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Redaktionel	  forbemærkning	  	  

Baggrunden	  for	  denne	  artikel	  og	  en	  tilhørende	  installationsudstilling	   i	  Teatermuseet	   i	  Hofteat-‐

ret	  er	  museumsinspektør	  Mikael	  Kristian	  Hansens	  fund	  i	  museets	  samlinger	  af	  en	  brevveksling	  

mellem	   kongelig	   skuespiller	   Johan	   Daniel	   Bauer	   og	   hans	   søn	   August	   Fridolin	   Bauer	   fra	   tiden	  

omkring	  Treårskrigen	  1848-‐50.	  Årene	  omkring	  midten	  af	  1800-‐tallet	  er	  nogle	  af	  de	  mest	  drama-‐

tiske,	  men	  også	  efterhånden	  mest	  glemte	  i	  Danmarks	  historie.	  Her	  blev	  de	  første	  sten	  til	  demo-‐

kratiets	  fundament,	  Grundloven,	  støbt	  i	  København,	  samtidig	  med	  at	  Treårskrigen	  bragede	  løs	  i	  

Slesvig	  og	  fik	  tilværelsen	  til	  at	  bryde	  sammen	  for	  familier	  og	  venner,	  der	  pludselig	  befandt	  sig	  på	  

hver	  sin	  side	  af	  fronten.	  

Treårskrigen	   1848-‐1850	   var	   en	   voldsom	   og	   omkostningsfuld	   krig	   mellem	   danskere	   og	  

slesvig-‐holstenere,	   der	   tidligere	  havde	   levet	   sammen	   i	  Helstaten,	   det	   vil	   sige	   kongeriget	  Dan-‐

mark	  og	  hertugdømmerne	  Slesvig	  og	  Holsten.	  Midt	   i	  det	  hele	   stod	   familien	  Bauer,	  der	  boede	  

udenfor	   Vesterport	   i	   København.	   Familien	   bestod	   af	   skuespilleren	   Johan	   Daniel	   Bauer	   (1798-‐

1880)	  og	  hustruen,	   solodanseren	  Charlotte	  Amalie	  Bauer	   (1800-‐1882)	   samt	  deres	   5	   børn,	   her-‐

iblandt	  sønnen	  August	  Fridolin	  (1825-‐1905).	  

	  	   I	  1849	  blev	  August	  sendt	  i	  krig	  som	  menig	  soldat,	  og	  de	  næste	  år	  brevvekslede	  han	  inten-‐

sivt	  med	  sin	  far	  i	  den	  anden	  ende	  af	  landet.	  August	  sendte	  breve	  hjem	  direkte	  fra	  krigszonen	  i	  

Slesvig,	  hvor	  han	   fungerede	   som	  korpsskriver,	  med	   tætte	  og	  atmosfærefyldte	  beskrivelser	   af	  
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landskabet,	  af	  den	  militære	  udvikling,	  af	  forholdet	  mellem	  soldaterne	  og	  civilbefolkningen	  samt	  

mellem	  dansk-‐	  og	  tysksindede	  i	  Sønderjylland.	  Faren	  Johan	  Daniel	  sad	  hjemme	  i	  København,	  på	  

tryg,	  men	  også	  urovækkende	  afstand	  af	  krigen.	  Ti	  år	  tidligere	  i	  1838	  havde	  han,	  kun	  40	  år	  gam-‐

mel,	  trukket	  sig	  tilbage	  som	  skuespiller	  på	  Det	  Kongelige	  Teater.	  Nu	  levede	  han	  frit	  og	  uafhæng-‐

igt	  midt	   i	  den	  højborgerlige	  københavnske	  teaterkultur.	  Hans	  breve	  gengiver	  petitstof	  fra	  kul-‐

turlivet,	  men	  også	  og	   ikke	  mindst	  stemningen	   i	  hovedstaden	  og	  på	  hjemmefronten:	  Familiens	  

bekymring	  for	  deres	  søn	  og	  de	  mange	  rygter	  om	  sårede,	  døde	  og	  tilfangetagne,	  som	  florerede	  i	  

hovedstaden	  sammen	  med	  koleraens	  hærgen.	  

	  	   I	  dag	  er	  det	  svært	  at	  forestille	  sig,	  at	  så	  dramatiske	  begivenheder	  kun	  kunne	  kommunike-‐

res	  via	  breve,	  der	  var	  dagevis	  undervejs.	  Eller	  hvad	  afstanden	  i	  tid	  betød	  for	  de	  involveredes	  for-‐

ståelse	  af,	  hvad	  der	  skete	  i	  krigen.	  	  

Brevene	   indeholder	  detaljerede	  beskrivelser	  af	  kultur-‐	  og	  mentalitetshistorisk	   interesse,	  

men	  også	  af	  krigens	  gru,	  f.eks.	  i	  de	  voldsomme	  og	  blodige	  slag	  ved	  Isted	  og	  stormen	  på	  Frede-‐

riksstad	   i	   1850.	  Det	  er	  vanskeligt	   i	  dag	  at	   forstå	  krigens	  grusomhed.	  Men	  netop	  slaget	  ude	  på	  

Isted	  Hede	   i	   juli	   1850	  sætter	   tingene	   i	  perspektiv.	  Det	  betegnes	  stadig	  den	  dag	   i	  dag	  som	  det	  

største	  enkeltslag	  i	  Danmarkshistorien.	  Ikke	  mindre	  end	  36.000	  danske	  soldater	  kæmpede	  mod	  

26.000	  slesvig-‐holstenere.	  Nok	  vandt	  danskerne,	  men	  i	  løbet	  af	  de	  12	  timer,	  slaget	  stod	  på,	  døde	  

næsten	  3.800	  danske	  soldater	  –	  det	  svarer	  til	  op	  mod	  320	  i	  timen	  eller	  over	  5	  per	  minut.	  Og	  ta-‐

bet	  var	  lige	  så	  relativt	  stort	  på	  Slesvigernes	  side.	  Så	  nok,	  sådan	  plejer	  man	  at	  sige,	  var	  det	  sidste	  

gang	  DK	  vandt	  en	  krig,	  men	  det	  var	  en	  meget	  omkostningsfuld	  og	  relativt	  begrænset	  sejr.	  

Brevvekslingen	  mellem	   far	   og	   søn	  er	   kort	   sagt	   samtidsseismografiske,	   topografiske	  og	  

personalhistoriske	  efterretninger	  fra	  en	  social,	  national	  og	  kulturel	  brydningstid,	  vi	  stort	  set	  har	  

glemt,	  bl.a.	   fordi	  vi	   ikke	  har	  den	   remedieret.	  Brevvekslingen	  er	  et	   stykke	  spændende	  mentali-‐

tets-‐	   og	   kulturhistorie	   fra	   et	   grænseland	   og	   i	   krydspunktet	  mellem	  de	   personlige	   levnedsskil-‐

dringer	  og	  de	  samfundsmæssige	  udviklinger,	  med	  den	  højborgerlige	  teaterkultur	  i	  hovedstaden	  

på	  den	  ene	  side	  og	  den	  national-‐	  og	  regionalhistoriske	  samfundsvikling	  på	  den	  anden	  side	  –	  og	  

med	  krigen	  som	  prisme.	  
	  
	  
	  

Livet	  i	  hovedstaden	  og	  ved	  fronten	  i	  krigsåret	  1850	  
I	  midten	  af	   1800-‐tallet	  befandt	  Danmark	  sig	   i	  en	  kulturel	  blomstringstid,	  Guldalderen,	  

og	   i	  en	  stærk	  politisk	  brydningstid,	  som	  mundede	  ud	   i	  både	  Grundloven	  og	  Treårskri-‐

gen	   1848-‐1850.	   Et	   centrum	   i	   Guldalderens	   København	   var	   Det	   Kongelige	   Teater.	   Her	  

mødtes	  det	  bedre	  borgerskab	  for	  at	  overvære	  en	  lystig	  vaudeville,	  en	  ballet	  eller	  en	  na-‐

tionalromantisk	  tragedie	  med	  tidens	  skuespillere.	  En	  aften	  i	  teatret	  drejede	  sig	  ikke	  kun	  

om	  forestillingen.	  Mindst	  lige	  så	  vigtigt	  var	  det	  liv,	  der	  udspillede	  sig	  iblandt	  publikum,	  

hvor	  H.C.	  Andersen,	  Adam	  Oehlenschläger	  og	  mange	  andre	  kendte	  ofte	  var	  at	  finde.	  

Samtidig	   var	   det	   en	   tid	   præget	   af	  markante	   politiske	   brydninger.	   Den	   danske	   konge	  
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havde	  indtil	  1848	  været	  enevældig,	  men	  i	  1848	  bøjede	  Frederik	  7	  sig	  for	  folkets	  krav	  og	  

lovede	  landet	  en	  fri	  forfatning	  (Grundloven).	  Spørgsmålet	  var	  nu,	  om	  denne	  forfatning	  

kun	  skulle	  omfatte	  Danmark	  med	  den	  dansktalende	  befolkning	  eller	  Danmark	  og	  Sles-‐

vig.	  I	  Slesvig	  var	  mange	  orienterede	  mod	  Tyskland.	  I	  årtierne	  frem	  til	  1848	  var	  forholdet	  

mellem	  dansk-‐	  og	   tysksindede	  blevet	  mere	  og	  mere	   fjendtligt.	  Med	  Grundloven	  brød	  

fjendskabet	  ud	   i	   lus	   lue,	  og	  Treårskrigen	  mellem	  danskere	  og	  Slesvig-‐holstenere	  brød	  

ud.	  En	  stor	  del	  af	  krigen	  foregik	  i	  Slesvig.	  

I	  juli	  1850	  havde	  Treårskrigen	  varet	  over	  to	  år.	  Efter	  i	  begyndelsen	  at	  have	  vundet	  

en	   række	   sejre	   over	   den	   slesvig-‐holstenske	   hær,	   slaget	   ved	  Bov	   i	   april	   og	   slaget	   ved	  

Dybbøl	  i	  juni	  1848,	  var	  den	  danske	  hær	  blevet	  trængt	  tilbage	  af	  den	  overlegne	  oprørs-‐

hær	  med	  dens	  støttetropper	  fra	  Preussen	  og	  en	  række	  andre	  tyske	  stater.	  Den	  danske	  

hær	  havde	  trukket	  sig	  tilbage	  til	  Jylland	  og	  flere	  positioner	  langs	  den	  jyske	  østkyst.	  Der-‐

fra	  foretoges	  en	  række	  heldige	  udfald,	  blandt	  andet	  fra	  Fredericia	  i	  juli	  1849.	  	  

Samme	  år	  var	   forhandlinger	  kommet	   i	  gang	  mellem	  parterne,	  og	  de	  strakte	  sig	  

over	  cirka	  et	  år.	  Flere	  stormagter	  greb	  nu	  ind	  og	  tvang	  Preussen	  til	  at	  trække	  sig	  ud	  af	  

krigen.	  Dermed	  stod	  den	  danske	  hær	  i	  juli	  1850	  kun	  overfor	  oprørshæren,	  som	  blev	  be-‐

sejret	  den	  25.	   juli	   i	  det	  blodige	  slag	  ved	   Isted.	  Dette	  slag	  er	  udførligt	  skildret	   i	  August	  

Fridolin	   Bauers	   breve,	   ligesom	   træfningen	   ved	  Mysunde	   i	   september	   og	   stormen	   på	  

Frederiksstad	  i	  oktober	  1850.1	  	  
	  
	  

	  
	  

                                       
1	  En	  skildring	  af	  disse	  slag	  og	  træfninger	  findes	  i	  Johannes	  Nielsen:	  Treårskrigen	  1848-‐51,	  København	  1993,	  s.	  
50-‐55;	   Hans	   Christian	   Bjerg	   &	   Ole	   L.	   Frantzen:	  Danmark	   i	   krig,	   København	   2006,	   s.	   300-‐311.	   Stormen	   på	  
Frederiksstad	  den	  4.	  oktober	  1850.	  Maleriet	  ovenfor	  er	  Stormen	  på	  Frederiksstad	  den	  4.	  oktober	  1850,	  udført	  
af	  Niels	  Simonsen	  (mellem	  1850	  og	  1866),	  Statens	  Museum	  for	  Kunst.	  



 

 4 

Brevsamlingen	  
Brevvekslingen	  mellem	  Johan	  Daniel	  Bauer	  og	  hans	  søn	  August	  Fridolin	  Bauer	  blev	  an-‐

skaffet	  til	  Teatermuseet	   i	  Hofteatret	  af	  familien	  Neiiendam.	  Skuespilleren	  og	  museets	  

første	   leder,	   Robert	  Neiiendam,	   indsamlede	   genstande	   og	   arkivalier	   af	   væsentlig	   be-‐

tydning	   for	   dansk	   kultur-‐	   og	   teaterhistorie,	   og	   som	  mange	   andre	  dygtige	   indsamlere	  

indså	  han,	  at	  de	  sande	  perler	  i	  ethvert	  museums	  samling	  ofte	  kommer	  fra	  private	  sam-‐

linger,	   som	   tilfældet	   er	  med	  denne	  brevveksling.2	   Robert	  Neiiendam	  var	   igennem	  en	  

længere	  periode	   i	   kontakt	  med	  efterkommere	   af	   Johan	  Daniel	   Bauer	   –	   specielt	   Ellen	  

Steenfeldt,	   der	   var	   4.	   generation	   i	   familien.	   Hun	   overlod	  med	  mellemrum	   en	   række	  

genstande	  til	  museet,3	  og	  ved	  hendes	  død	  blev	  brevsamlingen	  testamenteret	  til	  muse-‐

et.4	  	  

Det	  var	  aldrig	  meningen,	  at	  brevene	  skulle	  blive	  kendt	  udenfor	  familien,	  og	  fak-‐

tisk	   findes	  en	  anmærkning	   foran	   i	   afskriften	  om,	  at	  brevene	  skulle	   forblive	   i	   familien.	  

Børnene	  måtte	  gerne	  læse	  dem,	  men	  derefter	  skulle	  de	  tilintetgøres.	  Det	  skete	  heldig-‐

vis	  ikke.	  Det	  var	  faren	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  der	  samlede	  brevene	  fra	  1849-‐1851,	  og	  der	  er	  

tale	  om	  en	  særdeles	  intensiv	  brevveksling	  mellem	  far	  og	  søn.	  

Brevene	  er	  bevaret	  som	  en	   indbundet	  afskrift	  af	  de	  oprindelige	  breve	  og	  fylder	  

450	  sider.	  Det	  fremgår	  dog	  af	  kilden,	  at	  enkelte	  af	  de	  oprindelige	  breve	  er	  gået	  tabt,	  før	  

de	  blev	  skrevet	  af.	  Brevsamlingen	  fortjener	  udgivelse	   i	  hele	  sin	  udstrækning,	  men	  her	  

vil	  vi	  kun	  gengive	  uddrag	  af	  brevene	  fra	  omkring	  de	  afgørende	  slag	  og	  begivenheder	  i	  

juli-‐oktober	  1850	  (dækkende	  cirka	  50	  sider).	  

	  
Der	  eksisterer	  flere	  udgivne	  dagbøger	  og	  brevsamlinger	  til	  Treårskrigens	  historie.5	  Dog	  

synes	  ingen	  af	  disse	  kilder	  at	  være	  så	  detaljerede	  som	  denne	  brevveksling,	  og	  desuden	  

har	   vi	   ikke	   bevaret	   mange	   breve	   fra	   menige	   soldater	   fra	   denne	   periode.	   Denne	  

brevveksling	  er	  skrevet	  i	  fortrolighed	  mellem	  far	  og	  søn,	  og	  den	  er	  humørfyldt	  og	  ærlig,	  

fyldt	  med	  detaljerede	  beskrivelser	  af	  kultur-‐	  og	  mentalitetshistorisk	  interesse.	  Faderen	  

                                       
2	  Robert	  Neiiendam	  (1880-‐1966)	  begyndte	  sin	  karriere	  som	  skuespiller,	  men	  da	  han	  siden	  barnsben	  havde	  
været	  stærkt	  interesseret	  i	  teaterhistorie,	  var	  det	  kun	  naturligt	  at	  han	  fra	  1922	  blev	  leder	  af	  Teatermuseet	  i	  
Hofteatret,	  hvor	  han	  frem	  til	  sin	  død	  i	  1966	  skabte	  kernen	  i	  museets	  samlinger.	  For	  en	  udførlig	  skildring	  af	  
Robert	  Neiiendam	  se	  Selskabet	  for	  Dansk	  Teaterhistorie	  (udg.):	  Robert	  Neiiendam	  in	  memoriam.	  Ved	  Hof-‐
teatrets	  200	  årsdag	  den	  30.	  januar	  1967,	  København	  1967,	  s.	  5-‐8	  og	  70-‐95.	  
3	   Teatermuseet	   i	  Hofteatret:	  Brevsamling:	  Breve	   til	   og	   fra	   J.	  D.	  Bauer.	   I	   denne	   findes	  blandt	  andet	   flere	  
breve	  fra	  August	  Bournonville	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer.	  
4	  Teatermuseet	  i	  Hofteatret:	  Manuskriptsamling:	  Brevveksling	  mellem	  A.	  F.	  Bauer	  og	  J.	  D.	  Bauer	  1849-‐50.	  
5	  Af	  eksempler	  kan	  vi	  nævne	  C.	  F.	  Allen	  og	  Chr.	  Bruun:	  Breve	  fra	  danske	  Krigsmænd.	  Skrevne	  til	  Hjemmet	  un-‐
der	  Felttogene	  1848,	  1849,	  1850,	  København	  1873;	  Daniel	  Bølling:	  Dagbøger	  1848-‐1851,	  København	  2001;	  J.	  P.	  
S.	  S.	  Clausen:	  1848-‐49-‐50.	  En	  Frivilligs	  Dagbog	  og	  Breve,	  København	  1898;	  Erik	  Høyer	  Møller:	  Præsten	   i	  Kri-‐
gen.	  Breve	  til	  en	  Ven	  fra	  en	  gammel	  Feltpræst,	  København	  1900;	  Christian	  Adam	  Ludvigsen:	  Christian	  Adam	  
Ludvigsens	  dagbog	  1848-‐1850,	  København	  1970;	  P.	  Fr.	  Rist:	  Olaf	  Ryes	  saga.	  Optegnelser,	  dagbøger	  og	  breve,	  
København	  1899;	  Jac.	  Thode	  Ræder:	  Krigserindringer	  fra	  1848-‐50,	  København	  1911;	   Ib	  Sandel:	  Fortællinger	  
fra	  krigen	  1848-‐50,	  København	  1883.	  
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opholdt	  sig	  under	  krigen	  i	  København,	  mens	  sønnen	  som	  menig	  soldat	  var	  forskellige	  

steder	  ved	  fronten.	  	  

Johan	  Daniel	  Bauers	  breve	  gengiver	   stemningen	   i	   hovedstaden	  og	  på	  hjemme-‐

fronten:	  Familiens	  bekymring	  for	  deres	  søn	  samt	  de	  mange	  rygter,	  som	  florerede	  i	  ho-‐

vedstaden,	   om	   sårede,	   døde	   og	   tilfangetagne.	   Derudover	   beretter	   han	   udførligt	   om	  

Høstfesten	  i	  Rosenborg	  Have	  i	  august	  1850,	  hvor	  der	  blev	  samlet	   ind	  til	  de	  faldnes	  ef-‐

terladte.	  Fra	   Johan	  Daniel	  Bauers	  breve	   får	  vi	  også	  en	   række	  oplysninger	  om	  sønnen	  

Richard	  Williams	  tjeneste	   i	  den	  danske	  orlogsflåde,	  herunder	  de	  danske	  forsøg	   i	  som-‐

meren	  1850	  på	  at	  erhverve	  genstande	  og	  gods	  fra	  linjeskibet	  Christian	  VIII,	  som	  sprang	  i	  

luften	   i	   slaget	   ved	  Eckernförde	  Fjord	  året	   tidligere	  –	   et	   ydmygende	  nederlag	   for	  den	  

danske	  orlogsflåde.6	  

	  
	  
	  
Johan	  Daniel	  Bauer	  og	  Charlotte	  Amalie	  Bauer	  
Johan	  Daniel	   Bauer	   blev	   født	   i	   1798	   som	   søn	   af	   komfurhandler	   Johan	  August	   Bauer.	  

Han	  ville	  være	  skuespiller	  og	  blev	  uddannet	  på	  Rahbeks	  ”Dramatiske	  Skole”.	  Han	  op-‐

trådte	  første	  gang	  i	   januar	  1813	  som	  pagen	  i	  Claus	  Schalls	  syngestykke	  ”Alma	  og	  Elfri-‐

de”	  på	  Det	  Kongelige	  Teater,	  hvor	  han	  seks	  år	  senere	  fik	  kongelig	  ansættelse.7	  Johan	  

Daniel	  Bauer	  var	  i	  høj	  grad	  ungdommens	  fremstiller.	  På	  grund	  af	  sit	  smukke	  ydre	  og	  sin	  

gode	  sangstemme	  anvendtes	  han	  meget	  som	  elsker	  i	  syngespil	  og	  komedier.	  Enfoldige	  

knøse	  var	  også	  hans	  speciale.	  Men	  med	  ungdommen	  forsvandt	  hans	  sceniske	  brugbar-‐

hed,	  og	  40	  år	  gammel	  tog	  han	  sin	  afsked,	  da	  han	  alligevel	  ikke	  havde	  udsigt	  til	  flere	  rol-‐

ler.	  Han	  optrådte	  sidste	  gang	  den	  29.	  december	  1838	  som	  Dan	  i	  ”Joseph	  og	  hans	  brød-‐

re”.	  Johan	  Daniel	  Bauer	  var	  økonomisk	  uafhængig	  og	  nød	  et	  langt	  otium.	  

I	   1823	  var	  Bauer	  blevet	  gift	  med	  danserinden	  Charlotte	  Amalie	  Weyle,	  som	  hyp-‐

pigt	  omtales	  i	  brevvekslingen.	  Charlotte	  Amalie	  Weyle	  var	  datter	  af	  solodanseren	  Hans	  

Jørgen	  Weyle.	  Faderen	  havde	  sørget	  for,	  at	  datteren	  som	  5-‐årig	  kom	  på	  teatrets	  ballet-‐

skole,	  hvor	  hun	  blev	  uddannet	  af	  Laurent	  den	  Yngre	  og	  Antoine	  Bournonville.	  Charlotte	  

Amalie	  Weyle	  var	  en	  nydelig	  danserinde	  både	  i	  koreografisk	  og	  mimisk	  henseende,	  høj	  

og	  rank	  med	  en	  smuk	  figur	  og	  et	  udtryksfuldt	  ansigt,	  hvorfor	  hun	  i	  1819	  blev	  solodan-‐

serinde.	  Året	  før	  sin	  mand	  tog	  hun	  sin	  afsked	  fra	  Det	  Kongelige	  Teater.8	  	  

	  

                                       
6	  Brev	  fra	  Johan	  Daniel	  Bauer	  til	  August	  Fridolin	  Bauer,	  dateret	  12.	  august	  1850.	  
7	  Arthur	  Aumont	  og	  Edgar	  Collin:	  Det	  danske	  Nationalteater	  1748-‐1889.	  En	  statistisk	  Fremstilling	  af	  Det	  konge-‐
lige	  Teaters	  Historie	  fra	  Skuepladsens	  Aabning	  paa	  Kongens	  Nytorv	  18.	  December	  1748	  til	  Udgangen	  af	  Sæso-‐
nen	  1888-‐89.	  Bind	  3,	  København	  1899,	  s.	  10;	  Thomas	  Overskou:	  Den	  danske	  Skueplads	  i	  dens	  Historie,	  fra	  de	  
første	  Spor	  af	  danske	  Skuespil	  indtil	  vor	  Tid.	  Bind	  4,	  København	  1862,	  s.	  320-‐321.	  
8	  Arthur	  Aumont	  og	  Edgar	  Collin	  (1899),	  s.	  10;	  Thomas	  Overskou:	  Af	  mit	  liv	  og	  min	  tid	  II,	  København	  1962,	  s.	  
211.	  



 

 6 

	  

	  

Johan	  Daniel	   Bauer	  døde	   i	   1880,	  mens	  Charlotte	  Amalie	  Weyle	  døde	   i	   1882.	   Til	   deres	  

død	   forblev	   de	   en	   hjørnesten	   i	   et	   lykkeligt	   familieliv.	   I	   ægteskabet	   fødtes	   adskillige	  

børn.	  Man	  fornemmer,	  at	  sønnen	  og	  brevskriveren	  August	  Fridolin	  var	  faderens	  favorit,	  

men	  den	  mest	  kendte	  blev	  Richard	  William	  Bauer,	  der	  gjorde	  karriere	  som	  søofficer.	  Ri-‐

chard	  William	  Bauer	  udgav	  også	  den	   for	   historikere	  og	   slægtsforskere	  meget	   vigtige	  

kalender,	  ”Bauers	  kalender”.9	  I	  brevene	  omtales	  han	  også	  hyppigt.	  

	  

	  

	  

August	  Fridolin	  Bauer	  
August	  Fridolin	  Bauer	  blev	  født	  i	  1825.	  Som	  16-‐årig	  kom	  han	  til	  farmacien	  og	  tog	  seks	  år	  

senere	   farmaceutisk	   eksamen,	   kort	   før	   Treårskrigens	   udbrud.	   Han	   blev	   indkaldt	   som	  

soldat	  og	  afsejlede	   i	  maj	   1849	   til	   Sønderjylland.	  Under	  krigen	  virkede	  han	  som	  korps-‐

skriver,	  og	  allerede	   fra	  begyndelsen	  brevvekslede	  han	  med	   faderen.	  Det	   første	  år	   til-‐

bragte	  August	  Fridolin	  Bauer	  på	  Als,	  hvor	  han	  lå	  i	  reserve.	  Derefter	  kom	  han	  i	  det	  sidste	  

år	  i	  kamp	  og	  var	  med,	  da	  Danmark	  generobrede	  Slesvig.	  	  

I	   1851	  blev	  August	  Fridolin	  Bauer	  hjemsendt	  og	  kunne	  dermed	  vende	   tilbage	   til	  

farmacien.	  Krigens	  gru	  havde	  lært	  ham,	  at	  hans	  livsgerning	  skulle	  være	  at	  hjælpe	  syge	  

mennesker.	  I	  1854	  fik	  han	  bevilling	  til	  Rudkøbing	  Apotek,	  som	  han	  havde	  købt	  af	  Frede-‐

rik	  Wengel	   for	   45.000	   rigsdaler.	   I	   1856	   giftede	   han	   sig	  med	  Martha	  Marie	   Bay	   (1832-‐

                                       
9	  T.	  A.	  Topsøe-‐Jensen	  &	  E.	  Marquard:	  Officerer	   i	  den	  dansk-‐norske	  Søetat	   1660-‐1814	  og	  den	  danske	  Søetat	  
1814-‐1932.	  I,	  København	  1935,	  s.	  79;	  R.	  W.	  Bauer:	  Calender	  for	  Aarene	  fra	  601	  til	  2200	  efter	  Christi	  Fødsel,	  Kø-‐
benhavn	  1868.	  
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1879),	  som	  var	  datter	  af	  Rudkøbings	  største	  købmand	  Jens	  Pilegaard	  Bay	  og	  Ane	  Marie	  

Basballe.	  I	  forbindelse	  med	  brylluppet	  lod	  han	  det	  gamle	  apoteks	  bindingsværksforhus	  

nedrive	  og	  erstatte	  af	  den	   fornemme	  murede	  gadebygning,	   som	  stadig	  eksisterer	  og	  

rummer	  apoteket.10	  	  
	  
	  

	  

	  

Det	  nybyggede	  apotek	  forblev	  i	  familien	  Bauers	  hænder	  i	  tre	  generationer.	  I	  1889	  over-‐

drog	  August	  Fridolin	  Bauer	  apoteket	  til	  sin	  søn	  Christian	  August	  Pilegaard	  Bauer.	  Deref-‐

ter	   levede	  han	  på	  Frederiksberg.	  Christian	  August	  Pilegaard	  Bauer	  overdrog	  apoteket	  

til	  sin	  søn	  Axel	  Bauer	  i	  1925.	  Helt	  frem	  til	  1973	  ejede	  August	  Fridolin	  Bauers	  barnebarn	  

apoteket,	   og	   dermed	  havde	   de	   tre	   generationer	   domineret	   apotekets	   historie	   i	   over	  

120	  år.	  Sideløbende	  udviklede	  familien	  Bauer	  en	  stor	  have,	  der	  stadig	  rummer	  sjældne	  

vækster	  og	  lægeurter,	  som	  de	  tre	  apotekere	  benyttede	  i	  deres	  arbejde	  til	  at	  helbrede-‐

mennesker.	  Den	  smukke	  apotekerhave	  er	  i	  dag	  tilgængelig	  for	  offentligheden.11	  August	  

Fridolin	  Bauer	  døde	  i	  1905.12	  

	  

	  

                                       
10	  E.	  Dam	  og	  Aage	  Schæffer:	  De	  danske	  Apotekers	  Historie.	  Bind	  2,	  København	  1928,	  s.	  115-‐117;	  Per	  Rathlau	  
Berg,	  Ole	  Mortensøn	  og	  Helle	  Ravn:	  Det	  gamle	  apotek,	  Rudkøbing	  1984,	  s.	  3-‐6.	  
11	  Per	  Rathlau	  Berg,	  Ole	  Mortensøn	  og	  Helle	  Ravn	  (1984),	  s.	   14-‐15;	  Thor	  Seierø:	  Rudkøbing	  Apotek	  300	  år,	  
Rudkøbing	  2005,	  s.	  19.	  
12	  Apoteket	  var	  og	  er	  stadig	  en	  central	  del	  af	  livet	  i	  Rudkøbing	  og	  omegn.	  I	  1983	  åbnede	  Langelands	  Muse-‐
um	  samlingen	  ”Det	  gamle	  apotek”	  i	  en	  del	  af	  Apotekergården.	  Samlingen	  består	  af	  inventar	  og	  genstande	  
fra	  Rudkøbing	  Apotek,	  og	  den	  er	  unik	  i	  sin	  art.	  Apotekermuseet	  omfatter	  to	  officiner	  fra	  henholdsvis	  17-‐	  og	  
1800-‐tallet	   samt	   et	   gammelt	   laboratorium	  med	  dampkogeri.	   Ligeledes	   findes	   der	   i	   private	   samlinger	   en	  
række	  genstande,	  som	  kan	  belyse	  denne	  fantastiske	  familiehistorie,	  som	  hidtil	  er	  gået	  den	  genealogiske	  
forsknings	  næse	  forbi.	  Se	  endvidere	  Per	  Rathlau	  Berg,	  Ole	  Mortensøn	  og	  Helle	  Ravn	  (1984),	  s.	  20-‐29;	  Thor	  
Seierø	  (2005),	  s.	  23.	  
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Brevene	  som	  efterretninger	  og	  vidnesbyrd	  	  
	  De	  mest	   interessante	  breve	  er	  sønnen	  August	  Fridolin	  Bauers.	  Hverken	  Johan	  Daniel	  

eller	  August	  Fridolin	  Bauer	  havde	  før	  krigen	  været	  i	  Slesvig,	  hvorfor	  August	  Fridolin	  i	  si-‐

ne	  breve	  giver	  fyldige	  beskrivelser	  af	  de	  topografiske	  forhold,	  som	  faderen	  kunne	  læse	  

op	   for	   de	   øvrige	   familiemedlemmer.	   Derfor	   er	   brevene	   også	   en	   interessant	   kilde	   til	  

Sønderjyllands	   regionalhistorie.	   Her	   kan	   vi	   nævne	   hans	   beskrivelse	   af	   et	   bondehus	   i	  

Slesvig,	  som	  han	  ved	  sin	  fortælleevne	  forsøger	  at	  levendegøre	  over	  for	  sin	  fader:	  	  

	  

Ser	  du	  først	  træder	  du	  ind	  igennem	  en	  umådelig	  stor	  dør	  i	  et	  rum,	  thi	  jeg	  tør	  ikke	  

kalde	  det	  et	  værelse,	  og	  se	  her	  hvad	  du	  finder:	  På	  den	  ene	  side,	  ses	  2-‐3	  heste	  at	  stå	  

og	  æde,	  ved	  siden	  af	  dem	  et	  ungkvæg,	  får	  etc.	  på	  den	  anden	  side	  hans	  foder,	  d.	  v.	  

rughalm,	  byg	  dito	  etc.,	  længere	  hen	  findes	  2	  døre	  på	  hver	  side	  af	  huset,	  videre	  fin-‐

des	  på	  den	  ene	  side	  en	  vask,	  på	  den	  anden	  2	  senge	  og	  til	  allersidst	  lige	  i	  baggrun-‐

den	  en	  skorsten	  uden	  træk,	  røgen	  må	  altså	  gå	  langs	  med	  loftet	  og	  ud	  igennem	  de	  

3	  beskrevne	  udgange.13	  

	  

Efter	  August	  Fridolin	  Bauer	  havde	  opholdt	  sig	  et	  år	  på	  Als,	  mærker	  vi	  et	  skift	  i	  hans	  bre-‐

ve,	  da	  han	  kom	  til	  Slesvig.	  Brevene	  bliver	  mere	  livlige	  efter	  det	  mere	  ensformige	  liv	  på	  

Als.	  Han	  deltog	  i	  indtoget	  i	  Flensborg	  i	  juli	  1850	  og	  giver	  en	  meget	  levende	  skildring	  af	  

de	  dansksindede	  slesvigeres	  velkomst:	  

	  

Det	   var	   et	   nydeligt	   og	   i	   sandhed	   styrkende	   syn	   at	   se	   de	   gode	   loyale	   indvånere	  

komme	  os	  i	  møde	  med	  sådan	  velvilje	  og	  kærlighed,	  det	  bogstavelig	  regnede	  med	  

blomster	   og	   kranse,	   alle,	   unge	   og	   gamle,	   viftede	  med	   lommetørklæderne,	   gen-‐

tagne	  hurra	  hørtes	  atter	  og	  atter,	  faner	  og	  dannebrogsflag	  vajede	  i	  sådan	  mæng-‐

de,	  at	  man	  næsten	  skulle	  antage	  det	  for	  et	  tivoli.14	  

	  

August	  Fridolin	  Bauer	  giver	  en	  udførlig	  beskrivelse	  af	  forholdet	  mellem	  de	  danske	  sol-‐

dater	   og	   de	   tysksindede	   slesvigere,	   hvor	   sidstnævnte	   selvsagt	   opfattede	   de	   danske	  

soldater	  som	  besættelsestropper.	  Forholdet	  var	  meget	  ømtåleligt,	  og	  i	  brevvekslingen	  

gives	  flere	  eksempler	  på	  de	  mistroiske	  og	  ligefrem	  fjendtlige	  relationer.	  

	  

Alle	  de	  store	  herrer	  her	  i	  byen	  er	  naturligvis	  rømt	  deres	  vej,	  damerne	  er	  ravnsorte,	  

og	  mange	  af	  dem	  er	  blevne	  til	  gangkjærtinger	  dvs.	  de	  gå	  ind	  på	  Lazarettet	  og	  pleje	  

og	  husvale	  de	  fangne	  insurgenter,	  et	  strengt	  afsondringssystem	  mellem	  borgerne	  

og	  militæret	  finder	  sted,	  og	  taler	  man	  med	  dem,	  da	  græder	  døtrene	  af	  huset	  i	  al-‐

                                       
13	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  13.	  august	  1850.	  
14	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  20.	  juli	  1850.	  
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mindelighed	  og	  taler	  om	  ”unsere	  Truppen”	  (Sihhsk);	  thi	  efter	  hvad	  jeg	  kan	  forstå	  

er	  de	  mere	  eller	  mindre	  forlovede	  med	  deres	  noble	  soldater.15	  

	  

August	   Fridolin	   Bauers	   opfattelse	   af	   krigen	   er	   også	   interessant.	   Hvor	   vi	   i	   dag	  måske	  

overvejende	  opfatter	  Treårskrigen	  som	  et	  forspil	  til	  Krigen	  1864,	  hvor	  Danmark	  miste-‐

de	  Slesvig,	  Holsten	  og	  Lauenburg,	  er	  August	  Fridolin	  Bauers	  opfattelse	  mere	  kompleks.	  

Han	   opfatter	   krigen	   som	   Helstatens	   (Danmark	   og	   Slesvig-‐Holsten)	   borgerkrig.	   Det	  

mærkes	   flere	   steder	   i	  brevvekslingen,	  at	   selv	  om	  Bauer	  var	  en	  dansk	  patriot,	  håbede	  

han	  samtidig	  på	  en	  forsoning	  mellem	  slesvig-‐holstenere	  og	  danskere	  efter	  krigen.	  	  

August	  Fridolin	  Bauer	  havde	   ikke	  den	  store	  taktiske	  og	  strategiske	   indsigt	   i	  den	  

militære	  udvikling,	  men	  alligevel	  er	  hans	  øjenvidneskildringer	  meget	  interessante	  ud	  fra	  

en	  militærhistorisk	  synsvinkel.	  Han	  beskriver	  nøje	  det	  ensformige	  liv	   i	  felten.	  Samtidig	  

giver	   han	   også	   ganske	   udførlige	   skildringer	   af	   situationen	   op	   til	   slagene,	   hvor	   man	  

mærker	  nervøsiteten	  og	  angsten	  blandt	  soldaterne	  ved	  det	  forestående:	  

	  

Gaderne	  er	  aldeles	  tomme	  for	  civile	  mennesker,	  langs	  begge	  sider	  stå	  bataljoner-‐

ne	  opmarcherede	  i	  et	  geled,	  den	  sparsom	  lysende	  gadelygte	  lader	  af	  og	  til	  falde	  en	  

stråle	   på	   de	   skæggede	   ansigter	   og	   giver	   dem	   et	   spøgelsesagtigt	   udseende.	   Alt	  

omkring	  er	  tyst	  og	  stille,	  skønt	  ofte	  flere	  tusinder	  er	  nærværende,	  det	  er	  som	  alle	  

følte	  en	  vis	  beklemmelse	  om	  hjertet.	  Kommandoordet	   lyder,	  bataljonerne	   sætte	  

sig	   i	  bevægelse,	  man	  hører	  kun	  det	  masquerto	  fodslag	  af	   infanteriet	  og	  den	  ras-‐

lende	  bevægelse	  af	  det	  svære	  skyts	  som	  følge	  efter,	  beboerne	  af	  husene	  vågne,	  

stikke	  af	  og	  til	  hovedet	  ud	  for	  se,	  hvad	  der	  er	  på	  færde,	  men	  blive	  vistnok	  ubeha-‐

geligt	  overraskede.16	  

	  

Flere	   af	   slagene	  er	  også	  udførligt	   skildret	   i	   Augusts	  breve,	   særlig	   hans	  beskrivelse	   af	  

slaget	  ved	  Isted	  i	  juli	  1850.	  Nok	  var	  det	  hans	  første	  slag	  i	  krigen,	  og	  det	  har	  forstærket	  

indtrykkene.	  Men	  slaget	  var	  ekstremt	  voldsomt	  uanset	  hvad	  og	  selv	  om	  det	  er	  vanske-‐

ligt	  i	  dag	  at	  forstå	  krigens	  grusomhed.	  Men	  netop	  slaget	  ude	  på	  Isted	  Hede	  sætter	  tin-‐

gene	  i	  perspektiv.	  Det	  betegnes	  stadig	  den	  dag	  i	  dag	  som	  det	  største	  enkeltslag	  i	  Dan-‐

markshistorien.	  Ikke	  mindre	  end	  36.000	  danske	  soldater	  kæmpede	  mod	  26.000	  slesvig-‐

holstenere.	  Nok	  vandt	  danskerne,	  men	  i	  løbet	  af	  de	  12	  timer,	  slaget	  stod	  på,	  døde	  næ-‐

sten	  3.800	  danske	  soldater	  –	  det	  svarer	  til	  op	  mod	  320	  i	  timen	  eller	  over	  5	  per	  minut.	  

Og	  tabet	  var	  lige	  så	  relativt	  stort	  på	  Slesvigernes	  side.	  Det	  er	  baggrunden	  for	  Augusts	  

skildring	  af	  de	  forfærdelige	  forhold	  under	  og	  efter	  slaget:	  	  

	  

                                       
15	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  6.	  august	  1850.	  
16	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  8.	  september	  1850.	  
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Men	  hvilket	  syn	  frembød	  den	  hele	  egn	  ikke?	  I	  de	  12	  timer	  attakken	  varede	  opholdt	  

jeg	  mig	  ved	  ambulancen	  og	  så	  de	  hundrede	  der	  som	  døde	  og	  sårede	  blev	  bragte	  

bort.	  Dernæst,	  da	  vi	  rykkede	  frem	  til	  Slesvig,	  hvilke	  masser	  af	  døde	  lå	  der	   ikke	  af	  

begge	  partier,	  hvilke	  dynger	  af	   våben,	   lædertøj,	  døde	  heste,	   ituskudte	  affutager	  

og	  rapperter,	  hjul	  etc.	  og	  dernæst,	  hvorledes	  så	  byerne	  ud	  tror	  du?	  Hen	  ved	  30	  ry-‐

gende	  og	  endnu	  ej	  udslukte	  ruiner	  af	  de	  stolteste	  og	  smukkeste	  huse	  var	  det,	  der	  

betegnede	  vor	  vej,	  kommer	  nu	  dertil	  at	  vi	  passerede	  vejen	  om	  natten	  hen	  ved	  kl.	  1	  

så	  kan	  du	   indse	  hvilket	   indtryk	  dette	  efterlod	  på	  mig,	  et	   indtryk,	  der	  stedse	  med	  

gru	  vil	  erindres	  af	  mig.17	  

	  

Sidst,	  men	   ikke	  mindst	  giver	  August	  Fridolin	  Bauer	  en	  udførlig	  skildring	  af	  forholdene	  

for	  civilbefolkningen	  i	  Frederiksstad,	  hvor	  flertallet	  støttede	  de	  tysksindede	  slesvigere,	  

under	  det	   langvarige	  terrorbombardement	  og	  de	  gentagne	  stormforsøg	   i	  september-‐

oktober	  1850:	  

	  

således	   f.eks.	  har	  han	   i	  går	   stormet	  9	  gange	  uden	   resultat	  og	  med	  stort	   tab.	  De	  

døde	  og	  sårede	  blive	  naturligvis	  liggende	  på	  digerne	  eller	  trille	  ned	  i	  moradset	  ved	  

siden,	  hvor	  de	  da	  kvæles.	  Grusomheden	  og	  forbitrelsen	  er	  nu	  stegen	  i	  den	  grad,	  at	  

når	  vi	  gå	  ud	  fra	  forskansningen	  for	  at	  hente	  de	  sårede	  insurgenter,	  skydes	  der	  fra	  

de	  fjendtliges	  side	  på	  os,	  og	  omvendt	  skyde	  vi	  på	  dem.18	  

	  

Som	  det	  er	  skitseret	  ovenfor,	  er	  det	  en	  meget	  værdifuld	  brevveksling,	  der	  belyser	  en	  

række	  aspekter	  ved	  Treårskrigen;	  sønnens	  beskrivelser	  af	  landskabet,	  den	  militære	  ud-‐

vikling,	  forholdet	  mellem	  soldaterne	  og	  civilbefolkningen	  samt	  mellem	  dansk-‐	  og	  tysk-‐

sindede.	  	  

Men	  lad	  nu	  tæppet	  gå.	  På	  scenen	  befinder	  August	  Fridolin	  Bauer	  sig	  på	  march	  til	  

Isted	  i	  midten	  af	  juli	  1850:	  

	  

	  

Flensborg	  den	  17.	  juli	  1850.	  

Kære	  fader.	  

	  

Omendskønt	   jeg	  alt	   i	   2	  dage	  har	  været	   i	  besiddelse	  af	  dit	  kære	  brev,	   ser	   jeg	  mig	  

først	  i	  stand	  til	  at	  svare	  dig	  i	  dag,	  som	  du	  vil	  se,	  have	  vi	  skiftet	  kvarter	  idet	  vi	  allere-‐

de	  er	  i	  Flensborg.	  Jeg	  har	  aldrig	  set	  et	  smukkere	  syn	  end	  dengang	  vi	  drog	  gennem	  

byen,	  der	  vrimlede	  af	  tusinder	  af	  faner,	  folk	  jublede,	  damerne	  viftede	  med	  lomme-‐

                                       
17	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  26.	  juli	  1850.	  
18	  Brev	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Johan	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  3.	  oktober	  1850.	  
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tørklæderne,	   kort	   alt	   viste,	   at	   vi	   for	   størstedelen	   af	   befolkningen	   var	   velkomne,	  

dog	  skulle	  jeg	  fortælle	  dig	  alt,	  hvad	  jeg	  følte	  ved	  dette,	  måtte	  jeg	  fuldskrive	  flere	  

ark,	  og	  det	  desværre	  er	  noget	  jeg	  ingen	  lejlighed	  og	  tid	  har	  til.	  Årsagen	  hvorfor	  jeg	  

især	  har	  skrevet	  dig	  dette	  brev	  er,	  for	  at	  berolige	  dig	  og	  moder	  med	  at	  det	  næppe	  

har	  nogen	  fare	  for	  mig,	  jeg	  vedbliver	  at	  besørge	  den	  tjeneste	  jeg	  i	  længere	  tid	  har	  

forrettet	   og	   det	   så	  meget	  mere	   nu	   som	  obersten	   næsten	   ikke	   synes	   helt	   vel	   at	  

kunne	  undvære	  mig,19	  at	  jeg	  har	  valgt	  at	  vedblive	  disse	  forretninger,	  er	  sket	  for	  din	  

og	  moders	  skyld,	  og	  måske	  andre	  vil	  uddrage	  en	  anden	  mening	  af	  denne	  beslut-‐

ning,	  så	  er	  jeg	  dog	  forvisset	  om,	  at	  I	  kender	  så	  meget	  til	  mig,	  at	  I	  ved	  at	  ikke	  frygt	  

for	  at	  miste	  mit	  eget	  liv,	  men	  frygten	  for	  ved	  da	  hurtig	  på	  hinanden	  følgende	  æng-‐

stelser	  at	  forkorte	  deres,	  med	  hvis	  mit	  er	  så	  nøje	  forbunden	  har	  bevæget	  mig	  til	  at	  

vælge	  disse	  forretninger.	  

Kære	  fader	  bliv	  ikke	  vred	  for	  denne	  usle	  og	  elendig	  skrivelse,	  jeg	  frygter	  for	  at	  de	  

fleste	  vil	  blive	  sådanne	  for	  fremtiden,	  da	  jeg	  intet	  sted	  har,	  hvor	  jeg	  kan	  samle	  mi-‐

ne	  tanker	  og	  bringe	  dem	  på	  papiret,	  husk	  på	  at	  en	  tønde	  for	  hvilken	  man	  lægger	  

sig	  på	  knæ	  for	  at	  skrive,	  afgiver	  ikke	  den	  bedste	  pult,	  dog	  jeg	  er	  vis	  på,	  at	  hvert	  lille	  

ord	  om	  det	  er	  nok	  så	  ubetydeligt	  vil	  være	  en	  beroligelse	  for	  dig	  og	  moder.	  

Vær	  ret	  af	  hjertet	  hilset	  mine	  kære	  af	  Eders	  

Hengivne	  Søn	  August.	  
	  

*	  
	  

Feltvagt	  Klein	  Solt	  Kro	  den	  20.	  juli	  1850.	  

Kære	  fader.	  

	  

Det	  sidste	  brev	  du	  modtog	  fra	  mig	  var	  af	  de	  mest	  lakoniske	  og	  måske	  indholdslø-‐

ste,	  som	  du	  nogensinde	  har	  modtaget	  fra	  mig,	  jeg	  vil	  derfor	  i	  dag,	  da	  der	  netop	  gi-‐

ves	  lejlighed	  i	  denne	  kro	  dertil	  tale	  lidt	  mere	  om	  min	  nærværende	  stilling.	  

Som	  du	  ved,	  brød	  vi	  op	  d.	  15.	  mandag	  morgen	  til	  Ketting	  på	  Als,	  den	  næste	  

dag	  marcherede	  vi	  til	  Sønderborg	  og	  kl.	  6	  formiddagen	  gik	  begge	  brigaderne	  med	  

5	  batterier,	  4	  eskadroner	  og	  2	  delinger	   ingeniører	  over	   til	  hin	  side	  af	  sundet.	  Be-‐

stemmelsen	  denne	  dag	  var	  at	  nå	  Rinkenæs,	  hvilket	  vi	  også	  efter	  en	  temmelig	  drøj	  

dagsmarch	  nåede,	  solen	  brændte,	  vejen	  støvede	  og	  en	  dødsagtig	  stilhed	  viste	  sig	  i	  

naturen,	   ret	  som	  den	  viste,	  at	  dette	  storartede	  besøg,	  som	  Slesvig	  modtog,	   ikke	  

var	  en	  børneleg.	   I	  Rinkenæs,	  som	  for	  resten	   ligger	  hen	  ved	  3	  mil	   fra	  Sønderborg	  

blev	  vi	  om	  natten,	  hver	  gård	  fik	  ca.	  250	  mand	  i	  indkvartering,	  så	  du	  kan	  begribe,	  at	  

                                       
19	  Johan	  Christian	  Mathias	  Trepka	  (1809-‐1850)	  havde	  siden	  1848	  været	  kommandør	  for	  13.	  bataljon.	  Den	  25.	  
maj	  1850	  havde	  han	  fået	  rang	  af	  oberst.	  Vilhelm	  Richter:	  Den	  danske	  Landmilitæretat	  1801-‐1894.	  Bind	  2,	  Kø-‐
benhavn	  1897,	  s.	  199.	  
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svinefjeder	  var	  de	  eneste	  sengeklæder,	  der	  kunne	  produceres.	  Om	  morgenen	  kl.	  6	  

marcherede	  vi	  atter	   i	  den	  samme	  utålelige	  varme,	  dito	  støv	  blev	  os	  tildel,	  og	  om	  

middag	  kl.	  12½	  nåede	  vi	  byen	  Flensborg.	  Det	  var	  et	  nydeligt	  og	  i	  sandhed	  styrken-‐

de	  syn	  at	  se	  de	  gode	  loyale	  indvånere	  komme	  os	  i	  møde	  med	  sådan	  velvilje	  og	  kær-‐

lighed,	  det	  bogstavelig	  regnede	  med	  blomster	  og	  kranse,	  alle,	  unge	  og	  gamle,	  vif-‐

tede	  med	  lommetørklæderne,	  gentagne	  hurra	  hørtes	  atter	  og	  atter,	  faner	  og	  dan-‐

nebrogsflag	  vajede	  i	  sådan	  mængde,	  at	  man	  næsten	  skulle	  antage	  det	  for	  et	  tivoli,	  

velkomsthilsener	  i	  bunden	  stil	  blev	  uddelt,	  kort	  det	  hele	  havde	  sandelig	  et	  hjertelig	  

og	  velkommen	  anstrøg,	  som	  aldrig	  for	  mig	  vil	  glemmes	  så	  længe	  jeg	  lever.	  

I	  Flensborg	  blev	  vi	  i	  24	  timer,	  og	  min	  bataljonskommandør	  overtog	  i	  den	  tid	  kom-‐

mandanturen	  i	  byen.20	  Jeg	  har	  omtalt	  den	  velvilje,	  der	  blev	  os	  tildel,	  men	  jeg	  kan	  

anføre	  dig	  eksempler	  på,	  at	  der	  gives	  anderledestænkende,	  der	  ikke	  generede	  sig	  

for	  i	  stedet	  for	  blomster	  at	  kaste	  sten	  på	  soldaterne,	  en	  godsejer	  på	  Wasserleben	  

og	  frue	  behagede	  med	  egne	  hænder	  at	  skyde	  en	  pistol	  af	  på	  en	  dragon.	  Rakket	  er	  

naturligvis	  arresteret,	  men	  jeg	  frygter	  for	  at	  de	  vistnok	  ikke	  miste	  hovedet,	  som	  de	  

i	  virkeligheden	  havde	  fortjent.	   I	  Flensborg	   levede	   jeg	  som	  en	  herremand,	   jeg	  var	  

indkvarteret	  (og	  jeg	  var	  netop	  den	  eneste	  i	  hele	  bataljonen)	  hos	  Mdm	  Döll,	  ejerin-‐

de	  af	  et	  gæstgiversted,	  eller	  hotel,	  som	  efter	  min	  formening	  er	  det	  eleganteste	  jeg	  

nogensinde	  har	  set.	  Der	  levede	  jeg	  brillant,	  drak	  vin	  til	  min	  mad,	  som	  ikke	  var	  un-‐

der	  tre	  retter,	  og	  til	  sidst	  da	  jeg	  spurgte,	  hvad	  jeg	  havde	  at	  betale,	  blev	  der	  svaret	  

–	  intet	  og	  skønt	  jeg	  demonstrerede	  derimod	  nyttede	  det	  ikke,	  jeg	  fik	  ikke	  lov	  til	  at	  

betale,	   -‐	   jeg	  tænkte	  da	  til	  sidst,	  –	  den	  ulykke	  kan	  du	  sagtens	  bære.	  Om	  eftermid-‐

dagen	  marcherede	  vi	  da	  atter	  bort,	  medens	  et	  andet	  hold	  rykkede	  ind	  og	  ankom	  

om	   natten	   til	   en	   lille	   by	   ved	   navn	   Volstrup,	   hvorigennem	   vi	  marcherede	   og	   tog	  

plads	  på	  en	  mark	  udenfor	  byen,	  her	  holdt	  vi	   raste,	  men	  dagen	  derpå	  den	  20.	   juli	  

morgen	  kl.	  10	  drog	  vi	  videre	  og	  gjorde	  forpost	  ved	  Klein	  Solt	  Kirke,	  og	  det	  er	  i	  kro-‐

en	  lige	  over	  for	  den,	  at	  jeg	  skriver	  dette	  brev	  til	  dig.	  	  

Hvad	  nu	  min	   anskuelse	   af	  min	   forandrede	   levemåde	   angår,	   da	   hover	   den	  

mig	  bedre	   end	  det	   evige	   årelange	  driveri	   i	  Nordborg.	   Vel	   kommer	  man	  aldrig	   af	  

klæderne,	  vel	  må	  man	  tage	  til	  takke	  med	  Guds	  fri	  natur	  til	  dagligstue	  og	  den	  grøn-‐

ne	  eng	  at	  sove	  på,	  vel	  går	  der	  ofte	  dage	  her,	  hvor	  man	  aldrig	  får	  varm	  mad,	  men	  

med	  alt	  dette	  har	  dette	  liv	  dog	  sine	  behagelige	  sider.	  Først	  vænner	  man	  sig	  til	  at	  

være	  nøjsom	  og	  at	  undvære	  huslige	  Bekvemmeligheder,	  men	  har	  man	  også	  for	  en	  

tid	  travlt,	  så	  har	  man	  også	  ofte	  lejlighed	  til	  at	  hvile	  sig	  og	  kan	  da	  tænke	  på	  det	  pas-‐

serede,	  der	  som	  et	  billede	  trækkes	  frem	  for	  vor	  sjæl.	  	  

Hvad	  dit	  spørgsmål	  til	  mig	  om	  mit	  liv	  er	  sikret,	  angår,	  da	  har	  jeg	  alt	  skrevet	  

derom	  i	  mit	  sidste	  brev	  til	  dig	  og	  jeg	  vil	  her	  gentage,	  at	  du	  endelig	  må	  sige	  moder,	  

                                       
20	  Kommandøren	  må	  være	  den	  i	  note	  19	  omtalte	  oberst	  Trepka.	  
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at	  jeg	  ikke	  nogensinde	  kommer	  i	  fægtning,	  og	  af	  den	  grund	  er	  mindre	  udsat	  for	  fa-‐

re,	   jeg	  vil	  håbe,	  at	  såvel	  du	  som	  moder	  vil	  være	  beroligede	  ved	  denne	  forsikring,	  

og	  jeg	  håber,	  at	  vi	  snart	  alle	  kan	  se	  hinanden,	  jeg	  skal	  da	  fortælle	  ganske	  detalje-‐

rede	  beretninger	  om	  felttoget,	  og	  vi	  skal	  i	  ånden	  kære	  fader	  leve	  os	  tilbage	  i	  den	  

tid.	  

Med	  mange	  hilsner	  til	  alle	  men	  især	  til	  børnene,	  moder,	  og	  du	  selv	  kære	  fa-‐

der	  forbliver	  jeg	  din	  

hengivne	  kærlige	  søn	  August	  

Når	  du	  adresserer	  et	  brev	  til	  mig,	  da	  skriv	  blot.	  

-‐	  Til	  …	  ved	  13.	  bataljons	  1.	  kompagni	  på	  2.	  armés	  divisions	  hovedkvarter.	  

Skriv	  mig	  ret	  snart	  til,	  jeg	  skal	  når	  der	  gives	  tid	  og	  når	  noget	  nyt	  passere,	  meddele	  

det.	  
	  

*	  
	  

København	  den	  24.	  juli	  1850.	  

Min	  kære	  August.	  

	  

Jeg	  vil	  ikke	  nægte,	  at	  jeg	  med	  en	  høj	  grad	  af	  uro	  og	  utålmodighed	  ventede	  svar	  fra	  

dig	  på	  min	  sidste	  skrivelse,	  hvori	  jeg	  anmodede	  dig	  om	  at	  sige	  mig,	  men	  også	  kun	  

mig,	  om	  du	  tror	  dig	  udsat	  for	  nogen	  fare	  ved	  kampens	  genoptagelse	  og	  for	  at	  du	  

så	  meget	  mere	  kunne	  udtale	  dig	  åbent	  og	  uforbeholdent	  i	  den	  anledning,	  bad	  dig	  

adressere	  brevet	  til	  hr.	  Möinichen.	  At	  du	  ikke	  har	  været	  nødt	  til	  at	  benytte	  en	  så-‐

dan	  omvej	  til	  din	  fader,	  er	  så	  meget	  desto	  bedre	  og	  med	  hvilken	  glæde	  dit	  første	  

brev	  blev	  modtaget	  og	  læst,	  kan	  kun	  den	  gøre	  sig	  en	  forestilling	  om,	  den	  som	  vi	  nu	  

i	  14	  måneder	  have	  savnet	  –	  et	  kært	  barn.	  Vi	  havde	  allerede	  hørt,	  at	  13.	  bataljon	  var	  

brudt	   op	   fra	   sit	   vinterkvarter,	  men	   at	   den	   var	   kommet	   til	   Flensborg	   erfarede	   vi	  

først	  af	  din	  kære	  skrivelse	  af	  17.	  juli.	  At	  din	  første	  tanke	  var	  at	  meddele	  dine	  foræl-‐

dre	  og	  søskende	  underretning	  herom,	  at	  du	  trodsende	  rejsens	  anstrengelser,	  først	  

måtte	  sende	  et	  trøstens	  ord	  til	  dem,	  du	  hænger	  ved	  med	  liv	  og	  sjæl,	  at	  din	  sønlige	  

følelse	   ikke	  blev	   fortrængt	  af	  alt	  det	  nye	  og	  overraskende	  du	  på	  disse	  uforglem-‐

melige	  dage	  har	  været	  vidne	  til,	  beviser	  hvor	  rodfæstet	  erindringen	  om	  os	  alle	  er	  i	  

dit	  hjerte,	  og	  du	  må	  tro,	  at	  dine	  i	  en	  hast,	  på	  en	  tønde	  nedskrevne	  ord,	  var	  en	  stor	  

beroligelse	  for	  os	  og	  en	  sand	  lægedom	  for	  din	  kære	  moder.	  Af	  din	  anden	  skrivelse	  

af	  20.	  s.	  m.	  ser	  jeg	  derimod	  at	  dit	  ophold	  i	  Flensborg	  kun	  var	  af	  kort	  varighed,	  det	  

blev	  skrevet	   i	  Klein	  Solt	  Kro,	  heri	  gentager	  du,	  hvad	  du	   i	  dit	   første	  kun	  så	   løselig	  

har	  antydet,	  at	  vi	  ikke	  behøver	  at	  ængste	  os	  for	  dit	  liv	  og	  dine	  lemmer	  og	  således	  

forsvandt,	  selv	  hos	  din	  moder	  den	  sidste	  rest	  af	  frygt.	  Gid	  nu	  denne	  overbevisning	  

i	  virkeligheden	  må	  blive	  til	  vished,	  derom	  bede	  vi	  alle	  i	  vor	  stille	  bøn	  til	  Gud.	  –	  Her	  i	  
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København	   er	   gemytterne	   i	   en	   idelig	   spænding,	   enhver	   efterretning	   derovrefra	  

sluges	  med	  begærlighed,	   løgn	  og	  sandhed	  blandes	   imellem	  hverandre,	   thi	   i	   slige	  

tilfælde	   er	   fantasien	   i	   bevægelse.	   Af	   tyske	   blade	   erfarede	   vi	   i	   går	   (den	   officielle	  

rapport	  er	  endnu	  ikke	  bekendt),	  at	  skruedampskibet	  von	  der	  Tann	  er	  gået	  i	  luften,	  

det	  var	  dog	  et	  lille	  plaster	  på	  såret.21	  Den	  slesvig-‐holstenske	  hær,	  mener	  man	  hos	  

os,	  agter	  ikke	  at	  gå	  længer	  end	  til	  byen	  Slesvig,	  her	  agter	  den	  at	  sætte	  sig	  fast	  og	  

således	  oppebie	  et	  angreb	  af	  de	  danske,	  som	  sikkert	  ikke	  længe	  vil	  lade	  vente	  på	  

sig,	  om	  et	  sligt	  måske	  allerede	  har	  fundet	  sted,	  derom	  ved	  man	  intet	  at	  fortælle	  i	  

København.	   Gud	   skænke	   os	   sejr	   og	   lykke!!!!	   Jeg	   har	   også	  modtaget	   brev	   fra	   Ri-‐

chard,	  han	  ligger	  ved	  Holnæs	  i	  Flensborg	  Fjord	  og	  bevogter	  dette	  punkt	  der	  i	  på-‐

kommende	  tilfælde	  skal	  være	  af	  stor	  vigtighed	  for	  os.	  Din	  fætter	  Christian	  og	  Cla-‐

ra,	  beder	  mig	  hilse	  dig	  mange	  gange,	  de	  besøger	  os	  igen,	  hans	  kone	  er	  nok	  rask,	  

men	   ingenlunde	   rask	   nok,	   Ludvig	   synger	   derimod	   på	   det	   sidste	   vers,	   han	   bliver	  

daglig	   svagere	  og	  svagere,	   lamheden	  har	  nu	  udbredt	  sig	  over	  hele	   legemet,	  han	  

kan	  ikke	  tale,	  og	   inden	  du	  modtager	  dette	  brev,	  er	  han	  rimeligvis	  allerede	  død.	  –	  

Fra	  Waldemar	   har	   jeg	   ikke	   senere	  modtaget	   nogen	   efterretning,	   han	   er	   formo-‐

dentlig	   allerede	   i	   Sverige.22	   Som	   jeg	   ender	  mit	   brev,	   bringer	   Berlingske	   Tidende	  

den	  efterretning,	  at	  dampskibet	  Holger	  Danske	  har	  haft	  en	  træfning	  udenfor	  Fre-‐

deriksort	  med	  to	  armerede	  dampskibe	  og	  to	  kanonbåde,	  efter	  ½	  times	  forløb	  trak	  

fjenden	  sig	  tilbage,	  dette	  forefaldt	  natten	  imellem	  den	  22.	  og	  23.	  juli.23	  

Med	  dette	   tarvelige	  brev	  må	  du	  denne	  gang	  være	   fornøjet,	   hvor	  ofte	   ser	  

man	  ikke	  to	  venner	  trykke	  hinandens	  hånd,	  medens	  læben	  tier,	  –	  betragt	  under	  de	  

nuværende	  omstændigheder	  mit	  brev	  som	  et	  sådant	   faderligt	  håndtryk,	  så	  giver	  

du	  det	  den	  betydning	  jeg	  ønsker.	  Moder,	  børnene,	  din	  onkel	  og	  Sara,	  foruden	  en	  

hel	  del	  andre	  venner	  og	  bekendte,	  beder	  dig	  mange	  gange	  hilset	  ved,	  din	  fader	  

	  

J.	  D.	  Bauer	  
	  

*	  
	  
	  
	  
	  
	  

                                       
21	  Dampkanonbåden	  von	  der	  Tann	  var	  en	  del	  af	  den	  slesvig-‐holstenske	   flåde.	   I	   sommeren	   1850	   fandt	  en	  
træfning	  sted	  mellem	  dampkanonbåden	  og	  det	  danske	  skib	  Hekla,	  hvilket	  resulterede	   i,	  at	  von	  der	  Tann	  
løb	  på	  grund	  og	  natten	  mellem	  den	  20.	  og	  21.	  juli	  1850	  sprang	  i	  luften.	  Jørgen	  Paulsen:	  Tøjhusmuseets	  Bog	  
om	  Treaarskrigen	  1848-‐49-‐50.	  I,	  København	  1948,	  s.	  451	  og	  457.	  
22	  Waldemar	  var	  Johan	  Daniel	  Bauers	  tredje	  søn.	  
23	  Holger	  Danske	  var	  det	  sidste	  hjuldampskib,	  som	  den	  danske	  flåde	  søsatte	  i	  1849.	  På	  dette	  tidspunkt	  var	  
skibet	  under	  kommando	  af	  kaptajn	  R.	  Aschlund.	  Jørgen	  Paulsen	  (1948),	  s.	  445	  og	  457.	  
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Dannevirke	  den	  26.	  juli	  1850	  

Kære	  fader.	  

	  

Når	  du	  modtager	  dette	  mit	  brev	  har	   alt	   rygtet	  om	  2	   varme	  dages	  begivenheder	  

nået	  dit	  øre,	   ja	  visselig,	  det	  var	  et	  myrderi	  uden	   lige,	  og	  vel	  så	  blodig	  som	  slaget	  

ved	  Fredericia,	  men	  for	  at	  begynde	  med	  en	  begyndelse	  vil	  jeg	  fortælle	  dig	  hvorle-‐

des	  det	  hele	  gik	  for	  sig.	  Om	  morgenen	  den	  24.	  rykkede	  vi	  op	  fra	  en	  bivuakstilling	  

ved	  en	  by	  der	  hedder	  Grosssolt	   	  og	  rykkede	  syd	  på	  mod	  byen	  Hostrup,	  her	  fik	  vi	  

ordre	   øjeblikkelig	   at	   trække	  på	   feltvagt	   hen	   ad	   en	   skov	   ved	   byen	  Klappholz	   	   og	  

Stenderup,	  foran	  hvilke	  en	  uhyre	  hede	  med	  lyng	  og	  tørvemose	  udbreder	  sig.	  Vore	  

havde	   ikke	   så	   snart	   udsat	   forposterne	   førend	   de	   voldsomt	   blev	   beskudte	   af	   de	  

fjendtlige,	   der	   havde	  udstillet	   deres	   forpostlinie	   i	   skovkanten	  og	   som	   sådan	   for-‐

trinligt	  dækkede,	  vi	  blev	  tvende	  gange	  nødt	  til	  at	   trække	  os	  tilbage,	  men	  efter	  4	  

timers	   voldsom	   geværild	   blev	   de	   nødt	   til	   at	   trække	   tilbage	   gennem	   skoven.	   Vi	  

vedblev	  imidlertid	  rask	  at	  avancere	  og	  standsede	  først	  efter	  at	  have	  kastet	  fjenden	  

en	  ca.	  4½	  mil	  tilbage.	  Vor	  bataljon	  som	  ved	  denne	  lejlighed	  var	  den	  første	  af	  briga-‐

den,	  der	  deltog	  i	  kampen	  havde	  kun	  3	  sårede.	  Om	  natten	  blev	  vi	  afløst	  og	  trak	  til	  

vor	  gamle	  bivuakstilling	  ved	  Hostrup,	  hvori	  vi	  blev	  til	  kl.	  1½	  den	  næste	  morgen,	  da	  

vi	   så	   i	   forbindelse	  med	  hele	  brigaden	   rykkede	   frem.	  Hensigten	  med	  denne	   frem-‐

rykken	  var	  at	  drive	  fjenden	   længere	  bort	  og	  denne	  dag	  var	  bestemt	  til	  et	  hoved-‐

angreb.	  En	  brigade	  skulle	  marchere	  gennem	  Øvre	  Stolk	  og	  gå	  mod	  Isted	  By	  og	  ta-‐

ge	  den	   i	  dens	  venstre	   flanke,	  medens	  2	  brigader	  gik	  vest	  om	  og	  tog	  samme	  by	   i	  

den	  højre	  flanke,	  medens	  tillige	  en	  del	  af	  1.	  division	  gik	  endnu	  mere	  vestlig	  for	  at	  

afskære	  en	  større	  del	  af	  den	  fjendtlige	  armé.	  Planen	  lykkedes	  kun	  til	  dels,	  idet	  den	  

højre	  flanke	  trængte	  betydelig	  frem,	  men	  den	  venstre	  flankebevægelse	   lykkedes	  

ikke	  vel,	  thi	  da	  vi	  kom	  til	  Øvre	  Stolk,	  var	  den	  besat	  af	  5.	  bataljon	  slesvig-‐holstenere	  

samt	  et	  batteri,	  der	  da	  2	  bataljoner	  af	  brigaden	  var	  fremrykket,	  brød	  frem	  med	  en	  

voldsomhed	   uden	   mage,	   bønderne	   fyrede	   ligeså	   galt	   som	   soldaterne	   på	   os,	   ja	  

endog	  koner	  og	  børn!	  Notorisk!	  Her	  faldt	  dødelig	  såret	  af	  en	  sådan	  kæltrings	  kugle	  

vor	  tapre	  ædle	  bataljonskommandør	  Trepka,	  samt	  den	  dygtige	  flinke	  kommandør:	  

Oberst	  Læssøe,	  Generalmajor	  Schleppegrell24	  og	  den	  fortjenstfulde	  stabschef	  kap-‐

tajn	  Kranold.25	  Imidlertid	  kraften	  hos	  den	  danske	  lammes	  ikke	  så	  let,	  vel	  udbredte	  

skrækken	  sig	  ved	  at	  se	  de	  mange	  blodige	  ofre,	  men	  harmen	  opvækkedes	  også	  og	  

frem	   stormede	   vore	   med	   et	   raseri	   uden	   lige,	   fjenden	   kunde	   ikke	   modstå,	   men	  

                                       
24	  De	  to	  berømte	  officerer	  oberst	  V.	  H.	  F.	  A.	  Læssøe	  (1811-‐1850)	  og	  generalmajor	  F.	  A.	  Schleppegrell	  (1792-‐
1850).	  
Vilhelm	  Richter	  (1897),	  s.	  45	  og	  147.	  
25	   Kaptajn	   Vilhelm	  Henrik	   August	   Kranold	   (1818-‐1850)	   var	   ved	   sin	   død	   stabschef	   ved	   2.	   brigade.	   Vilhelm	  
Richter	  (1897),	  s.	  9.	  
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måtte	   trække	   sig	   tilbage	   hen	   imod	   Isted	   By,	   atter	   her	  måtte	   kræfter	   anvendes,	  

idet	  de	  havde	  opkastet	  store	  batterier	  ved	  landevejen	  der	  fører	  til	  Slesvig,	  og	  disse	  

var	  i	  stand	  til	  at	  bestryge	  hele	  den	  vej	  bataljonerne	  nødvendigvis	  måtte	  rykke	  frem	  

af,	  dog	  også	  dette	  sted	  blev	  tagen,	  og	  en	  uendelig	  mængde	  ofre	  betegnede	  ste-‐

det.	  Dette	  var	  det	   sidste	  punkt	  og	   fjendens	  armé	  var	  næsten	  opløst,	  vor	  artilleri	  

rykkede	  nu	   frem	  og	  gav	  dem	  den	  sidste	  bekomst	  og	  hele	  kolonner	  af	  sårede	  og	  

døde	  blev	  liggende,	  vi	  rykkede	  lige	  mod	  byen	  Slesvig	  der	  ikke	  gav	  så	  meget	  som	  et	  

kny	  fra	  sig.	  Men	  hvilket	  syn	  frembød	  den	  hele	  egn	  ikke?	  I	  de	  12	  timer	  attakken	  va-‐

rede	  opholdt	  jeg	  mig	  ved	  ambulancen	  og	  så	  de	  hundrede	  der	  som	  døde	  og	  sårede	  

blev	  bragte	  bort.	  Dernæst,	  da	  vi	  rykkede	  frem	  til	  Slesvig,	  hvilke	  masser	  af	  døde	  lå	  

der	  ikke	  af	  begge	  partier,	  hvilke	  dynger	  af	  våben,	  lædertøj,	  døde	  heste,	  ituskudte	  

affutager	  og	  rapperter,	  hjul	  etc.	  og	  dernæst,	  hvorledes	  så	  byerne	  ud	  tror	  du?	  Hen	  

ved	  30	  rygende	  og	  endnu	  ej	  udslukte	  ruiner	  af	  de	  stolteste	  og	  smukkeste	  huse	  var	  

det,	  der	  betegnede	  vor	  vej,	  kommer	  nu	  dertil	  at	  vi	  passerede	  vejen	  om	  natten	  hen	  

ved	  kl.	  1	  så	  kan	  du	  indse	  hvilket	  indtryk	  dette	  efterlod	  på	  mig,	  et	  indtryk,	  der	  sted-‐

se	  med	  gru	  vil	  erindres	  af	  mig.	  Mange,	  mange	  dyrebare	  ofre	  har	  denne	  sejr	  kostet	  

os,	  tabet	  ved	  vor	  brigade	  beløber	  sig	  cirka	  til	  900	  mand	  og	  30	  officerer	  og	  jeg	  er	  

temmelig	  sikker	  på	  at	  hele	  armeens	  tab	  beløber	  sig	   i	  det	  mindste	  til	  3.000	  mand	  

døde	  og	  sårede.	  Imidlertid	  vær	  du	  forsikret	  om	  at	  de	  fjendtlige	  have	  mistet	  endnu	  

mere	  og	  navnlig	  ved	  deres	  retirade,	   thi	  der	   faldt	  hele	  kolonner	  ved	  vort	  artilleris	  

skydning,	  her	  i	  byen	  Slesvig	  befinder	  sig	  3	  store	  bygninger	  fulde	  af	  sårede	  Slesvig-‐

holstenere	  hen	  ved	  2.500,	  og	  hvor	  mange	  er	  nu	  ikke	  transporterede	  til	  Rendsborg,	  

hen	  ved	  1000	  fanger	  er	  tagne,	  heriblandt	  flere	  officerer,	  samt	  4	  kanoner.	  Batteriet	  

Baggesen	  mistede	  i	  begyndelsen	  af	  slaget	  2	  kanoner,	  men	  vi	  erobrede	  dem	  atter	  

tilbage.26	  	  

Du	  vil	  af	  dette	  se	  hvor	  blodigt	  en	  batalje	  dette	  har	  været,	  og	  desværre	  end-‐

nu	  mere	   forestår	  os.	   Jeg	  skal	   så	  hurtigt	  som	  muligt	  meddele	  dig	  når	  noget	  sker,	  

det	  gå	  som	  det	  vil.	  

Når	  du	  skriver	  Richard	  til	  hils	  ham	  så	  mange	  gange,	  jeg	  har	  knap	  tid	  at	  skrive	  

Eder	  til	  kære	  forældre,	  endsige	  andre.	  I	  lang	  tid	  og	  ikke	  siden	  jeg	  drog	  fra	  Als	  har	  

jeg	  hørt	  noget	  hjemmefra,	  skriv	  lidt	  så	  snart	  som	  muligt	  til	  din	  hengivne	  og	  kærlige	  

søn	  

August	  

	  

Med	  mange	  hilsner	  til	  alle,	  men	  især	  til	  dig,	  moder	  og	  børnene,	  slutter	  jeg	  i	  det	  jeg	  

beder	  at	  vi	  ret	  snart	  alle	  kan	  gense	  hinanden	  i	  bedre	  tider	  din	  August	  

                                       
26	  Tabene	  på	  dansk	  side	  var	  845	  døde,	  2.405	  sårede	  og	  368	  fanger,	  mens	  de	  slesvig-‐holstenske	  tab	  udgjor-‐
de	  534	  døde,	  1.202	  sårede	  og	  1.072	  fanger.	  Johannes	  Nielsen	  (1993),	  s.	  54.	  
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P.S.	  Det	  er	  i	  grunden	  noget	  jaskeri,	  men	  du	  undskylder,	  du	  kender	  min	  skrivestue,	  

den	  er	  simpel.	  

	  

*	  

	  

København	  den	  1.	  august	  1850.	  

Min	  kære	  August.	  

	  

Seks	  dage	  efter	  at	  sejren	  ved	  Isted	  havde	  fundet	  sted,	  modtog	   jeg	  dit	  brev,	  som	  

var	  dateret	  d.	  26.	   juli,	  hvorledes	  vi	  herhjemme	  i	  de	  dage	  vare	  til	  mode,	  overlader	  

jeg	  til	  dig	  at	  bedømme,	  i	  hele	  seks	  dage	  og	  nætter	  vare	  vi	  prisgivne	  de	  grueligste	  

følelser,	  vi	  tænkte	  dig	  allerede	  enten	  truffet	  af	  en	  fjendtlig	  kugle,	  eller	  på	  et	  laza-‐

ret	  våndende	  dig	   i	  smerte.	  Din	  fætter	  Christian	   løb	  omkring	   i	  byen	  for	  at	  opsøge	  

sårede	  af	  13.	  bataljon.,	  hos	  dem	  erfarede	  han	  at	  du	   ikke	  havde	  været	  med	  i	  kam-‐

pen	  og	  denne	  efterretning	   tog	  en	   tung	  sten	  af	  vore	  hjerter,	  men	  –	  dagen	  derpå	  

modtog	  jeg	  brev	  fra	  Richard,	  hvori	  han	  melder	  os	  at	  løjtnant	  Skibsted27	  ved	  et	  be-‐

søg	  i	  Flensborg	  har	  erfaret	  at	  du	  var	  fangen.	  Hvorvel	  en	  sådan	  tilstand	  ingenlunde	  

kunne	  kaldes	  behagelig,	  så	  var	  den	  dog	  langt	  at	  foretrække	  for	  enten	  døden	  eller	  

lemlæstelse	  og	  så	  dybt	  vare	  dine	  stakkels	  forældre	  allerede	  sunket	   i	  fortvivlelsen	  

at	  vi	  ordentlig	  fandt	  en	  beroligelse	  ved	  denne	  efterretning.	  Men	  Gud	  havde	  hørt	  

vore	  inderlige	  bønner,	  han	  havde	  set	  de	  tårer,	  som	  skæbnens	  hårde	  slag	  afpresse-‐

de	  vore	  øjne,	  han	  vendte	  alt	  til	  det	  bedre.	  Efter	  at	  vi	  således	  havde	  hengivet	  os	  til	  

den	   tanke,	   at	   du	   nu	   var	   fjendens	   bytte	   og	   til	   alle	   de	   relationer	   som	   bekymrede	  

forældre	  er	  så	  tilbøjelige	  til	  at	  udfinde	  i	  slige	  tilfælde,	  da	  det	  sidste	  håb	  om	  et	  par	  

ord	  fra	  dig	  aldeles	  var	  udslukket,	  da	   -‐	   -‐	  tænk	  dig	  hvilken	  overraskelse,	  da	  kom	  en	  

engel	   i	   rød	  kjole	  og	   sølvkvaster	  på	  kraven	   ind	  ad	  porten	  med	  brev	   fra	  vor	   tabte	  

men	  genfundne	  søn,	  med	  ansigtet	  fuld	  af	  sæbe	  (jeg	  sad	  netop	  og	  barberede	  mig)	  

rev	   jeg	  seglet	  op	  og	   læste	  dit	  velsignede	  brev,	   -‐	  vi	  græd	  atter	  August,	  men	  trøst	  

dig,	  denne	  gang	  var	  det	  glædestårer,	  du	  havde	  ingen	  skyld	  i	  dine	  forældres	  sorg,	  

thi	  brevet	  var	  skrevet	  dagen	  efter	  slaget.	  

Du	  har	  i	  disse	  par	  dage	  erfaret	  meget,	  du	  har	  deltaget	  i	  en	  krig	  hvor	  den	  ene	  

broder	  myrdede	  den	  anden,	  du	  har	  set	  den	  menneskelige	  elendighed	  i	  sit	  værste	  

vrængebillede	  og	  hvorvel	  synet	  var	  afskyeligt,	  ville	  du	  dog	  sikkert	  for	  intet	  i	  verden	  

bortgive	  det,	  du	  har	  i	  den	  korte	  tid	  i	  sandhed	  samlet	  stof	  for	  samtale	  for	  et	  helt	  liv.	  

-‐	  Din	  brave	  kommandør	  Trepka	  faldt	  for	  en	  snigmorders	  kugle,	  jeg	  har	  hørt	  det,	  du	  

mistede	  en	  god	  ven,	  armeen	  en	  dygtig	  officer,	  hvem	  ved	  hvor	  mange	  der	  endnu	  

                                       
27	  Ukendt	  officer.	  
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skal	  ofres?28	  -‐	  Dog	  lad	  os	  ikke	  foregribe	  tider,	  General	  Willisen	  har	  i	  en	  af	  sine	  man-‐

ge	  proklamationer	  beråbt	  sig	  på	  at	  ”forsynet	  vil	  lade	  den	  retfærdige	  Sag	  sejre”,	  vi	  

sejrede	  og	  i	  sandhed	  den	  retfærdige	  Sag	  vandt.29	  

Og	   nu	   lev	   vel	   kære	   August,	  mange	   kærlige	   hilsner	   fra	  moder	   og	   dine	   sø-‐

skende,	  onkel	  og	  tante	  Bauer	  beder	  mig	  især	  om	  at	  frembære	  deres	  mange	  hjerte-‐

lige	  ønsker	  for	  de	  komne	  dage,	  deres	  venlige,	  velmente	  deltagelse	   i	  vor	  sorg	  var	  

en	  sand	  lindring,	  de	  bede	  med	  os	  om	  at	  den	  Gud	  der	  hidtil	  har	  bevaret	  dig,	  fremde-‐

les	  vil	  gøre	  det	  samme.	  Endnu	  engang:	  Lev	  vel	  

din	  Fader	  

PS.	  Et	  brev,	  som	  jeg	  tidligere	  skrev	  dig	  til	  (jeg	  tror	  den	  24.	  juli)	  har	  du	  måske	  endnu	  

ikke	  fået,	  jeg	  adresserede	  det	  ligesom	  dette.	  

PS.	  Richard	  der	  i	  lang	  tid	  har	  ligget	  ved	  Holnæs,	  sejlede	  den	  28.	  juli	  til	  Eckernförde,	  

jeg	  har	  allerede	  i	  et	  brev	  i	  går,	  hvori	  jeg	  fortæller	  ham	  at	  du	  står	  velbeholden	  ved	  

Dannevirke,	  hilst	  ham	  fra	  dig.	  Den	  stakkels	  dreng,	  han	  har	  været	  så	  bekymret	  for	  

dig.	  
	  

*	  
	  

Slesvig	  den	  6.	  august.	  1850	  

Kære	  fader.	  

	  

Begge	  dine	  breve	  af	  24.	  juli	  som	  1.	  august	  er	  komne	  mig	  i	  hænde	  og	  jeg	  takker	  ret	  

mange	  gange	  for	  dem,	  af	  det	  sidste	  ser	   jeg	  at	   jeg	  både	  skulle	  være	  såret	  og	  fan-‐

gen,	  nej	  Gud	  ske	  lov	  ingen	  af	  delene	  og	  jeg	  har	  aldrig	  befunden	  mig	  bedre	  end	  den	  

dag	  i	  dag.	  Det	  er	  mærkelig,	  der	  gives	  mennesker	  hvis	  største	  fornøjelse	  består	  i	  at	  

”lave”	  private	  historier	  uden	  hensyn	  hvad	  følger	  det	  kan	  have,	  således	  f.eks.,	  når	  

man	  spørger	  en	  sådan:	  ”Har	  du	   ikke	  set	  min	  broder	  efter	  den	  eller	  den	  affære?”	  

svarer	  han	  rask:	  ”Jo	  desværre	  han	  er	  såret	  og	  jeg	  har	  selv	  set	  ham	  blive	  kørt	  til	  det	  

eller	  det	   lazaret”	  osv.	  Når	  sådanne	  mennesker	  vidste	  hvor	  ofte	  de	  sårede,	   ja	  må-‐

ske	  mange	  gange	  dræbte	  en	  sørgende	  fader	  eller	  moder,	  når	  de	  vidste	  hvilken	  be-‐

kymring,	  uro	  og	  smerte,	  der	  ofte	  vil	  opstå	  i	  en	  familie	  ved	  således	  at	  meddele	  ryg-‐

ter	  der	   ingenlunde	  er	  hjemlede,	  da	  ville	  de	  vistnok	  vogte	  dem	  for	  sladder	  der	  al-‐

drig	  kan	  være	  til	  glæde	  for	  nogen,	  men	  som	  oftest	  til	  skade	  for	  mange,	  -‐	  dog	  lad	  

det	  hele	  være	  glemt,	   jeg	  er	  endnu	   rask	  og	   fri	  og	  det	  er	  det	  væsentligste.	  Endnu	  

ligger	  vi	  alle	  her	  ved	  Slesvig	  idet	  brigaderne	  skiftevis	  afveksler	  med	  at	  bivuakere	  i	  2	  

                                       
28	  Her	  baserer	  Johan	  Daniel	  Bauer	  sin	  viden	  på	  sladderhistorier	  i	  København.	  Oberst	  Trepka	  faldt	  ved	  Øvre	  
Stolk	  under	  regulær	  kamp.	  M.	  Vesterdal:	  Slaget	  ved	  Isted	  25.	  juli	  1850,	  København	  1978,	  s.	  27.	  
29	  Den	  øverstbefalende	   for	   den	   slesvig-‐holstenske	   hær	   var	   den	  preussiske	   general	  Wilhelm	   von	  Willisen	  
(1790-‐1879),	  der	  i	  sine	  ungdomsår	  tillige	  havde	  deltaget	  i	  Napoleonskrigene.	  
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dage	  og	  kantonnere	  i	  byen	  i	  2	  dage.	  I	  de	  to	  dage	  jeg	  ligger	  i	  byen	  boer	  jeg	  i	  Ritme-‐

ster	  Hans	  Holsteins30	  lejlighed,	  en	  1.	  sals	  etage	  i	  en	  stor	  gård,	  en	  lejlighed,	  hvor	  der	  

findes	  alt	  hvad	  et	  menneske	  kan	  ønske	  for	  sin	  bekvemmelighed,	  her	  findes	  læne-‐

stole	   med	   kniplinger,	   alle	   stolene	   med	   krølhår	   og	   fjer,	   her	   er	   forlogi	   ano	   af	  

Marschall,	   kort	   alt	   her	   er	   elegant.	   Stemningen	   i	   byen	  er	   forknyt,	   vi	   have	   fået	   en	  

pladskommandant	  du	  Plat	  (oberstløjtnant),	  der	  ikke	  er	  at	  spøge	  med,31	  han	  tvinger	  

de	  sortklædte	  damer	  til	  at	  sy	  et	  dannebrogsflag,	  der	  er	  bestemt	  til	  at	  veje	  fra	  Got-‐

torp	  Slot,	  en	  ølbrygger	  ville	  ikke	  sælge	  sit	  øl	  til	  nogle	  fredericianere	  der	  var	  komne	  

herned	  med	  gaver	  til	  12.	  &	  13.	  bataljon,	  straks	  blev	  fyren	  tagen	  ved	  vingebenet	  og	  

øllet	  solgt	  og	  således	  må	  det	  også	  være,	  før	  vare	  de	  kæphøje	  og	  trodsede	  os,	  nu	  

har	  bladet	  vendt	  sig.	  Alle	  de	  store	  herrer	  her	  i	  byen	  er	  naturligvis	  rømt	  deres	  vej,	  

damerne	  er	   ravnsorte,	  og	  mange	  af	  dem	  er	  blevne	   til	  gangkjærtinger	  dvs.	  de	  gå	  

ind	   på	   Lazarettet	   og	   pleje	   og	   husvale	   de	   fangne	   insurgenter,	   et	   strengt	   afson-‐

dringssystem	  mellem	  borgerne	  og	  militæret	   finder	  sted,	  og	   taler	  man	  med	  dem,	  

da	   græder	   døtrene	   af	   huset	   i	   almindelighed	   og	   taler	   om	   ”unsere	   Truppen”	  

(Sihhsk);	  thi	  efter	  hvad	  jeg	  kan	  forstå	  er	  de	  mere	  eller	  mindre	  forlovede	  med	  deres	  

noble	  soldater.	  I	  huset	  hvor	  jeg	  bor	  her	  i	  Slesvig	  fandt	  jeg	  et	  lerfad,	  hvor	  en	  poetisk	  

pottemager	  havde	  udgydt	  sig	  således:	  

	  

Hallet	  fest	  Zusammen	  und	  tut	  eure	  Pflicht	  

Lass	  dann	  die	  Dänen	  kommen	  wir	  fürchten	  Sie	  nicht	  

	  

Disse	  vers	  var	  naturligvis	  omslyngede	  med	  schwarz,	  rot,	  goldenen	  blomster,	  kugle	  

m.m.	  Som	  du	  måske	  ved	  er	  politimester	  Schrader	  kommen	  her	   til	  byen	  med	  100	  

bevæbnede	   engle	   (politibetjente).	   Jeg	   tror	   såmænd	  de	   gode	   Slesvigere	   er	  mest	  

bange	  for	  ham.	  Byen	  er	  i	  belejringsstand	  ligesom	  det	  hele	  sydlige	  Slesvig,	  også	  den	  

omstændighed	  kan	  ikke	  give	  noget	  godt	  præg,	  men	  må	  altid	  efterlade	  en	  uhygge-‐

lighed.	  

Forleden	  dag	  var	   jeg	  til	  gudstjeneste	   i	  det	  fri.	  Magister	  Hammerich32	  holdt	  

gudstjeneste	  i	  anledning	  af	  slaget	  den	  24.	  og	  25.,	  Jeg	  kan	  ikke	  sige	  dig	  hvor	  smukt	  

det	  var,	  tænk	  dig	  2	  brigaders	  mandskab	  samlede	  i	  en	  firkant	  og	  i	  den	  ene	  side	  op-‐

rejst	  en	  smagfuld	  prædikestol	  af	  grønt,	  den	  stilhed	  som	  herskede	  over	  denne	  sce-‐

ne	  blev	  kun	  afbrudt	  af	  talernes	  virkeligt	  højst	  gribne	  ord,	  og	  over	  den	  hele	  uover-‐

skuelige	  gruppe	  kastede	  solen	  sine	  sidste	  stråler	   før	  den	  skjulte	  sig	   for	  den	  dag.	  

                                       
30	  Ukendt	  officer.	  
31	  Oberstløjtnant	  Peter	  Henrik	  Claudi	  du	  Plat	  (1809-‐1864)	  havde	  siden	  januar	  1850	  været	  kommandør	  for	  2.	  
forstærkningsbataljon	  og	  fået	  rang	  af	  oberstløjtnant.	  Under	  Krigen	  1864	  omkom	  han	  ved	  stormen	  på	  Dyb-‐
bøl	  skanser.	  Vilhelm	  Richter	  (1897),	  s.	  104.	  
32	  Den	  senere	  professor	  i	  kirkehistorie	  ved	  Københavns	  Universitet,	  P.	  F.	  A.	  Hammerich	  (1809-‐1877).	  
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Efter	  endt	  prædiken	  blev	  af	  den	  hele	  menneskemasse	  afsunget	  to	  salmer,	   ledsa-‐

get	  af	  brigademusikken,	  og	  nu	  skiltes	  de	  atter	  ad	  tyst	  og	  stille	  og	  enhver	  vandrede	  

hjem	  og	  mange	   tænkte	  på	  hvad	  der	  var	  bleven	  sagt,	   tænkte	  på	  de	  kammerater,	  

der	  ikke	  er	  mere	  og	  bad	  til	  den	  Alstyrende	  om	  ret	  snart	  at	  lade	  fred	  hvile	  over	  lan-‐

det	  at	  vi	  atter	  kunne	  gense	  dem	  som	  vi	  så	  længe	  have	  savnet.33	  

Og	  nu	  til	  sidst	  alle	  mine	  kære	  være	  I	  ret	  af	  hjertet	  hilset	  af	  den	  der	  tænker	  

på	  Eder	  først	  og	  sidst,	  af	  Eders	  hengivne	  kærlige	  

August	  

Dette	  P.S.	  stod	  i	  marginen	  på	  første	  side.	  

Vel	  er	  det	  postscriptum	  og	  det	  står	  dog	  på	  1.	  side,	  men	  det	  er	  af	  mangel	  på	  plads.	  

Der	  er	  ingen	  rigtig	  tråd	  i	  hele	  brevet,	  det	  er	  kun	  abrupta,	  du	  undskylder	  nok,	  man	  

må	  skynde	  sig	  når	  man	  vil	  have	  noget	  skrevet,	  og	  derfor	  har	  man	  ikke	  den	  tilbørli-‐

ge	  tid	  til	  at	  tænke	  rigtig	  derover.	  

D.	  søn	  
	  

*	  
	  

København	  den	  12.	  August	  1850.	  

Min	  kære	  August.	  

	  

Jeg	  har	  i	  dag	  modtaget	  et	  kært	  brev	  fra	  dig.	  Moder	  begyndte	  allerede	  så	  snart	  at	  

spørge,	  ”hvornår	  mon	  vi	  får	  brev	  fra	  August”	  –	  endelig	  kom	  det,	  men	  fandt	  des-‐

værre	  moder	  ikke	  fuldkommen	  rask,	  de	  senere	  dages	  begivenheder	  have	  desvær-‐

re	   forstyrret	   hendes	   helbred	   og	   der	   skal	   længere	   tid	   til	   at	   genoprette	   det,	  med	  

Guds	  hjælp	   kommer	  hun	   sig	  nok.	   Imedens	   frygten	   for	  dig	   således	   er	  os	  betaget	  

herhjemme,	  finder	  den	  endnu	  sted	  hos	  din	  broder	  Richard,	  i	  dag	  modtog	  jeg	  atter	  

brev	   fra	   ham,	   hvori	   han	   underretter	  mig	   om	   at	   han	   endnu	   ikke	   har	   fået	   at	   vide	  

hvorledes	  det	  er	  gået	  dig	  ”Det	  er	  en	  sørgelig	  uvished	  at	  gå	  i”	  skriver	  han,	  ”jeg	  ved	  

intet	  sikkert	  om	  vor	  kære	  August,	  Gud	  give	  der	  ingen	  ulykke	  er	  tilstødt	  ham,	  det	  er	  

min	   daglige	   bøn	   til	   Gud!”	   –	   Allerede	   dagen	   efter	   jeg	  modtog	   dit	   første	   brev	   fra	  

Dannevirke,	  skrev	  jeg	  ufortøvet	  til	  ham,	  jeg	  forespurgte	  mig	  på	  posthuset	  om	  man	  

kunne	  lade	  breve	  gå	  til	  Eckernförde,	  thi	  derhen	  skulle	  Thetis34,	  han	  har	   imidlertid	  

ikke	  fået	  mit	  brev	  endnu	  den	  6.	  August,	  jeg	  vil	  derfor	  anmode	  dig	  om	  at	  skrive	  ham	  

et	  par	  ord	  til	  om	  hvorledes	  du	  har	  det,	  for	  at	  berolige	  hans	  sind,	  det	  vil	  måske	  lyk-‐

kes	  dig	  bedre	  end	  mig,	  da	  du	  er	  ham	  nærmere.	  Ekspeditionen	  til	  Eckernförde	  har	  

                                       
33	   På	   Frederiksborgmuseet	   findes	   en	   lignende	   feltgudstjeneste	   skildret	   ved	   et	  maleri:	   ”Feltgudstjeneste	  
ved	  Dannevirke	  efter	  slaget	  ved	  Isted	  1850”	  med	  inventarnummer	  A	  6999.	  Jørgen	  Paulsen:	  Billeder	  fra	  tre-‐
årskrigen	  1848-‐1849-‐1850,	  København	  1952,	  s.	  147-‐148.	  
34	  Fregatten	  Thetis.	  
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for	  Richard	  været	  meget	  interessant,	  han	  hentede	  nemlig	  de	  så	  ofte	  omtalte	  stor-‐

ankre	  fra	  Christian	  VIII35	  hvoraf	  et	  sågar	  var	  indmuret	  i	  kirken	  til	  evig	  erindring	  om	  

de	  danskes	  nederlag.	  Hos	  købmændene	  i	  byen	  har	  han	  ligeledes	  tilbagefordret	  en	  

del	  gods	  tilhørende	  skibet	  Christian	  VIII.	  Alt	  brugbart	  materiale,	  de	  fleste	   indbyg-‐

gere	   i	   denne	   rede,	   bærer	   fingerringe,	   forarbejdet	   af	   skibets	   strandingsgods	   til	  

minde	  om	  deres	  glorværdige	  sejr,	  (?)	  lad	  dem	  i	  Guds	  navn	  beholde	  disse	  prydelser,	  

så	  meget	  mere	  som	  de	  er	  det	  eneste	  trofæ	  de	  har,	   ikke	  erobret,	  men	  opfisket	  af	  

havets	  bund	  fra	  Danmark,	  ikke	  slesvig-‐holstenerne	  have	  besejret	  os,	  men	  elemen-‐

terne,	  Danmarks	  ære	  blev	  ikke	  opgivet,	  selv	  da	  den	  sidste	  planke	  brast;	  først	  efter	  

at	  det	  stolte	  orlogsskib	  af	  græmmelse	  over	  det	  lidte	  uheld,	  dukkede	  sit	  hoved	  un-‐

der	  bølgen,	  og	  tyskerne	  således	  forvissede	  om	  at	  ingen	  levende	  dansk	  længer	  var	  

ombord	  der	  kunde	  gøre	  dem	  fortræd,	  da	  først	   for	  de	  som	  sultne	  ravne	  over	  det	  

døde	  skrog	  og	  huggede	  i	  dets	  indvolde.	  –	  Lad	  dem	  beholde	  dette	  legetøj,	  det	  bli-‐

ver	  med	  Guds	  hjælp	  både	  det	  første	  og	  det	  sidste,	  de	  kan	  nok	  trænge	  til	  et	  styrk-‐

ningsmiddel	  efter	  hvad	  der	  siden	  den	  tid	  er	  passeret.	  –	  Kan	  du	  erindre	  slutningen	  

af	  mit	   sidste	  brev	   til	  dig?	   	   Ikke	  –	   så	   læs	  det	   igennem	   igen,	  –	  man	  beråber	   sig	  på	  

Guds	  bistand,	  hvis	  deres	  sag	  er	  den	  retfærdige,	  –	  siden	  den	  tid	  slog	  lynilden	  ned	  i	  

deres	  lejr,	  de	  tabte	  det	  mindeværdige	  slag	  ved	  Isted,	  to	  bataljoner:	  af	  deres	  næg-‐

tede	  at	  gå	  mod	  fjenden	  og	  nu	  det	  sidste,	  laboratoriets	  eksplosion,36	  i	  sandhed	  der-‐

som	  deres	  appel	  til	  forsynet	  ikke	  ganske	  er	  på	  skrømt,	  dersom	  de	  ikke	  leger	  med	  

slige	   talemåder,	   ligesom	   de	   hidtil	   have	   leget	  med	   deres	   brødres	   liv	   og	   velfærd,	  

dersom	  blot	  en	  gnist	  af	  redelig	  følelse	  endnu	  er	  til	  stede	  hos	  dem,	  da	  må	  synes	  mig	  

et	  så	  alvorligt	  fingerpeg	  bringe	  dem	  til	  eftertanke.	  	  

Jeg	   ville	   gerne	  meddele	   dig	   nyheder	   fra	   København,	  men	   desværre	   intet	  

ved	   jeg	  der	   fortjener,	  eller	  bør	  omtales,	   thi	  at	   folk	   føder	  og	  dør	  som	  f.eks.	  Mad.	  

Krogh	  og	  Stranboe	  har	  alt	   længe	  været	  skik	  og	  brug,	  selv	  ægteskab	  mellem	  høje	  

og	  lave,	  kan	  heller	  ikke	  fortjene	  nogen	  særlig	  opmærksomhed,	  om	  endog	  et	  enkelt	  

af	  disse	  snarere	  fortjente	  navn	  af	  uægteskab.37	  

Hvor	  har	  du	  gjort	  af	  din	  vidtløftige	  brevveksling?	  Har	  du	  tilintetgjort	  den,	  el-‐

ler	  har	  du	  under	  forsegling	  ladet	  den	  blive	  tilbage	  i	  dit	  vinterkvarter?	  De	  to	  år	  af	  dit	  

liv	   som	  du	  har	   tilbragt	   i	   krigen,	  er	   så	  betydningsfulde	   for	  din	  hele	   fremtid,	  at	  et-‐

                                       
35	  Under	  affæren	  i	  Eckernförde	  Fjord	  den	  4.	  april	  1849	  var	  linjeskibet	  Christian	  VIII	  og	  fregatten	  Gefion,	  i	  et	  
forsøg	  på	  at	  bekæmpe	  preussiske	  landbatterier,	  blevet	  tvunget	  til	  overgivelse	  som	  følge	  af	  den	  fjendtlige	  
beskydning	  og	  uheldige	  vejrforhold.	  Orlogsskibet	  var	  sprunget	  i	  luften	  og	  fregatten	  blevet	  erobret.	  Det	  var	  
et	  stort	  prestigetab	  for	  den	  danske	  flåde,	  hvorfor	  den	  sendte	  denne	  nye	  ekspedition	  til	  Eckernförde	  Fjord	  i	  
1850	  for	  at	  kræve	  krigsbyttet	  tilbage.	  
36	  Den	  7.	  august	  1850	  eksploderede	  ”Laboratoriums”,	  som	  var	  en	  ammunitionsfabrik	  i	  Rendsborg,	  der	  for-‐
synede	  den	  slesvig-‐holstenske	  hær.	  122	  omkom	  i	  forbindelse	  med	  eksplosionen.	  
37	  Her	  hentydes	  til	  ægteskabet	  mellem	  Frederik	  VII	  og	  Louise	  Rasmussen,	  den	  senere	  Grevinde	  Danner.	  De	  
var	  blevet	  gift	  den	  7.	  august	  1850.	  
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hvert	  synligt	   tegn	   fra	  den	  tid,	  må	  have	  værd	   for	  dig,	  når	  du	  som	  aldrende	  mand	  

engang	  sidder	  ved	  din	  egen	  arne,	  omgivet	  af	  en	  yngre	  slægt	  –	  kone	  og	  børn,	  der	  

lytte	  på	  din	   fortælling	  om	  hvad	  du	  har	  oplevet,	   da	   vil	   disse	  breve	   styrke	  din	  hu-‐

kommelse	  og	  måske	  fremkalde	  en	  levende	  erindring	  om	  de	  fra	  hvem	  de	  kom.	  

Du	  hilses	  uendelige	  ofte	  af	  din	  kære	  moder,	  dine	  søstre	  og	  	  

din	  fader	  

J.	  D.	  Bauer	  

	  

	  

*	  

	  

Slesvig	  den	  13.	  August	  1850.	  

Kære	  fader.	  

	  

Efter	  at	  være	  kommen	  til	  byen	  igen	  efter	  4	  dages	  bivuak	  finder	  jeg	  atter	  god	  lejlig-‐

hed	  til	  at	  skrive	  et	  par	  ord	  hjem	  og	  det	  så	  meget	  mere,	  som	  vi	  have	  haft	  en	  lille	  af-‐

fære	   siden	   du	  modtog	  mit	   sidste	   brev.	   Den	   sidste	   dag	   før	   vi	   forlod	   byen	   sidst,	  

modtog	  vi	  ordre	  i	  forbindelse	  med	  brigaden	  at	  foretage	  en	  rekognoscering,	  samti-‐

dig	   dermed	   skulde	   udføres	   en	   fouragering	   i	   det	   større	   eller	   som	   franskmanden	  

(rigtignok	  i	  større	  udstrækning)	  vilde	  kalde	  en	  razzia.	  Som	  følge	  heraf	  marcherede	  

13.	  Bataljon,	  batteriet	  Wegner	  og	  1	  regiment	  kavaleri	  ad	  chausseen	  til	  Rendsborg	  

hen	  ad	  Sorgbruck,	  medens	  hen	  ved	  3	  bataljoner	  og	  1	  batteri	  gik	  over	  Øvre	  Stolk,	  

Klein	  og	  Graf	  Brekendorf	  løs	  på	  Stenten,	  og	  en	  tredje	  kolonne	  gik	  endnu	  østligere	  

over	  Ascheffel	  mod	  Steinsichen,	  når	  da	  alle	  afdelinger	  efter	  tilbørligt	  at	  have	  holdt	  

forbindelse	  med	  hinanden	  havde	  nået	  bestemmelsesstederne,	  skulle	  der	  angribes	  

og	   søges	   at	   trænge	   fjenden,	   i	   dette	   tidsrum	   skulle	   hen	   ved	   200	   vogne	   køre	   til	  

Kropp,	  Oschlag,	  Alt	   Bernbeck,	  Damendorf,	   Brekendorf,	  Nordby	  og	   fouragere	  og	  

efter	  endt	  fouragering	  skulle	  afdelingerne	  da	  trække	  sig	  tilbage.	  Den	  hele	  ekspedi-‐

tion	  lykkedes,	  dog	  blev	  vor	  venstre	  flanke	  ved	  tilbagetoget	  dygtig	  trængt	  og	  vi	  mi-‐

stede	   en	   del	   folk,	   som	   blev	   sårede,	   ligesom	   kaptajn	   Hammelev	   af	   6.	   Forstærk-‐

ningsbataljon	  blev	   skudt	   og	   døde38,	   den	   13.	   Bataljon	   havde	   kun	   1	   og	   regimentet	  

også	  1.	  Aldrig	  nogensinde	  har	   jeg	  været	  så	  nær	  Rendsborg	  som	  i	  dag.	  Jeg	  kunne	  

med	  blotte	  øjne	  se	  2	  kirker,	  møller	  på	  voldene	  m.m.	  Vi	  var	  ikke	  heller	  mere	  end	  ¾	  

mil	  derfra.	  Det	  er	  for	  resten	  en	  mærkelig	  egn	  syd	  for	  Slesvig,	  ikke	  en	  bakke,	  ikke	  en	  

myretue	  næsten	  ser	  du,	  hele	  terrænet	  er	  så	  fladt	  som	  et	  stuegulv	  og	  derhos	  gold	  

og	  øde,	   ikke	  som	  det	   landskab,	  der	  allerede	  er	   i	   vore	  hænder	  ser	  du	  stort	   svært	  

                                       
38	  Peter	  Henrik	  Hammeleff	   (1817-‐1850)	  havde	  siden	   10.	   januar	   1850	  været	  kaptajn	   i	  6.	   reservebataljon	  og	  
omkom	  under	  rekognoscering	  ved	  Stenten	  Møller	  den	  8.	  august	  1850.	  Vilhelm	  Richter	  (1896),	  s.	  158.	  
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korn	  og	  grønne	  enge,	  nej	  en	  bar	  brakmark,	  en	  stor	  lynghede	  og	  mange	  svære	  tør-‐

vemoser	  er	  de	  variationer	  der	  møder	  øjet.	  En	  kuriositet	  ved	  husene	  her	  er,	  at	  der	  

ingen	  skorsten	  findes,	  jeg	  kan	  se	  at	  moder	  når	  hun	  hører	  dette,	  vil	  forundre	  sig,	  thi	  

for	  en	  husmoder	  er	  en	  skorsten	  i	  et	  hus	  og	  mad	  og	  drikke	  to	  temmelig	  i	  nær	  for-‐

bindelse	  med	  hinanden	  stående	  begreber,	  men	  jeg	  vil	  da	  det	  måske	  kan	  interesse-‐

re	  dig	  give	  en	  flygtig	  skildring	  af	  et	  sådant	  slesvigsk	  bondehus.	  Ser	  du	  først	  træder	  

du	  ind	  igennem	  en	  umådelig	  stor	  dør	  i	  et	  rum,	  thi	  jeg	  tør	  ikke	  kalde	  det	  et	  værelse,	  

og	  se	  her	  hvad	  du	  finder:	  På	  den	  ene	  side,	  ses	  2-‐3	  heste	  at	  stå	  og	  æde,	  ved	  siden	  af	  

dem	  et	  ungkvæg,	  får	  etc.	  på	  den	  anden	  side	  hans	  foder,	  d.	  V.	  Rughalm,	  byg	  dito	  

etc.,	  længere	  hen	  findes	  2	  døre	  på	  hver	  side	  af	  huset,	  videre	  findes	  på	  den	  ene	  side	  

en	  vask,	  på	  den	  anden	  2	  senge	  og	  til	  allersidst	  lige	  i	  baggrunden	  en	  skorsten	  uden	  

træk,	  røgen	  må	  altså	  gå	  langs	  med	  loftet	  og	  ud	  igennem	  de	  3	  beskrevne	  udgange.	  

Af	  dette	  vil	  du	  forstå,	  at	  der	  er	  en	  yndig	  røg	  i	  disse	  huse,	  du	  vil	  fremdeles	  forstå,	  at	  

det	  stadig	  ser	  ud	  som	  der	  er	  ildløs	  i	  disse	  stæder,	  og	  til	  sidst	  at	  loftet	  florerer	  med	  

glandssæd;	   af	  den	  grund	  behøver	  de	   ikke	  heller	   at	   sende	  kød,	   flæsk	  etc.	   til	   røg-‐

manden,	  men	  de	  hænge	  det	  under	  loftet	  og	  ikke	  sjældent	  ses	  hele	  og	  halve	  sider	  

flæsk,	  at	  pryde	  disse	  sorte	  glaserede	  lofter.	  

Den	   slesvigske	   gæstfrihed	   hersker	   her	   for	   resten,	  men	   folkene	   er	   blevne	  

forknytte	  ved	  det	  meget	  militær,	  af	  den	  grund	  er	  de	  til	  dels	  meget	  mistænksom-‐

me,	   især	   da	  mange	   ikke	  militære,	  men	   disse	   røvere	   af	  marketenderne,	   aftvinge	  

dem	  naturalier,	  imidlertid	  hvor	  der	  er	  militær,	  forhindres	  det	  så	  godt	  man	  kan	  ved	  

at	  udsætte	  poster	  for	  at	  hæmme	  sligt.	  Når	  jeg	  siger,	  at	  befolkningen	  er	  forknyt,	  da	  

hidrører	  dette	  just	  ikke	  af,	  at	  sindet	  er	  nedtrykt	  ved	  byrden	  af	  militæret,	  nej,	  de	  er	  

bange,	  det	  er	  måske	  det	  retteste	  udtryk	  på	  deres	  tilstand,	  thi	  det	  er	  min	  overbe-‐

visning,	  at	  hvis	   (som	  Gud	   forbyde),	  vi	  engang	  blev	  nødt	   til	  at	  gå	   tilbage	   igen,	  da	  

ville	  disse	  forknytte	  (?)	  bønder	  være	  de	  første,	  der	  vendte	  brodden	  mod	  os.	  

Hvor	  længe	  vi	  skal	  ligge	  her,	  ved	  jeg	  ikke,	  men	  det	  synes	  at	  skulle	  vare	  no-‐

get	  ved	  endnu,	  thi	  der	  bliver	  bygget	  rigtige	  af	  træ	  opførte	  og	  med	  strå	  tækkede	  

barakker,	  det	  vil	  blive	  en	  kold	  fornøjelse,	  især	  når	  vi	  går	  ind	  i	  september,	  og	  jeg	  kan	  

forsikre,	  at	  dagen	  kan	  være	  meget	  varm,	  som	  midt	  i	  juli	  ja	  ofte	  sådan	  at	  man	  næp-‐

pe	  kan	  trække	  vejret	  og	  natten	  bestandig	  uhyre	  kold	  og	  fugtig,	  at	  dette	  medfører	  

sygdom	  med	   tiden,	   er	   noget	   som	   følger	   af	   sig	   selv	   og	   dog	  må	   jeg	   sige,	   at	  med	  

undtagelse	   af	   kolik	   og	   diarre	   findes	   ingen	   gængs	   sygdom	   ved	   den	   eksisterende	  

armé.	   Du	  har	  da	   sagtens	   læst	  om	  den	   store	   sprængning	  af	   laboratoriet	   i	  Rends-‐

borg,	   efter	  Willesens	   forklaring	   skulde	  man	   antage	   det	   for	  mistro,	  men	   jeg	   kan	  

forsikre,	  at	  det	  har	  meget	  at	  betyde.	  I	  går	  nemlig	  da	  vi	  var	  på	  forpost,	  kom	  2	  bøn-‐

der	  fra	  Rendsborg	  og	  de	  forsikrede,	  at	  der	  næsten	  ikke	  var	  et	  eneste	  tag	  i	  hele	  by-‐
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en,	  der	  var	  helt,	  og	  at	  der	  vare	  beskadiget	  eller	  døde	   imellem	  2-‐300	  mennesker,	  

men	  hvad	  kan	  ikke	  en	  Willesen	  skrive,	  den	  store	  proklamationsmager!39	  

Jeg	  har	  fået	  mange	  breve	  i	  denne	  tid,	  først	  fra	  din	  gode	  broder	  og	  hans	  ko-‐

ne,	  dernæst	  fra,	  ja	  gæt	  engang	  –	  Hannemor,	  fra	  min	  vært	  i	  Nordborg	  har	  jeg	  fået	  

to	  breve	  og	  med	   længsel	   imødeser	   jeg	  en	   lille	  eller	  helst	  stor	  skrivelse	  fra	  dig	  og	  

dem	  alle	  sammen	  derhjemme,	  fortæl	  mig	  løst	  og	  fast,	  jo	  mere	  jo	  bedre.	  Det	  sætter	  

mig	   altid	   tilbage	   i	   den	   kreds,	   hvor	   jeg	   helst	   ønsker	   at	   være,	   det	   er	   et	   glimt	   fra	  

hjemmet,	  fra	  det	  sted	  jeg	  nu	  i	  over	  15	  måneder	  ikke	  har	  set,	  og	  som	  kun	  Gud	  ved,	  

når	   jeg	   atter	   skal	   gense.	  Med	  mange	  hilsener	   til	   hele	  min	   familie,	   din	   broder	   og	  

hans	  kone	  og	  Hanne	   i	  særdeleshed	  vil	   jeg	  slutte	  mit	  brev,	   idet	   jeg	  endnu	  engang	  

ønsker	  mine	  forældre	  og	  søskende	  et	  hjerteligt	  lev	  vel.	  

Og	   endnu	   engang	   vær	   hjerteligt	   hilset	   kære	   forældre	   og	   søskende	   af	   Eders	   be-‐

standig	  kærlige	  søn	  

August	  

	  

P.	  S.	  	  

Hils	  Clara	  og	  Christian	  fra	  mig	  samt	  fra	  Pl.	  V.	  Gorm40,	  det	  er	  noget	  han	  indstændigt	  

har	  bedt	  mig	  om,	  Gorm	  mener	  og	  jeg	  med	  at	  Christian	  gerne	  kunde	  spendere	  1	  ark	  

papir	  og	  porto	  på	  os.	  

Din	  søn	  

	  

*41	  
	  

Slesvig	  den	  23.	  august	  1850	  

Kære	  fader!	  

	  

Atter	  efter	  4	  ubehagelige	  regnfulde	  dage	  er	  vi	  komne	  tilbage	  til	  byen	  Slesvig,	  hvor	  

jeg	  da	  i	  hvert	  fald	  har	  den	  behagelighed	  at	  have	  tag	  over	  hovedet.	  Jeg	  kan	  aldrig	  

sige	  dig,	  hvilken	  ubehagelig	  fornemmelse	  det	  er	  efter	  om	  aftenen	  at	  være	  krøben	  i	  

svinedunene	  at	  vågne	  op	  med	  en	  dryppen	  af	  koldt	  vand	  på	  næsen,	  halsen	  etc.	  Det	  

er	  en	  ubehagelighed,	  som	  man	  kun	  kan	  forstå,	  når	  man	  har	  prøvet	  det,	  man	  tæn-‐

ker	   jo	   ikke	   i	   søvne	  på,	  at	  man	   ligger	  på	  halm	  og	   i	  en	  barak	  og	   i	  begyndelsen	  når	  

man	   vækkes,	   har	  man	   ingen	   begreb	   om,	   hvad	   denne	   dryppen	   betyder,	   dog	   når	  

man	  har	  fået	  søvnen	  af	  øjnene,	  bliver	  man	  snart	  overtydet	  om,	  hvad	  det	  er	  og	  hvi-‐

len	  er	  naturligvis	  spoleret	  for	  den	  nat.	  Alt	  står	  for	  resten	  her	  ved	  det	  gamle,	  hvad	  

operationerne	   i	  militær	   henseende	   angår,	   vort	   liv	   er	   naturligvis	   som	   følge	   heraf	  

                                       
39	  Den	  i	  note	  28	  omtalte	  øverstbefalende	  for	  den	  slesvig-‐holstenske	  hær.	  
40	  Sandsynligvis	  premierløjtnant	  Christian	  Maro	  Gorm	  (født	  1821).	  Vilhelm	  Richter	  (1896),	  s.	  145.	  
41	  Her	  udelades	  et	  brev	  fra	  Johan	  Daniel	  Bauer	  til	  August	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  18.	  august	  1850.	  
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ensformigt,	  dog	  for	  mig	  har	  det	  haft	  interesse,	  thi	  Richard	  har	  besøgt	  mig.	  Jeg	  lig-‐

ger	  ganske	   roligt	   i	  min	  barak,	  da	  pludselig	  Richard	   træder	   ind,	  du	  kan	  tænke	  dig	  

min	  overraskelse	  og	  glæde.	  Han	  var	  rejst	  fra	  Eckernförde	  kl.	  12	  middag	  efter	  at	  ha-‐

ve	  fået	  én	  til	  at	  overtage	  vagten	  for	  sig	  og	  kom	  til	  mig	  om	  eftermiddagen	  kl.	  3,	  dog	  

desværre	  han	  kunne	  kun	  blive	  hos	  mig	  1	  á	  2	  timer,	  da	  han	  atter	  skulle	  være	  i	  Eck-‐

ernförde	  kl.	  8	  aften.	  Han	  har	  det	  for	  resten	  godt,	  og	  jeg	  skal	  hilse	  alle	  derhjemme	  

mange	  gange	  fra	  ham.	  	  

Dit	  kære	  brev	  af	  18.	  dennes	  har	  jeg	  modtaget	  og	  ser	  deraf,	  at	  Ludvig	  har	  ta-‐

get	  afsked	  med	  denne	  verden,	  hans	  død	  var	  som	  hans	  liv	  –	  gruopvækkende.	  

Du	  anmoder	  mig	  om	  at	  skrive	  Richard	  til,	  det	  er	  allerede	  sket,	  før	  dit	  brev	  blev	  af-‐

sendt,	  og	  jeg	  har	  alt	  siden	  den	  tid	  modtaget	  1	  brev	  fra	  ham	  igen.	  	  

Hr.	  Sørensen	  træffer	   jeg	  tit	  og	  taler	  ofte	  med	  ham,	  men	  du	  ved,	  at	  han	  al-‐

drig	   har	   været	   af	  mine	   folk,	   desuden	   tror	   jeg,	   at	  min	   nærværelse	   generer	   ham,	  

regnskabsføreren	  og	  premierløjtnanten,	  jeg	  siger	  tror,	  det	  er	  kun	  min	  formodning,	  

og	  den	  støtter	   sig	  på,	  at	  der	  er	  noget	  vist	   tilbageholdent	  ved	  ham,	  eller	  –	   skulle	  

han	  måske	  ikke	  endnu	  have	  betalt	  sin	  husleje?	  Så	  vil	  jeg	  antage,	  at	  han	  følte	  en	  vis	  

benovelse	  hver	  gang	  han	  så	  mig,	  –	  for	  øvrigt	  er	  han	  efter	  folks	  snak	  en	  ubehagelig	  

herre,	  der	  er	  i	  det	  mindste	  ingen,	  der	  kan	  lide	  ham.42	  

Hvad	  de	   faste	  nyheder	  angår,	  da	  kender	   jeg	  dem,	  og	   i	   sandhed	  man	  må	  udråbe	  

Iheu!	  

I	   begyndelsen	   af	   dit	   brev	   anmoder	   du	   mig	   om	   at	   underrette	   dig	   om	   jeg	  

trænger	  til	  noget	  tøj	  og	  skal	  jeg	  sige	  min	  mening,	  så	  tror	  jeg	  at	  for	  første	  gang	  i	  mit	  

liv,	  bliver	  jeg	  nødt	  til	  at	  gå	  med	  underbukser,	  vel	  vil	  det	  i	  begyndelsen	  genere,	  men	  

det	  er	  koldt	  om	  natten,	  især	  når	  man	  ligger	  ude	  i	  barakken,	  og	  det	  formeligt	  stor-‐

mer,	  og	  regnen	  pisker	  ned,	  dog	  jeg	  vil	  nærmere	  sige	  dig	  det,	  når	  det	  gøres	  fornø-‐

dent,	  thi	  jo	  længere	  jeg	  kan	  undvære	  dem,	  des	  bedre.	  En	  skjorte	  ville	  da	  ved	  sam-‐

me	  lejlighed	  ikke	  være	  af	  vejen,	  du	  undrer	  dig	  over	  den	  masse	  skjorter	  jeg	  bruger,	  

men	   jeg	  forsikrer,	  at	  efter	  et	  fjerding	  år	  er	  de	  så	  tynde	  som	  silke	  og	  går	   itu	   i	  alle	  

ender	  og	   kanter,	   strømper	   er	   jeg	   ret	   vel	   forsynet	  med.	  Dette	   stykke	   er	   egentlig	  

henhørende	  under	  moders	  departement.	  

Forleden	  Dag	  var	  jeg	  en	  god	  tur	  omkring	  i	  Slesvig,	  og	  hvis	  du	  har	  interesse	  

for	  at	  høre	  om	  byen,	  vil	  jeg	  fortælle	  dig	  lidt	  derom:	  

Byen	  ligger	  i	  en	  halvmåneform	  rundt	  om	  Slien,	  der	  er	  fra	  enden	  af	  Bustorf	  til	  

Holm	  ca.	  ¾	  mil,	   den	  deles	   i	   Frederiksberg,	  Kollfuss,	  Altstadt	  og	  Holm.	   Frederiks-‐

berg	   danner	   den	   nordre	   side	   af	   byen	   tilligemed	   det	   inderste	   ved	   Slien.	   Kollfuss	  

derimod	  danner	  den	  sydlige	  del,	  og	  strækker	  sig	  på	  den	  sydlige	  del	  af	  Slien.	  Lige	  

                                       
42	  Dette	  afsnit	  af	  brevet	  er	  i	  marginen	  forsynet	  med	  teksten:	  ”Bør	  ikke	  læses	  højt,	  hvis	  der	  er	  nogen	  tilste-‐
de”.	  Denne	  premierløjtnant	  Sørensen	  kan	  næsten	  kun	  være	  Chresten	  Sørensen,	  selv	  om	  han	  på	  dette	  tids-‐
punkt	  kun	  var	  sekondløjtnant.	  Vilhelm	  Richter	  (1897),	  s.	  186.	  
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midt	  ved	  enden	  af	  Slien	  ligger	  Gottorp	  Slot	  et	  af	  oldtidens	  smukkeste	  værker,	  det	  

knejser	  over	  byen,	  som	  over	  tiden,	  det	  har	  set	  meget,	  det	  har	  set,	  at	  Abel	  myrdede	  

sin	  broder,	  og	  det	  ser	  nu	  atter	  at	  den	  ene	  broder	  dræber	  den	  anden,	  og	  Gud	  ved,	  

hvad	  det	  endnu	  skal	  se.	  Kollfuss	  er	  en	  umådelig	   lang	  gade,	   jeg	  vil	  antage,	  den	  er	  

omtrent	  dobbelt	  så	  lang	  som	  Gothersgaden,	  altså	  en	  betydelig	  længde	  og	  går	  man	  

den	  igennem,	  kommer	  man	  gennem	  en	  stor	  port	  med	  et	  højt	  tårn	  på.	  Det	  er	  ind-‐

gangen	  til	  Altstadt.	  Her	  i	  Altstadt	  ser	  du	  en	  bygning,	  der	  rager	  højt	  over	  de	  andre,	  

det	  er	  den	  berømte	  Danekirke,	  med	  de	  adeliges	  og	  hertugfamiliernes	  begravelse,	  

udvendig	  har	  kirken	  det	  gamle	  ærværdige	  udseende,	  som	  alle	  disse	  gamle	  bygnin-‐

ger	  have,	  men	  indvendig	  er	  den	  oppudset	  á	  la	  Helliggeistes	  Kirke	  i	  København,	  det	  

eneste	  der	  endnu	  er	  tilbage	  fra	  oldtiden	  er	  altertavlen,	  der	  er	  udskåret	  i	  træ	  (lige-‐

som	  Roskildes)	  og	  er	  vistnok	  et	  sjældent	  og	  ubetaleligt	  kunststykke.	  Går	  du	   læn-‐

ger	  frem	  af	  Altstadt	  kommer	  du	  til	  skibsbroen,	  der	  går	  til	  Slien,	  og	  dermed	  ender	  

den	  rejse	  jeg	  har	  foretaget	  –	  til	  Holm,	  Galehuset	  har	  jeg	  ikke	  været,	  jeg	  kunne	  ikke	  

denne	  gang	  nå	  så	  langt,	  man	  skal	  næsten	  belave	  sig	  på	  en	  hel	  dag,	  når	  man	  nogen-‐

lunde	  skal	   se	  det	  beundringsværdigste.	  Mit	  papir	  er	   forbi,	  og	   jeg	  må	  ende,	  mine	  

kære,	  elskede	  forældre	  og	  søskende	  være	  mange	  gange	  hilset	  af	  Deres	  hengivne	  

	  

	  August.	  

	  

*	  
	  

På	  pikéet	  ved	  Vedelspang	  29.	  august	  1850.	  

Min	  inderlig	  kære	  fader.	  

	  

Den	   for	  mig	   så	   kære	   dag	   nærmer	   sig	   atter,	   og	   for	   2.	   gang	   i	  mit	   liv	   kan	   jeg	   ikke	  

mundtlig	  udtrykke	  det,	  som	  jeg	  føle,	  dog	  kære	  fader,	  du	  vil	  modtage	  min	  skriftlige	  

lykønskning	  i	  anledning	  af	  din	  fødselsdag,	  og	  jeg	  ved	  den	  er	  kærkommen.	  Og	  hvad	  

skal	   jeg	  vel	  ønske	   i	  denne	  for	  os	  så	  uheldsvangre	  tid	  andet	  end,	  at	  du,	  moder	  og	  

mine	  søskende	  må	  leve	  friske	  og	  vel,	  så	  at	   jeg	  når	  Gud	  engang	  fører	  mig	  tilbage,	  

med	  henrykkelse	  kan	  kaste	  mig	   i	  Eders	  arme	  og	   finde	  den	  ro	  og	  kærlighed,	  som	  

jeg	  så	   længe	  har	  måttet	  undvære.	  Det	  er	  mit	   inderligste	  ønske,	  som	   jeg	  vil	  bede	  

den	  Almægtige	  vil	   lade	  gå	   i	  opfyldelse.	  Endnu	  engang	   lev	  vel	  kære	   fader	  og	  vær	  

mange	  gange	  hilset	  fra	  din	  stedse	  hengivne	  og	  kærlige	  søn.	  

August	  
	  

*	  
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København	  den	  5.	  september	  1850.	  

Min	  kære	  August.	  

	  

Også	  i	  år	  blev	  det	  nægtet	  mig	  at	  se	  dig	  hos	  os	  på	  den	  –	  første	  september,	  en	  dag	  

du	  altid	  har	  haft	  en	  inderlig	  godhed	  for,	  du	  måtte	  også	  denne	  gang	  lade	  dig	  nøje	  

med	  at	   udtrykke	  dine	   tanker	  og	   følelser	  på	  et	   stykke	  papir,	   og	   således	  overgive	  

dem	  til	  tilfældet	  når,	  hvor	  og	  hvorledes	  de	  komme	  til	  deres	  bestemmelsessted,	  en	  

bydende	  nødvendighed	  holder	  dig	   selv	   tilbage	   fra	  at	  bringe	  mig	  din	   lykønskning	  

som	  i	  hine	  fredens	  år,	  da	  jeg	  hørte	  dem	  strømme	  ud	  fra	  dit	  varme	  hjerte,	  -‐	  men	  –	  

trøst	  dig	  kære	  August,	  din	  fader	  kan	  levendegøre	  dine	  breve	  under	  læsningen,	  det	  

rolige	  ord	  bliver	  varmt	  igen	  og	  tanker,	  som	  ligger	  i	  dem,	  strømmer	  som	  et	  velgø-‐

rende	  kildevæld	  og	  kvæger	  mig,	  -‐	  min	  bedste	  August,	  jeg	  frygter	  ikke	  for	  at	  genta-‐

ge	  mig,	  hvor	  er	  desuden	  det	  sprog	  i	  verden	  som	  ejer	  så	  mange	  forskellige	  udtryk	  

på	  en	  og	  samme	  ting	  ”forældres	  kærlighed	  til	  deres	  børn”	  –	  hvad	  jeg	  siger	  nu,	  har	  

jeg	  måske	  sagt	  dig	  mange	  gange	  før,	  hvad	  gør	  også	  det	  til	  sagen.	  Gid	  jeg	  må	  have	  

grund	  til	  at	  gentage	  det	  om	  Eder	  alle	  så	  længe	  jeg	  lever!	  

Din	  broder	  Richard	  har	  underrettet	  mig	  om	  at	  han	  havde	  i	  sinde	  at	  tage	  til	  Slesvig	  

søndagen	  den	  første	  september	  for	  således	  at	  tilbringe	  dagen	  med	  dig.	  Ikke	  i	  lang	  

tid	  har	  han	  haft	  et	   så	  godt	   indfald,	  og	   jeg	  håber,	   at	  det	  er	  gået	   i	  opfyldelse.	  En-‐

somheden	  er	  dræbende,	  når	  hjertet	  er	  fuldt,	  man	  vil	  dog	  så	  gerne	  meddele	  sig	  for	  

et	  ligestemt	  sind,	  og	  hvor	  kan	  det	  findes	  bedre	  end	  hos	  en	  broder	  og	  ven!	  

I	  et	  af	  dine	  sidste	  breve	  gav	  du	  en	  sørgelig	  skildring	  af	  barakkerne,	  hvori	  du	  

må	  opholde	  dig	  om	  natten,	  når	  du	  bivuakere	  de	  fire	  dage	  af	  ugen.	  Det	  frembragte	  

naturligvis	  mange	  skrupler	  hos	  moder,	  iblandt	  andre	  også	  den,	  at	  du	  muligen	  ikke	  

længere	  er	  korpsskriver	  og	  nu	  må	  gøre	  tjeneste	  som	  underofficer.	  Dit	  sidste	  brev	  

der	  har	  til	  overskrift	  Pikéet	  ved	  Vedelspang,	  bestyrker	  denne	  mening	  hos	  hende,	  

gør	  mig	  derfor	  den	  tjeneste	  at	  give	  os	  rigtig	  besked	  herom,	  samt	  hvem	  din	  kom-‐

mandør	  nu	  er,	  i	  stedet	  for	  Trepka	  og	  så	  videre.	  

Dersom	  der	  af	  til	  forvilder	  sig	  en	  avis	  til	  Slesvig,	  har	  du	  vel	  allerede	  læst	  om	  

den	  høstfest,	  der	  har	  fundet	  sted	  i	  Rosenborg	  Have	  til	  fordel	  for	  de	  faldnes	  efter-‐

ladte?43	  Også	  ved	  denne	  lejlighed	  viste	  Gud,	  at	  han	  var	  med	  os,	  thi	  hvorvel	  det	  dag-‐

lig	  regnede,	  blev	  det	  dog	  i	  de	  dage,	  hen	  ad	  aften	  meget	  godt	  vejr.	  Indtægten	  blev	  

meget	   betydelig	   (40.000	   Rigs	   netto).	   Medfølgende	   album	   vil	   anskueliggøre	   dig	  

den	  alvorlige	  del	  af	   festen.	  Om	   lørdagen	  besøgte	  moder,	   jeg	  og	  børnene	  haven,	  

her	  åndede	  alting	  liv	  og	  lystighed.	  Eksercerpladsen	  derimod	  alvor,	  her	  var	  den	  af-‐

ten	  vi	  var	  der,	  hen	   imod	  20.000	  mennesker	  forsamlede.	  Det	  var	   i	  sandhed	  et	  gri-‐

                                       
43	  Der	  blev	  afholdt	  en	  stor	  høstfest	  i	  Rosenborg	  Have	  i	  1850	  med	  en	  række	  musikalske	  indslag,	  hvoraf	  J.P.E.	  
Hartmann	  og	  H.P.	  Holsts	  Mindesang	  for	  de	  Faldne	  blev	  et	  af	  de	  mest	  kendte	  numre.	  
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bende	  øjeblik,	   da	  et	   vældigt	   sangkor	   rungede	  henover	   vore	  hoveder,	  Reformert	  

kirkeklokke	   slog	   i	  det	   samme	   ti.	  Den	  stjerneklare	  himmel	  hvælvede	  sig	   så	   smukt	  

foroven.	  Kort	  alt	   forenede	  sig	   for	  at	  stemme	  gemyttet	  højtideligt,	  og	  det	  syntes	  

virkelig	  som	  størstedelen	  af	  de	  tilstedeværende	  glemte	  spøg	  og	  latter	  og	  erindre-‐

de	  hvorfor	  de	  vare	  her	  forsamlede.	  Den	  bekendte	  og	  som	  visehandler	  udmærkede	  

hr.	  Borre,	  der	  i	  fjor	  havde	  telt	  på	  Rosenborgmarked,	  havde	  også	  i	  år	  opofret	  sig	  for	  

den	  gode	  sag,	   iblandt	  de	  viser	  han	  producerede	  var	  der	   især	  én,	  som	  ved	  sin	  vit-‐

tighed	  gør	  megen	  lykke,	  også	  den	  sender	  jeg	  dig,	  den	  vil	  dog	  måske	  more	  dig	  og	  

et	  par	  til.	  	  

Den	   tomhed	   hvorover	   jeg	   tidligere	   har	   klaget,	   der	   ved	   Eders	   bortrejse	   er	  

bleven	  i	  vort	  hus,	  er	  igen	  erstattet	  os	  med	  1/3	  del,	  idet	  Waldemar	  den	  2.	  september	  

er	  kommet	  hjem	  fra	  sin	  første	  rejse,	  han	  bliver	  hos	  os	  i	  tre	  uger,	  han	  har	  gennem-‐

gået	  en	   streng	  prøve,	  orkanagtige	   storme	  og	  nogen	   søsyge	  har	  han	  nu	   forsøgt,	  

men	  dog	  ikke	  tabt	  modet,	  han	  har	  allerede	  været	  oppe	  og	  omarmet	  den	  øverste	  

rå	  på	  stormasten,	  men	  hvad	  som	  mere	  er,	  han	  er	  endnu	  den	  samme	  gode,	  uskyldi-‐

ge	  dreng	  som	  dengang	  han	  tog	  hjemmefra,	  og	  Gud	  lad	  det	  bestandig	  blive	  så!	  

Vor	  Herre	  være	  nu	  og	  fremdeles	  med	  dig	  min	  gode	  August,	  det	  ønsker	  din	  

moder,	  fader,	  Emma,	  Camilla	  og	  denne	  gang	  også	  broder	  Waldemar,	  sig	  os	  endelig	  

om	  du	   trænger	   til	   noget,	   thi	  du	  kan	  desværre	  have	   savn	  nok	   foruden,	   som	  dine	  

forældre	  ikke	  ser	  sig	  i	  stand	  til	  at	  afhjælpe.	  

Din	  fader	  

J.	  D.	  Bauer	  

	  

P.S.	  Ministeriet	  har	  tilkøbt	  sig	  42.000	  stk.	  nattrøjer,	  som	  gratis	  skal	  uddeles	  til	  me-‐

nige	  og	  underofficerer	  ved	  armeen,	  tag	  du	  kun	  imod	  trøjen,	  den	  kan	  altid	  komme	  

til	  nytte.44	  

P.S.	  Politimester	  Schrader	  i	  Slesvig	  har	  fået	  på	  hovedet,	  fordi	  han	  i	  Dannevirke	  har	  

gjort	  et	  opråb	  til	  folket	  om	  at	  afhjælpe	  et	  føleligt	  savn	  hos	  armeen	  på	  underbuk-‐

ser,	  strømper,	  mavebælter	  x	  x	  x.	  

P.S.	  Glem	  ikke	  at	  besvare	  onkel	  Bauer	  og	  Hanne	  på	  deres	  breve	  til	  dig.	  Ædel,	  vel-‐

ment	  deltagelse	  er	  en	  perle,	  som	  man	  må	  bevare.	  
	  

*	  
	  
	  

Slesvig	  den	  8.	  september	  1850.	  

Kære	  fader.	  

	  

                                       
44	  Den	  danske	  hær	  led	  på	  dette	  tidspunkt	  af	  mangel	  på	  ny	  mundering.	  
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Dit	   sidste	  brev	  af	   5.	  d.m.	   var	  mig	   ret	  hjertelig	   velkommen,	   thi	   i	   omtrent	   14	  dage	  

havde	  jeg	  intet	  hørt	  hjemmefra,	  jeg	  kunne	  jo	  ikke	  vide,	  om	  noget	  var	  tilstødt	  der-‐

hjemme	  især	   i	  denne	  tid,	  hvor	  den	  uhyggelige	  gæst	  har	  begyndt	  at	  komme	  i	   lan-‐

det,	  med	  hvilken	  glæde	  og	  tilfredshed	  jeg	  modtog	  dit	  kære	  brev,	  vil	  du	  forstå,	  -‐	  du	  

har	  jo	  selv	  for	  dine	  børn	  følt	  en	  lignende	  uro,	  også	  for	  det	  tilsendte	  album	  må	  jeg	  

takke	  dig,	  jeg	  skal,	  når	  jeg	  haver	  tid	  læse	  det	  og	  tænke	  på	  alle	  de	  hedengangne.	  Du	  

spørger	  dig	  selv,	  om	  hvad	  jeg	  dog	  kan	  have	  så	  travlt	  med,	  at	  jeg	  ikke	  engang	  kan	  

læse	  denne	  lille	  pjece,	  hvori	  der	  ikke	  er	  1	  times	  læsning	  og	  jeg	  skal	  besvare	  dig	  det.	  

Jeg	   fik	  dit	  brev	  den	  7.	  om	  aftenen,	  og	  denne	  aften	  syntes	  som	  været	   forhekset.	  

Den	  ene	  ordonnans	  kom,	  den	  anden	  gik,	  der	  blev	  skrevet	  og	  atter	  skrevet,	  og	  det	  

så	  både	  majoren,	  adjudanten	  og	  jeg	  havde	  nok	  at	  bestille,	  så	  at	  jeg	  først	  blev	  fær-‐

dig	  kl.	  11½	  aften.	  Årsagen	  dertil	  var	  at	  dagen	  derpå	  skulle	  der	  foretages	  en	  stor	  re-‐

kognoscering	  af	  brigaden	  mod	  den	  fjendtlige	  forpoststilling,	  hvortil	  vi	  skulle	  bryde	  

op	  kl.	  2½	  om	  morgenen.	  2	  bataljoner	  gik	  mod	  Ascheffel.	  2	  bataljoner	  mod	  Oschlag	  

og	  3	  bataljoner	  (13.	  2	  res.	  bataljon	  og	  3	  res.	  jæger	  korps)	  samt	  batteriet	  Moshin	  og	  

2	  delinger	  af	  4	  E.q.v.d.	   regiment	  mod	  Breckendorff,	  og	  endelig	  2	  bataljoner	  mod	  

Krop.	  Kl.	  12	  stødte	  vi	  på	  fjenden	  og	  engagerede	  ham	  og	  efter	  til	  fulde	  at	  have	  for-‐

visset	  os	  om	  hans	  styrke,	  stilling	  m.m.	  skred	  vi	  til	  tilbagetog,	  men	  han	  forfulgte	  os	  

bestandig	   chargerende	   hen	   ved	   en	   mil,	   idet	   vi	   bestandig	   besvarede	   hans	   skud.	  

Hensigten	  var	  vistnok	  også	  at	  lokke	  ham	  til	  vor	  stilling	  for	  der	  des	  bedre	  at	  snakke	  

med	   ham,	  men	   han	   har	   vist	   lugtet	   lunten	   og	   gladelig	   drev	   han	   af.	   Omendskønt	  

fægtningen	  varede	  hen	  ved	  3	  timer	  havde	  vi	  kun	  1	  md.l.	  såret.	  Jeg	  ville	  engang	  øn-‐

ske,	  at	  du	  var	  nærværende	  ved	  en	  sådan	  natlig	  udrykning	  fra	  byen,	  det	  er	  en	  un-‐

derlig	  uhyggelig	  følelse,	  som	  griber	  én.	  	  

Gaderne	  er	  aldeles	  tomme	  for	  civile	  mennesker,	  langs	  begge	  sider	  stå	  batal-‐

jonerne	  opmarcherede	   i	   et	  geled,	  den	   sparsom	   lysende	  gadelygte	   lader	   af	  og	   til	  

falde	  en	  stråle	  på	  de	  skæggede	  ansigter	  og	  giver	  dem	  et	  spøgelsesagtigt	  udseen-‐

de.	  Alt	  omkring	  er	   tyst	  og	  stille,	   skønt	  ofte	   flere	   tusinder	  er	  nærværende,	  det	  er	  

som	  alle	  følte	  en	  vis	  beklemmelse	  om	  hjertet.	  Kommandoordet	  lyder,	  bataljonerne	  

sætte	  sig	  i	  bevægelse,	  man	  hører	  kun	  det	  masquerto	  fodslag	  af	  infanteriet	  og	  den	  

raslende	  bevægelse	  af	  det	  svære	  skyts	  som	  følge	  efter,	  beboerne	  af	  husene	  våg-‐

ne,	   stikke	   af	   og	   til	   hovedet	   ud	   for	   se,	   hvad	   der	   er	   på	   færde,	  men	   blive	   vistnok	  

ubehageligt	   overraskede.	   Og	   når	   det	   nu	   bliver	   dag,	   ses	   hele	   landevejen	   opfyldt	  

med	   marcherende	   kolonner,	   travende	   ryttere	   og	   svære	   kanoner.	   Ankomne	   til	  

målet	   tage	   vi	   en	   position,	   man	   lytter	   og	   hører	   først	   geværilden,	   derefter	   den	  

hvinende	   kanonkugle,	   man	   ser	   kæder	   rask	   rykke	   frem,	   der	   kommer	   døde	   og	  

sårede.	   Tropperne	   rykke	   atter	   tilbage	   og	   ind	   i	   byen	   og	   den	   sidste	   akt	   af	   denne	  

dags	  blodige	  skuespil	  er	  til	  ende.	  
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I	  dit	  brev	  taler	  du	  om,	  at	  Richard	  har	  haft	  i	  sinde	  at	  komme	  og	  besøge	  mig	  

den	  1ste,	  det	  er	  ikke	  gået	  i	  opfyldelse,	  og	  jeg	  indser	  fuldt	  vel	  af	  den	  bydende	  nød-‐

vendighed,	  at	  han	  ingen	  tilladelse	  kan	  få.	  Hos	  os	  i	  byen	  Slesvig	  tør	  ingen	  gå	  fra	  den	  

ene	  del	  af	  byen	  til	  den	  anden,	  –	  endsige	  at	  rejse	  3½	  mil.	  

Jeg	  ser	  også	  af	  dit	  brev,	  at	  moders	  kærlige	  frygt	  for	  mig	  atter	  er	  vågnet	  på	  

ny,	  at	  jeg	  har	  skrevet	  på	  pikéetet,	  blev	  af	  bydende	  nødvendighed,	  thi	  jeg	  havde	  in-‐

tet	   andet	   sted	   at	   skrive,	   thi	  med	  bataljonen	  må	   jeg	   følge	   enten	  den	  er	   i	   bivuak,	  

feltvagt	  eller	  i	  affære,	  dog	  NB,	  i	  en	  betydelig	  distance	  fra	  kamppladsen,	  jeg	  behø-‐

ver	  vistnok	  ej	  heller	  at	  sige	  dig,	  at	  jeg	  endnu	  stedse	  forretter	  den	  tjeneste	  som	  jeg	  

nu	   i	   et	   år	   stadig	   har	   haft,	   nemlig	   skrivertjenesten	   ved	   bataljonen.	   Ved	   vor	   kære	  

oberst	   Trepkas	   død,	   en	   begivenhed	   som	   jeg	   ofte	   og	  mange	   andre	  med	  mig	   og	  

navnlig	  hele	  mit	  fædreland	  beklager,	  blev	  den	  tjenstgørende	  major,	  v.	  Rodenburg	  

dengang	  pr.	   1.	   bataljonskommandør	   for	  6	  bataljon	  ansat	   som	  vor	  kommandør.45	  

Det	   er	   en	  mand,	   der	  ældre	   end	   Trepka,	   dog	   har	   et	   ungdommeligt	   sind,	   en	   hjer-‐

tensgod	  og	  dygtig	  mand,	  jeg	  har	  kendt	  ham	  i	  bataljonen	  som	  kaptajn	  og	  hører	  til	  

13.	  bataljons	  ældste	  officerer.	  Jeg	  tror,	  han	  har	  godhed	  for	  mig,	  og	  at	  jeg	  er	  vel	  an-‐

skreven	  hos	  ham	  –	  jeg	  vil	  anføre	  et	  eksempel:	  	  

Den	  1ste	  september	  bad	  jeg	  mig	  fri,	  for	  at	  gå	  lidt	  ud,	  for	  dog	  på	  en	  måde	  at	  

vide,	  at	  denne	  dag	  var	  for	  mig	  lidt	  mere	  end	  andre	  og	  anførte	  som	  grund,	  at	  det	  

var	  min	  faders	  fødselsdag,	  han	  indbød	  mig	  til	  middag	  (noget	  han	  meget	  ofte	  gør	  

for	  resten)	  og	  udbragte	  en	  skål	  for	  dig,	  at	  du	  ret	  længe	  måtte	  leve	  lykkelig	  med	  di-‐

ne	  børn	  og	  din	  hustru	  og	  tilføjede,	  at	  han	  ville	  ønske,	  at	  hans	  børn	  også	  snart	  måt-‐

te	  samles	  med	  deres	  fader.	  

Jeg	  har	  læst	  om	  høstfesten	  i	  aviserne,	  det	  må	  have	  været	  meget	  smukt,	  det	  

er	  jeg	  vis	  på,	  -‐	  du	  må	  for	  resten	  tro,	  at	  vi	  holde	  aviser	  herovre,	  Fædrelandet	  og	  Ly-‐

neposten	  læser	  jeg	  stadig	  med	  megen	  interesse.	  

Jeg	  ser	  af	  dit	  brev,	  at	  min	  kære	  broder	  er	  kommen	  hjem	  til	  forældre	  og	  sine	  

søstre,	  det	  smerter	  mig	  mere	  nu,	  at	  jeg	  ikke	  kan	  hilse	  og	  tale	  med	  ham.	  Gud	  må	  vi-‐

de,	  når	  det	  skal	  ske,	  dog	  jeg	  vil	  ikke	  forbitre	  glæden	  derhjemme	  ved	  mine	  betragt-‐

ninger,	   lov	  mig,	  at	  du	  vil	  tale	  til	  ham	  om	  mig,	   lad	  ham	  skrive	  mig	  blot	  et	  par	  ord,	  

det	  vil	  være	  mig	  en	  kær	  erindring	  og	  det	  eneste	  synlige	  tegn	  på,	  at	  han	  atter	  er	  i	  sit	  

fædrene	  hjem.	  

I	  et	  af	  mine	  breve	  skrev	  jeg	  om	  noget	  vintertøj,	  lad	  det	  kun	  bero,	  jeg	  har	  få-‐

et	  min	  gode	  islandske	  nattrøje,	  som	  jeg	  lader	  sprætte	  op	  foran	  og	  lader	  sy	  bånd	  i,	  

så	  at	  jeg	  kan	  binde	  den	  foran,	  den	  vil	  om	  natten	  og	  også	  om	  dagen,	  når	  det	  skulle	  

blive	  koldt,	  være	  god	  at	  trække	  på	  indenfor	  frakken,	  hvis	  du	  derimod	  kunde	  sende	  

                                       
45	  Denne	  officer	  må	  være	  daværende	  major	  Vilhelm	  Carl	  Rodenburg	  (1805-‐1888).	  Vilhelm	  Richter	  (1897),	  s.	  
124.	  
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mig	  en	  simpel	  vest	  til	  at	  knappe	  op	  i	  halsen,	  samt	  1	  skjorte,	  da	  ville	  det	  være	  rart,	  

vel	  kan	  jeg	  nok	  få	  én	  her,	  men	  du	  ved,	  at	  pengene	  da	  ikke	  rigtig	  strækker	  til,	  -‐	  dog	  

jeg	  siger	  ikke	  dette	  fordi,	  jeg	  trænger	  til	  nogle,	  men	  jeg	  mener	  at	  det	  er	  ubehage-‐

ligt	  at	  være	  blank	  og	  ikke	  have	  andet	  end	  sin	  lønning,	  der	  kan	  jo	  let	  komme	  ufor-‐

udsete	  udgifter,	  og	  det	  er	  dog	  i	  så	  henseende	  godt	  at	  have	  lidt	  i	  ryggen.	  

Din	  anmodning	   sidst	   i	   brevet	   skal	   ikke	  være	  uden	   følger,	  men	  der	  er	   som	  

sagt	  ikke	  altid	  lejlighed	  til	  at	  skrive,	  navnlig	  de	  4	  dage	  vi	  ligge	  i	  lejr,	  på	  de	  andre	  4	  

dage	  vi	  er	  her	   i	  byen,	  blive	  vi	  ofte	  alarmerede	  og	  have	  meget	  skriveri	  for	  bataljo-‐

nens	  vedkommende,	  dog	  som	  sagt	  jeg	  skriver	  i	  en	  af	  dagene.	  

Og	  nu	  til	  sidst	  kære	  fader	  beder	  jeg	  dig	  hilse	  alle,	  men	  mine	  inderlig	  elskede	  foræl-‐

dre,	  mine	  søstre	  og	  Waldemar,	  være	  først	  og	  sidst	  hilset	  af	  	  

	  

deres	  hengivne	  kærlige	  søn	  og	  	  

broder	  August	  
	  

*46	  
	  

Slesvig	  den	  17.	  september	  1850.	  

Kære	  fader.	  

	  

Du	   vil	   måske	   gøre	   mig	   den	   tjeneste	   at	   beholde	   brevet,	   hvis	   det	   muligen	   skulle	  

komme	  for	  tidlig	  og	  først	  levere	  det	  på	  vor	  kære	  moders	  fødselsdag.	  Jeg	  beder	  dig	  

kære	  fader	  selv	  mundtlig	  at	  bringe	  hende	  min	  kærligste	  hilsen.	  

Du	  har	  vel	  hørt	  om	  det	   forfærdelige	  myrderi,	   thi	  et	  myrderi	  uden	   lige	  skal	  

det	  have	  været,	  ved	  Mysunde.47	  Fjenden	  var	  rykket	  frem	  ad	  3	  veje,	  og	  trængte	  vo-‐

re	  forposter	  aldeles	  tilbage	  lige	  til	  Mysunde,	  samtidig	  dermed	  marcherede	  2-‐3	  ba-‐

taljoner	  op	  mod	  Slesvig,	  af	  hvilken	  grund	  vi	  hele	  natten	  stod	  under	  gevær.	  Affæ-‐

ren	   ved	  Mysunde	   var	   forfærdelig,	   Batteriet	   Dinesen	   skød	   alene	  med	   6	   kanoner	  

800	  skud	  i	  2	  timer	  tænk	  dig!	  Ved	  Dannevirke	  så	  man	  det	  brænde	  på	  4	  forskellige	  

steder,	  hele	  himlen	  var	  glødende	  rød	  og	  en	  mere	  mageløs	  kanontorden	  er	  måske	  

næppe	  bleven	  hørt	  i	  denne	  krig,	  dog	  gudskelov	  han	  fik	  næsen	  ordentlig	  bremset,	  

og	  det	  vil	  jeg	  håbe,	  han	  vil	  få	  hver	  gang	  han	  kommer	  vore	  skanser	  for	  nær.	  Dagen	  

efter,	  den	  dag	  jeg	  skrev	  Waldemar	  til	  trængte	  han	  rask	  frem	  i	  byen	  Kropp,	  en	  halv	  

                                       
46	  Her	  udelades	  et	  brev	  fra	  Waldemar	  Leopold	  Bauer	  til	  broderen	  August	  Daniel	  Bauer,	  dateret	  6.	  septem-‐
ber	  1850.	  
47	  Den	  12.	  september	  1850	  angreb	  Wilhelm	  von	  Willisen	  Mysunde	  i	  et	  forsøg	  på	  at	  ændre	  situationen	  til	  sin	  
fordel	  efter	  nederlaget	   i	  slaget	  ved	   Isted.	  Hans	  angreb	  blev	  dog	  slået	  tilbage.	  Generalstaben	  (udg.):	  Den	  
Dansk-‐Tydske	  Krig	  i	  Aarene	  1848-‐50:	  3die	  Del:	  Krigen	  i	  1850.	  Andet	  Afsnit:	  16de	  Juli	  1850	  -‐	  Februar	  1851.	  Anden	  
Afdeling:	  26de	  Juli-‐13de	  September,	  bind	  11,	  København	  1885,	  s.	  967-‐1084;	  Jørgen	  Paulsen	  (1948),	  s.	  103.	  
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mil	  fra	  hvor	  vi	  gjorde	  feltvagt,	  men	  skønt	  han	  skød	  som	  en	  mand	  med	  sine	  granat-‐

kanoner,	  blev	  han	  dog	  nødt	  til	  at	  trække	  sig	  tilbage.	  	  

Herovre	  have	  vi	  det	  for	  resten	  godt,	  et	  vejr	  som	  man	  i	  mange	  herrens	  tider	  

ikke	  har	  haft	  så	  smukt.	  Lev	  vel	  kære	  fader,	  hils	  alle	  men	  vær	  selv	  hilset	  af	  din	  	  

hengivne	  	  

August	  

P.S.	  Om	  nogle	  få	  dage	  mere.	  

*48	  
	  

Slesvig	  den	  3.	  oktober	  1850.	  

Kære	  Fader!	  

	  

Tak	  kære	  fader	  for	  den	  tilsendte	  pakke,	  den	  kom	  ret	  tilpas	  ligesom	  dine	  to	  breve,	  

thi	  jeg	  begyndte	  at	  blive	  lidt	  urolig	  over,	  at	  den	  ene	  postdag	  hengik	  efter	  den	  an-‐

den,	  uden	  at	  jeg	  så	  så	  meget	  som	  en	  tøddel	  hjemmefra.	  Fra	  Richard	  har	  jeg	  ikke	  i	  

mange	  Herrens	  tider	  set	  brev,	  skønt	  han	  er	  mig	  et	  svar	  skyldig,	  så	  jeg	  levede	  i	  en	  

sand	  uvidenhedstilstand	  hvad	  mit	  hjem	  angik…	  Hvad	  derimod	  skud,	  kanontorden,	  

brændende	  gårde,	  myrderi,	  alarmering,	  kort	  al	  ødelæggelse	  angår,	  det	  har	  jeg	  væ-‐

ret	  mere	  vidende	  om,	  thi	  hver	  evige	  dag	  i	  løbet	  af	  et	  par	  uger	  har	  der	  været	  skyden	  

etc.,	  et	  eller	  andet	  sted.	  Sidste	  gang	  nemlig	  da	  vi	  var	  på	  feltvagt	  d.	  30.	  september,	  

rykkede	  fjenden	  frem	  med	  2-‐24	  granatkanoner	  og	  skød	  rask	  på	  os	  samtidig	  med	  2-‐

3	   kompagnier	   Infanteri,	   imidlertid	   udsendte	   vi	   en	   lignende	   styrke	   og	   drev	   dem	  

som	  sædvanlig	  tilbage,	  1	  mand	  blev	  skudt	  igennem	  hovedet.	  Hvad	  der	  dog	  imidler-‐

tid	  mest	   spænder	   og	  ængster	   gemytterne	   her	   i	   Slesvig	   er	   affæren	   ved	   Fredriks-‐

stad,49	  der	  har	  nemlig	  i	  cirka	  4-‐5	  dage	  været	  skudt	  og	  det	  med	  svært	  skyts,	  imidler-‐

tid	  er	  der	  endnu	   intet	  officielt	  bleven	  meddelt	  derom.	  Freriksstad	  er	  en	  by,	   som	  

ligger	  ved	  Ejderen,	  igennem	  denne	  by	  flyder	  en	  af	  Danmarks	  største	  floder	  nemlig	  

Treene,	  men	  denne	  flod	  deler	  sig	  så,	  at	  en	  arm	  flyder	  om	  den	  ene	  side,	  den	  anden	  

om	  den	  anden	  side	  af	  byen,	  så	  at	  den	  for	  en	  stor	  del	  er	  omgivet	  med	  vand.	  Ved	  

Frederiksstad	  begynder	  marsken,	  som	  består	  af	  den	  fede	  ler	  og	  som	  aldeles	   ikke	  

                                       
48	  Her	  udelades	  3	  breve:	  Det	  ene	  er	  fra	  August	  Fridolin	  Bauer	  til	  Charlotte	  Amalie	  Bauer,	  dateret	  17.	  sep-‐
tember	  1850.	  de	  to	  andre	  er	  fra	  Johan	  Daniel	  Bauer	  til	  August	  Fridolin	  Bauer,	  dateret	  henholdsvis	  22.	  og	  26.	  
september	  1850.	  
49	  Efter	  det	  mislykkede	  angreb	  ved	  Mysunde	  besluttede	  Wilhelm	  von	  Willisen	  at	  angribe	  Frederiksstad,	  der	  
kun	   var	   nødtørftigt	   befæstet	  med	   en	   styrke	   på	   cirka	   1.600	  mand	   under	   oberstløjtnant	   Hans	   Helgesens	  
kommando.	  General	  Willisen	  angreb	  byen	  med	  en	   styrke	  på	  5.000	  mand,	   10	   kanoner	   samt	   22	  morterer.	  
Samtidig	  deltog	  4	  kanonbåde	  i	  angrebet.	  Angrebet	  eller	  bombardementet	  begyndte	  den	  29.	  september	  og	  
varede	   5½	  dag,	   hvorefter	   slesvig-‐holstenerne	   forgæves	   forsøgte	   et	   stormangreb.	  Generalstaben	   (udg.):	  
Den	  Dansk-‐Tydske	  Krig	   i	  Aarene	   1848-‐50:	  3die	  Del:	  Krigen	   i	   1850.	  Andet	  Afsnit:	   16de	  Juli	   1850	   -‐	   Februar	   1851.	  
Tredie	  Afdeling:	  14de	  September	  1850	  -‐	  Februar	  1851,	  bind	  12,	  København	  1887,	  s.	  1117-‐1255;	  Jørgen	  Paulsen	  
(1948),	  s.	  104-‐106.	  
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tåler	  vand,	  da	  den	  så	  bliver	  til	  et	  bundløst	  føre	  og	  som	  følge	  af,	  at	  byen	  er	  belig-‐

gende	  i	  denne	  fede	  bløde	  egn,	  men	  den	  beskyttes	  ved	  diger.	  Nu	  er	  Treene	  stem-‐

met	  og	  ved	  Frederiksstad	  ved	  den	  anbragte	  sluse,	  altså	  må	  vandet	  have	  en	  anden	  

udgang,	   følgelig	   svømmer	  det	  det	   sideliggende	   land	  over	  og	  gør	  det	  upassabelt	  

for	  artilleri,	  kavaleri	  og	  for	  størstedelen	  også	  for	  infanteriet	  og	  det	  er	  det	  væsent-‐

ligste	  forsvar	  på	  den	  kant.50	  Imidlertid	  har	  fjenden	  under	  anførsel	  af	  v.	  der	  Tann51	  i	  

5	  dage	  ligget	  på	  holstensk	  kyst	  og	  beskudt	  byen	  med	  84	  bombekanoner	  og	  samti-‐

dig	  på	  de	  anførte	  dage	  marcheret	  i	  stormkolonner	  mod	  byen,	  men	  hver	  gang	  ble-‐

ven	  slået	  tilbage	  med	  uhyre	  tab,	  således	  f.eks.	  har	  han	  i	  går	  stormet	  9	  gange	  uden	  

resultat	  og	  med	  stort	  tab.	  De	  døde	  og	  sårede	  blive	  naturligvis	  liggende	  på	  digerne	  

eller	  trille	  ned	  i	  moradset	  ved	  siden,	  hvor	  de	  da	  kvæles.	  Grusomheden	  og	  forbitrel-‐

sen	  er	  nu	  stegen	  i	  den	  grad,	  at	  når	  vi	  gå	  ud	  fra	  forskansningen	  for	  at	  hente	  de	  så-‐

rede	  insurgenter,	  skydes	  der	  fra	  de	  fjendtliges	  side	  på	  os,	  og	  omvendt	  skyde	  vi	  på	  

dem.	  Jeg	  talte	  med	  en	  officer,	  der	  kom	  derfra	  i	  går,	  han	  fortalte	  at	  1/3	  af	  byen	  var	  

nedbrændt	  1/3	  ødelagt,	  hen	  ved	  50	  mand,	  koner	  og	  piger	  er	  bragte	  på	  hospitalet	  

for	  at	  amputeres,	  eftersom	  de	  er	  bleven	  sårede	  af	  deres	  Bundesgenossens	  kugler,	  

en	  dyrekøbt	  kærlighed!!	  –	  Man	  fortæller,	  at	  bønderne	   i	  Eideshted	  skulle	  have	  til-‐

budt	  at	  ville	  bygge	  byen	  op	  igen,	  når	  deres	  kammerater	  bare	  ville	  beskyde	  og	  øde-‐

lægge	  os!	  Jeg	  gad	  vist	  om	  en	  af	  disse	  kugler	  kan	  give	  den	  eller	  de	  et	  frisk	  ben	  eller	  

arm.	  –	  Nu	  have	  vi	  prøvet	  kræfter	  på	  højre	  og	  venstre	  flanke,	  hvornår	  mon	  de	  nu	  

komne	  til	  centrummet?	  –	  Herovre	  har	   jeg	  det	  ellers	  ret	  godt.	  Det	  vil	  sige,	   jeg	  har	  

det	  så	  godt	  som	  nogen	  i	  min	  stilling	  kan	  have	  det,	  en	  masse	  regn	  have	  vi	  haft	  og	  

navnlig	  den	  30.	  forrige	  måned	  øste	  det	  sådan	  ned	  på	  forposten	  under	  en	  vældig	  

torden	  og	  lynild,	  at	  man	  på	  vejen	  formelig	  vadede	  i	  vand	  til	  anklerne.	  Når	  jeg	  ligger	  

i	  byen,	  går	  jeg	  sædvanlig	  på	  komedie	  hver	  gang,	  der	  spilles	  og	  omendskønt	  det	  ik-‐

ke	  er	  de	  første	  kunstproduktioner	  jeg	  har	  set,	  så	  adspreder	  det	  dog	  sindet	  ved	  det	  

lette	  muntre	   indhold	   af	   stykkerne,	   imidlertid	   er	   der	   enkelte	   der	   ikke	   er	   dårlige,	  

navnlig	  mad.	   Schäffer,	   hun	  må	  efter	  min	   formening	   i	   yngre	  dage	  have	   været	   en	  

fortræffelig	  skuespillerinde	  også	  elskeren	  hr.	  Hahl	  er	  ikke	  ilde	  skønt	  han	  er	  over	  50	  

år,	  men	  han	  ser	  virkelig	  ikke	  ældre	  ud,	  end	  han	  kunde	  være	  34-‐35.	  Af	  de	  stykker	  jeg	  

har	  set,	  vil	  jeg	  nævne	  Muller	  und	  Milleu,	  Frau	  und	  Freund	  oder	  die	  Flucht	  nach	  Af-‐

rica,	  die	  Schauspielerinn,	  die	  Wiener	  in	  Berlin	  hvori	  hovedrollerne	  blev	  meget	  godt	  

udførte.	  Du	  kender	  vist	  nogle	  af	  disse	  små	  pjecer.52	  

                                       
50	  Frederiksstads	  befæstning	  findes	  også	  beskrevet	  i	  Jørgen	  Paulsen	  (1948),	  s.	  124-‐126.	  
51	  Den	  berømte	  officer	  Ludwig	  Samson	  Heinrich	  Arthur	  Freiherr	  von	  und	  zu	  der	  Tann	  (1815-‐1881)	  kom	  fra	  
Bayern	  og	  deltog	  i	  Treårskrigen	  på	  slesvig-‐holstenernes	  side.	  
52	  Teaterlivet	  i	  Slesvig	  i	  denne	  periode	  findes	  relativ	  udførligt	  beskrevet	  i	  Eike	  Pies:	  Das	  Theater	  in	  Schleswig	  
1618-‐1839,	  Schleswig	  1970,	  s.	  88.	  
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Og	  nu	  til	  sidst	  kære	  fader	  beder	  jeg	  hilset	  alle	  vore	  gode	  venner	  og	  bekendte,	  men	  

især	  være	  mine	  søskende	  og	  forældre	  ret	  af	  hjertet	  hilset	  af	  	  

	  

Deres	  hengivne	  kærlige	  søn	  

August	  	  

	  

*	  

	  

Slesvig	  den	  9.	  oktober	  1850	  

Kære	  fader.	  

	  

Det	  alvorlige,	  mørke	  og	  uhyggelige	  efterår	  er	  alt	  med	  stærke	  skridt	  rykket	  frem	  og	  

vil	  sandsynlig	  vedblive,	  indtil	  den	  hvide	  vinter	  træder	  frem	  og	  forandrer	  sindene,	  ja	  

visseligt,	   efteråret	  er	   lidet	   interessant	  hjemme	   i	   en	   stue,	  hvor	  man	  dog	   i	   alt	   fald	  

kan	  gøre	  nar	  af	  vejret	  ved	  en	  lunken	  kakkelovn,	  men	  i	  felten	  er	  det	  endnu	  mindre	  

interessant,	  når	  man	  skal	  på	  feltvagten	  og	  i	  det	  heldigste	  tilfælde	  at	  ty	  til	  en	  ussel	  

lille	  jordhytte	  men	  i	  det	  uheldigste	  til	  at	  stå	  under	  gevær	  den	  hele	  nat	  og	  blive	  pi-‐

sket	  i	  ansigtet	  af	  orkanagtige	  storm	  og	  kæmpestore	  vanddråber,	  da	  først	  tænker	  

man	  ”Gid	  give	  du	  var	   i	  et	  hus,	  hvor	  du	  kunne	  skjule	  dig	   for	   regnen	  og	  blæsten”,	  

som	  et	  af	  de	  højeste	  goder	  der	  i	  et	  sådant	  øjeblik	  kunne	  ramme	  en	  stakkels	  soldat.	  

Endelig	   efter	   4	   lange	   kolde	   regnfulde	   stormende	   dage,	   stadig	   alarmeret	   på	   for-‐

post	  er	  vi	  da	  endelig	  komne	  under	  tag	  for	  at	  udhvile	  os	  i	  de	  andre	  4	  dage.	  

Hvad	  det	  for	  resten	  skal	  blive	  til,	  det	  må	  Gud	  vide,	  thi	  nu	  er	  vi	   i	  3	  måneder	  

ikke	  komne	  ét	  skridt	  videre.	  Ved	  Frederiksstad	  er	  da	  alt	  ved	  det	  gamle,	  vore	  forpo-‐

ster	   have	   atter	   optaget	   den	   sædvanlige	   stilling,	   men	   byen	   er	   desværre	   skudt	   i	  

grus,	  det	  er	  altså	  det	  hele	  fjenden	  har	  udrettet.	  I	  2	  dage	  har	  man	  intet	  set	  til	  ham	  i	  

det	  nabolag,	  han	  er	  pludselig	  forsvunden.	  Den	  sidste	  dag	  stormedes	  med	  6	  batal-‐

joner	  i	  hen	  ved	  2	  timer,	  og	  de	  blev	  slået	  tilbage	  med	  et	  betydeligt	  tab,	  antageligt	  er	  

det	  at	  vi	  begravede	  over	  100	  fjendtlige	  efter	  denne	  storm	  og	  toge	  desuden	  1	  kap-‐

tajn,	  1	  løjtnant	  og	  30	  mand,	  der	  havde	  været	  for	  næsvise	  og	  vare	  komne	  ind	  i	  den	  

yderste	  løbegrav.	  Jeg	  ville	  ønske,	  at	  du	  engang	  kunne	  komme	  herover	  i	  Slesvig	  og	  

se	  alle	  de	  mageløse	  arbejder	  og	  fortifikationer,	  som	  her	  findes.	  Du	  ville	  undre	  dig,	  

ved	  hvert	   skridt	  møder	  øjet	  enten	  en	   løbegrav,	  en	   skanse,	  en	   indskæring,	  et	   ka-‐

nonglaisement,	  en	  redoute	  eller	   lukket	  mark,	  når	  du	  alene	  ser	  Dannevirkevolden	  

med	  sine	   løbegrave,	  og	   indskæringer	  og	  udfaldsgange,	  det	  kan	  alene	   fryde	  øjet,	  

styrke	  sindet,	  og	  vi	  ville	  håbe,	  at	  den	  skal	  svare	  til	  det	  navn	  den	  bærer,	  at	  den	  kan	  

blive	  et	  værn	  mod	  den	  forræderiske	  fjende.	  Arbejderne	  er	  endnu	  langt	  fra	  færdige,	  

hver	  dag	  afgives	  stadig	  endnu	  600	  mand	  til	  arbejde.	  
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Alt	  herovre	  står	  ellers	  ved	  det	  gamle,	  små	  forpostfægtninger,	  hvori	  fjenden	  sæd-‐

vanlig	  skyder	  på	  ½	  mils	  afstand	  med	  kanoner,	  hører	  til	  dagens	  orden,	  forleden	  dag	  

fik	  vor	  bataljon	  dog	  en	  mand	  død	  ved	  en	  sådan	   lumpen	  historie,	  han	   fik	  et	   skud	  

gennem	  hovedet	  så	  et	  stort	  stykke	  hjerne	  blev	  liggende	  på	  stedet.	  

Med	  længsel	  imødeser	  jeg	  den	  tid,	  at	  jeg	  løsnes	  fra	  dette	  trællens	  åg,	  med	  

gru	   imødeser	   jeg	  en	  vinter,	  som	  vil	  blive	  den	  skæbnesvangerske	   i	  mit	   liv	  og	  med	  

sorg	  tænker	  jeg	  på	  Eder	  mine	  kære,	  som	  jeg	  nu	  i	  så	  lang	  tid	  ikke	  har	  set,	  ikke	  talt	  

med,	  Eder,	  hvem	  jeg	  så	  ofte	  tænker	  på	  og	  som	  stedse	  vil	  blive	  mig	  dyrebare.	  Lev	  

vel,	  det	  ønskes	  Eder	  af	  Eders	  hengivne	  	  

August	  

	  

	  

	  

* * * 	  


