilke Tiden gik med 
Øvelser af samme Natur som paa Nørrefælled ved 
Kjøbenhavn. men de smagte ikke rigtig godt; thi dels 
hørte de fleste af Folkene til det gamle, indkaldte 
Mandskab, dels vare Øvelsespladserne ikke gode, og 
tilmed var det Vintertid; endelig vare Kompagnierne 
betydelig større end under Fredsforhold og manøvrerede 
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af den Grund vanskeligt og tungt, ikke mindst paa 
Grund af den svære Oppakning, som endnu var os 
noget uvant. 

Fritiden var egentlig ikke videre morsom; man 
fordrev den paa bedste Maade mest ved at drøfte Ud
sigterne til Krig, som de fleste vistnok ønskede, men 
som ingen dog ret for Alvor troede paa. Kun et eneste 
Holdepunkt havde vi i denne Periode, som er værdt 
at mindes, nemlig Juleaften. Til Kirken i Gettorf 
strømmede der om Aftenen saa mange af Befolkningen 
og Soldaterne, som den kunde rumme; Gudstjenesten 
var højtidelig, men vi kunde dog ikke undlade at 
mærke os enkelte Smaating, som vi ikke vare vante 
til hjemme hos os. Saaledes meddelte Præsten, at 
Menigheden til de andre forestaaende Højtidsaftener 
ikke behøvede at medbringe Lys, og endvidere be
undrede vi en særegen Indretning, som vi antog for
længst var gaaet af Brug, og som bestod i en Pose 
paa Enden af en Stang, med hvilken en af Kirkebe
tjentene gik rundt for at samle Tavlepenge. Stangen 
var saa lang, at den kunde naa ind til det inderste af 
Stolene, og Posen var forsynet med en Bjælde for
neden, for at Vedkommende kunde vække en mulig 
indslumret Kirkegjæst eller for at tiltrække sig Op
mærksomheden hos en eller anden Sjæl, hvis Syn ikke 
var saa godt, at han kunde opdage den. 

Senere om Aftenen samledes vi rundt omkring i 
Kvartererne for at højtideligholde Festen om muulig 
paa vanlig Maade; der blev arrangeret Juletræer, Pak-
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kerne hjemmefra bleve aabnede, Punschebollerne kom 
paa Bordet, og ved Bægernes Klang mindedes vi 
Hjemmet, men tænkte tillige paa den uden Tvivl ejen
dommelige Tid, vi gik i Mode; man haabede hver 
især at komme til at udfore svare Bedrifter, men i al 
Hemmelighed dog selv at komme helskindet hjem. 
Kun meget lidt af disse Haab skulde gaa i Opfyldelse! 

Faa Dage efter, den 29. December, brod Regimentet 
op og marcherede Syd paa for at bevogte Grænsen, 
medens Forbundstropperne rykkede frem i Holsten. 
Regimentet overtog ved denne Lejlighed Bevogtningen 
paa venstre Fløj, saaledes at det udstillede Poster ved 
alle Overgange mellem Kielerfjord (Holtenau) og Schir-
nau, hvilken sidste ligger en lille Mil fra Rendsborg. 
Der kunde naturligvis ikke være Tale om et virkeligt 
Forsvar paa en saa lang Strækning — vel 3l/2 Mil — 
mod en Fjende, der vilde foretage et Angreb, men 
dette var heller ikke Meningen, og Krig var der jo 
heller ikke erklæret; men hvorom alting var, saa bragte 
denne Begivenhed dog et vist Liv blandt Soldaterne, 
den havde i og for sig en vis krigerisk Duft ved sig, 
der var alle velkommen, og det var med Liv og Glæde, 
at Folkene begyndte disse Vagter, paa hvilke man 
hver Dag spejdede efter at faa Tropper af en fremmed 
Nation at se ligeoverfor sig. 

Da Posterne den nævnte Dag bleve udstillede, var 
det allerede mørkt, men da Dagen gryede den 30te, 
opdagede Vedetterne ved en af de Broer, der førte over 
Ejderen, en fjendtlig Kjæde i vel et Par Tuusind Alens 
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Afstand. Der blev strax Røre blandt Soldaterne, der 
fandt det interessant at se en Fjende; Feltvagtkom-
mandøren, en ung Reserveofficer, blev hentet, og alle 
glædede sig til at se Kjæden nærme sig for om mulig 
at komme til at vexle Skud med den. Kun én Mand 
blev ængstelig og gav sig til at græde, hvilket gav 
Anledning til, at Humøret hos de andre steg yder
ligere og ikke mindst paa hans Bekostning. Men den 
fjendtlige Kjæde blev staaende, og Lieutenanten hentede 
da sin Kikkert for at komme til nærmere Kundskab 
om, til hvilken Nationalitet den hørte. Alle stode 
nu spændte for at høre Resultatet, men saasnart Kik
kerten var sat for Øjet, forsvandt Trylleriet med et: 
De Krigsmænd, som alle saa tydelig havde set, hvis 
Vaaben de havde set blinke, de vare og bleve ikke 
andet end nogle Kampesten paa Siderne af en Vej. 

Kun ganske faa Dage beholdt Regimentet denne 
Vagt, idet den snart overtoges af Rytteri, forat Fod
folket lamgere tilbage og mere samlet kunde indtage 
en Stilling, i hvilken det kuunde gjøre mere Nytte. 
1. Bataiilon besatte saaledes med et Kompagni en 
Hovedpost ved Holtsee, der ligger midtvejs mellem 
Hovedlandevejene fra Kiel og Rendsborg, medens 
2. Bataiilon indtog en lignende Stilling ved Gettorf. 
De øvrige Kompagnier laa i Kantonnementer i Nær
heden og skiftedes til at holde Forpost. 

Dette Liv havde i mange Retninger sine Tillok
kelser. 1 Kvartererne plejede vi alle vor Magelighed, 
og vi vare nok til aldrig at kjede os; snart spillede 
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vi Kort, snart løb vi paa Isen, hvor denne fandtes, 
forsynede nued de Skøjter, som kunde opdrives, snart 
gjorde vi Smaature i den nærmeste Omegn, ja man 
saa endog engang imellem vore Officerer færdes i 
Eckernforde og der glæde sig ved den sjældne Nydelse 
at gaa i Theatret. 

Med Befolkningen kom Soldaterne i Reglen godt 
overens; vel kunde der hist og her findes en Kvarter
vært, souui vendte det lodne ud, nuen det tog man sig 
ikke videre nær og forstod altid at hjælpe sig selv 
uden ham. Et Sted var der en Vært, der havde eui 
Officer i Kvarter, og soun gjerne vilde gjøre ham det 
saa godt som muligt og derfor krydrede med Kanel 
alt, hvad tænkes kunde, en Skik, som tillige findes 
ikke faa andre Steder. Værst smagte dette i The, og 
det var tilsidst ikke længer muligt for den ulykkelige 
Mand at holde ud saadan at faa Kanel saa mange 
Gange om Dagen, hvorfor han paa en venlig Maade 
gjorde den velvillige Kvartervært opmærksom derpaa. 
Denne gjorde da sin Fejl god igjen ved næste Dag 
at servere Bisengrød, dog selvfølgelig uden Kanel. 

Et andet Sted. det var i Gosefeld, brugte Hus-
moderen at helde Formaden op i det Vandfad, som 
den Indkvarterede benyttede; men da hun ikke iagt
tog den Forsigtighedsregel forst at rense det omhygge
lig, kunde det ikke undgaaes, at enkelte Rester efter 
Morgentoilettet paraderede paa Kaiuten og maaske endnu 
flere i Dybet, saa at Maden ikke blev slet saa vel
smagende, som den ellers vilde have været. 
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Forposterne selv vare paa en Maade drøje nok, 
da Kulden var temmelig stræng, 12—16° var saaledes 
ikke noget ualmindeligt; men det hjalp, at Feltvagterne 
kunde holdes i Hus. Undertiden indrømmede Beboerne 
et af deres egne Værelser til Officererne og et andet 
til de Menige, og naar man nu ved, at de aldrig havde 
fiere end to Værelser i det hele, saa indser man let, 
at dette var Toppunktet af Gjæstfrihed, parret med en 
vis landlig Ugenerthed. 

I Holtsee var jeg f. Ex. en Gang Vidne til, at Be
boerne uden videre lavede til at gaa i Seng der, hvor 
vi opholdt os; vi fjernede os derfor, men der var 
egentlig ingen, som forlangte det, og da vi kom til
bage, vare Mand og Kone anbragte i den ene Alkove, 
to Karle i den anden og en voxen Pige i Slagbænken. 
Vi bænkede os nu og søgte at fordrive den lange Nat 
ved Kortspil, medens vi ikke glemte at holde Ilden i vore 
Piber vedlige. Snart var der den mest hyggelige 
Snorkekoncert i Gang, men lidt efter lidt blev Luften 
i det lille Rum mere og mere trang, og da saa endelig 
det lille Barn i Vuggen fik et Tilfælde, blev det rent 
galt. Vi studsede ikke lidt, da vi saa Moderen uden 
videre stige ud af Sengen og bære Barnet ind i Spise
kammeret, og vi følte os saa tilfredse med denne hus
lige Scene, at vi foretrak at tilbringe Resten af Natten 
i det Frie. 

Resten af Kompagniet laa lidt tilbage i Byen som 
Reserve, og den maatte altid lade sig nøje med at være 
i en Lade, hvor der langtfra var saa lunt. Da saaledes 
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1. Kompagni, Kapitain Baller, havde Vagten Nytaarsnat, 
var det mere end almindelig koldt; det var ikke paa 
nogen Maade muligt at holde Varmen, og vi maatte 
derfor tor største Delen vandre op og ned uden for. 
Kjed af det søgte og fandt Kapitainen et lille Rum, der 
næsten var fuldt af Kartofler, og hvortil der førte en 
Bilæggerovn; heri lod han saa fyre, til den omtrent var 
gloende, og opslog der sit Kvarter. Men Ovnen havde 
en Revne, hvorigjennem Tørverøgen i rigt Maal trængte 
ud i Rummet, øg de Kartøfler, der laa op ad Ovnen, 
begyndte snart at stege og syde og udbredte den kraf
tigste Kjøkkenos, uden at der var blevet stort varmere 
end udenfor. Her sad saa denne Mand, der var vant 
til at komme ved Hove og der have det adskilligt 
bedre, oppe paa Kartoffeldyngen, alene i stum For
tvivlelse, medens en øsende Tællepraas i en Ølflaske 
kun svagt oplyste dette karakteristiske Billede paa en 
Side af Feltlivet. 

Efter at Regimentet saaledes i en hel Maaned 
havde holdt Forpost, og Soldaterne saa smaat begyndte 
at længes efter lidt Forandring, rykkede Preusserne og 
østerrigerne i Slutningen af Januar ind i Holsten og 
opstillede sig bag Sachsernes Yderposter. Vor Stilling 
blev da noget forandret, idet 2. Bataillons Hovedpost 
ved Gettorf blev trukket tilbage til Niendorf, medens 
der samtidig skete nogle mindre Forandringer i de 
Kompagniers Kantonnementer, som ikke vare paa Post. 



strax sendt vi
dere; den blev modtagen med Glæde og Tilfredshed, 
alle gjorde sig marchefærdige, de fleste skrev et Par 
Ord hjem, og saa sov man paa det grønne Øre. 

Men det var dog ikke overalt, at Budskabet naaede 
hen. 6. Kompagni laa saaledes i Kvarter paa en Herre-
gaard og anede intet, da Regimentets Intendant^ Han
sen, om Morgenen den 1. Februar kom ind paa 




