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^ /T ^ a a r Klokken var 12 om Natten forekom det mig
syv Ncrtter i Nad, som om en hor og stank Nost raabte:
„D a n n y ! F a n n y !" og jeg slog Vinene op og saae,
hvorledes Borgerne i vor B y lob med hvide B in d om
Armene og nogle med alleslags Vaaben og A lt var i
fu ld t O p ro r. Jeg saae fremeeles hvorledes Borgerne
med hvlde B in d om Armene grebe Bonderkarlene og
Sofolkene, der vilde reise til D anm ark og blive deres
Konge troe, og kastede dem i Fængsel. Derpaa kom
vilde Lkarer fra Tydskland med langt Sksceg og flag
rende H a a r, i FloilS Frakker og Laerreds Blouser.
D e saa skinbarlig ud som de Folk, jeg har lcrst om t
R inaldo N in a ld in i og Skm derhans; thi de> havde en
bred K n iv ved Siden og en Bosse paa Nakken samt
en bredskygget H a t med en Hanefjoer paa* Hovedet.
D e sang:
„W a s ist des Deutschen Bakkeland" og
„Schlcswig-Holstein meerumschlungen," og Borgerne
stemte i med, saa det syntes, den Jubel eg Gla'de a l
drig vilde faae Ende. M en snart kom den danske
Armee fra Haderslev mod Aabenraa, og nu flygtede
A lle syd paa ad Flensborg til, hvor de bag Bankerne
mellem B au og Flensborg vilde slaae de Danske.
M e n jeg saae, at de Danske flege dem og fangede
dem, saa det var en G ru . I Flensborg var der stor
Gloede. Derefter droge de Tauske til S le svig , hvor
de bleoe slagne og kom tilbage i en daarlig' F o rfa t
ning. Bag efrer dem kom en uhyre Mcengde tydjke
T ro pper og droge nordpaa heelt ind i J y lla n d , men
snart kom de rilbage som i en fuldstændig F lu g t, saa
tra v lt havde de.
M en de standsede ved Flensborg,
vendte om og kcrmpede med vor Armee i SundevedE fte r nogen T id droge de hjem til Tydskland, fordi
der blev flutter Baaben stilstand.
Preusserne i Fore-

ning mcd samtlige Forbundstropper kom tilbage igl'en
og Krigen begyndte paany.
D e Danske trcrnges t il
bage og lide mangfoldige Tab, men saa kommer der
H jcrlp og det en mcrgtig H ja lp . D a rykker hele den
danske Armee igjennem Aabenraa sydfra, og straxbag
efter en s to r ru s s is k Armee, hvoriblandt jeg saae
C avalleri paa smaae vilde Heste, og Karlene havde
vilde morte Ansigter med korte Nerscr, og ved Siden
havde de overmande krumme Sabler. N aar denne A rmce er passeret igjennem Aabenraa, saa slaaer F o r
losningens Tim e og Tydskernes Undergang er for
Doren. K o rt derefter kommer det imellem Aabenraa
-og Haderslev li! S la g , hvor der i 3 Dage skal kcrmpes med den storste Forbittrelse, men Tydsrerne blive
slagne og flygte ad Tydskland til./ E fte r dette S la g
drager Kongen i Spidsen for fln Armee uden at
.mode mindste Modstand lige til Hamborg og K rigen
er ril Ende.

D e t er det Mærkelige ved dette S y n , D ro m eller
Spaadom , hvad man nu v il kalde det, at mange af
Pigens Bekjendte kunne bevidne, at hnn har fo rta lt
den samme for flere A ar siden, ligesom ogsaa til P ro v 
sten.
Forrige Sommer sorudsagde hun bestandig,
hvorledes det vilde gaae.
M adam Greisen og min
Kone besogte hende flere Gange, eg hvad hun fortalte
dem, flate ogiaa.
Saaledes sagde hun: v i maa ikke
onske.nogen Vaabenstilstand,' for saa varer Krigen et
heelt A a r lamgere. H nn har ligeledes ferudsagt, at
hun vilde blive fcrngflet, hvilket jo ogsaa er skeet,
fordi Tydskerne ikke kunde taale at hore hendes S p a a 
dom. H un sagde aabent baade til Dorgemester Schow
og den fjendtlige General, der lod hende fere for stg,
a t, dersom de vilde ledsage hende derhen, saa vilde
hun ganske naragtig betegne cg vise dem det Sted,
hvor Tydfferue vilde blive slagne, og hun vilde lige

ledes betegne dem de Landsbyer, der vilde komme t i l
at gaae op i ly s Luc.
N aar man nu sammenfatter, betcrnkcr oa over«
veicr a lt Dette, at hun for 12 Slår siden har fo rta lt
dette Spaadomssyn til miu Kone og M adam Greisen,
ja til Provst Poulsen, som dengang var i Aabenraa,
a l hun forrige Som m er i alle Enkeltheder sorudsagde
'hvorledes det vilde lobe af, fremdeles at hun er en
overmande vel oplaet og gudfrygtig P ig e , der lever
hos sin M oder i meget gode Omstandighcdcr, saa er
det jo intet U nder, at hele Nordsicsvigs dauffsindede
Befolkning kroer paa Fan nys Spaadom og med fu ld
Fortrostuiug venter paa det T id sp u n kt, da Danm ark
i Forening med si ,c Forbundsfaller v il vise Tydskerne
saalcdcs paa Hjcmveien, at de skulle tabe Lysten t i l
at komme igjen i flmc SErindcr.
Undertegnede har
troet, at det ogsaa vilde vare M ange i Kongerigt
t il T ro st og Husvalelse at lase, hvad der er blevet
aabenbaret om Landets Redning og Frelse.
D e rfo r
bar jeg sogt ad en hemmelig V c i at skaffe det t il
Danm ark. — Aabenraa, den 16 M a i 1840
Momme Boisen."
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