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Anders Larsen til sine Forældre 
Fredericia, 27. Maj 1849. 
 

Kære Forældre! 
 
(..) Vi har slået lejr på Marken, men dog inden for Voldene. Vi koger vores Mad 
under åben Himmel og sover også her. Jeg bor ved Kommandantens Have, hvor vi 
kan gå ind at more os i det Grønne. 
 
Det er i dag Første Pinsedag, og vi har været flere Batailloner samlet i dag til 
Gudstjeneste, hvor jeg fik en lille Bog. Den vil jeg sende til jer som et minde.  
 
Vi havde ventet os en lille Dyst med Fjenden i dag, men de er ganske rolige. Jeg var 
kun på Fyn i 6 Dage, det var alt for kort. Der blev jeg udnævnt til Underkorporal og 
har derfor været fri for at arbejde. Det giver mig meget Fritid. 
 
I må undskylde at jeg i dag ikke skriver mere, for jeg kunne ikke få Papir i Byen, men 
dette snavsede Stykke fik jeg hos min Kammerat.  
Når I nu skriver mig til, så må I fortælle, hvorledes Bierne har det, og hvorledes det 
går jer derhjemme. 
 
Jeg kan sige, at jeg Gud være lovet har det godt. Skulle noget ondt ske, så er det 
Guds Vilje. 
 
Lev Alle vel. 
 

Anders Larsen Kullerup 
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Anders Larsen til sine Forældre 
Eiby, 27. Juni 1849, mellem Odense og Middelfart. 
 

Kære Forældre! 
 
Jeres Brev fra den 17. Juni fik jeg Dagen efter jeg havde sendt mit kort.  
 
I skriver at det går dårligt for os, men det er ikke rigtigt. Der er ikke nogen sårede her 
i Fredericia. I kan måske nok høre at de skyder, og hvis alle Kugler ramte, så ville det 
være noget skidt, men vi kan gemme os bag gode Forskansninger. 
 
Det kan være at Fjenden snart begynder at røre på sig. Det er jeg ikke bange for, for 
vi kommer ikke ud af Byen, for vi er ansat til Befæstning i Byen. Selvom Kugler og 
Bomber brøler over Hovedet på os, er vi ligeglade. Det er vi nu så vant til, at vi godt 
kan passe vores Arbejde eller vores Mad. 
 
Ellers er jeg ved en god Helsen og har det godt på trods af Krigen. Derfor beder jeg 
jer at kaste al jeres Bekymring væk og stole på Gud, så går Alting godt. Jeg stoler på 
at Gud har styret min Vej indtil i Dag, og at han vil gøre det fremdeles.  
 
Anders Larsen 
 


