
Vestfunske bønders ægtkørsel i 1864
[,4ere end tusinde vestfynske bøn-
der måtte tage deres tørn med
militære ægtkørsler. Alene 37 bøn-
der i Aulby, Kustrup og Staurby
kørte knap '1000 kørsler med krudt
oq kuq er, havre og brød, soldater
og alskens militært udstyr. Vestfyn
var bagland for de danske tropper
iFredericia. Der blev bygget ma-
gasiner og forsvarsanlæg ved
Lrllebælt. Der var mange soldater
og flygtninge, der skulle have
husly og mad- Vestfyn var mærket
af krigen.

Al Poul Christensen

Det er stadig møkt, da Anders
Hansen Olesen kravler ud aI alko-
ven på sin gård i Staurby om mor-
genen den 10. april 1864. lgen har
soqnefoqed Niels Jørgensen i Aulby
tilsagl ham til ægtkørsel. Han for-
sømmer ikke forårsarbejdei i mar
ken denne gang, for det er søndag,
men at komme helligdageD i hu og
holde den hellig, kan han heller
ikke. Pligten kalder.
Han og karlene giver to heste seleiøj
på oq speender dem for arbejds_
vognen. Han kavler op på age_
brættet og hvpper på de to heste.
Han kører ud gennem porten, drejer
til hølre ad indkørslen og kommer
op til Strib-veien. Her drejer han
ig-en til højre og rumler mod Strib,
mens dagen gryr. Han ser llere

vogne loran og bag. Ved Færge-
gården i Shib kan han se over til
den beleirede fæstningsby. Han ser,
at der er skibe ude på Lillebælt.
Han dreier ned ad hulveien mod
dpn søndre skihsbro Her vrimler det
med soldater, og der anløber fortsat
både fyldt med soldater med gevæ-

Æst
Ordet ægt er afledt af age (kø-
re) og er betegnelsen for bøn-
dernes pligtkørsel. Fæstebøn-
derne havde oqså pligt til at
køre for herremanden. Omfan-
get blev oftest nedfældet i fæ-
stekontrakterne. Pligten gjaldt
også arbejdskørsel for det of-
fentliqe ved f.eks. vejarbejde.
Fra gammel tid havde befolk-
ningen pligt til at transportere
kongen og hans følge rundt i

landet, kongeægt. Bemærk, at
Morten Nie sen bruger udtryk-
ket "kongeægt" i sin dagbog.
Også embedsmænd i stat, am-
ter, herreder og i kirken havde
jordbesiddere med hartkorn og
byernes borger pligt til at køre
for Grundlaget for administrati-
onen af æoter er en kongelig
"Forordning angaaende Fribe-
fordringsvæsenet i Danmark" af
26. juni 1846. Den gjaldt an-
taqeliq også for de militære
kørsler i '1864. Bønderne fik en
godtgørelse for ægterne, men
pengene kom fra skatter, som
de selv betalte. Godtgørelsen
var den samme som vogn-
mandstaksten for mindre post-
vogne.
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rer og oppakning. Xonmandoer ly
der gennem morgenluften. Soldater
ne forlader hurtigt bådene og tager
opstillinq på stralden sammen med
de andre. Der er €fterhånden kom-
nret malnge æglvogne; gåtdmænd
og karle sidder på agebræiteme og
venter. Bagfia kommer {othat vog
n@ i en lind shøm.

Det er dele af 8. Infanteribrigade.
der sættes ovet bæltet fra Frede-
ricia. Situationen i Dybbøl bliver
mere og rnere kritisk, §om Preus-
setne kanonerer skanserne sønder
oq sammen. Den danske hærledelse
har derfor besluttet at forstarrke de
forsvarende soldatet nTed 8. Brigade
på oodt 3000 mand. Denne brigade

Krigen '1864 kort
Den første slesvigske krig '1848-50 endte nærmest uafgjort. Den dan-
ske helstat blev bevaret, men spændingerne mellem tysk og dansk
fortsatte I november fik Danmark en ny forfatnrng. der skulle gældq
for kongerigel og Slesvrg. men ikke Holsten. Det bragte Danmark på
kollisronskurs med stormagterne. de tyske stater og hovedparten af
borgerne i hertugdømmeme.
Den danske hær tog tidligt i 1864 opstilling ved Dannevirke, mens
preussiske og østrigske styrker nærmede §ig Ejderen. Den 1. februar
var krigen i gang. Den 5. og 6. februar trak den danske hær sig
tilbage fra Dannevirke. En del til Dybbøl skanser, en del til
fæstningen i Fredericia og andre steder i Jylland. Preusserne belej-
rede Dybbøl og begyndte at skyde fa-astningsværket i stykker, mens
østrigske soldater besatte det meste af Jylland og belejrede Fre-
dericia. Også her blev de danske forsvarere beskudt, og der var flere
træfninger. l\range civrle i byen flygtede over bæltet til NliddelJart og
Slrib. Den 18. april indledte preusserne et slormangreb på skanserne
i Dybbø|. Skanserne faldt. og den danske hær trak sig tilbage til Als
Den 28. april forlod hæren med mest mu[gt udstyr Fredericia og blev
sejlet til Fyn.
Den 12. maj indgik parterne en våbenhvile. og der blev indledt
fredsforhandlinger i London. De brød sammen. Våbenhvilen udløb
den 26. juni. Allerede natten til den 29. juni sejlede tusindvis af preus-
siske styrker over Alssund. Flere kom iil øen i dagens løb. og de
danske forsvarere måtte flygte og blev sejlet til Fyn. Danmark var
reelt slået, og man frygtede, at [enden vil sætte over Lillebælt og
fortsætte krigen på Fyn. Den 20. juli blev der sluttet en foreløbig
våbenstilstand. Den blev permanent først i august, og nye freds-
forhandlinger i Wen begyndte. Denne gang måtte Danmark ac-
ceptere et tysk diktat og mistede hele Slesvig. Holsten og Lauenborg
tilTyskland. da fredstraktaten blev underskrevet den 30 oktober.
lrindst 1570 danske soldater mistede livet, og mange blev krigsin-
valider.



,€etkøæl 1864. Biledet viser en boatle, der kører fjentttlig.t soldater, folLnentlig
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das i vosr)fDite" p4 I .i.'JstedsåtLlen i DeLt lynske Lanlsby Det or sålal<x
sa;dsyr)ust, at de vesiynske bøader osså l)at køtt Dt.d sådanl)e wsne, neD de
leste har v.etet stive i.plvoqne lEa boqe, 20A kæsnit 1E64)

har efter tilbageiri?kningen fia Dan
nevirke opholdi siq i Fredericia. sorn
østrigske [oppet har belejret. Dei er
en voqrJuld af dern, Andes Hanserl
Olpsen skal køre iil Asserrs denne
forårssøndag.
Alene fra Vejlby Sogns søndre
soqnefoqeddistrikl har Niels Jø4pD
sen tilsagt 28 gårdnrarnd, nren der
er også Lonnnet vogne fra andre
dlshikter. Op rrnod 200 vogne <kal
rlor til {or ai haoip 1500 nrand
sydpå, olt det skal g"å hrrrtigt.
Korieqen s.r:tlpr i qanq. 4 : nrl ellpr
34 kni heurnte hlrqvr Asserrs. De når
byen, hvor andre bølder tager over.
Det er bt.a. de 56 bønder. som de to
sognefoqeder i Haarby Sogn, Mor-
ten Lindeqaarl oq Anders Holme-
gaard, giver besked onr at møde i

Kjøng syd for Clamsbjerg den 11.
anril onr rnotoenpn kl fpnr for at
k,rre til Faaboiq. Herfra se;les sol-
daterne iil Als. 8. Brigade når netop
frem iil Dybbøl og deltager i de
sidste dages kampe, inden Dybbøl
falder den 18. april.
Andes må været ko»:rlet hjem tit
sin gård i Siaurbg godt ud på
aftenen den søndag.
1 perioden tra 19. tebruar til lii
seDtenrber kø)'te Anders eller en af
hans karle l'jll aegikørsler al forskellill
lænqde oq vatiqhed. De korie tog
fra nindre end en halv dag, de lan-
qe en hel dae eller nrere, lor der var
oqså manqe æqter, der shakte over
12, 24 ellet sågar 48 iimer, hvor
bonden skulle siår til rådighed med
en vogn og to heste. Alene i Niels
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Sfillinsen ved Ulebælf i juli 1864. Koftet viser placerinsen af de tal)ise skarset
os batteriet, sotn blev anlagt nellan Sfib os Føns Odde ned angivebe al
skudr"øins"n l'æ lrytede nau a lendpn vile la$øs" at ,a,ttd ovDr Litl"bæl
.nteu ln Srenderup wå Fa.nø .ll.r vpd dpn qallcste del ve,t lor Snoshøi lKor
fra Fredericia Fæstninss Hisiorie. bind 3)

Jørgenserx sognefogeddishikt, der fart Kommune i dag) har ca. 950
omfatter Aulbv, Kushup oq Staurbv, bønder kørt godt 16.000 ægter,
har han omhyggeligt skrevet over 23.000 mil eller 173.000 km. Herlil
1100 kørsler ind i protokollen. I kommet ca. 5.000 dage, hvor de
Vends Herred (dækker ca. Middel- hjemme skulle holde en mand, en
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vogn og io heste klar til at rykke ud
med kort varsel. I herederne syd for
og vest for har der også veeret ei
belydeligt omfang ægtkørsel.

Et mylder aI vogne
Dagen efter, den 11. april, var der
hektisk aktivitof ved den næsten
færdige militære skibsbro ved Baa-
ring Vig. Her blev den anden
halvdel af 8. Brigade sat i land.
Niels Jørgeræen havde beordret 17
af sine bønder heftil. Endnu flere
var konxnet fra andre dishikter.
Blandi dem, der var sejlet hertil, var
løihant og senere kapia.in og
forfatter Vilhelm Dinesen og hans 9.
regiment- D€t kan man læse om i
hans bog Fm 8. Brigade.
lføllle Niels Jørqenserrs protokol
køde bøndeme soldaterne til Gribs-
vad - knudepunktet hvor Odense-
Middelfart landeveien krydser Æ-
sens Bogense landevejen. Her har
andre bønder taget over og kørt
sydpå Nogle soLdater har åbenbart
ovemaitet i Indslev natteD til den
12. april, for gårdmand Morten
Nielsen, Vesterdael mødte ved Ind'
slev Kro kl. seks om morgenen. Han
beretter i sin dagbog;
"Der mødte i alt 300 vogne. Sol-
daterne havde overnatiet i byeme
deromkring og kom shaks derefter
med klingende spil. Det var l. Ba-
taljon a[ hvert af det 9. og 20.
Reqiment (8. Brigades io regimen-
ter), neesten alle jgder. lnngt om
lænqe kom vi afsied.
Turen var uaLnindelig interessant,
thi soldaieme var ved godt mod.
Der var en ypperlig ånd herskende.
Vittighederne regnede ned, de sang
oq søede. Det enesie, der var i

vejen, var, at et par officeter,
oberstløjtnant Scholten og major
Sperling, var i dårligi humør og gav
dette luft på en lidet opbvqgeliq
måde. Jeg køfte nred sidstnævntes
oppasser og ordonnans, to jydel.
Min vogn var den næsisidste i hele
rækken, oq jeg var ikke kommet
langl fra Gribsvad, før de første
vogne kom tilbage. Derfra og Iige
indtil midtveis mellem qvden til
Ørsted og om efter Vedtofie var et
rigtist mylder af vogne, thi der var
600. Jeq fik allersidsi læsset af, og
da jeg ikke kunne komrne til
Vedtofte at bede, som var min
besiemmelse, rullede jeg hjem (til
forælrtrpnp nå FllpnrDlur i Tom-
lnn*p .oqni oq vil blive der i nat'.
Blandt deq der kørte de to
reqimenter svdpå, var 56 bøndet {ra
Haarby sogn. Sognets to sognefo-
qeder, lårs Rasmussen og l-ars
Pedersen. sendte den 12. april 56
voqne til Ørsted svd for Aarup De
kør1e sammen med mange andre
vestfifnske bønder turen til Faaboq
nred løjtnant Dinesen, nogle sute
officerer og mange sgngende solda-
ter.

Krudt til Kauslunde Kirke
De fø$te ægter begyndte i februar,
Det var mest hansport af syge
soldater, der var blevei sejlet over
bæltet fra Fredericia. Øsirigske
tropper havde sai fæstningsbyen
under belejring og beskydning. Det
førte oqså til e» strøm a[ flvgtninqe
over beeltet fra sidst i maris iil
slutningen af april.
Også på Fynssiden var der mange
soldater. Der blev anlagt skibsbroer i
Shib og ved Baaring Vig. Herfra var
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Ltdsnit al sosnelosed Nels Jøry"nsens protokal. N. 35 er Andets iknsen Olesen,
Sku,'by. Majot Getuch, 4. Drasonteltinent hat rekvrerct de na\se æstkøElene
ha Strib dan 10. ap.t, da 8 Bnqådc bl"v sailat ov t ljlohplt. Kvithrntss,fumn"pt
pr 4c Det er ikke I kk"de, ar lr,,te kviteiqer,,p i arkiv"nte P'otoAolbn blPv
shevet ud ln -/naisl,.nnno tøtsetslistet: Hd uat aUe plisrise sårde tua

hercgårde til husnandssteder ordelt på kørselshold as tildelt køElet eftet ankl
hanllom fn hu"-and ned cn rønd" hanko srcd d et hod rD qådlna d nd
one ø)der stod på dtl" ot hold Et' h, n? tdnd ncd 40 tøt d-' ,rcd på ala onP
hold ned len vose på hvert hold.

dor livlig hatik ril og trd frpdpricid militaprpar"onor fra højore oflkerer
mpd .olddler og hesle. ud\Iy og til syg,. manigp .oldater. På hpre.
proviant. Der blev bygget et maga- gården Billeshave var der indrettet
sin ved landevejen ved Xauslunde. lazaret Den 22. april køfte 11 bøn-
Det blev bn-rqt til aftilled og ind' der hver et læs krudt fta skibsbtoen i
kvartaring ai <oldatpr. Kauilunde BdaringVig tilXauslundp Kirkp
Kirke blev indrptiet til hærpns krudl
kammer. oo der blpv "al lvnafleder Cansk" vold"omr blpv del .idcl i
på kirhen. så pr lvn ikkp rkLrllo tå dar april. da hærledelsen be'lull"dp ai
hala lil al pksplodare rØmme fredericid. I dagno lra 26.
Man torberpdre <ig på. al krigp» til 28. april bl"v dpr iil Middelfan.
kunne brede sig til Fyn, Alt det Strib, Baaring Vig og Bogense over
krævede transport af alt lra krudi og ført 13.500 soldatet, over 600 heste,
kuglpr lil havre til heste og brød til kanonor. krudt og kuglcr. Allo dispo-
soldaler. lønrnrpr og udqtyr. og af nibl" <kibo på Fynssidpn vdr lbrug.



Det wimlede med soldater
Der 28. april mødte Arrd€xs I I.nrscn
Olsen på sin 9-;r:gikørsel orrr rrurl
genen vcd boen ved Baarillg Vi(1.
Hvad han skulle ftasie vklon, (,s
hvorhen. ved vi il{ke, rren Moricn
Nielsel korr tørsl på eliernidrlai;cu:
"Ved ricldagstid fik jes orrlre iil
kongeipgt og skrrlle nrøde vecl Bå
riDg Vig bro uopholdelig. Det var E.
ægt. På vejeD denled vrimlede dei
at soldater. I KaustLnrde at 21. Re

snneni oil i Vejlby at 19. tteqirnent.
Ved selve broel vdr der ei stordrtei
nrudder nPd aLle de sager, som er
ført over ha Frederits. Der var ar
tilleri, redskaber, l)roviant osv.

l»rrrrl,skibe, deriblaldt l'ulion, gik
rr,rll.rrlcliil lrerr r-,g iilbage medbrin-
(t.rxlo restenre af vore sager derov
r(,. l;ri stot maengde vogl)e var til
sdgt iilai køre rllndt omkring.
Ja11 belryndte ai køre brændevins-
iønder, nren det ville ikke gå. Lidi
efter fik jeg ordre tit at køre til
Ilinclsgavl med bøssernageren og
hans tøj. Merl dei skulle verie indlil
det n-este darreskib, og det vared"
lir,:n11e. Lndelig konr det og bragte
en ofticer al 21. Resnneni. løjhrant
de ia I'olte, sonr også ville med
vogner). og så kørte vi. Vi kørte ad
Vejlbg til. igennem Middelfart. hvor
regilnentets stab lå. Det var en

ri'l ,.ll l

De DtiJitæp skibsboa i Strib lktgi)Lls.lt lk! et eD al dt:tn, lonn.ltlill.kD søndk i
Stlib) olt,lcn v.tl BaatinE Vis blev btust til at ovelløte nttp\r olt l:otsyDn)]er il
tustr)t)-qen i truldi'ia, olt DrcdtaEe {bs1"i})se os solhta Dett katDø os atdrl
udstyt, Lla neL{.,j.ia bl'v rør}t}}et i sluh)ir)g..) al dptil lsar alqik Dtar)ge .plttkø§ler'
i Nels JørseDe)s ptult kol ha Ba 'L)s Ws-bi\") det lå t» er)det) a| vtzjt:r), det i
dasgå|Ded ti/ V.jlby fa.| (.-ån4iDspla.ls [)a bogen 2A0Træsnt $61)



næsten romantisk trrr. især fra
Middelfaft. Her hørte jeg nenrlig, at
nævnte regiment i morgen skal til
Jylland og lande ved Helgenæs, og
dertil, at løjtnanien, som jeg kørte
med, var en ægte dansk mand og
ved godt mod, var munter og livlig".

Landbrugearbeldet blcv lorsømt
48-å ge Anders Hansen Olsen var
fæstebonde på en almindelig dansk
gård på ca. syv tønder hartkom -
godt 40 tønder land god jotd.
Omfanget af ægtkørsel vat betinget
af hartlom. Bønderne på de store
og gode gårde skulle køre mesi.
Enkelte af Andets' kolleger i sogne'
foseddiskiktet har køft lidt mere end
ham. Ca. 12 af de 49 bønder har
kun kør1 Iå æotkørsler. Det har
været husmænd]ned kun lidt iord.
Den store byrde har ligget på de 31,
Anders oo hans karle har udført 33
æqthøsleI. Det har været korte ture,
der har varet en halv dag, og lange
turen. som nok har været en hel
arbeidsdaq. Dertil kommer de læn-
gere vagter i vogrrparker og på
iorvet iMiddelfart. Desuden - og
det er ikke registretet i protokollen -
har han flere dage i period.en fra 26.
juni til 20. juli fået besked på at
rr,,kke ud med en mand, en voqn oq
to heste med 10 minutters varsel.
dag og nat.
På Anders' qård har der været tre
karle; en af dem kan meget velvære
indkaldt til hæren. Han har med
stor sandsvnliqhed rådet over fire
arbejdshes[e os en ptaq/unghest
samt to arbejdsvogne. Når han
køfte ægt, var mindst en fjerdedel af
a6ejdssiyrken væk, halvdelen af
gårdens hækkraft og gårdens ar-

bejdsvogne. Dei gik ud over ar-
beidet r marken. Høet blev måske
iklie kørt hjem, den daq det var tørtr
det samme gjaldt komet i høsten.
Det sled oqså på vogne oq hesie.
Den militære aegtkørsel var en pligt,
dpr havda fonano frpm for alt Til
gengæld modtog" han en godtgø-
relse for indsatsen.

Mofien Nielsens daqboq indeholder
ikke et eneste suk over hans pligt til
at udøve denne gerning. Han rnåtte
i øvrigt som så mange andre også
læqqe gård til indkvarieringer af
soldater, som også forsiyftede det
daglige arbejde.
I Jvlland tvang den øshigske beseet-
telsesmagt bøndeme til ægtkørsel.
Det toq flere steder et voldsomt
omfana, oq heste, nrandskab oq
materiel ted overlast. Det blev ikke
honoreret, men eftet krigen fik
bøndeme en erstatning.

Fryglen lor lysk lnvasion
Den 12. maj blev der indgået vå-
benhvile. Det standsede arbejdet
med at udbygg forsvarsanlægge ne
på Fyrxsiden. Men der blev arbejdet
på høitrvk med at lave planer for en
shibe nye batterier lang kgsten fra
Føns Odde til Strib. Inde i landet.
uset af fjenden på Jyllandssiden,
kunne hæren foretage visse arbejder
som at gøre tømmer klar og lave
fundamenter til kanoner.
I l-ondon brød freds{orhandlin-
geme sammen. Våberrhvilen ophør-
te den 26. juni. Nu blev udbyg'
ningen af batterienre langs kysten i
al hast afsluttet. Bag Lundagergaard
på Svendstrup mark (gol{klub i dag)
blev en baraklejr nred plads til ca.



1500 soldaier gjort færdig. Man
begyDdte også at opfør" en mitrdre,
hlsvarende lejr ved Røjle. Dei ar-
bejde blev dog ikke fuldført.
Det gav et fofisat behov for
ægtkørsel. Hovedopgaven var at
stille enien på tofl,,et i Middelfart
eller i Kauslunde, hvor maqasinet
var omdannet til vognpark. Her
skulle de være klar til de opgaver,
der var. Konr den §ske invasion,
skulle bønderne huriiqt køre soldater
og uds§r til et givet kamponrråde. I
Xauslunde skulle der hele tiden står
200 vogne klar iilbrug.

På vagl i vognparken
Anders Hansen Olesen havde den
27 . og det\ 29. jluni 24 tinlels vagter
i Xauslunde.
Den 25. juni, dagen før udløbet aI
våbenhvilen var Morien Nielsen i
Middelfart, og vi følger hans kørsler i
de kommende dage:

"Endnu aldrig har jeg set sådant syn
i Middelfart. Næsten for hver dør
holdt en vogn. Hele byen var som et
kaos. På vejen myldrede der af
tropper til hest og til fods, af vogne,
både civile og militære. Straks efter
at jeg var konmret hjem, fik jeg et
par andre heste for og kørte til
Kauslunde, hvor jeg troede, vi bloi
skulle i almindelig ægt, men det slog
fejl. Det var ved en vognpark,3.
Divisiorx vognpark, ai jeg skulle
møde. Når jeg bliver afløsi er uvist,
man siger om 3 dage. Imellenr 150
og 200 vogne står her.
26.6 : Våbenhvilen rrdløb aliså i nat!
Natten gik forresten godt. Dei var ei
yndigt vejr. Ved solens opgang kgrte
jeg tillige nred flere vogne til Ronæs
Bro efter havre, som jeg køfte til 7.

Nels Jøtsensen, så)dlæstet i Aulby.
Han 

'øtqede 
/or, af bøndetne i hans

dishk f;k besked o t kørsb. os ha,l
løtte prctokollen over alb køtsler.
(Fotor Lokalhistorisk Arkiv for Strib-
Røjleskov sogn)

Brigades magasin i Asperup. Xl.4
var jeg atter på pladsen.
27.6.: Kl. I var jeg med at køre til
Middelfart iil feltbageriet i Adelers-
hus efter brød.300. h[ nEqasinet i
/rauslunde.
28.6.: Flyhringen fra Middelfart ved-
varer. I dag er der kommet 2 læs fra
købmand Møller. Hans husjonrfru,
en jomfru Petesen. et kommei her-
til. og når bombardemeniet be
gynder, kommer alle harclelsbeijen-
tene oqså. Atter i daq måite vi i æqt.
29.6.: Als er taget, det er det
tordenbudskab, vi i dag hører fra
alle kanter. Atter i ægt med en lang
vogn på parken ved Kauslunde, i
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aften kl. 8 og i morgen aften ved
samme tid at afløse den med en
koft. Min indkvaftering rejste i eftet-
middag. Vi får ingen i stedet. 2 læs
hrrmla fra Mirldelfart oo et klavpr er
ankommet hedil. Jorifruen spiller
på klaveret, som om alting var
glædeligt.
30.6.: Kl. 8 blev jeg afløst og køfte
også hjem. Der vat kommet 16 læs
flyttegods fra Middelfatt, såvel af
købmand Møllers som skolelærer
Tybjergs tø. Skolelærer Tybjerg,
hans kone oq sviiterinde, en frøken
la Cour, er ankommet oq bliver hos

Omtuent kl. 11 rejste jeg (til vogn-
parken) og skal nu stampe i sølen i
24 timer. Denne gang med vogn nr.
124. i går 69 og de to første dage
nr.43.
Mon lyskeme kommer i nai?
1.7.: Jeg blev afløst i aften Ld. 8 oq
kør1e nok så gladelig hjem. Jeg
gjorde ingen tute".

Middelfart by var også i farezonen
for lysk angreb. Derfor flygtede
indbyggerne ud af byen. By- og
heuedsfoged Møller slog sig ned på
Roerslev Mølle.
Men tyskeme gjorde landgang på
Als. Det skete natten til den 29. juni.
Resten af den danske hær. d6r
måtte flygte til Fyn, hvor hele den
dansle hær efterhånden var samlet.
Ville §sken komme til Fyn og blev
Vestfun en ny karnpplads? Den 9.
juli udsendte Armeens Overkom-
mando fta hovedkvarteret i Ejby en
dagsbefaling. Den øverstkonrman-
derende, general Steinmann, opil-
dnede sine soldaterne: "Lad ingen
Anstrengelse være Eder for storl

***^ f,

Larcns Schtnidf vat pnkunb i Md'
delkn. Assens Antsshe hyrcde han
ntidt i f"bfltat at loptase fot'ph)nt-
qetlp tned æqtkøslet t Vends Helpd
Schnidt st* caså nDt rckvirent al nerc
end haldelen af æoterne i Me/a
Jøts sers prctokal. e's"e tooøtt;sn
øli tætpohedet so»t athet.lsbata liaheD i
Mddellatt pkwiptede æqtkøstet
(Foto: Middelfart Byarkiv)

Indlad Eder il.ke paa lang Slryden,
men kast Fjenden med Bajonetter i
Havet, naar han forvovent skulde
have overskredet detl".

Kørsleme lortsaite hele

Ca. 311 ægtkøEler udføtte Niels
Jørsensens bønder fm 1. juli til 2.
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august. Andes Hansen Olesen tog
otte. En stor del af dem vat lange
vagtel på torvet i Middelfart. Andre
var at køre med havre til hærens
mange heste, med iømmer, syge
soldater iil et lazaret og hærens
udsiyr til og fra rnagasiner flere
steder i området.
Den 20. juli indgik parteme en
våbenhvile frem til den 31. juli. Det
betød ikke, at de vestfynske bønder
kunne høste i fred og ro. Ægl
kørsleme foftsatte. Krigen var nok
tabt, men risikoen for, at tgskerne
invaderede Fyn, var ikke drevet

Alene i dagene omkring månedsskif-
tet juli-august regisherede Niels Jør-
gensen 52 ægtkørclet, der udgik fra
Baaring Vig-broen. Mange af dem
gik til et magasin i Haarslev på
Nordfyn. Dette er bare æglkørsler
fra 6i soqnefoqeddistrikt. Alle eq
nerx bønder var i gang.
Den 3. august blev våbemtilstanden
permanent. Itrgen var slui. Dele af
hæren tog til Slællarrd. andre dele
blev spredt ud over hele Fyn, men
der var stadig mange soldaier og
heste, som skulle have brød oq
havre. Også nreget militdeft udstyr
blev flyttet rundt. En stor del af
ægteme gik til iorvet i Middelfarl,
hvor bøndetne blev diriqeret iil de
forefaldende kørsler. Anders Hansen
Olesens udførte sin sidste ægt
mandag den 19. september, og det
var en fur til toNet i Middelfart. Men
ooså i mårredeme derefter måtte
flåre bøndet køre æg&ørsler, dog i
beskedent omfang.
Ægtkørslerne var en stor belastning
for bønderne. men de mærkede
oqså krigen på andre områder. En

søn eller en katl blev indkaldt og
kunne ikke hjælpe til på qården. En
del af dem kom ikke hjem eller kom
hjem som invalider. Der opholdt sig
store kontingenter soldater på
egnen. De skulle indkvarteres oq
bespises, ligesom hærers heste skul-
le fodres. Også store hærenheder på
gennemrejse skulle have natlogi og
mad. Lader og loer skulle tømmes
og bruges til opbevaring af militært
uds§t. Afgrøderne på markerne
blev beskadiget. Bøndeme fik dog
kompensation for disse ydelser,
oqså når noqet blev ødelaqt.

Klldet:
Niels Jørge\seDs pmlokal ovet niltærc
æstkørslet i Vejlby Sosn søndrc
sos)efaseddisfik 1864. (Ovetdnset til
Bya*ivet i Middeffaft).
Erik Husted, Frcdericia fæntlinss

En vesdy)sk ba"des n)dhyk os
oplevelser utder biqen t 1864, Fynske
Åtbøger 1989, lrtonen Vestedal, hvon
sosplosed Morten Nelsens dasbos et
sensivet i uddtas i nudansk spmsbrug.
Diu dokunerter i Vends Herreds arkiu
dokunenter uedr. knsen 18@ og i
Aseers ,At0tsetues a*jv I kø|selslistet os

Anneers Overconnando,
dassbeklitser 1664, Ent al Fyns
Mli tæ| hk bnske Sa nli ns, Adense.
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