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Dænnemark mit Schleswig, Holstein, und Lauenburg 
•                                                                                                                          Ældre kort fra Gotha:  

 

•                                                 Justus Perthes  

•                                                      (1749-1816), bogtrykkeri m
    med speciale i atlas.  

 

•                                                        Første skole atlas i 1821. 

 

 

 
 

 

 
 

 

    

 

 

  



Tersling Korrespondancen 
 Hans Cornelius Georg Tersling 

 Født 2 april 1812 i København, død 6 august 1898 og begravet på Garnisons Kirkegård i København 

 

 Karriere i den danske hær: 

 Sekondløjtnant 1827 

 Premierløjtnant 1836 

 Kaptajn 1848 og deltog i Tre-års Krigen 

 Major 1855 

 Oberst 1864, hvor han deltog i 1864-Krigen og blev såret under kampene ved Dybbøl 

 

 Gift 10 oktober 1845 i Nyborg med: 

 Emma Constance Aarestrup 

 Født 30 juli 1825 i Bogense, død 20 april 1893 og begravet Garnisons Kirkegård i København 

 

 Børn: Annette Thalia Tersling, 1 september 1846 - 31 januar 1928 

 Olga Tersling, 22 april 1852 - 29 februar 1928 



Tersling Korrespondancen 
 

 20 januar 1864 - brev med FELTPOST No 1 21/1 
ankomst i København 21/1. Frimærket er klippet 
af - der blev sikkert samlet frimærker hos 
Tersling familien. 

 

 

 I brevene fra januar 1864 fortæller Tersling, at 
hans regiment har forladt Frederiksberg og er 
rejst til Slesvig, hvor han er ved 9. Infanteri-
Brigade under General Steinmann’s 3. Division.  

 

 

 De viste breve er alle fra Tersling til Emma, 
undtagen det sidste fra Emma til Thalia - det er 
oftest kvinder som gemmer brevene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Tersling Korrespondancen 
 Der er ikke flere breve fra februar og ingen fra marts og april, men Tersling var med ved slaget ved Dybbøl  

18 april og er omtalt i H Holbøll: En Brigadeadjudants Erindringer, 1911. Tersling var ved 9. Brigades 2. Battailon 
og blev såret. 

  

 Det andet Johanniter Hospital i  

Flensborg. Træsnit af Adelbert  

Baudssin i Eduard Hallberger:  

Schleswig-Holstein Meerumschlungen.  

Kriegs- und Friedensbilder,  

Stuttgart 1865. 

 

 Tersling blev behandlet på dette  

hospital, hvor Emma besøgte ham 

i begyndelsen af maj.  

 

Hospitalet behandlede sårede fra  

begge sider. 



Tersling Korrespondancen 

 Påtegning via Lübeck , men med Hamborg 
transit stempel på bagsiden. 

 

 

 

 Brevet er påbegyndt den 9 maj, men fortsat den 
19 maj med følgende nyt: 

 

  “Igaar Aftes fik jeg da Brev fra Berg med 
temmelig gode Underretninger om hvorledes 
det staar til ved Regimentet, derefter have vi 
den 18de 9 døde og 6 saarede Officere, 
Christiani og han vare de eneste Linieofficere 
som var tilbage … ” 

 

 

 

 9 maj 1864 - brev med stempel K:PR:FELDPOST-
RELAIS / FLENSBURG 11/5 med 6 Sk i porto.  

 

 



Tersling Korrespondancen 
 

 4 juni 1864 - brev annulleret med preussisk 
FLENSBURG  stempel og tre-ring nummer 16 fra 
Flensborg.  

 

 Sendt via Lübeck med porto 6 Sk, svarende til 2 
Sch, som kan anes under 6. 

 

 

 

 

 Tersling opdager at han har brugt alt sit papir, så 
han har måttet “laane dette Skidt.” - brevpapiret 
er prydet med det Schleswig-Holsteinishce 
våbenskjold med ordene, UP EWIG UNGEDEELT, 
og derfor har han cirklet det med, “Fy for 
Satan”. 

 

 



Tersling Korrespondancen 
Tersling skriver til Emma 14 juni 1864: 

 “Igaar Aftes fik jeg fra Commandanten her i Byen til at holde mig ferdig til imorgen den 15 om Morgenen at 
afgaae med Jernbanen til Altona hvor det skulde være mig tilladt at opholde mig til om Aftenen da jeg skal 
afgaae med Banetoget til Berlin for derfra at blive bragt til en Preussisk Fæstning;” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  “Det er rigtignok en lang Reise for dig, men du er nu en bereist verdenserfaren Dame, og der gaar Jernbane 
hele Veien.” 



Tersling Korrespondancen 
 

 Obert Tersling blev begravet på Garnisons 
Kirkegård i København (Graven er sløjfet).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Billedet fra Illustreret Tidende viser sørge 
højtideligheden den 27 april 1864 i 
Garnisonskirken for nogle af de faldne. 

 

 

 



Petersen Korrespondancen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brugt postkort fra Søndergade i Odense, 
Stenders Forlag 12876. 

 

 Det er uvist om Nr. 6 havde mere end een etage 
i 1864, men der er tegn på at der har været en 
forretning. 

 

 Hans og Ane Kathrine Petersen blev gift 1863, 
og efter at Hans, som er ‘Meelhandler’, er 
blevet kaldt op som ordonnans og hestepasser 
ved 1ste Infanteri-Brigade Stab, er den nygifte 
Ane Katrine alene om at passe forretningen i 
Søndergade 6 - med lidt hjælp fra sin mor. 

 

 

 

 

 

 Korrespondancen  indeholder 20 breve mellem 
Hans og Ane Katrine fra 12 februar til 4 august 
1864. Der er 15 breve bevaret fra Hans til Ane 
Katrine, og 5 fra Ane Katrine til Hans. 

 



Petersen Korrespondancen 
 12 februar 1864 - brev fra Hans, “1 Miil Vei 

udenfor Sønderborg”, FELTPOST No 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Efter at have sluttet mit Brev siges det at 
Dyppel (en Landsby udenfor Batterierne) idag er 
skudt i Brand.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 17 februar 1864 - brev fra Ane Kathrine. Korrekt 
porto for et almindeligt brev 4 Skilling. 

 “jeg kan lade dig vide Kjære Mand Handelen 
gaar meget godt. vi har ikke handlet bedre den 
tid jeg har været her som nu, men aarsagen er 
den Folk haver saa mange Soldater til at spise. 
du kan tro min Moder strider nok for vores Skyld 
hun er her tre Dage om Ugen ...”  



Petersen Korrespondancen 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

“En Bøf på Feltfod”.  

Efter en tegning af Lieutenant C Oscar Carlson 

 28 februar 1864 - brev fra Ane Kathrine. 

 

 “Du kan tro min Bedste Ven jeg har haft spil med 
Dalum Mølleren igjen … jeg sagte ham jeg rene 
Besked.” 

 

 “… nu veed de det ikke kan hjælpe dem noget at 
ville nare mig fordi at jeg er ene.” 

 

 

 28 februar 1864 - brev fra Hans, nær Sønderborg. 

  

 “Jeg beder til Gud for dig tidlig og sildig at han vil 
holde sin Beskærmende Haand over dig og styrke 
dig at du maa holde ud og bære den Byrde som 
Skjæbnen har tilstillet dig.” 

 

 “Forpleining faar vi ikke; der blev spurgt om vi 
ville have den men vi vil hellere have den hele 
Lønning og selv sørge for os, ...”  

 

 



Petersen Korrespondancen 
 21 marts 1864 - brev fra Hans, nær Sønderborg. 

 

 ”Siden disse Dage Bliver Sønderborg ogsaa 
rømmet. de har i de sidste Dage og Nætter flyttet 
og kjørt derfra saa meget som de kan faa med 
dem, de stakkels uskyldige Mennesker og det 
meste og bedste af deres Boehave da de frygter 
for at Byen skal blive Bombarderet og sat i Brand 
hvis vi ikke vil opgive thi idag skal der være skydt 
Ild paa en likke Bye (Sundborg). jeg saa Røgen da 
vi reed hertil men den var dog ike saa stærk saa 
det er dog mueligt at der ikke er Brændt saa 
meget.” 

 

 27 marts skriver Hans igen. 

 

 ”Min Ansøgning er kommen tilbage for et par 
Dage siden, men ikke Bevilget ...” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beboere fra Sønderborg  

på flugt under bombardementet 

 



Petersen Korrespondancen 
 29 marts 1864 - brev fra Hans, nær Sønderborg. 

 

 “Det var igaar Morges Andenpaaskedag tidlig 
om Morgenen Kl. var ikke 3 da vi blev vækket af 
geværskud og kanonerne ude fra Skandserne. 
Tydskerne trængte frem i store Masser og det 
var nok deres Mening at ville have taget 
Skandserne men de var jo Alle svært besatte, 
saa der blev udspyet en Ild over den hele Linie 
saa det var frygteligt at see og høre saa da det 
endnu var noget mørkt saa var det næsten at 
see Luften som den stærkeste Lynild og Torden 
...” 

 

 

 

 Episode af kampen ved Dybbøl natten mellem 
1ste and 2den Påskedag, tegnet af Otto Bache 

 

 Påskedag var søndag den 27 marts 

 

 

 

 



Petersen Korrespondancen 
 18 maj 1864 - brev fra Ane Kathrine. 

 

 

 

 

 

 

 “Den Tid du veed jo nok jeg længes og kan ikke 
taale at længes eller sørge saa meget Du kan tro 
min kjæreste Mand hvor det smerter mig jeg 
skal see de andre kommer hjem og du skal blive 
ligende og skal enda længere fra mig thi saa 
længe jeg vidste du var paa Fyen da var jeg 
aldrig saa bedrøvet som nu ...” 

 

 “Jeg er dog nogenlunde ved Helbredet min Ven 
men jeg er saa mat og træt jeg ikke kan sig dig 
det og mine Been ere saa hovne min Ven ...” 

  4 juni 1864 - brev fra Hans på Ægdrupgaard i 
Vendsyssel. 

 

 

 “Her gaar hver dag Rygter om at vi snart skal 
permitteres men endnu er det ved det samme 
det er besynderligt da der er saa mange 
permitterede af Infanteriet og endnu ikke en 
Mand af Kavalleriet ...” 

 

 “Rygtet gaar ogsaa i den Tydske Armee, at de 
skal hjem de er ogsaa kjed af det fortæller civile 
Folk ...” 

 

 “Feltpostcontoiret er nu flyttet til Sundby som 
ligger overfor Aalborg ved denne side.” 



Petersen Korrespondancen 
 9 juni 1864 - brev fra Hans på Ægdrupgaard i 

Vendsyssel, FELTPOST No 3.  

 

 ”... pas dog paa dit Helbred saavidt det staaer 
i din Magt og tag dig dog nøie i Agt og ikke 
kom i Berørelse med nogen af dem som er 
befængt med den afskyelige Fnat, vær 
taalmodig min gode Kone frygt ikke for den 
Tid som nærmer sig; ...” 

 

 “… der gaaer saa mange forskellige Rygter 
det endelige Resultat skulle først komme i 
nat eller senest i Morgen om der skulle være 
længere Vaabenhvile eller ikke, skulle det 
modsatte blive Tilfældet og Krigen igjen blive 
fortsat, da er det jo ikke sikkert at Brevene 
gaaer saae gesvint dersom Postgangen 
igjennem Jylland bliver stoppet …” 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 ”... sørg dog for at din Moder og en anden 
Kone som du har fortrolighed at kan komme 
og være hos dig i den Tid; ...” 

 

 5 juli 1864 - brev fra Hans, ved Rolund nær 
Middelfart, FELTPOST No 4. 

 

  “Jeg kan ikke endnu i disse Dage min 
kjæreste Kone faa Permition saalænge 
Sagerne staaer saa spændt ...”  
 

 



Petersen Korrespondancen 
 6 juli 1864 - brev fra Ane Kathrine  

 

 “…Jeg kan lade dig vide min kjære, jeg har faaet 
to Indqvarteringer i Aften igjen ... min Moder 
var her sidste Nat. ” 

 

 ”Hun er idag reist hjem og da hun reiste gik hun 
ind der hvor de udleverer Indqvarteringssedler 
og spurgte on de kunne bebyrde et enlig 
Fruentimmer med Indqvartering hvis Mand er i 
Krigen. ” 

 

 ”Og hun sagte hvad Stilling jeg var i, at jeg kunne 
daarlig undværre Sengeklæderne, men de var 
meget flinke og sagde saa meget som de kunne 
gjøre til skulle jeg nok slippe, ...” 

 10 juli 1864 - brev fra Hans, FELTPOST No 4, 
stadig nær Middelfart, til Ane Kathrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Så nær, og dog så fjern. 



Petersen Korrespondance 
 Ane Kathrine har født en søn, og efter en streng 

fødsel har hun det nu bedre.  

 

 30 juli 1864 - brev fra Hans, FELTPOST No 4, ved 
Geldbjerg,  til Ane Kathrine. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Igaar har jeg med inderlig Glæde modtagen din 
skrivelse, og den glæder mig saa meget mere da 
jeg saae min kjære at du selv har kunnet skrive, 
du kommer dig nok igjen min kjære Kone.”  

 ”... det skal være temmelig sikkert at der skulle 
være afsluttet en Vaabensstilstand paa 9 
Maaneder.” 

 

 “Det er rigtignok ikke bekjendtgjordt for os men 
det staar som temmelig sikkert afgjordt i 
Berlingske Tidende for i Gaar saa jeg troer nok 
at jeg inden ret længe kommer hjem til dig min 
gode Kone og hjælpe dig; som du nok kan 
trænge til …” 

 

 “... Jeg har ogsaa for faa dage siden faaet Brev 
fra min Broder Rasmus og modtaget 
Lykønskning med vores Søn; ” 

 

 5 august 1864  (det sidste brev) skriver Hans, “... 
vi venter hver Dag paa at der skal komme Ordre 
til at Permittere Os ...” 

 

 



Olsen Korrespondancen 
 Ole Peter Olsen, inn keeper, married to Maren, 

født Svendsen.  

 

 Maren døde i september 1883 i Aarhus i en 
alder af 49 år, og Ole 22 juli 1886. De havde 
både børn og svigerbørn. 

 

 Alle brevene er fra Ole til Maren undtagen et til 
broderen Frederik. Det er oftest kvinderne som 
gemmer brevene, men også vanskeligere at 
bevare dem for soldaterne i alt slags vejr, på 
march og i skyttegrave. 

 

 

 15 maj 1861 - brev til Maren fra Ole i 
Rendsborg.  

 

 Han er en train konstabel ved 11. Batteri i 
Rendsborg, en vigtig garnisonsby på grænsen 
mellem Slesvig og Holsten.  

 

 



Olsen Korrespondancen 
 28 januar 1864 - brev fra Ole i Klein Rheide i 

Slesvig til Maren og Børnene i Aarhus. 

 

  “Jeg var igaar oppe ved Rendsborg og aflevere 
nogle Heste til et andet Batteri, og een af de 
først Dage skal jeg til Sønderborg efter flere 
Ammunitionsvogne, da vi jo maa passe paa at Vi 
ikke skal mangle Krudt og Kugler naar Tydskerne 
kommer ...” 

 

   9 februar 1864 - brev fra Ole i Wollerup på Als.  

 

 “Begivenhederne i den sidste Tid have jo været 
af en anden Art, end vi havde ventet dem, og vi 
ere jo modfaldne af Sorg over at vi skulle forlade 
Dannevirke, som var Soldatens Stolthed of 
Trøst.”  



Olsen Korrespondancen 
 “Jeg er her atter tilbage. Fjenden er ikke mere 

isigte, men Mange have i de sidste 3 Timer 
lukket deres Øine, 18 Rigiment har misted 
Mange.” 

 

 

 

 25 marts 1864 - brev fra Ole på gården Kjær.  

 

 “Da der blev leveret den store Fægtning, den 17 
ds, stod jeg kun og saae til. Og det var virkelig en 
haard slag for dem som vare i Ilden, og en 
meget betydeligere Kamp en den omtales for, 
den varede fra Kl 10 om Formiddagen til Kl 7 om 
Aftenen. Og Gud ved det kostede Manges Liv, 
4de Rgmt som ligger her i Qvarteer var med og 
mistede allene 250 Mand. Ialt have Vi misted 
over 500 Man paa denne Dag.” 

 

 

 22 februar 1864 - brev fra Ole på gården Kjær 
overfor Dybbøl, FELTPOST No 1.  

 

 “Herfra denne Gaard til Skandserne paa Dybbøl 
er omtrent 2,000 Alen, det er det nærmeste 
Sted lige ved Vandet. Og Vi see og høre saa 
tydelig hvorledes det gaar til derovre. Atter maa 
jeg standse, hurtig Udrykning blæser og jeg maa 
til hest.” 

 

 

 

 



Olsen Korrespondancen 
 1864 - ingen dato kendes, da brevet mangler 

både kuvert og den første eller de første sider … 

 

 At dømme efter indholdet, tager Maren sig af 
vognmandsforreningen og de ansatte.  

 

 “Du skriver om jeg tror de kommer til Aarhuus, 
nei det tror jeg ikke, og det var ogsaa bedst for 
Eder at de blev borte. Men dersom det skulle 
gaa saa galt, og I fik Indqvartering, da anviis dem 
Loen, og lad dem ligge der, saadan et Sted ville 
jeg være glad ved, ogsaa kan det ogsaa være 
godt nok til disse Djævle. Forresten lad dem 
blive ude, aldrig ind i Stuen. Men det har ingen 
Nød, de kommer der ikke. Vi længes efter at faa 
dem lidt i Nakken her, thi da skulde de rigtignok 
faa Klø, …” 

   6 april 1864 - brev fra Ole på Als til broderen 
Frederik i Korsør.  

 

 “Sønderborg er omtrent ikke mere til. 
Granaterne regne ned derude, og det meste af 
Byen er brændt eller nedbrudt.” 

 

 “Jeg troer forresten snart at Dybbøls Skjæbne er 
afgjort enten den falder eller tages, alle 
Solemærker tyder paa at den nuværende 
Tilstand ikke kan vare længe. Mage til 
Artillerikamp har vist aldrig suset over Dybbøls 
Banker, og der har vist aldrig flydt saa meget 
Blod paa dem, som der er flydt siden den 15 
Marts.” 

 

 



Olsen Korrespondancen 
 15 april 1864 - brev fra Ole på gården Kjær.  

 

 “Tydskerne skyde Alt i Brand hvad de kan række, 
og det er suurt at see de stakkels Beboere 
forlade Huus og Gaard og Mange maa flygte 
uden at endda det Mindste ikke engang 
Kreaturer, naar Granater slaaer i Taget, en halv 
Time efter er alt brændt til Grunden.”  

 

 “Den grueliste Artillerikrig der nogensinde har 
finden Sted foregaar her og Kanonaden er Nat 
og Dag omtrent eens. Hvorlænge Vi kan holde 
dette ud, det maa Herren Kjende. Vi miste jo 
hver Dag en Masse Mennesker, men Vi maa jo 
see at holde Stand saa sandt det er mueligt.” 

 

 

 Men selv under kugleregnen er Ole bekymret for 
landbrugs arbejdet derhjemme og giver råd og 
vejledning til Maren i de følgende paragraffer.  

 

 Sønderborgs brand under bombardementet 3 april om aftenen, set 
fra Dybbøl siden. 

 

 

 

 

 

 

 2 maj 1864 - brev fra Ole på Als.  

 

 “Ja,nu har I vel Preuserne i Aarhuus, men vær 
kun taalmodige og haab til at Alt snart vender 
sig til det bedre. 

 

 “Jeg er rask og vel og boer endnu i Jordhuset 
ved Skoven hvorlænge det skal vare ved jeg ikke, 
om Natten er det koldt. Men det gaar jo mod 
Sommeren ...” 

 



Olsen Korrespondancen 
 Sådanne telegraferede nyhedsblade blev sendt 

flere gange om dagen. Torsdag 5 maj 1864 
meddeles om våbenstilstanden og diverse 
tropppe bevægelser i Jylland. 

 

 

 

 

 

 

 18 maj 1864 - brev fra Ole ved Østerholm på øst 
siden af Als, FELTPOST No 3. 

 

 “Ja, nu er der da en Standsning i Myrderiet, om 
det saa dermed skulde være forbi. Det vil jeg 
haabe. - Nu ere Vi da komne i Huus, efter at 
have ligget ude fra den 15 April til den 14 Mai, 
... nu kommer jeg nok snart hjem ...” 

 



Olsen Korrespondancen 
 3 juni 1864 - brev fra Ole nær Augustenborg. 

 

 “At I er kjede af at see paa disse tydske Abekatte 
kan jeg nok tænke, men det er engang saa, en 
Tydsker han maa jo skabe sig, og det er jo en 
gammel Kjendsgjerning, at en Tydsker har en 
heel Deel tilfælles med en Abekat. ... jeg er nu 
eengang saa gal paa Alt hvad der hedder Tydsk 
især Preusisk, at jeg aldrig lader mig forsone 
med dem dertil har jeg seet formange grulige 
barbariske Ødelæggelser. ” 

 

 “Naar man seer Sønderborg og Dybbøl Banker, 
uha det er rædsomt, jeg var i Sønderborg igaar 
den ligger endnu i en Grusdynge, paa Dybbøl 
Siden seer ud som en tom Slagteplads, og saa 
gaa da preusiske Kjeltringer der staar og stampe 
paa den hele Broe medens Vi Andre gaa paa den  

 

 anden halve og seer paa Ødelæggelsesværket 
der er fuldbragt.” 

 

 “Ja det kostede dem meget inden de kom 
saavidt, der ligger saamæn mange preusiske 
Sjæle med Næsen iveiret bag Dybbøl Skandser. 
Men nok herom der kommer vel nok en Tid 
efter denne, da Fred og Roe kan blive varig.”  

 

 

 24 juli 1864 - brev fra Ole på Fyen. 

 

 “Vi befinder Os nu i en Bye som hedder Kolberg, 
en 2 ½ Miil fra Odense.” 

 

 ”... det er grueligt galt at vort Fædreland gaaer 
en sørgelig Fremtid imøde seer det ud til, det er 
en sørgelig Tanke at Vi saadan skal tyraniseres 
fordi Vi er et lille Folk ...” 

 



Olsen Korrespondancen 

 8 august 1864 - brev fra Ole ved Kolbjerg på Fyn. 

 

 “En Fred som denne der velsagtens nu er 
afsluttet, maa rigtignok sammesnøre enhver 
ærekjær dansk Mands Hjærte af Sorg. Det er saa 
skjændige Betingelser saa man maa zittre ved at 
tænke derpaa.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Karikatur fra det engelske blad Punch, 13 august 1864, 
med stakkels Danmark bundet i hjørnet. 

 

 

 

 

 

 

 20 september 1864 - brev fra Ole ved 
Dongshøirup, 8 km nord for Svendborg. 

 

 “Alle mine gamle Kammerater af mit Aarstal 
reise hjem og 3 længselfulde Sjæle maatte blive 
tilbage,hvoraf jeg er den Ene.”  

 

 

 

 4 oktober 1864 - brev fra Ole ved Dongshøirup. 

 

 “Fra Infanteriet permiteres atter i disse Dage 
Mandskab som 4re Aar Yngre end jeg.” 

 

 “Lev vel og vær munter syng for dine smaa Børn 
og haab altid paa bedre Tider. Jeg er nu engang 
dømt til at offre Kamissen (hæren) mine bedste 
Aar.” 

 



Ravn Korrespondancen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jens Christian Ravn (1846-1877) er en 
gårdmandsøn fra Hulemose ved Vordingborg.  

 

 Han skriver flittigt til sin fader, Proprietær 
Jørgen Henriksen Ravn, gift med Anne Cathrine 
Torp, sommetider er brevene til forældrene, 
men også til søstrene Hortense og Margrethe. 

 

 

 

 28 november 1863 - brev fra Christian Ravn til 
søsteren Hortense, sendt fra Sønderborg med 6 
Sk at betale for et ufrankeret brev.  

 

 “Du kommer til at bede Fader sende mig nogle 
penge,jeg har kun 4Rd og nogle skilling, jeg har 
allerede 2 Gange maatte have Støvler til 
Skomageren.”  

 

 



Ravn Korrespondancen 
 21 januar 1864 - brev fra Christian i Klein Reide 

til hans fader, frankeret med 4 Sk, FELTPOST 
21/1 No 1. /221. Dette felt post kontor var i 
Slesvig fra 1 januar til 7 februar 1864.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Mandskabet har i denne Tid en overordentlig 
streng Tjene, de maa hver anden Dag gjøre 
Vagter ved Dæmningerne og Sluserne, og det er 
slemme Poster i en saadan Kulde, som vi har 
havt.”  

 

 

 

 

 5 februar 1864 - brev fra Christian fra Slesvig. 

 

 “Da Krigen jo nu er begyndt, og jeg som følge 
deraf kan tænke, at i ere bange, iler jeg med at 
sende Eder disse Linier, jeg er idag i Schl. med 
nye Soldater.” ... 

 “Det gaar i dag svært løs her ved Schlesvig, 
Fjenden staaer paa den sydlige Side af Slien.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ravn Korrespondancen 
 11 februar 1864 - brev fra Christian i Kolding.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 “Vi har haft en overordentlig anstrengende 
March, næsten Dag og Nat have vi uafbrudt 
gaaet, Fjenden var os de første Dage lige i 
hælene og vi kunde se Røgen og høre 
Kanonerne.  ... det er de strengeste Dage og 
Nætter jeg nogensinde har oplevet ...” 

 

 

 22 februar 1864 - brev fra Christian fra Vengsted 
Mølle ved Vejle. “… det er en af de romantigste 
Egne, jeg nogensinde har seet.” 

 

 “Vi ere her paa fjerde Dag, for at gjøre Feltvagt, 
og have i den Tid lidt umaadeligt af Kulde og 
Sult, først idag have vi faaet Naturalforpleining, 
og det har at ter hjulpet paa humøret. 

 

 

 

 12 marts 1864 - brev fra Christian fra Tvede ved 
Svendborg. 

 

 “Efter alle udstaaede Møjsommeligheder ere Vi 
ankomne hertil Svendborg og jeg oplever her 
idag en af de lykkeligste Dage i midt Liv, jeg har 
besøgt alle gamle Venner og Bekjendte.” 

 

 



Ravn Korrespondancen 
 15 marts 1864 - brev fra Christian i Stevning på 

Als. 

 

 Christian forklarer i dette brev, hvorledes han og 
hans kompagni kommer fra Vejle via Svendborg 
til Als. 

 

 Hørholt uden for Vejle 

 Vejle nordpå 1½ mil = ca. 11½  km 

 tilbage til Vejle 1½ mil = igen ca. 11½ kmm 

 Vejle til Hatting ¾ mil syd for Horsens = 26 km 

 plus ½ mil yderligere til Neder Mølle 

 Horsens via Hanslev og øst om Skanderborg til 
Århus = 47 km 

 Pr skruedamper ‘Ouse’ fra Århus til Svendborg 

 

 

 

 Al march var selvfølgelig med fuld oppakning. 

 

 23 marts 1864 - brev til J Ravn fra hans svoger. 

 “Dit brev modtog jeg i dag, og seer strax til min 
Sorg, at Kresten er blandt de savnede. Tilvisse er 
det en stor Sorg men min Ven! der er jo dog 
endnu Haab, han kan være fanget, eller maaske 
kunne lek saaret paa Fjendens Hospital.” 

   

 

 12 april 1864 - brev til J Ravn fra en ven. 

 “... Den saa glædelige Tidende med Hensyn til 
Deres Søn, som ved sin mageløse Condouitte er 
undvegen af Fjendens Fangenskab, ...” 

 

 

 14 april 1864 - brev til J Ravn fra hans svoger. 

 “At Din Søn! Søndag morgen Kl. 7 sund og 
veltilmode atter afreiste til Armeen er Dig vel 
bekjendt ved min Datters Brev til Grethe. ” 



Ravn Korrespondancen 
 14 april 1864 - brev fra Christian fra Frederitz. 

 

 “ … og først nu har jeg en smule tid, jeg staar 
og skriver ved en af de Afsatse, som findes 
under Kirkevinduerne (udvendig), I skulle 
blot see Kirkegaarden i dette Øieblik der 
fremviser de meest maleriske Scener, Kirken 
afgiver nemlig Quarter for 2 Comp., Det vil 
sige de enkelte Nætter vi er i Byen, men det 
var Kirkegaarden jeg kom fra.” 

 

 “Lit maa jeg dog fortælle om den, her er en 
Soldat ifærd med at skfite Linned, en Anden 
efterseer med den største Omhyggelighed de 
nylig aftagne Beenklæder, for at reinse dem 
for der sig opholdende Incecter en 3die 
stopper Strømper, en 4de bliver klippet, 

siddende paa et Gravmonument, en  

 

 

 

 

 

 

 

 

 spadserer omkring rygende paa sin Pibe, kun 
iført de bare Underbenklæder, foruden 
Grupper, som spiise, koge og sove, er her 
endnu en mængde andre Scener, som nok 
ere værd at see.” 

 

 “Jeg blev naturligviis modtaget med stor 
Jubel ved min Ankomst og har maattet 
fortælle mine Eventyr mange Gange, …” 

 



Ravn Korrespondancen 
 “Torsdag Morgen Kl. 2 maatte vi forlade 

Fredericia, jeg var aldeles ikke utilfreds derover, 
for skulde vi være blevet, var det naturligvis 
gaaet som ved ‘Dybbøl’. Vi ligger nu i Quarter 
her paa Fyen og have det rigtig udmærket,.” 

 

 

 

 5 maj 1864 - brev til J Ravn fra en bekendt i 
Nyborg. 

 

 “I dag er deres Søn, ved 7de Regiment paseret 
her igjennem Byen paa Marchen fra Fredericia 
opholt sig her et par timer hvorefter hele 
Regimentet blev inskibet i Dampskibet 
Blekingen og skulde til Frederikshavn Deres Søn 
har bedt mig underrette Dem herom.” 

 1 maj 1864 - brev fra Christian I Sønder Aaby 
ved Assens. Annulleret FREDERICIA 2/2 - et 
omvendt ‘2’ er benyttet i stedet for ‘5’ for 
månedstallet. Fredericia’s post kontor var 
midlertidigt i Strib på Fyn under den preussiske 
besættelse af Fredericia. 

 

 

 

 

 



Ravn Korrespondancen 
 11 maj 1864 - brev fra Christian fra Gredsted i 

Vendsyssel, FELTPOST No 2.  

 

 “ … Vi reiste ... med det store svenske Dampskib 
‘ Blekingen’, der tog det halve af Regimentet 
ombord, og førte os til Frederikshavn, ... derfra 
gik Touren igjennem Landet ad Limfjorden til ...” 

 “I gaar kom vi først hertil det er den fattigste lille 
By jeg nogensinde har seet, den bestaaer med 
Undtagelse af et Par Huuse kun af usle Leer-
hytter, imidlertid har jeg dog et udmærket Qvt.” 

 “Af de 2 Dage vi laae paa ‘Julianeholm’, var jeg 
den Ene paa Vagt paa Herregaarden ‘Vang’ der 
boer foruden Genneralerne Vilster og 
Lindenkrone ogsaa den danske Kronprinds, som 
jeg havde den Fornøielse at tale med. Jeg kan nu 
forstaae hvorfor der skal ofres saa megeet for at 
forsvare denne lille fattige Plet (Vendsysel)! … ” 

 

 17 juni 1864 - brev fra Christian fra Ulsted, ca. 
25 km øst for Nørre Sundby, FELTPOST No.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 “Som du i Dit Brev formodede er der nu kommet 
en Vaabenhvile istand paa 14 Dage, mange 
Soldater have erholdt Permission paa 8 Dage, 
Gud give nu at naar denne korte Frist er 
udløben vi da maatte faae Fred.” 

 Den første, forlængede, våbenstilstand udløb 
den 25 juni 1864. 



Ravn Korrespondancen 
 30 juni 1864 - brev fra Christian i Eiby på Fyn, 

FELTPOST No 4. 

 

 Dette felt post kontor eksisterede kun på Fyn fra 
25 maj til 18 august 1864. 

 

 

 

 

 “Dit Brev af 21de d.M. traf mig ikke i Vendsyssel, 
... Allerede St Hansdag begyndte vi paa Marshen 
fra Uldsted til Frederikshavn, vi maatte den 
første Dag tilbagelægge 6 Miil i et Regnveir, som 
jeg knap kan huske Mage til, da vi om Aftenen 
kom i Qvarter var der ikke tør Traad paa os, ja 
endogsaa i Støvlerne var der Vand, næste Dag 
kom vi til Frederikshavn og bleve om 
Eftermiddagen indskibede; ” 

 

 “Krigen har jo nu desværre igjen taget sin 
Begyndelse, ...” 

 

 “Hvor nødig jeg vil, kommer jeg dog atter nu til 
at bede Dig kjære Fader! Om et Par Støvler, ...” 
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 23 juli 1864 - brev fra Christian fra Føns, en 
halvø syd for Middlefart, FELTPOST No.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Frivagtens tidsfordriv i et ledigt øjeblik ved Strib 
færgegård, nord for Middelfart. 

 

 

 

 

 

 

 “Vi ere for et Par Dage siden komme hertil, for 
at gjøre Strandvagt, medens Vaabenhvilen 
staaer paa, det er ikke gode Qvartere for os, her 
har ligget en masse Soldater i lang Tid, saa her 
er Intet at faae, jeg haaber imidlertid at vi ikke 
blive her længer indtil de 8 Dage ere forløben, 
Gud give at der maatte komme noget godt ud af 
Deres Underhandlinger, for nu er jeg kjed af det 
Soldatervæsen.” 

 

 “Kornet modner nu stærkt, Rugen har ikke langt 
tilbage, men der er destværre ingen Udsigt til at 
jeg iaar kommer hjem i Høsten, naar jeg endda 
kunde komme hjem og hjælpe til at saae 
Vintersæd saa kunde det endda gaae an.” 

 

 

 Den anden våbenstilstand begyndte 20 juli. 
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 26 juli 1864 - brev fra Christian i Fønsskov på 

Fyn, FELTPOST No 4.  

 

 “Den korte Vaabenhvile er jo nu snart forbi, Gud 
give den maa føre til noget godt.  Dersom der 
bliver en længere Vaabenstilstand, da troer jeg 
ikke at det arme Mandskab, som jeg hører til 
bliver permiteret, ...” 

 

 

 

 

 5 august 1864 - brev fra Christian i Fønsskov . 

 

 “...vaabenhv. blev forlænget med 49 Timer, 
inden denne daarlige Vaabenstilstand kom 
istand maatte vi i den Tid blive liggende i 
Barakkerne.” 

 

 “Om Permitering har jeg endnu intet bestemt 
hørt, men skulde næsten ikke tro at Regjeringen 
vilde holde alt det Mandskab ind; her ved 
Compagniet gjøres alt Forberedelser, men det er 
kun for at have Tingene i Orden i paakommende 
Tilfælde.” 

 

 

 

 

 

 

 

 Denne korespondance er et uddrag af 29 breve 
sendt til Proprietær J Ravn på Hulemosegård.  

 

 Alle undtagen seks er fra sønnen Christian Ravn. 



Trine Svanholm, Nibe 
 24 maj 1864 - brev fra Trine Svanholm på 

Sebberkloster herregård ved Nibe til sønnerne, 
som står i lære i Ålborg. 

 

 “Her har ingen Preussere været siden men der 
var forleden Dag en Trup paa 12 blaae Husarer 
og en Lieutnant ridende op i Herredet; 
Lieutnanten var ene inde i Løgstør at tale med 
vore Officeerer om at Tydskerne vidste ikke 
rettere end at de vare Herrer over hele Jylland 
indtil Limfjorden, og at det forundrede dem at 
vide Løgstør besat af Danske, men vore Danske 
ville naturligviis ikke gaae deres Vei fordi han 
sagde det, og saa red han igjen ... efter pænt at 
have givet den danske Soldat der holdt hans 
Hest Drikkepenge; ” 

 

 “… og vi ogsaa var meget bedrøvede over den 
stakkels unge Greve Tramp, der vist døer efter at  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 have mistet det ene Been ved Helgoland. - Det 
er Grevens ældste Søn, hans Moder er reist til 
Christiansand til ham. 

 

 “… fortæl os nogle Preusserhistorier ligesom 
sidst, nu har jeg fortalt dem jeg ved!” 



Sophie Konradsen, Nautrup 
 23 juli 1864 - brev fra Sophie Konradsen til 

moderen Augusta Begemann i Bückeburg. 
Sophie var gift ned præsten Christian Konradsen 
og bosiddende i Nautrup Præstegård nær 
Viborg. Brevet er skrevet på tysk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Brevet er sendt via østrigst feltpost , 
K.K.FELDPOST 28/7 af Lieut. Alfred v. Karlowa og 
annulleret i Hamburg 30/7/1864. 

 

 

 Sophie fortæller om alle genvordighederne med 
de fjendtlige soldater, som røver og stjæler alle 
fødevarer. De har præstegården fuld, men en 
Lieutnant Schrach, som plyndrede Mors for 300 
heste, mange okser og køer og 24 centner 
(centner = 50 kg) flæsk, har fortalt Christian at 
Alfred Karlowa, Sophies fætter, er indkvarteret i 
nærheden af Nautrup. 

 

 “Og tænk, fornylig stjal de vores bedste ko fra 
engen, og min elskede Christian var på benene 
hele natten for at redde den, men forgæves. 
Hvis Alfred ikke var kommet den næste dag, 
havde vi aldrig fået den tilbage.” 

 

 Alfred bliver indkvarteret på præstegåden, men 
med mange soldater, og Sophie beskriver igen 
hvorledes de forlanger alverdens mad og 
plyndrer køkkenhaven for alt – uden at betale 
noget som helst. 

 



Jens Pedersen Nørskov, Mausing 
 Jens Pedersen Nørskov (30.09.1833 - 20.09.1919) 

 

 

 Landmand fra Mausing i Midtjylland, blev 
genindkaldt 10.12.1863 til 22. Regiment, 
kæmpede ved Dybbøl 18 april 1864, blev taget 
til fange, og transporteret til Posen i Polen. 
Hjemsendt i August, men led af dårligt helbred 
resten af livet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jens og Johanne Kirstine Nørskovs Guldbryllup 
23.05.1913, omgivet af børn og svigerbørn og 
de to ældste (voksne) børnebørn. 

 

 

 

 



Johannes Johansen, Kerteminde 
 Johannes Johansen boede i Søndergade 46 (fra 

1919 kaldet Fiskergade) i Kerteminde med sin 
hustru Maren Sophie Johansen. 

 

 

 Efter sin konfirmation kom Johansen “til søs og 
sejlede i flere Aar paa England, indtil han i 1859 
kom til Orlogs, først med Fregatten ‘Thetis’, 
senere med Briggen ‘St. Thomas’ til Vestindien, 
hvor han oplevede mange forskellige Eventyr. 

 

 Da tyskerne tog Als var han med til at redde 
mange danske Soldater over til Fyn. 

 

 Efter at have ernæret sig som fisker, blev han 
ansat ved Biologisk Station, hvor han 2 marts 
1902 modtog Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn for “god og tro Tjeneste”. 

 Johannes Johansen (09.12.1840 - 01.01.1925) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Johansen bærer her Dannebrogsmændenes 
Hæderstegn. Det runde hæderstegn blev tildelt 
ham i 1876 for hans deltagelse i 1864-Krigen. 

 


