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I. 
redericia By laa mennesketom og øde inden for sine 

Volde som Gaarden i et Munkekloster. For et Par 
Dage siden var Fæstningen bleven bombarderet, 
og Granaternes Spor saas overalt i de Rækkér af 

Huse, der var brændte, og som stod i Ruiner lige til Grunden; 
de fleste andre Bygninger bar Mærker af dem ved Huller i 
Tage og Mure og sprungne Vinduer. I den Del af Byen, som 
var mest sammenbygget, havde Ilden haf t bedst Næring, ga-
delang laa Byen her i Ruiner, men i den øvrige Del, hvor de 
større Gaarde laa med Mellemrum af Marker og Haver, be-
tegnede vel hist og her en Brandtomt eller en Skorsten, som 
nøgen ragede i Vejret, at der havde været Ild, men kun de 
ubeboede Huse og Urenligheden paa de daarligt brolagte Ga-
der viste, at det var en forladt By, som var overladt til sin 
Skæbne. Da Fjenden nærmede sig Fæstningen, havde de fle-
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ste velhavende Familier forladt den; Granaterne havde senere 
jaget næsten hele Resten bort. Det var kun en ringe Del af 
den lavere Befolkning, som blev tilbage, og den havde i Bom-
bardementets Dage, da alt var i Forvirring, bidraget ikke lidt 
til at formere Uordenen ved Udskejelser i Retning af Plyn-
dring. Nu, da Ro og stræng Kommando var vendt tilbage, 
saa man slet ingen civile Folk i Byen. 

Martssolen stod højt paa den hvide Himmel og kastede et 
skaanselsløst Lys over de brede Gader, hvor der laa Dynger 
af Snavs og allehaande Sager omkring. En kold og blæsende 
Vind fejede i store Skyer Kalk og Støv og Straa afsted med 
sig. Som enTaage formørkede saa det fine Murstøv et Øjeblik 
den klare Luft, indtil det pludselig faldt ned mod Jorden, 
hvirvlede rundt, trængte ind overalt igennem Sprækker og 
Revner, og til sidst strakte sig hen som et hvidgraat Dække 
p a a Stenene, paa Tagene — indtil et nyt Vindstød atter jage-
de det afsted. 

En Officersaspirant kom ud af en Port, men da et Vind-
stød i det samme kom fygende med sit smudsige Tilbehør, 
t rak han sig hurtigt tilbage igen. Det var en attenaarig Knægt 
med et smukt, friskt Ansigt. Under den lille Felthue brusede 
et krøllet, blondt Haar frem, som man straks lagde Mærke 
til, da det var altfor stort for en Soldat. For en Times Tid si-
den var han kommen fra Kjøbenhavn med et Par Kammera-
ter, og efter en lystig Rejse gennem Fyn, fuld af Latter, Spøg 
og ungdommelig Forventning, havde de i Havnen sagt hin-
anden Farvel for at melde sig til Tjeneste ved Regimenterne. 

Han kom nu fra Regimentschefen, men hans Udrustning, 
der var splinter ny, lige fra det blanksorte Tornyster til den 
lange Officerssabel, havde lige saa lidt som hans reglemente-
rede Optræden gjort noget synligt Indtryk paa Chefen. Hvis 
Felix havde ventet at blive modtaget med aabne Arme, saa 
var han bleven skuffet. Den lille grimme Mand med det stive 
Halsbind havde set et Øjeblik paa ham, og da han hørte, at 
h a n var frivillig, havde han kun — Felix vidste ikke rigtig, 
om det var med en medlidende eller foragtende Mine — med-
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delt ham, ved hvilket Kompagni han skulde melde sig. Saa 
var han ganske betuttet kommen ud paa Trappen og ned i 
Porten, men da Støvskyen modtog h a m og truede med at 
ødelægge hans velbørstede og pudsede Klædedragt, blev han 
helt forknyt. 

Det var en slem Velkomst. Han bed sig i Underlæben af 
Ærgrelse og Forlegenhed, han havde jo rent glemt at spørge 
om, hvor han kunde træffe Kompagnichefen, og vidste nu 
ikke, hvorhen han skulde styre sine Skridt. Han gik atter ud 
paa Gaden og fulgte den med Blæsten paa Ryggen. Han saa 
paa alle Husenes Døre og Porte, hvor der med Kridt var skre-
vet, hvilke Afdelinger der var indkvarteret, men det var sta-
dig andre Regimenter end hans eget. De faa Soldater, han 
mødte, vidste ingen Besked, og en Underofficer, som han 
spurgte, affærdigede h a m kort. Det var h a m en Gaade, at der 
var saa tomt; han vidste ikke, at den Del af Besætningen, 
som ikke var paa Forpost, hvilede sig ud h jemme i deres 
Kvarterer. Jaget af Blæsten gik han om i den stille By, hvor 
ingen vilde have noget at gøre med ham. 

I en bred Gade kom en Oppasser ud af et Hus og løb hur-
tig forbi ham. I det samme raabte en Stemme inde i Huset: 
»Lars! L-a-r-s!« og der kom En buldrende ned ad Trapperne, 
rev Gadedøren op og gentog sit Raab, men blev staaende oppe 
paa den høje Stentrappe og saa paa Felix. Det var en ung, 
meget høj Officer med et tyndt Overskæg, Haaret var sirligt 
glattet frem over Ørene. Paa det ene Ben havde han en vel-
pudset Ridestøvle med Spændespore, paa det andet en grøn 
Morgensko. Med en Grimasse satte han en Monokle fast i 
Øjet og spurgte: »Har De ikke set en Dunk?« 

»Der løb netop en Mand ned ad Gaden,« svarede Felix 
med Haanden til Huen. 

»Pokker staa i h a m ! L-a-r-s!« brølte han ned ad den tom-
me, tavse Gade, saa han blev ganske rød i Hovedet. Da Felix 
ikke kunde se hans Distinktioner, spurgte han forsigtig, om 
Hr. Premierløjtnanten ikke kunde sige ham, hvor Chefen for 
hans Kompagni boede. 
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»Næ, det ved jeg min Salighed ikke, har aldrig hørt Tale 
om ham. — De er nok lige kommen, hva'?« 

Ja , i Formiddags, men jeg kan ikke finde min Kompagni-
kommandør.« 

»Det er s'gu heller ikke saa nemt, — noget af Deres Regi-
ment ligger i den befæstede Lejr. Har De været der ude?« — 
Uden at faa Svar vendte han sig om til Lars, som nu kom 
tilbage. »Hør dit Bæst, du har jo kun børstet min ene Støvle, 
— ja, jeg kan s'gu ikke hjælpe Dem,« sagde han til Felix, 
der blev staaende, og gik ind med Lars, idet hans skændende 
Stemme mere og mere tabte sig inde i Huset. 

Felix gik videre, han kom igennem de samme Gader, forbi 
de samme Huse. Han begyndte at blive træt. Oppe ved Vol-
den var der mere Liv, han mødte nogle Patruljer og lidt efter 
et Par Officerer med slæbende Sabler; de saa ud, som om de 
havde travlt, og dem turde han ikke henvende sig til. Inde i 
en Gaard saa han en rødhaaret Soldat staa ved Posten med 
halvnøgen Overkrop og vaske sig; han gik hen til ham og 
spurgte sig atter for uden synderligt Haab. »Han bor inde 
ved Siden af,« sagde Manden og skruppede løs i sit røde An-
sigt, »der er en Ordonnans i Porten.« 

Endelig! tænkte Felix. Ganske rigtig, i den lave, mørke 
Port sad en Soldat paa Jorden, lænet til Muren og sov, og da 
han gik forbi h a m og op ad Trappen, stod Kompagnichefens 
Navn skrevet med Kridt paa en Dør. Han viskede Støvet af 
Støvlerne, trak ned i Kappen, rettede sig og bankede forsig-
tig. Ingen svarede, men han hørte nogen tale indenfor. Hans 
Hjerte bankede stærkere end hans Kno, nu skulde han jo 
staa over for sin Chef; han fortrød, at han ikke havde ladet 
sit Haar klippe kortere, rigtig militært var det ikke, — maa-
ske var det en Bulderbasse, som straks vilde skælde ham ud. 
Lidt efter bankede han igen. »Kom ind!« lød en Stemme. 
Han traadte ind i et lavt, smudsigt Værelse, i hvilket der be-
fandt sig fire Officerer. Skønt det ikke var mørkt endnu, 
brændte der dog en lille Lampe paa et skrøbeligt Klapbord, 
som stod foran en gammel Sofa. 
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Den ene af Officererne rejste sig fra denne og gik hen imod 
ham. Det var en kraftig hygget, lavstammet Mand med et 
graat, tætklippet Haar og Skæg; kun Overskægget var tykt 
og svært, men skjulte dog ikke det venlige Udtryk om Mun-
den, der stod i en usædvanlig smuk Harmoni med de graa 
Øjne. Det var Kompagnichefen. 

»Naa,« sagde han, efter at Felix havde meldt sig til Tje-
neste, »saa De skal altsaa her ti] Kompagniet? Ja saa vel-
kommen da,« og han forestillede ham for de andre Officerer 
i Stuen, for Bataillonschefen, Kaptajn Knudsen, der sad i So-
faen, en svær og stor Mand, hvis ravnsorte Skæg og mørke, 
rolige Øjne gav ham et Præg af Tavshed og Sørgmodighed, 
og for de to Løjtnanter, af hvilke den ene, Høyer, der sad 
overskrævs paa en Stol med Armene paa dens Ryg, viste sig 
at være en høj, stærk Skikkelse, da han rejste sig og rakte 
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ham Haanden. Hans blonde Fuldskæg var omkring Munden 
helt b runt af Tobaksrøg, som han af en lille Soldaterpibe 
med et Kvindehoved paa, stadig og langsomt lod sive gennem 
Overskægget op omkring den lille, tynde Næse. Der var stor 
Ro og Sikkerhed udbredt over ham, i stærk Modsætning til 
den anden unge Mand, Løjtnant Sander, som stod foran 
Bordet med Kappen paa og Huen i Haanden. Han saa ud til 
kun at være en Snes Aar eller lidt mere. Hans lille, blege og 
spinkle Ansigt, der var helt skægløst, og hans smukke Mund 
og skarpe Øjne tydede paa Forstand og Energi, hans livlige 
og bestemte Bevægelser, naar han talte, gjorde det samme 
Indtryk. Deres Uniformer var slidte og medtagne, kun Kraven 
paa Kaptajnens Frakke skinnede livlig rød frem under hans 
lange Fipskæg. 

Da Præsentationen var endt, vedblev Kompagnichefen: 
»Ja, hvor skal vi nu gøre af Dem, Aspirant? Har De Kvarter? 
Ikke det? Ja, saa véd jeg min Sandten ikke, hvad vi skal 
gøre. Klokken er jo mange. Hvad Slags Tjeneste skal De 
egentlig gøre? Er der ikke bleven sagt noget til Dem derom? 
Kan De føre en Deling?« og han saa under sine mange Spørgs-
maal Felix smilende ind i Ansigtet. Denne bad om i den 
første Tid at maatte gøre Tjeneste som Menig for rigtig at 
kunne komme ind i Tjenesten. 

»Det kan jeg lide, saadan skal det min Sandten være!« 
sagde Kompagnichefen og slog ham paa Skulderen. »Det vil 
vi drikke et Glas paa,« vedblev han og skænkede op i nogle 
smaa Snapseglas, »det er rigtignok kun Dobbelt-01, jeg har 
ikke andet, men Skaal alligevel!« 

»Der kommer Kommandersergenten,« sagde den store 
Løjtnant, som var gaaet hen til Vinduet, hvor han stoppede 
sin Pibe. Kommandersergenten traadte ind og stod rettet 
henne ved Døren. Han var egentlig kun Sergent, men gjorde 
Tjeneste i en højere Grad, da der manglede Underofficerer. 
Det var en undersætsig ung Mand med et rødt Ansigt; det 
blonde Skæg var helt farveløst af Vejr og Væde. 

»Kommandersergent!« raabte Kompagnichefen straks, »der 
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er kommen en Aspirant til os. Her er han. Han træder ind 
som Menig. De sørger for et Gevær til ham, men hvor skal 
vi indkvartere ham?« 

»Jeg skal nok finde et Sted, Hr. Premierløjtnant, naar jeg 
maa faa en lille halv Time.« 

»Saa kan De vente her,« sagde Kompagnichefen, da Ser-
genten var gaaet, »sæt Dem ned.« 

Under alt dette var den lille blege Officer gaaet op og ned 
ad Gulvet. Han havde kun staaet stille engang imellem, hørt 
efter, og set paa Felix, tømt sit Glas og var saa gaaet videre. 
Felix havde taget Tornystret af og lagt det paa en Tønde, der 
stod ved Vinduet, og betydelig lettet satte han sig hen ved 
Bordet. 

»Naa, men hvad sagde saa Kejseren ?« spurgte den sorte Kap-
tajn Kompagnichefen, som var bleven afbrudt i en Fortælling. 

»Nej — nu skal vi høre nyt f ra Kjøbenliavn,« sagde denne 
til Felix, som sad og svedte i sin store Kappe med en pinlig 
Følelse af at være tilovers. »Nu maa De ud med alt, hvad De 
véd derovre fra.« Men Felix var forlegen og følte sig impo-
neret af første Gang at sidde i en Kreds af Officerer og vidste 
ikke, hvad han skulde sige. 

»Hvad sagde man saa 0111 Dannevirke derovre?« 
Ja, Folk var jo meget bedrøvede, mente Felix, »men 

mange havde jo rigtignok ogsaa sagt, at det var, som del 
skulde være,« tilføjede han forsigtig. 

»Naa og Dybbøl? Er det ogsaa, som det skal være?« 
spurgte den sorte Mand bistert. 

Felix svarede ganske spagfærdigt, at dér vilde man kæmpe 
til sidste Mand og opbyde alt. 

»Ja, de har godt ved at snakke derovre. Naa, og er De nu 
kommen over for at kæmpe til sidste Mand?« 

Felix mumlede noget mellem Tænderne 0111 at gøre sin 
Pligt, men da han mærkede, at en bag ved ham — det maalte 
være Løjtnant Sander — lagde Haanden paa hans Skulder, 
gentog han højere, at han var kommen for at gøre sin Pligt. 

»Lad det nu være godt, lille Aspirant,« sagde Kompagni-
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chefen, og gjorde nogle Spørgsmaal om Folk, han kendte i 
Kjøbenliavn, og da Felix var saa heldig at kende nogle af 
hans og de andres bekendte, fik Samtalen et lettere og liv-
ligere Præg. 

»Ja, nu maa jeg gaa,« sagde Sander, »farvel, Hr. Kaptajn, 
jeg har lovet Reinhardt at komme hjem.« 

»Farvel, Løjtnant,« sagde Kaptajnen. »Men hør, er det 
sandt, hvad man siger om Dem? Man siger, De vil gifte Dem 
en af Dagene.« 

Sander, som var i Færd med at tage Afsked fra de andre, 
vendte sig alvorlig imod ham. »Hvis jeg kan faa Lov til at 
forlade Fæstningen, saa længe det staar paa, saa har jeg alt 
beredt til at kunne gøre det.« 

Det var som Fanden — Konen med?« 
»Konen med.« 
Det er jo Vanvid, kære.« 

I det samme bankede det atter, og Kommandersergenten 
traadte ind. Sander benyttede Lejligheden til at gaa. 

Underofficeren havde ikke fundet noget Kvarter til Aspi-
ranten. Der var tomme Huse nok, men der manglede alt i 
dem, og det blev tilsidst besluttet, at han indtil videre kunde 
gaa hjem med Sergenten og bo hos ham. »Saa kan Krislian-
sen sætte Dem lidt ind i Tjenesten, gode Aspirant, ja, det er 
udmærket,« sagde Kompagnichefen, der øjensynlig følte sig 
lettet ved at faa Sagen afgjort. Felix fik Tøjet paa, gjorde 
Honnør og gik. 

»Har man nu andet end Vrøvl?« hørte han Kompagni-
chefen spørge de to andre, idet han lukkede Døren. 

Blæsten havde lagt sig, men det var blevet helt mørkt, og 
Sergenten førte den unge Mand med sig gennem den tomme 
By. De kom forbi sammenfaldne Ruiner, der nu lyste hvidt i 
Mørket, forbi øde Huse, hvorfra kun et enkelt oplyst Vindue 
kastede sit Skær ud over deu oprevne Stenbro, forbi Marker 
og Haver, langs endeløse Plankeværker, over Skarndynger 
og Smaasumpe, indtil de standsede ved nogle høje, smukke 
Bygninger. 
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»Ja, se dér boede jeg først,« sagde Sergenten muntert og 
pegede paa et højt Hus, »men saa blev Gulvet skudt igennem, 
og jeg maatte holde Flyttedag.« 

»Hvor bor De nu? Er vi der ikke snart?« 
»Jo straks, vi skal bare forbi Engen, saa er vi der. Jeg 

har maattet redde mig ind i Bøssemagerens Hus; fint er det 
ikke, men Herregud!« og endelig stod de uden for et lille, 
tarveligt Hus. De kunde næsten naa op til Tagrenden, saa 
lavt var det, og den ene Gavl var halvt falden sammen. Igen-
nem et lille Køkken kom de ind i en stor, lav Stue. der vendte 
ud til et Gaardsrum, som var fuldt af Brændestabler og Kasser. 

»Ja, se Møblementet har jeg, med Skam at tale om, alt 
sammen reddet her rundt omkring fra,« snakkede Sergenten, 
medens han søgte at faa tændt et tyndt Tællelys i en Flaske 
og derefter pegede paa et Par Borde og Stole samt en Seng 
med noget Halm i og en gammel Dyne. »Sid ned, Aspirant, 
og lad, som De var hjemme. Velkommen er De sgu.« 

Han kaldte en tyk, duknakket Soldat ind fra Gaarden, og 
de to fik nu travlt med at tømre nogle Brædder sammen til 
en Ramme i en Krog af Stuen. Felix sad og saa til. 

»Saa, nu bar vi to Senge, behag at vælge, hvilken De vil 
ha'e. Man ligger udmærket i den dér,« sagde han og pegede 
paa Dynen. 

»Nej tak, jeg vil helst ligge paa Gulvet.« 
»Naa, som De ønsker; aa Jesper, hent saa tre Knipper 

Halm ovre i Smedien. Nu skal vi ha'e os noget at spise, jeg 
er morderlig sulten.« 

»Tak, jeg er kun træt,« sagde Felix, som havde faaet Tøjet 
af sig og nu ogsaa trak Frakken af og smed sig i Halmen. 

Han vidste ikke rigtig hvorfor, men han følte sig misfor-
nøjet og utilfreds, han var ligesom skuffet over noget, men 
han kunde ikke finde Aarsagen dertil; thi selv om ogsaa h a n s 
Kvarter var bleven lidt tarveligt, havde de dog alle været ven-
lige imod h a m ved Kompagniet. Dagen havde været saa lang, 
saa trættende og ensformig — ja d e t var det, nu vidste han 
det. Meget havde han set i Dag, men »Krigen« havde han 
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ikke set noget til. Han havde tænkt sig det ganske anderledes 
inde i en belejret By, Tropper, der rykkede ud og ind, Trom-
petfanfarer. vajende Faner, Travlhed og Liv, Larm og Tum-
mel, han havde ventet, at alt var optaget af Fjendens Nærhed, 
af et truende Bombardement, af et forventet Angreb, at saa-
rede bragtes ind, Afløsninger marcherede ud — — og saa 
havde alt været saa roligt og dagligdags. 

Hvad behager?« spurgte han Sergenten, som sad og 
spiste, medens han stadig fortalte om Kompagniet og dets 
Forhold. 

Xej, jeg siger kun, at Premierløjtnanten, det er en dejlig 
Mand, kan De bande paa, han er, og han berettede videre, 
indtil han opdagede, at Felix sov. 

Sikken ung Fisk. mumlede han og tog et Par tunge 
graa Tæpper, som han bredte ud over ham. 



II. 

Hver Morgen Klokken fire maatte Soldaterne ud af Hal-
men, og Klokken halv fem stod hele Fredericias Besæt-

ning i Allarmstilling. Man ventede altid Fjendens Angreb i 
Dagbrækningen. 

Det ene Kompagni efter det andet kom marcherende til 
deres Bataillons Allarmplads. Der blev givet Melding, der 
blev kommanderet Rør, og der indtraadte friere Bevægelser i 
Geledderne. Folkene satte sig ned paa Fortouget, paa Gade-
dørstrapperne og paa Stenbroen med Ryggen lænet op til 
Husene. De Kompagnier, som ikke skulde paa Forpost, men 
som efter Allarmstillingen gik i Kvarter igen, havde ikke 
Tornystrene paa. Nogle af Folkene gav sig til at spise i den 
tidlige Morgen. Det var en Vane for dem straks at faa Mad-
posen frem, naar der blev kommanderet Rør. Man vidste jo 
ikke, hvornaar der atter kom en Lejlighed til at faa en Bid, 
— en tom Mave, det er den danske Soldats Natur imod. — 
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mange havde desuden heller ikke i de mørke Kvarterer og i 
den søvndrukne Hast faaet Tid til at tage sig et lille Morgen-
maaltid. Andre faldt lidt efter lidt i Søvn. Halvfrysende, 
sammenkrøbne op ad hinanden, indtog de uvilkaarlig alle 
mulige Stillinger, brugte hinanden til Støtte Ryg mod Ryg, 
den enes Hoved paa den andens Mave, Benene ind imellem 
hinanden eller spærrede ud til alle Sider. Officererne gik op 
og ned. hvor der var en Smule Plads, eller satte sig i en lille 
Klynge paa det øverste Trin af 
en Trappe, hvorfra de kunde 
overse Gaden og Folkene. 

En kold, hvidgraa Morgen-
luft bredte sig over den hele 
Sc^ne. Der var en Blanding af 
Hvile og Forventning over deo. 
Man vidste, at nu havde For-
posternes Patroljer travlt ude 
foran Fæstningen, at de nu gik 
langt ud imod Fjenden for at 
se. om han dog ikke denne 
Morgen havde noget i Sinde. 
Og horte man saa en Lyd. som 
af et Skud i det fjerne, spidsede 
man Øre, de halvsovende luk-
kede Øjnene op og saa sig om-
kring uden at forandre Hove-
dets Stilling, andre rejste sig halvt og lyttede. Men kom en 
Ordonnans travende nede ved Enden af Gaden, blev der 
ganske tyst. og alle, der ikke var falden hen i en alt forglem-
mende Søvn, saa efter ham, til han forsvandt ned ad en Side-
gade. Naar Klokken saa nærmede sig syv, kom der Uro i 
Blodet, Bataillonerne skulde nu enten rykke ud til Afløsning 
af Forposterne eller hjem i Kvartererne for at have en Hvile-
dag. Folkene gjorde sig færdige. »Træd an!« lød det, og der 
bom Bevægelse i alle. Lidt efter marcherede Kompagniet af-
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sted, idet Soldaterne satte Fødderne haardt i den toppede, 
hullede Stenbro for at holde Varmen. 

Felix gik strunk paa højre Fløj af Kompagniets forreste 
Sektion, hans Bagmand var en vældig Sjællænder med et 
brunrødt Rund skæg og en stor, f remskudt Underlæbe. Felix 
gik strunk og stram, thi han havde til sin store Misfornøjelse 
set, at de andre var uden militær Holdning, ja, de bar Ge-
værerne næsten som de vilde, helt langt ned ad Nakken, og 
Marchen — de holdt næppe Trit engang. — Aa, der var 
mange Ting at ærgre sig over, og hverken Officerer eller Un-
derofficerer lod til af bryde sig derom. 

Saa kom de da gennem Kongens Port ud af Byen. 
Det var Graavejr, Luften tung og tyk af Taage og Væde, 

og Vejene opkørte og snavsede. Det var vanskeligt at kende 
Vej fra Mark, og Felix opdagede ikke straks, at de ikke fulgte 
Chausseen, men en Vej, som var banet ved den daglige 
Marche af mange Fødder. — Saa gik det videre i Tavshed. 
Han søgte at holde sig paa sin Plads, men Vejen var for 
smal, og han maatte idelig ud paa Marken, hvor den pløjede 
Jord lagde sig i tykke Klumper om hans Støvler, limede sig 
fast og gjorde det tungt og svært at gaa. Enhver gik nu, som 
han vilde, og Kompagnichefen foran med en Stok i Haanden. 

Er det nu soldatermæssigt? tænkte Felix; han gaar jo 
som en Forvalter med en Flok Arbejdere. Han havde aldrig 
set en Forvalter, men tænkte sig saadan en bred Skikkelse 
med en Egekæp i Haanden. Er vi der mon ikke snart? tænkte 
han og havde stor Lyst til at staa stille og skrabe den fede 
Dynd af Støvlerne. Endelig saa de noget, der lignede et Hus. 
Det var Pikethytten, som dukkede frem i Taagen: et langt 
Bræddetag stod paa Jorden; det saa ud, som om man var 
gaaet bort med Huset og havde ladet Taget blive staaende 
med Gavlen ud i den Retning, hvor Fjenden var. 

Kompagniet gjorde Holdt. En Del Soldater gik op og ned 
foran Hytten med Hænderne i Bukselommerne, andre stod 
og trippede med Fødderne for at holde dem varme. Geværerne 
stod i Pyramider ved Siden af Hytten. Kompagnichefen vilde 
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gaa ind, men i det samme blev Døren aabnet, og en høj 
Officer med et langt Skæg kom frem i Aabningen. -Næ, hvad 
Fanden, er det Dem; Saa kan vi snart blive færdige. Jeg ha r 
haft et Satans Vrøvl i Nat med Majoren« — og saa snakkede 
de videre. Piketmandskabet havde nærmet sig og stod og 
talle med Folkene i Kompagniet. 

Har I set no'et te' Fjenden?« spurgte en af disse. 
Næ. blev der svaret. - der æ' sgu slet ingen, men der æ' 

en Patrulje ovre i Erritsø.' 
Kommandersergent Kristiansen og Løjtnant Sander!« 

raabte Kompagnichefen. Vil De tage Feltvagterne, saa løser 
tredje og fjerde af i Aften! 

Lidt efter marcherede Kommandersergenten af med sin 
Deling. Felix var kommen til at fryse ved at staa stille. Naa, 
nu gik det da ud mod de yderste Forposter! 

Kommandersergenten gik foran. ;;Til højre, til højre,« 
sagde han. idet han pegede f remad og hen i den Retning. 
Hvorfor kommanderer han da ikke højre sving!« tænkte 
Felix. De kommanderer jo slet ikke, det er jo slet ikke, som 
om det var Soldater. 

Naa, vil De saa være Vedet eller føre Posterne op?« 
spurgte Sergenten ham, Premierløjtnanten har ikke givet 
nogen Ordre, saa De kan godt blive fri.•.. 

De ved jo nok. at det er Meningen, jeg skal gøre Tjene-
ste som Menig. 

Naa, som De vil,« og de traskede videre. Taagen hævede 
sig mere og mere, men Egnen fik ikke noget lysteligere Ud-
seende. Flade, brede, side Marker; langt nede til venstre imod 
Syd. i en dyb Dal, saas Oversvømmelsens graa Strømme, til 
højre saa man kun Taagen, som trak ad den Kant, men ret 
udfor hævede Terrænet sig i en bovnende Banke og dannede 
en smuk, bølgende, Ivsegraa Linje, der tegnede sig ganske 
svagt paa Baggrund af Skovene og Bakkerne langt borte. 
Der ude laa Vejlby og Igum. Felix kendte Navnene fra Fre-
dericiaslaget. 

Feltvagthytten var et sammentømret Halvtag, hvis aabne 
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Side vendte ud imod Fjenden. Feltvagtkommandøren, en 
lille, forfrossen, tyndskægget Løjtnant, stod og saa ind imod 
Afløsningen, da denne kom. 

»Naa,« sagde han gnavent til Kommandersergenten, »det 
var godt, De kom, lad os nu faa den Afløsning til at gaa lidt 
villig.« Kommandersergenten inddelte sine Folk, gav Kom-
mandoen til Korporalen og vilde selv gaa med første Afløs-
ning. 

»Hvor vil De hen?« sagde Løjtnanten irriteret og gik hen 
til ham, — paa hans forfrosne Næse hang der en lille klar 
Draabe, der hele Tiden truede med at falde, — »er De da ikke 
Delingsføreren eller kommer da maaske en anden?« 

»Nej, men jeg vil helst selv ud for at se Vedetternes Stil-
ling.« 

»Aa, hva' Fa'en,« svarede han og vendte h a m Ryggen. 
Kommandersergenten gik med en halv Snes Mand af før-

ste Afløsning, blandt hvilke Felix befandt sig. 
»Naa, Aspirant, det s k a l altsaa være?« Felix havde be-

gyndt at tabe Lysten. Han havde tænkt sig det at staa i den 
yderste Forpostlinje, Ansigt til Ansigt med Fjenden, som no-
get stort og opløftende. Med Bøssen i den stærke Arm skulde 
han holde Vagt imod Danmarks Fjender, vaage og vogte, 
medens Kammeraterne sov, og med Heltemod modtage hans 
første Angreb! Men det, han nu saa, dæmpede hans Iver. De 
slæbte sig over jordtunge Marker, han frøs om Næsen, og 
Fingerspidserne sved af Kulde i den vaade Morgenstund. Det 
saa heller ikke saa farligt ud, og han var allerede træt og 
søvnig. Men han svarede som før, at han vilde have sin Post. 
»Ja, naar De har Lyst, saa værsgo,« Underofficerens Svar 
saarede ham, thi det viste ham, hvor lidt man trængte til 
ham, at det var ligegyldigt, om han var med eller ikke, og 
han forstod, de syntes, det var dumt af ham, at han ikke, da 
han kunde, blev i god Ro inde i den lune Barakke. 

»Der æ' Kæden,« hørte han en af Folkene sige, og han 
saa to mørke Skikkelser foran sig i Taagen. 

»Holdt! Afløsning frem! Aspiranten og 41.« Felix og Fløj-




