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Oberst Wissel *J.

Oberst Gerhardt.
Major Eickstedt.

do. Wittich.

Avan tgard e-Brigaden.
3die Jægercorps .....
1ste Bataillon .. • . . .

I Overensstemmelse med den i Statholderskabets
Proelamarion af 8de Juli tilkjendegivne Beslutning, med
Vaabenmagt at ville møde ethvert Indbrud fra dansk
Side i Hertugdømmet Slesvig, var den slesvig-hol
stenske Hær, som vi i det foregaaende Afsnit have
seet, bleven beordret concentreret om Rendsborg og
Kiel for ufortøvet at iværksætte Indmarchen i Slesvig
og besætte dettes sydlige Del, saasnart den blev forladt
af de preussiske Tropper, der efterhaanden vilde trække
sig vesterpaa og den 17 de Juli ganske vilde have

• Don slenlg-
rømmet det nævnte Hertugdømme. Den slesvig-hel- holstenske Ope-

stenske Operationshær var ifølge Befaling af l Ode Julisa'::~~':."~~'h. 1r
bleven sammensat og inddelt paa følgende Maade: og Styrke.

Overcommandoen.
Commanderende General . . General Willisen.
Stabschef . . . . . . . . . Oberst v. d. Tann.
Souschef Majol' Wyneken.
Hejstcommanderende Artil

leriofficer . . . . . . . . . .

*) Hannoveransk Oberstlieutenant Wissel og preussisk
Oberstlieutenant Gerhardt bleve den 12te Juli udnævnte
til Oberster i den slesvig-holstenske Hær.

27



416

Sde Bataillon . . . . . . . l\Iajor Steyber.
15de do. ...•... do. Eggers, midlertidigt

under Capitain Reuss.
4de og 5te Escadron af
2det Dragon - Regiment
12 Pds. Batteri Nr. 1 Capitain Hoyns.
1/ 2 Compagni Pionerer.

G ro se t.

Capitain Seweloh.

4de do... ...•..
] ste Escadron af 1ste
Dragon-Regiment
6 Pds. Batteri Nr. 1 .

] ste Brigade General Grev Baudissin.
1ste Jægercorps . . . . . . Major Richter.
2den Bataillon . . . . .. do. Gagern.
3die do.. . . . . . .. do. Lauer v. Miinch-

hofen.
do. Stackemann.

Oberst Abereron .
. Major Bassewitz.

do. I\Iatzdorf, midlerti-
tidigt under Capitain
Gotzkow.
Oberstlieutenant Thalbitzer.

do. Springborn
6te do. . ...•.
7de do. . .....
2den Escadron af 2det
Dragon-Regiment
6 Pds. Batteri Nr. 3. . Capitain Scheffler.

2den Brigade . . .. .
2det Jægercorps ..
5te Eataillon . .. ..

3 die Brigade .
5te Jægercorps •. ....
9de Bataillon .
10de do. . ....•

] !te do.

General v. d. Horst.
Major Steensen.

do. Hagen.
Oberstlieutenant Marklow
ski.
Major Cramm.
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Capitain Oanabåus.

Oberst Garrelts, midler
tidigt under Oberstlieute
nant Grotthuss.
Major Liitzow 1.

do. Braekel.
do Liitzow II.
do. Schroer.

6te Escadron af 2det
Dragon-Regiment
6 Pds. Batteri Nr. 2 • .

4de Brigade ..•.••.

4de Jægercorps .....
12te Bataillon .•....
13de do. . .
14de do. . ..•...
6te Escadron af l ste
Dragon-Regiment
6 Pds. Batteri Nr. 4 . . Capitain Krause.

Res erven.
Reservecavaleri ....• Oberst Fiirsen-Bacbmann.

2den, 3die, 4de og 5te
Escadron af I ste Dragon-
Regiment .....•... Oberstlieutenant Botbmer.
I ste og 3die Escadron af
2det Dragon - Regiment . do. Bucbwaldt.

Re serveartil1eri •... Major Dalitz.
6 Pds. ridende Batteri Capitain Arnold.

12 do. Batteri Nr. 2.. do. Belitz.
12 do. do. do. 3. do. Held.
24 do. Granatkanon -
Batteri . . . . . • . . . do. Gleim.

Hertil kom endnu:
3 Pds. Batteri . . . . .. do. Brockenhuus.
6 do. do. Nr. 5 (6
Kanoner) ....•.... do. Zorn, hvilke dog

først bleve organiserede, efterat Indrykningen var
begyndt.

Hæren bestod altsaa af 20 Batailloner, 12 Es
cadroner, 86 Kanoneer og 1/ 2 Compagni Pionerer, ia!lt

27*
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mellem 26000-27000 Combattanter. En speciel
Styrkeliste findes under Bilag 1. Som overordnet taktisk
Leder af Artilleriet, der kunde komme til Anvendelse
ved Avantgarden, var ansat Oberstlieutenant Prizelius,
som Leder for Grosets Artilleri Major Jungruann.

Fremrykningen Allerede den l3de havde enkelte af Hærens Af-
den 13de Jnll .

delinger iværksat Indmarchen i Hertugdømmets syd-
østlige Del. Af 2den Brigade, hvis Stabsqvarter var
i Kiel, og hvoraf de fleste Afdelinger vare samlede dels
i denne By, dels i Omegnen, rykkede saaledes 2det
Jægercorps til Tiittendorf, medens Brigadestaben , 5te
Bataillon, 6 Pds. Batteri Nr. 3 ~g ) 2 Pds. Batteri
Nr. 3, hvilket sidste Batteri tilligemed 8de Bataillon
forelobigt indlemmedes i denne Brigade, rykkede til
Gettorf. 5te Bataillon afgav Forposterne, i hvilken
Anledning der i Gettorf endnu tildeltes den en mindre
Cavaleriafdeling, og Bataillonen fik Ordre til særligt at
dække sig mod Kysten ved Bulk og Ekernførde j Pa
trouillerno maatte dog ikke vise sig for vore Skibe,
maatte ikke gaae over I Mil frem, og de skulde stræbe
hen til, at Marchen saavidt muligt forblev skjult for
Uvedkommende. Samme Dag fuldendtes en ved My
sunde slaaet Skibsbro , hvis Bygning var begyndt den
foregaaende Dag, og ligeledes den ) Bde sendtes der
under Bedækning af 6te Bataillon l 6 Stk. svært Skyts
med 105 Skud pr. Piece og alt øvrigt Tilbehør til
Ekernførde, hvor Batterierne strax armeredes, saa at de
allerede den følgende Morgen vare i kampdygtig Stand j

Nordbatteriet erholdt 6 30 Pds, Kuglekanoner, Syd
batteriet Nr. I 6 lange 18 Pds. Knglekanoner, og Syd
batteriet Nr. II 4 svære 12 Pds. Kuglekanoner. Af
Hærens øvrige Afdelinger, og fraregnet hvad der be
fandt sig i Rendsborgs nærmeste Omgivelser, var det
kun den 3die Brigade attacherede Escadron af 2det
Dragon-Regiment, som allerede den 13de kom indenfor
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Slesvigs Grændse, idet den nemlig forlagdes til
Fokbek.

Den 14de fortsatte 2den Brigade sin fremad- ~::ml'Cenl;~I~~

gaaende Bevægelse: 2det Jægercorps marcherede fra
Tiittendorf til Brodersby, hvor det udstillede Forposter
i Forbindelse med den ligeledes der ankomne halve
Deling af den Brigaden tildelte 2den Escadron af 2det
Dragon-Regiment; Resten af Escadronen kom til My-
sunde; efterat Jægercorpset havdepasseret Gettorf, brød
den derværende Styrke op og marcherede, 5te Ba-
tailIon til Gammelby med l Compagni i Kosel, 6 Pds.
Batteri Nr. 3 til Kokkendorf og 12 Pds. Batteri Nr.
a til Kosel; endelig marcherede 7de og 8de Bataillon
fra Kiel til Ekernførde, hvorhen ligeledes Brigadestaben
forlagdes. Den 14de begyndte ogsaa Avantgarde-
Brigaden sin Fremrykning, idet 4de Escadron af 2det
Dragon-Regiment marcherede til Nordby, 5te Escadron
af samme Regiment samt det halve Pionercompagni
til Brekendorf, 15de Bataillon til Krop, l ste Bataillon
til Oxlev og Ramstorf, 3die Jægercorps over Sehested
til Duvensted og 12 Pds. Batteri Nr. l til Sorgbriick,
Feldscheide og Sorgwold j Brigadestaben forlagdes til
Kroppcrbusch Kro. Forposter udstilledes i en Linie N.
for Krop og Brekendorf. Fremdeles blev af 3die Bri-
gade 5te Jægercorps skudt frem til Tetenhusen, Ilte
Bataillon til Krummenort, 9de Bataillon til Fokbek,
hvor ogsaa Brigadens Escadron laa, og 6 Pds. Batteri
Nr. 2 til Budelsdorf; endvidere af 4de Brigade 12te
Bataillon til Rikkert og endelig af Reserveartilleriet
det ridende Batteri til Oxlev.

Med Undtagelse af den i Nordby cantonnerende FremryknlngtlDden l5de Juli.
Escadron, der havde Ordre til ad korteste Vej over
Lille Dannevirke og Hysby at marchere til Gammel
lund, hvorfra den skulde udstille Feltvagter og sende
Patrouiller i nordlig Retning, stode Avantgarde-Bri-
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gadens øvrige Afdelinger den 15de KI. 10 Formiddag
concentrerede ved Bustrup , 3die Jægercorps i Teten,
for samlede at marchere gjennem Slesvig By og derfra
at fortsætte Marchen til Afsnittet ved Isted, saaledes
som dette var bebudet i General Willisens l ste Armee
beretning af 14de Juli (see Bilag 2). Efter Gjennem
marchen rykkede nævnte Jægercorps til Lyrskov. l ste
Bataillon til Ambolt. ] 5de Bataillon til Isted , 5te
Escadron af 2det Dragon-Regiment til Isted By og
Kro. 12 Pds, Batteri Nr. 1 til Falkenberg , Rubekro
de nærmeste Huse af Ny Bjerent, medens Sde Ba
taillon, som paa denne Dag stødte til Brigaden. can
tonneredes i Bjerent; af Pionererne lagdes 1/4 Compagni
til Isted og 1/ 4 Compagni til Mysunde, hvor der skulde
anlægges Befæstningsværker for at sikkre Hæren denne
vigtige Retraitelinie; Brigadestaben forlagdes til Isted
Kro. Samtidigt rykkede 2den Brigade med sin forreste
Afdeling til Egnen om Vedelspang ved den østlige Ende
af Langse, hvor :!det Jægercorps blev skudt frem over
dette Pas til Bøglund • hvorfra det udstillede Forposter
i en Linie over Klapbolt og Olsby, medens Brigaden
med sine øvrige Afdelinger dels tog en Flankestilling
foran Tolk og Skolderup og dels blev i Egnen om
Mysunde for at afgive Mandskab til Befæstningsanlægene
dersteds; 7de Bataillon kom saaledes til Tolk og
Skolderup, 6 Pds. Batteri Nr. 3 Lil Tolk, 12 Pds.
Batteri Nr. 3 til Skolderup, 5te Bataillon til Brodersby,
af 6te Bataillon 2 Compagnier til Mysunde, l til
Frederiksort, medens l forblev i Ekernførde, Esca
dronen endelig til Skaleby; Brigadestaben forlagdes til
Vedelspang. Af 3die Brigade kom 5te Jægercorps til
Nybol tS. V. for Vodelspang), 1 l te Bataillon til Mol
-dened, Escadronen til Klensby, Brigadestaben , 9de og
l Ode Bataillon samt Batteriet til Slesvig. Hertil ankom

ogsaa Størstedelen af 4de Brigade, nemlig Brigade-
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staben, 12te og l 3de Bataillon samt 6 Pds. Batteri
Nr. 4, medens af Brigadens øvrige Afdelinger 14de
Bataillon cantonneredes i Store Dannevirke, 4de Jæger
corps i Krop og 6te Escadron af lste Dragon-Regiment
i Nordby. Endvidere rykkede af l ste Brigade 4de
Bataillon til Brekendorf, 6 Pds, Batteri Nr. I til
Ramstorf og l ste Escadron af 1steDragon-Regiment
til Tetenhusen, Reserveartilleriet til Egnen om Sorg
briick, og af Reservecavaleriet dettes Stab til Flekkeby,
I ste Dragon-Regiments 4 Escadroner til Hummelfeld,
Ø'sterby, Hiitten og Aschepel, og 2det Dragon-Regiments
2 Escadroner til GOteby og Holm i et Detachement
paa l Officer og 30 Dragoner afgik til Disposition
for Gouvernementet i Rendsborg , hvilken By den
14de var erklæret i Belejringstilstand. Hærens Hoved
qvarter endelig forlagdes til Slesvig By.

Marchen den lade, paa hvilken Dag næsten hele
Hæren var i Bevægelse, har man villet tillægge en
afgjørende Indflydelse paa de nærmest forestaaende
Operationer. Dagen var overordenlig varm, den største
Del af Infanteriet, som nylig var indkaldt, var ikke
vant til anstrængende Marcher, og der var derfor
usædvanlig mange Marod.ører, endog et ikke ringe
Antal Døde. Enkelte Afdelingschefer havde vel ladet
det mangle paa Omhu for deres Mandskab, havde
saaledes ikke vaaget over, at det før Afmarchen fik
Noget at spise, og havde ikke under Marchen sørget
for den tilbørlige Orden i men dette var dog kun For
semmelser , som kunde rettes, og som bleve rettede,
eftarat General Willisen i en Armeebefaling havde ud
talt sin Misbilligelse over den Maade, hvorpaa Marchen
havde været ledet, og givet detaillerede Destemmeiser for,
hvorledes den skulde ledes. Hovedaarsagen til det
uheldige Udfald af Marchen maatte derimod søges deri,
at Hæren for 'Ilden var uskikket tit raske Bevægelser,
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og det er i denne Omstændighed, at man har villet
søge Grunden til, at General Willisen besluttede at
lade Hæren blive staaende ved Isted istedetfor at fort
sætte Fremrykningen over Bov og derved søge at for
hindre den danske Hærs strategiske Opmarcbe. Hvor
vidt dette forholder sig saaledes, skal man lade staae
hen, men det skal dog tilføjes, at Spørgsmaalet om
hvilken Stilling Hæren skulde indtage, endnu inden
Indrykningen i Slesvig havde været taget under nøje
Overvejelse af den slesvig-holstenske Generalstab, og
at der fra dennes Haand foreligger en Betænkning,
hvori der paavises de Grunde, der talte imod en
Fremrykning over Flensborg, og de strategiske Hensyn,
der maatte lede til Valget af Stillingen ved Isted. I
sin Armeeberetning Nr. 2 af l6de Juli (ser. Bilag 3}
ligesom tildels ogsaa, som vi senere skulle see, i en
Skrivelse af 18de Juli til den danske Overcommande
angiver General Willisen vel selv, at det val' politiske
Hensyn, som bevægede ham til at opgive det i militair
Henseende Fordelagtige ved hurtigt at fortsætte Be
vægelsen til Bov, men Hensigten hermed har vistnok
kun været den, at styrke Selvtilliden og hos l\Iod
standeren udbrede overdrevne Forestillinger angåaende
den slesvig-holstenske Hærs Kræfter og Virkeevne. l
nævnte Armeeberetning udtalte Generalen iøvrigt ogsaa,
at hvad der hidtil var sket, ikke paa nogen Maade
maatte kunne ansees som en Aggression; der var kun
besat eI\ ringe Del af Landet, hvortil man havde fuld
Ret, og hvis Modstanderen mente det ærligt med sine
Forslag til Forsoning, var der Intet sket, som kunde
give ham Paaskud til at træde tilbage derfra.

Efter den tagne Beslutning var det for de forrest
værende Afdelinger kun mindre Forandringer, som i de
nærmeste Dage bleve foretagne. Ved Avantgarde-Bri
gaden var Dislocationen saaledes den l 6de uforandret,
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og ferst den 17de om Eftermiddagen blev 3die Jæger- g~~~~p::Del~t
corps skudt frem til en Bivouak bag Helligbæk med og Ude Juli.

Forposter naaende til Stenderup; det tildeltes 2 Ka-
noner af det ridende Batteri; ved 2den Brigade blev
Escadronen den 16de trukket frem til Nørre Farensted.
De øvrige Dele af Hæren fuldendte derimod deres Op-
marche. Af 3die Brigade kom saaledes den 16de Staben
til Nybel, 9de Bataillon til Bregling, l Ode Bataillon
til Skaleby og Batteriet til Moldened; af 4de Brigade
14de Bataillon til Slesvig, 4de Jægercorps samt Esca-
dronen til Sylvested, hvorfra der udstilledes Forposter
langs Trenen, men allerede Dagen efter, da Forpost-
stillingen reguleredes, forlagdes Jægercorpset og Esca-
dronen til Jydbæk fremdeles med den Opgave at be-
vogte Overgangene over Trenen. AfIste Brigade
rykkede den 16de 1ste Jægercorps og 4de Bataillon tU
Skovby, Brigadestaben, 3die Bataillon og Batteriet til
Hysby, Escadronen til Lille Dannevirke j 2den Bataillon
forblev endnu i nogle Dage i Rendsborg , men havde-
dog afgivet l Compagni til Bedækning af Ammuni
tionscolonnerne og Ambulancerne i Flekkeby og Gyby.
Af Reservecavaleriet kom Staben til Jagel, 1ste Dragon-
Regiments 4 Escadroner til Jagel, Gr. og KI. Heide-
samt Krop, 2det Dragon-Regiments 2 Escadroner til
Lottorf, Selk og Vedelspang (S. f. Slesvig); Reservear-
tilleriet endelig kom til Slesvig, Fartorp og Bustrup.

Naar undtages de smaa Forandringer, som den 17de
foretoges med Tropperne i forreste Linie, var Dagen
for de øvrige Tropper fastsat som Hastdag ; men selv
da foretoges -Øvelser i Exercits og Skydning, navnlig
for at bibringe Rekruterne den manglende Færdighed;
der arbejdedes i det Hele flittigt paa Mandskabets Ud
dannelse, og der blev efter Ordre daglig ' foretaget
.Marchetoure paa et Par Mil med det Mandskab, som
trængte til -Øvelse i at marchere; idet man tog Bri-
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gadernes Samlingspladser som Maal for Marchetourene,
havde man altid Mandskabet disponibelt, hvis der skulde
blive Anvendelse for det. Den 17de overtog Oberst
Garrelts Commandoen over 4de Brigade, som hidtil
bavde været ført af Oberstlieutenant Grotthuss j Sidst
nævnte forblev dog ved Brigadestaben i Egenskab af
Brigademajor.

De første større Recognosceringer foretoges Natten
mellem den I 7de og ] 8de. Af Avantgarde-Brigaden
rykkede saaledes den 17de KJ. Il Aften 3die Jæger
corps med 5te Escadron af 2det Dragon-Regiment og
de 2 Kanoner af det ridende Batteri frem mod Flens
borg. Ved Overse bleve 2 af Compagni-rne og Ka
nonerne staaende, medens den øvrige Styrke marcherede
videre, idet en stærk Dragonpatrouille sendtes ifor
\ ejenj paa de S. for Flensborg liggende Højder stødte
denne paa en af vore Cavalerifeltvagter, og efterat
der var vexIet nogle Skud, trak den sig tilbage i da der
nu ogsaa viste sig Patrouiller fra andre Sider, trak hele
Detachementet sig langsomt tilbage og rykkede den
følgende Morgen Kl. 9 atter ind i den tidligere Stil
ling, som midlertidigt havde været besat af 15de Ba
taillon. Detachementet havde undervejs erholdt Under
retning om, at c. 15000 Danske den 17de vare
rykkede ind i Flensborg. Samtidigt med denne Recog
noscering foretoges en anden ved en Patrouille paa
;jO Dragoner over Eggebæk, Jerrishøj og Vanderup:
allerede i Qvellenthal erfarede den, at der den ] 7de ved
Middagstid var rykket danske Dragoner ind i Flens
borg, og at man ventede stærkere Afdelinger i KJ. 2

-om Morgenen den ] !Jde saaes danske Dragoner ved
Vanderup, og man erfarede endvidere, at Hanved var
bleven besat af vore Tropper. Der var saaledes ingen
Tvivl om, at vor Hær var rykket ind i Flensborg, saa
at dens videre Fremrykning snart vilde kunne forventes.
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Forinden vi gaae over til at omtale de Bestem
melser, som bleve tagne af General Willisen med Hen
syn til Besættelsen og Forsvaret af den af ham valgte
Stilling, skal her forudskikkes en kort Beskrivelse af~~~I~~;:~eve~

dette Terrain, del' skulde blive Skuepladsen fol' den Iøted.
forestaaende Kamp. *)

Den Del af den mellemslesvigske Slette, som
strækker sig imellem Slesvig og Flensborg, begrændses
i øst og Syd af Angelns Bakkeland, langs Vejen fra
Mysunde til Flensborg, og af Afsnittet ved Isted Skov.
Dog bevarer denne Del ikke udelukkende Slettens Cha
rakter, da enkelte bakkede Strækninger, som tillige ere
etærkt gjennemskaarne af høje og tæt beplantede Hegn,
-skyde sig ind i Sletten V. for Mysunde Vej, hvilket
navnlig er Tilfældet ved StoIlik og N. for Langsø; lig
nende bakkede Strækninger hæve sig ogsaa som Øer i
Sletten langs Slesvig-Flensborg Chausseen, saasom ved
Stenderup og Popbolt, ved Smedeby og ved Overse og
-ere ligesom de førstnævnte gjennemskaa.rne af Hegn og
mindre Skovpartier Sletten selv er fuldkommen over
skuelig og tilsyneladende aaben, men frembyder dag
mange Vanskeligheder for Troppernes frie Bevægelse.
Den gjennemskjæres ikke alene fra Nord til Syd af
Trenen, der har en Brede af 20-30 Alen ved Egge
bæk og af 30-50 Alen ved Solbro og Trrja, men
-ogsaa fra øst til Vest af nogle af dennes Tilløb,
iblandt hvilke Bollingsted Aa, der sydlig for Pophelt
naaer en Brede af 8-1 5 Alen, er det betydeligste.
Det er imidlertid dog ikke saameget disse Vandløb,
som deres bløde Bredder og fremfor Alt de Hedemoser,
bvorpaa Sletten el' saa rig, der vanskeliggjøre Trop
pernes Bevægelser uden nogensteds at frembyde dem
Skjul eller Dækning. For en Nord fra mod Slesvig

*) See Plan I.
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fremrykkende Hær kommer til disse Vanskeligheder
den Ulempe, at Hovedvejene udgaae fra Flensborg i
divergerende Retninger, saa at den bliver nødt til ho-

. vedsagelig at følge Slesvig Chausseen og Mysunde
Vejen, idet Husum Chausseen og Vejen fra Overse
over Tarup og Langsted forbi Treja, om de end i For
ening med mindre Forbindelsesveje kunne afbenyttes
til truende Bevægelser mod Forsvarerens venstre Flanker
dog fore vel langt fra Maalet. For en Hær, der skal
dække Adgangen til Byen Slesvig, frembyder Afsnittet
ved Isted en udmærket god Stilling. Der er egenlig
2 Stillinger at vælge imellem, nemlig enten den mere
fremskudte, som dannes af Langse, Grydeskov. Ka
thrineskov og Isted Skov med foranliggende Plateau
samt den Vest derfor liggende Bogmose, en Stilling,
hvorfra Forsvareren, selv skjult og dækket, paa lang
Afstand kan overses Angriberens Bevægelser og uden
større Vanskelighed kan gaae over til Offensiven, me
dens dens Mangler navnlig ligger i den store Udstræk
ning og de noget vanskelige Retraiteforhold, eller den
mere tilbagetrukne mellem Langsø og Arnholt Sø, der
er mindre udstrakt og har gunstigere Retraiteforbold,
men paa den anden Side ikke frembyder nogen fri
Oversigt over Angriberens Bevægelser og i det Hele
taget mere har Charakteren af en rent defensiv Stil
ling. Hvorvel førstnævnte Stilling tabte Noget i Styrke
derved, at de foranliggende Moser som Følge af det
varme Vejrlig vare mere eller mindre passable, var
dens Egenskab, i langt bojere Grad end den anden at
begunstige en Offensive under Defensiven, en Frem
gangsmaade , hvoraf General Willisen lovede sig store·
Resultater, det afgjørende for ham, og han besluttede
sig derfor til at modtage Kampen i denne Stilling;
Ved en nærmere Betragtning af dennes Details vil
man see, at Forsvareren for sin venstre Flanke vil
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'finde Dækning ved Trenen og Ballingsted Aa, hvis
faa Passe han med ringe Styrke kan holde mod et
overlegent Angreb, medens de af Angriberens Corpser,
som operere enten V. for Trenen eller mellem denne
Flod og Ballingsted Aa, hverken kunne vente umiddel
'bar Understøttelse af andre Afdelinger eller efter Om
stændighederne kunne komme til Anvendelse andet
steds uden efter en lang, tilbagegaaende Marclie. I
Centrum foran det omtalte Plateau har Egnen vel
hovedsagelig Slettens Charakter, men Adgangene til
Stillingen vanskeliggjøres meget ved de store Hede
moser V. for Chausseen, ved Isted Bækkens Mosedrag
samt ved Isted Sø, og de faste Tilgange indskrænke
'Sig til Chausseen og de 2 Veje henholdsvis .øst og
Vest om Isted Sø, hvoraf den første fører fra Stollik
over Passet mellem Isted Sø og Langsø , den sidste
over Isted Bækken gjennem Isted By; disse Tilgange
ville kraftigt kunne bestryges fra bagved anlagte Bat
terler og Forskandsninger eller fra derværende Gjærder
og Skovpartier, medens Angriberen hindres i enhver
hurtig Bevægelse ved de uvejbare Lyngmoser. Isted
By selv egner sig ikke til noget haardnakket Forsvar,
da dens Bygninger , ligesom de øvrige, nærmere lig
gende Byers, ere tækkede med Straa, og Byens nord
lige Del tilmed er fuldstændigt behersket fra de om
liggende H.øjder; vil man drage disse med ind i For
svaret, frembyde de derimod en meget god, kun fra
den østlige Side mere tilgængelig Stilling. De i Af
snittet værende Skovpartier , ligesom ogsaa Bøghalt og
Stenhalt, ere temmelig tæt bevoxede, men overalt
fuldstændigt passable for spredt fægtende Infanteri; den
nordlige Lisiere af Isted Skov frembyder ikke Betingelser
for noget stærkt Forsvar, da den ligger lavere end det
foranliggende Plateau; heller ikke den østlige Lisiere
.af Grydeskov er let at forsvare, da den ligger noget
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lavt. 1/ 2 Mils Vej N. for Stillingen dannes ved Bel
ligbækken et Afsnit, hvorfra Forsvarerens Avantgarde
meget vil kunne vanskeliggjøre Angriberens ved de
derværende Defileer allerede besværlige Opmarchs.
Stillingens hejre Fløj dækkes af Langsø og den paa
Grund af sine moradsige Bredder kun vanskeligt pas
sable Vedelbæk. Over Langsø findes der ved Gulholm
et Vadested med en Vanddybde af 2-3 Fod med Und
tagelse af et enkelt Sted, hvor der haves 4 Fods
Vanddybde; Vadestedets Bund el' fast Sand, saa at det.
paa alle Aarstider er passabelt saavel for Infanteri som
for Cavaleri, hvorimod Voiturer ikkun ville kunne føres
over under meget gunstige Vejrforhold og ved nøje be
kjendte Vejvisere; Tilgangen til Vadestedet maa saavel
fra den nordlige som fra den sydlige Side skee ad
temmelig slette Veje. Østligere mellem Sender Faren
sted og Vedelspang findes endnu et Vadested, der dog.
da det ligger saa nær ved Mysunde-Flensborg Vej, er
af mindre Betydning. Denne Vej, der ved Vedelspung
tæt -Ø. for Langse fører over Vedelbækken, danner her
et stærkt Pas, der vil kunne forsvares mod en ikke
ringe Overmagt og ikke vil kunne omgaaes uden paa
større Afstand; Terrainet N. V. for Vedelspang er stærkt
couperet og frembyder heldige Betingelser for Forsva
rerens her opererende Afdelinger. Endelig skal be
mærkes, at Forsvareren under visse Forhold vil kunne
drage Nytte af den Flankestilling. som dannes af Langsø,
Tolk- og Skaleby Sø og de med disse i Forbindelse
stanende Vandløb og omliggende Moser.

Den ovenfor beskrevne Stilling indeholdt altsaa
mange Betingelser for et kraftigt Forsvar, og for yder
ligere at styrke dette blev der foretaget endel Arbejder
af forskjellig Natur, der tildels allerede paabegyndtes
den l 7de Juli. Over Langsø i Nærbeden af Vadestedet
ved Gulbolm blev der bygget en Løbebro for Infanteri



429

for at anvendes ved tilsigtede, offensive Bevægelser foran
Stillingens Front. Over Isted Bækken mellem Isted Sø
og Langsø, over hvilken Bæk der kun var l Bro, der
hvor Vejen fra Stollik passerer den, tæt ved dens Ud
løb af Isted Sø, anlagdes endnu en Overgang for In
fanteri tæt ved Bækkens Udløb i Langsøi endvidere
bleve Overgangene over Langsåens sydlige Tilløb ud
bedrede, saa at de bleve passable for Colonner. For
uden Colonneveje til og fra de nævnte Overgange be
stræbte man sig. for ved Anlæget af en stor Mængde
lignende Veje og ved nøjagtig Betegnelse af samtlige
allerede existerende Veje at gjøre Forbindelsen indenfor
Stillingen saa let og hurtig som muligt. Saaledes vare
Colonneveje anlagte mellem Skovby og Gammellund,
fra Isted Kro til Gammellund, fra Gammellund til Bol
lingsted, fra Gammellund over Teglværket til Helligbæk. .
i Isted Skov, nemlig 2. Veje fra Syd til Nord og 1
Vej gjennem den nordligste Del af Skoven fra Vest til
-Øst, og endelig bag Hovedstillingen fra Slesvig til
Bjerenthede, fra Skovby til Dannevirke og vestlig om
Slesvig; da flere af Vejene gik over de af smaa Bække,
Grøfter og impassable Steder gjennemskaarne Hede
moser, maatte de udbedres med Faskiner, Sten og paa
lignende Maade. Der foretoges endvidere Opstemning
af forskjellige Vandløb og Afbrydning af derover førende
Broer; saaledes opstemmedes Isted Bækken og Vedel
bækken saavelsom Trenen og Bollingsted Aa, og Bro
erne ved Treja, Solbro og Langsted, ved Bollingsted
og Engbro dels afbrødes, dels forberedtes til Afbrydning;.
de paa flere Steder væronde Vadesteder gjordes im
passable. For hurtigt at kunne melde, naar Over
gangene over Trenen maatte opgives, rejstes der Bavner
ved disse Overgange saavelsom ved Bollingsted og
Sylvested ; lignende Bavner rejstes mellem Isted Skov
og Isted By samt i Langsøens Bugt. En ikke uvæs-o"
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Forstærkning var de Forskandsninger, der anlagdes, vel
hovedsagelig mindre Værker, men dog altid l'et kraftige
Støttepunkter for Forsvaret. Disse Forskandsninger vare
for Centrums Vedkommende:
Ved Sortehøj paa begge Sider af Chausseen Brystværn

med Skydeskaar og Bridsker for 8 Kanoner
samt Indekjæringer fol' Infanteri j

paa to Kæmpehøje ved Chausseen, Hvilehej. og i en
derværende Grusgrav Indskjæringer for In
fanteri j

600-700 Alen længere tilbage ø. for Chausseen en
Indskjæring til 4 Kanoner, og V. for Chaus
seen et Brystværn med Standpladser for 8
Kanoner bag et noget forstærket Hegn, del'
tillige tjente til Brystværn fol' Infanteri j

j Linie med dette Batteri og foran den nordøstlige
Del af Isted Skov paa en Kæmpehøj en Ind
skjæring for 4 Kanoner samt foran Indskjæ
ringer for en Batalllou.

Noget længere tilbage end de 2 sidstanforte Sam
linger af Værker løb langs den Vej, som N. for Isted
Skov gaaer omtrent parallel med dens Nordrand. stærke
Jordvolde med tæt Beplantning som en Courtine mellem
tvende Bastioner, saa at Fjendens hele Stilling i Cen
irum paa en Maade kunde sammenlignes med en stor
Bolværks-Front med detacherede Værker.

Paa venstre Fløj fandtes ved Engbro en Indskjæ
ring for Infanteri, og videre mod Vest lignende Ind
skjæringer ved Bollingsted, Langsted, Hanning, Treja
og Hollingsted: ved Treja fandtes endog 2 Indskjæ
ringer eller Skandser, ved Solbro derimod, hvor det
naturlige Terrain var gunstigt for Forsvaret, havde man
ikke anlagt nogen sandan. Ved Bollingsted fandtes
endvidere en Barricadering.

Paa Stillingens højre Fløj ved Vedelspang anlagdes
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der saavel foran som bagved Passet Indskjæringer for
Kanoner og Infanteri, ligesom der ogsaa i selve Passet
.anbragtes en Barrieadering.

Endelig maa det endnu bemærkes, at imellem
højre Fløj og Centrum vare Hegnene ved Vejen fra
Isted til Sønder Farensted N. for Langse , og V.
for Chausseen den lille Skov Begbolt og nærmeste Ter
rain saa særdeles gunstige til Forsvar mod et Angreb
over de aldeles aabne Hedemoser , at de ikke behøvede
kunstige Forstærkningsmidler.

Den ISde samlede General Willisen Brigadecom- General wun.
'Id BCOS D1sposl.mandeurerne paa Gottorp Slot og ti elte dem der føl- tloo for For-

d n' 't' l' F t svaret afgen e ISPOSI Ion ter orsvare: .Stllllogeo•

.. Stillingen ved Langse besættes, forstærkes paa
kunstig Maade, og i denne Stilling afventes Fjendens
Angreb. Naar han bar udtømt sine Kræfter, gaaer
Hæren, idet den stræber at omfatte ham, over til Of
fensiven for at tilintetgjere dan danske Hær. Bri
gaderne indtage følgende Stillinger: l ste ved Arnholt,
~de i den sydøstlige Udkant af Isted Skov, 3die ved
Gulholm, 2den ved Yedelspang: Avantgarde-Brigaden
gaaer fægtende tilbage til Stillingerne ved Helligbæk og
Isted og derfra til Isted Skov. Søger Fjenden at for
cere denne sidste Stilling, skal Avantgarde-Brigaden
holde ham fast her og ved Understøttelse af Reserve
artilleriet tilbageslaae hans Angreb. 4de, 3die og
2den Brigade gaae over til Offensiven henholdsvis mod
Isted, Øvre Stollik og Bøglund-Stenderup, idet Hæren,
fremskydende sin hejre Fløj, omfatter Fjenden j sam
tidigt skal l ste Brigade gaae frem fra lsted Kro V,
for Chausseen for at angribe ham i hejre Flanke, me
dens en Afdeling af l ste Jægercorps trænger frem fra
Gammellund gjennem Bøgbolt mod Helligbæk. Reserve
cavaleriet og det ridende Batteri rykke efter ad sidst
nævnte Vej for at udføre gunstige Cavaleriangreb og

28
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sikkre Sejren, og i Anledning af denne Fremrykning
skal Terrainet jevnes, Hegnene sløjfes og Grøfterne
tilkastes.«

Samtidigt udgaves Ordre med Hensyn til en
Forandrluger I t' d O illi At';! l' k Id '
Hærens Stllllnl!' noget loran ret psti ng, som me mgerne s u e ind-
I Dageoe IodlIl •
den 23de Juli. tage den ) 9de om Morgenen; men da der til denne

Ordre endnu den 19de og 20de kom enkelte Tilfejelser,
indskrænke vi os her til at vise Forandringerne , saa
ledes som de derefter bleve. Af Avantgarde-Brigadens
Afdelinger forlagdes Iste og 8de Bataillon til en Bi
vouak i Isted Skov, og det 12 Pds. Batteri Nr. l ryk
kede til Isted By, hvorhen ogsaa idet Dragon-Regi
ments 4de Escadron forlagdes; af Avantgarde-Brigadens
øvrige Afdelinger havde Oberst Gerhardt allerede den
18de ladet 3die Jægercorps og 2 Compngnier af 15de
Bataillon gaae i Bivouak henholdsvis i Stenderup Vester
skov og i Elmskov, idet Forpostlinien samtidigt var
bleven skudt frem til Afsnittet. ved Bollingsted Aaens
øvre Løb med enkelte Poster frem pousserede til Egnen
om Sønder Smedeby; de 2 Kanoner af det ridende
Batteri og 5to Escadron af 2dl't Dragon-Regiment
bivouakerede ved Helligbæk, hvor Avantgarde-Brigadens
Stabsqvarter var blevet etableret. Af Iste Brigades Af
delinger besatte 2 Compagnier af Iste Jægorcorps med
3 Delinger af )ste Escadron af 1ste Dragon-Regiment
Gammellund, medens de 2 andre Compagnier med l De
ling af nævnte Eseadron og l Deling fra 2det Dragon-Re
giments til lleservecavaleriet henhørende 2 Escadroner be
satte Bollingsted ; fra disse Steder udstilledes Forposter til
Forbindelse med Avantgarde- Brigadens og langs Trenen
fra Langsted til Høning , af Brigadens øvrige Afdelinger
kom 4de Batailion til Arnbolt og 3die Bataillon samt
Batteriet til Skovby; Brigadestaben forlagdes til Lyrskov .
Af 2den Brigade rykkede 5te Bataillon fra Brodersby
i Bivouak ved Vedelapang , idet den dog førstnævnte
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Sted efterlod 80 Mand, som ved den eventuelle Af
marche af de i Mysunde værende 2 Compagnier af Bte
Bataillon skuldeovertage Dækningen af Brohovedskandsen.
Af 4de Brigade kom 4de Jægercorps fra Jydbæk til
Grydeskov, hvor det gik i Bivouak og besatte Skov
udkanten, Escadronen fra Jydbæk til Slesvig, og 14de
Bataillon fra Slesvig til Ny Bjerent. Af Reservecava
leriet kom Staben til Skovby, l ste Dragon-Regiments
4 Escadroner til Hysby, Store og Lille Dannevirke, og
2det Dragon-Regiments ~ Escadroner, hvoraf som
anført l Deling var afgiven til Bollingsted, til Jyd
bæk j de resterende B Kanoner af det ridende Batteri
underlagdes Reservecavaleriet og forlagdes til Hysby,
og disse Kanoner erholdt som Bedækning et Detache
ment af Iste Jægercorps paa 20 Mand, som even
tuelt skulde transporteres tilvogns ; endvidere blev der
underlagtReservecavaleriet et Detachement paa 100 Mand
fra samtlige Jægercorpser, hvoraf 60 Mand stationeredes
i Treja, 2O i Solbro og 2Oi Hollingsted for at bevogte
Treneovergangene, afvise Cavaleriangreb og opholde
fjendligt Infanteri saalænge, indtil Hærens Gros kunde
have Melding om, at det bavde vist sig; medens I ste
Dragon-Regiment gjordes ansvarligt for Posternes Sikker
hed i 'I'reja og Hollingsted. fik 2det Dragon-Regiment
Ansvaret for deres Sikkerhed i Solbro, det vil sige.
det betydedes dem, at Jntet maatte skee foran disse
Poster, som ikke kom til Regimentschefernes Kundskab.
Et Detachement af Erstatuinga-Jægercorpset i Rends
borg afgik dels til Hjælp ved Besættelsen af Holling
sted, dels til Besættelsen af Overgangene over Trenen og
Ejderen ved Fresendelf, Hude, Schwabsted, Frederikstad,
WolIersum og Tønning: Besættelsen af disse Punkter
skete nærmest for at have Tilsyn med Rejsende, Af
Reserveartilleriet blev, som anført, B Kanoner af det
ridende Batteri underlagte Reservecavaleriet, medens

28*
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net 24 Pds. Granatkanon-Batteri afgik til en Bivouak
ved Isted Kro; et 3 Pds. Batteri i Rendsborg, hvis
Bestemmelse oprindeligt havde været at anvendes mod
Landgangsforsøg , og som man derfor havde paatænkt
kun at bespænde med Bønderheste, var efter Oberst
Wissels Forslag hurtigt blevet militairt organiseret for
at anvendes ved Ekernførde til Batteriernes Forsvar mod
Landsiden, men det var dog kun Halvdelen af Batteriet,
som afgik til Ekernførde, medens den anden Halvdel af
gik til Mysunde. Hovedqvarteret endelig blev forlagt til
Falkenberg, Ammunitionsparken og Ambulancerne til
Fartorp.

Den 2 j de Juli inspicerede General Willisen samtlige
Infanteri-Brigader, den 22de Cavaleriet og det ridende
Artilleri; samtidigt udstedte Generalen den i Bilag 4
anførte Proclamation, hvis Indhold gik ud paa, at Af
gjørelsens Dag var forhaanden, og at det nu gjaldt at
kjæmpe som tappre Mænd. Som Følge af den ved
holdende, stærke Varme og Troppernes Mangel paa
-Øvelse i at marchere havde Generalen truffet den Be
stemmelse, at Tornystrene under større Marcher og
navnlig, naar Fægtning forestod, skulde kjøres, og at
hvert Compagni i den Anledning kunde erholde 3
Vogne; idet det derhos bestemtes, at der for hver Ba
taillon skulde medføres IO Vogne til Saarede, blev
det et forholdsvis betydeligt Train, som tildeltes Afde
lingerne, hvorvel det ikke alt skulde medtages i Kampen;
Tornystervognene og Stabsbagagevognene skulde sendes
tilbage, medens Ammunitionsvognene, Compagnikarrerne
med Kogekjedlerne, Medicinkarren, Sygevognen og Vog
nene til de Saaredes Transport skulde forblive til
eventuel Afbenyttelse.

Om den danske Hærs Stillingvar mantemmeliggodt
underrettet ved de jevnligt fremsendte Recognoscerings
patrouiller, der, som vi senere skulle see, af og til
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stødte sammen med vore og veIlede Skud med dem.
En større Patrouille paa 1 Deling Dragoner og FonkielUgeforetagDe Re-
45 Jægere udgik den 2 l de om Morgenen fra Langsted cogno.cerlng.....

over Jerrishej mod Vanderup og Frørup og skaffede
Oplysning om vor Stilling vesterpaa. Der var iøvrigt
i dette Øjemed og for om muligt at drage vor Op
mærksomhed i denne Retning allerede den I9de afgaaet
et Commande paa 30 Dragoner og ::4 Jægere af
4de Jægercorps, som transporteredes paa Vogne; hen-
imodAften den 19de marcherede Commandoet til Fjolde,
hvor det overnattede, efter at have anmeldt Qvarter
for en Brigade og sendt Patrouiller mod Vanderup;
den 20de gik det videre over Trelstorp og Dørpum til
Soholmbro, hvorfra det sendte Patrouiller mod Skovlund
og Læk, og den 2 Ide fortsattes Marchen over Læk
mod Lindholm, idet der undervejs i Læk ogsaa be-
stiltes Qvarter til en Brigade. Det var Hensigten at
overnatte i Læk; da der imidlertid viste sig stærke
danske Cavaleripatrouiller og i større Afstand betyde-
lige Støvskyer, turde Commandoet i Betragtning af
den store Afstand fra den egne Hær ikke udføre denne
Plan, men trak sig ad den vestre VPj over Vester
Bjerrum til Bredsted , hvor det om Aftenen gik i
Qvarter. Den 22de erfarede Commandoet gjennem ud-
sendte Cavaleripatrouiller, at omtrent 300 danske
Jægere og en Escadron Dragoner vare rykkede ind i
Læk, den 23de, at de igjen vare marcherede øst paa,
og efter Modtagelsen af denne Melding den 23de om
Aftenen vilde Commandoet atter bryde op til Læk, da
det af en fra Flensborg kommende Bonde fik Under-
retning om, at den danskeHær bevægede sig SyJ paa,
og at en Infanteri-Brigade med Cavaleri og Artilleri
var gaaet i Bivouak ved Vanderup. Det blev derfor
besluttet at forblive i Bredsted ; Natten mellem den ~ 3da
og 24de erholdt imidlertid Commandoet Befaling til
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strar at bryde op til Fjelde, hvilket ogsaa udførtes KI. 3
om Morgenen efter Tilbagekomsten af de mod Vanderup
udsendte Patrouiller ; i Fjelde optoges Comurandoet af
l Escadron og 42 kjerende Jægere af Detachementet
i Treja, der den 23de om Morgenen ifølge Ordre fra
Hovedqvarteret vare dirigerede derhen for at indhente
Efterretninger angaaende Commandoet og eventuelt at
beordre det tilbage. Marchen tiltraadtes nu i Forening
til Solbro, men man var neppe ankommen her, førend
danske Infanteri- og CavaJericolonner bleve synlige.
Jægerne forbleve derfor ved Solbro, medens Cavaleri
commandoet afgik til de respective Escadroner

Med et lignende Formaal som det ovenfor om
talte havde et Commande paa : l Dragoner og
30 kjerende Jægere fra den l Bde været detacheret ind
i Angeln; om Natten strejfede det frem over Satrup
i nordøstlig Retning udenom vor Hærs venstre Fløj,
medens det om Dagen trak siR mod Syd; ogsaa dette
Commando bestilte flere Steder Qvarter for større Troppe
dele. Den 24de om Aftenen vendte det tilbage til 2den
Brigade, hvorfra det var udsendt. - Alierede lidt tid
ligere, nemlig den 17de og l Bde, havde der været
udsendt et flyvende Corps, beataaende af de 2 ved
Mysunde væreude Comragnier af l:ite Bataillon og 2
Compagnier af 5te Bataillon , i Retning af Kappel for
at holde øje med mulige Foretagender fra vor Ma
rines Side; en senere af Overcommandoen given Ordre
til Corpset om at gaae frem lige til Kappel for at
forvisse sig om, hvorvidt en given Befaling om alle
Sømærkers Borttagelse i Sliens .M unding maatte være
bragt til Udførelse, kom ikke dette i Hænde, hvorimod
et mindre Commando af :ldet Jægercorps til den Ende
afgik til Kappal.

Del' var imidlertid atter foretaget enkelte For
andringer i Hærens Opstilling nærmest med det Maal
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for -Øje at drage de bagved værende Afdelinger tættere
til. Saaledes vare de 3 Compagnier af 2den Bataillon,
hvilken Bataillon nu commanderedes af Major Aldosser,
efterat dens tidligere Chef, Major Gagern, var udnævnt
til Brigademajor ved Iste Brigade, den 22de paa Vogne
transporterede fra Rendsborg til Slesvig, hvor det deta
cherede Compagni atter stødte til Bataillonen; til Parken
i Fartorp afgav Bataillonen derefter et blandet Cotn
mando paa 80 Mand under en Officers Commande.
Endvidere vare de i Frederiksort og Ekernførde værende
2 Compagnier af 6te Bataillon nævnte Dag rykkede til
Ornum, saa at hele 6te Bataillon derefter var samlet
i Egnen om Mysunde ; Compagnierne fra Frederiksort
og Ekernførde afløstes der af 2den Erstatnings-Bataillon,
En anden Forandring bestod i, at endnu et Detache
ment af Erstatnings-Jægercorpset, c 30 Mand stærkt, af
gik til Forstærkning af Detachementet ved Treja. For saa
hurtigt som muligt at have Afdelingerne kampberedte
befalede Genera! Willisen. at Brigaderne ved stærk
Kanonade strax skulde samle sig paa de forud opgivne
Pladser uden at afvente1øjere Ordre, og at af hver
Brigade l Officer før gens Frembrud skulde være
ved Forposterne.

Den 23de bleve Avantgarde- Brigadens forreste Hmrens 8t11

Afdelinger I som General Willisen fandt for meget 1~~1I d:~ ~t·

frempousserede, trukne længere tilbage; den Stilling, tenen .

som den slssvig-holstenske Hær derefter indtog, og som
den bevarede I indtil Kampen den 24de begyndte, var
følgende: Stillingens venstre Fløj sikkredes af Re
servecavaleriet, hvoraf de 2 Escadroner af 2det Dragon
Regiment vare henlagte til Jydbæk, medens lste Dra
gon-Hegiments 4 Escadroner og de 6 Kanoner af det
ridende Batteri cantonnerede i Hysby; Stabsqvarteret
var i Skovby, Samlingspladsen ved Arnbolt. Holling-
sted, Treja og Solbro vare besatte med det combinerede
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Commando af det Brigaden underlagte Jægerdetachement.
og mindre Afdelinger Dragoner, saaledes at der i Treja.
var henved 120 Mand, hvert af de andre Steder hen
ved 30 Mand; i Solbro blev dog Styrken, som vi
have seet, den 24de om Morgenen forøget med de 66
Jægere, der bavde hørt til de Vest fra retournerende
Commandoer, saa at Styrken af Jægere her var hen
imod 90 Mand, ved Trrja derimod kun nogle og halv
treds: Fra N for Solbro og til henimod Flensborg
Slesvig Chausseen dækkedes Stillingen af l ste Brigade,
hvoraf der til Forposttjeneste var afgivet l ste Jæger
corps og den Brigaden tildelte Escadron, medens den
Brigaden tidligere tildelte Deling af 2det Dragon-Re
giment den 22de var vendt tilbage til Reservecavaleriet.
I Langsted var der placeret l Compagni og 1/2 Deling
Dragoner med Feltvagter ved Henning og ved Eggebæk
samt med mindre Poster ved de forhaanden værende
Vadesteder, hvoraf det ved Tydat var det vigtigste,
medens der i Bollingsted stod som Hepli l Compagni
og 11

/ 2 Deling Dragoner; fra de i Gammellund værende
2 Compagnier og 2 Delinger Dragoner var der ud
stillet FeJtvagter ved Engbro og i Beghelt samt ved
Teglværket S. derfor en lille Repli, beataaende af en
Halvdeling af det ikke paa Vagt værende Compagni ;
fra Langsted udsendtes stadigt Patrouiller mod Vande
rup, Tarup og Hjalm, og fra Engbro Nord paa langs
Bollingsted Aa. Forpostafdelingernes Samlingssted var
ved den nordlige Udkant af Gsmmellund Af de øv
rige Afdelinger af l ste Brigade stod 4de Bataillon
i Arnholt, 3die Bataillon samt 6 Pds. Batteri Nr l i
Skovby og iden Bataillon i Slesvig (Lollfuas) ; Bri
gadestaben var i Lyrskov, Brigadens Samlingsplads ved
Arnholt. Omtrent fra Flensborg Chausseen til hen
imod Klaphelt dækkedes Stillingen af Avantgarde-Bri
gaden, hvis forreste Linie mod Vest dannedes af 3die



439

Jægercorps i Forening med en mindre Afdeling Cava
leri, mod ·ø st af lade Bataillon. Af Jægercorpset
stod om Dagen 1 Compagni ved Popholt, l i Elm
skov, medens de øvrige Compagnier bivouakerede paa
de c. 1200 Alen S. for Helligbæk liggende Højder ~

Cavaleriafdelingen stod i Stenderup Vesterskov. For
postlinien gik om Dagen langs Stenderup Aa over
Stenderup; om Natten blev Compagniet ved Popholt
trukket tilbage til Helligbæk, og Forpostlinien trukken
tilbage til i Højde med Stenderupbusk i Compagniet i
Elmskov havde en stanende Patrouille længere mod
-Øst til Forbindelse med Forposterne fra I 5de Bataillon.
Af denne Bataillon bivouakerede i Egnen af -Øvre
Stollik 2 Compagnier, der havde udstillet Feltvagter
henimod Klapholt Hede og havde en stærk I staaende
Patrouille i Nedre Stollik; de 2 andre Compagnier ar
15de Bataillon stede i Isted By. Af AvanlRarde Bri-·
gadens øvrige Afdelinger bivouakerede lsle og l'de
Bataillon ved den nordlige og østlige Udkant af lsted
Skov I de 2 Kanoner af det ridende Batteri og 4de
Escadron af 2det Dragon-Regiment ved lsted Kro, åte
Escadron af samme Hegiment og 12 Pds. Batteri' Nr.
1 ved lsted Byj Brigadestaben var i Isted Kro. Paa
Stillingens højre Fløj i Egnen om Vedelspang stod
2den Brigade med 2det Jægercorps og Brigadens Esca
dron i Bøglund og Nørre Farensted. hvorfra Feltvagter
vare udstillede henimod Klapbolt og Olsby: Brigadens
2 Batterier vare trukne til Vedelspang, 5te Bataillon
stod ved Vedelspang med et Detachement i Brodersby,
7de Bataillon i 0ti vedTolk, 6te Bataillon i Brodersby,
Ornum og Mysunde ; Brigadestaben var i VedeIspang,
Brigadens Samlingsplads umiddelbart derved. Af de
bagved værende Afdelinger havde 3die Brigade I der
cantonnerede i Byerne S. for Langse, Samlingsplads
imellem Bjerent og Vadestedet ved Gulholm I medens
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4de Brigade, af hvilken 4de Jægercorps bivouakerede
i Grydeskov, 14de Bataillon cantounerede i Ny Bjerent,
de øvrige Afdelinger i Slesvig By, havde Samlingsplads
ved Langseers sydvestlige Ende N. for Søens sydlige
Tilløb; Jægercorpset skulde dog forblive i Grydeskov.
Af Reserveartilleriet endelig var det 24 Pds. Granat
kanon-Batteri blevet forlagt til ,\rnholt og Lyrskov,
12 Pds. Batteri Nr. 2 var i Slesvig, medens det 3
Pds. Batteri var i Mysunde og Ekernførde; et 6 Pds.
Reserve-Batteri paa 6 Kanoner var endnu blevet for
meret i Rendsberg , men dette afmarcherede først
Natten mellem den 24de og 25de, saa at det først om
Morgenen den 25de ankom til Isted Kro. Reserve
artilleriets Samlingsplads var ved lsted Kro.

I Dispositionen for Forsvaret var der siden dens
Udgivelse ikke foretaget nogen Forandring; kun var
det særligt paalagt Avantgarde-Brigaden ved et fjendligt
Angreb ikke at holde sin fremskudte Stilling længer,
end til at Tropperne i Centrum havde indtaget deres
Fægtningsstilling ; dens Opgave skulde paa en Maade
være at drage Fjenden hen mod denne Stilling. Det
var altsaa fremdeles Defensiven med den mindre, Of
fensiven med den større Styrke, som lagdes til Grund
for Stillingens Forsvar; paa at holde nogen Styrke i
Beredskab som Hovedreserve var der ikke tænkt, og
denne Fejl kan neppe undskyldes ved den Tillid, General
vVillisen nærede til Resultatet af de offensive Bevægelser.

Oberst Gerhardt havde kun nødigt efterkommet
Overcommandoens Befaling om at trække Avantgarde
Brigadens Afdelinger længere tilbage, da han havde
ønsket at optage Kampen i de foran Helligbæk liggende
Skove. Skjøndt dette nu saa godt som maatte opgives,
var det dog hans Agt ialtfald om muligt at søge at
holde Elmskov imod et alvorligere Angreb, og han
.havde derfor givet 15de Bataillon Ordre til, naar For-
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Oberst Fibiger.

General Krogh.
Oberst Flensborg.
Major Kauffmann.

Capitain Dreyer
Overkrigscommissair
v. Schmidten.
Professor Bendz.
Regimentsdyrlæge Ring-
heim.
Overauditeur Poulsen.

Corpsstabslæge . .
Corpsstabsdyrlæge .

Corpsauditeur. . . • . .• ..
Til Ledelse af Recognosce-

ringsarbejder Oberstlieutenant Caroc.
Commandant iHovedqvarteret Ritmester Gulstad.
Marineofficer i do. Capitainlieutenant

C. N. Wultf.
Traincommandeur Major Barner.
Chef for Sundhedstropperne do. Holten-Bechtola

heim,

posterne foran Helligbækken angrebes, da at concentrere
sig benimod denne Skovs sydøstlige Hjørne for derfra
at gaae offensivt frem og falde Angriberen i venstre
Flanke.

Idet vi nu gaae over til at betragte Forholdene
ved den danske Hær, forudskikke vi nedenstaaende
Oversigt over den active Armees Formation og Ind- ADen actF!ve

rmees or-
deling, der tillige viser de Personalforandringer , som matlon og

efterhaanden vare foregaaede i Afdelingernes Commando. Styrke.

Overcommandoen.
Commanderende General
Stabschef .
Souschef .
Højstcommanderende Artil-

leriofficer .
Højstcommanderende Ingeni

eurofficer . . . . . . . . .
Corpsintendant . .

Iste Division. • . . . . • . . General Moltke.
Stabschef . • . . . . . • . Oberstlieutenant Stein

mann.
Souschef . . . . . . . . . • Capitain H. Beck.
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3 die Brigade .....•• Oberst Schepelern.
Stabschef Capitain H. W. Mathiesen.

6te Linie-Batalllen . . . 'Major Rodenburg.
7de do. do. do. Werisheffer,
8de do. do. .., Oberstlieutenant Lemmich.
4de Reserve-Bataillon .. Major 'I'hrane.
l ste Jægercorps .. . " do. Wilster.

4 d e B ri g ad e .•..•.. Oberst Thestrup.
Stabschef Capitain Bernstorff.

9de Linie-Bataillon .• Major Harbou.
Ilte Linie-Bataillon... Oberst Staggemeier.
5te Reserve-Bataillon .. Major Scharffenberg.
6te do. do. Oberstlieutenant la Cour
2det Jægercorps . . . . . do. Branner

6 t e Br ig ade . . . . . . . . Oberst Irminger.
Stabschef Capitain J. D. Høst.

Livgarden til Fods . . • Oberstlieutenant Kirchhoff.
1ste lette Bataillon . • . do. Walther.
2den do. do. do. Hindenburg.
1ste Forstærkn.-Bataillon do. Stockfleth.
4de do. do. Major Saint-Aubain.
1se Beserve-Jægercorpa . do. Honnez,

Gardehusar-Divisionen Oberstlieutenant Torp*)

Artillericommandoen.OberstlieutenantLiittichau.
3die Batteri (6 Pds.) . Capitain Glahn.
2det do. (6 Pds.). do. Schultz.

l2te do. (12 Pds.) do. Budde-Lund.

2den Division ...•... General Schleppegrell.
Stabschef Oberstlieutenant Biilow.
Souschef Capitain Faaborg.

*) Var den lMe Maj 1850 bleven tillagt Oberstlieutenants
Charakter.
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l ste Brigade Oberst Krabbe.
Stabschef Capitain W. Stricker.

4de Linie-Bataillon " Major Neergaard.
lOde lette do. Oberstlieutenant Ræder.
l ste Reserve-Bataillon. do. Henckel.
adie do. do. do. Lorentzen.
adie Jægercorps . . . . . do. Coch.

'2de n Bri g a de •..... Oberst Baggesen.
Stabschef Capitain Kranold.

5te Linie-Bataillon .. Major Biilow.
I2te lette do. Oberst Læss.øe.
13de Linie- do. do. Trepka.
2den Reserve-Bataillon . Major Dodt. *)

3die do. Jægercorps do. Gosch.

:> te Brigade .•...... Oberst Ræder.
Stabschef Capitain Abrahamson.

Bdie Linie-Bataillon . .. Major Vett.
2den Forstærkn-Bataillon Oberstlieutenant du Plat .
3die do. do. do. Gerlach.
5te do. do. Major Dau.
l ste do. Jægereorps do. Scbepelern.
~det do. do. do. Lange.

4de Dragon-Regimen t. Oberst Nielsen.

Artilie rico m man d oen . OberstlieutenantFuhrmann.
5te Batteri (6 Pds.) " Capitain Dinesen.
7de do. (12 Pds.).. do. Baggesen.
Ilte do. (6 Pds.) .. do. Just..

Reserveeavalleriet . . . . . . General Flindt.
Stabschef Oberst Miiller.

*) MajorDodt havde den4de Juli paa Grund afOberstSchows
Sygdom overtaget Commandoen over Bataillonen j Oberst
Schow døde paa Augustenborg Lazareth den 23de Juli.
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3die Dragon-Regiment
Me do. do.
6te do. do.
l Ode Batteri ( l 2 Pds.
Granatkanon-). . . .

Oberst Juel.
Oberstlieutenant Voigt.

do. Freiesleben.

Capitain Wegener

Reserveartilleriet • . . . . . Oberst Fibiger.
Stabschef Oberstlieutenant Bruun.

l ste Batteri (6 Pds.) " Capitain Lumholtz.
4de do. (12 Pds.).. do. Marcussen.
6te do. (6 Pds.) " do. Haxthausen.
Sde do. (6 Pds.) .. do. Mossin.
9de do. (24 Pds. } 1/ 2 •• Capitain Kauffmann,
Granatkanon-) 1/ 2 . • do. Jonquieres

Feltingenienrdetachementet Capitain Dreyer.
(4 Delinger Ingenieurerog
et Train).

Den mobile Feltpark . . . • Major Geltzer.
Belejringstrainet Major Vahl.
Det mobile Hestedepot . .• do. Cirsovius.
Det mobile Sygehestedepot . do. Nissen.
Ordonnantscorpset. . . . . . Ritmester Gulstad.
Trainet . . . . . . . . . . . . Major Barner.

(2 Proviantcolonner og et
Reservetraindepot).

Hæren talte altsaa 32 Batailloner, 19 Escadroner,
96 Kanoner og et Ingenieurdetachement, ialt c. 41000
Combattanter (med Fradrag af Syge, Commanderede
m. m. c. 39500" c. 4000 Noncombattanter og lidt.
over 8200 Heste. En speciel Liste over den com
battante Styrke af den active Armee, der deltog i
Slaget ved Isted, findes under Bilag 5.

Som i foregaaende Afsnit anført, havde den danske
Overcommando efter derom stedfundne Forhandlinger
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med Kammerherre Tillisch, Commandeurcapitain Bille
og Overcommandoen for de svensk-norske Occupa
tionstropper under 12te Juli bestemt, at den danske
Hærs Indrykning i Slesvig skulde finde Sted den l 6de
Juli samtidigt fra Nørrejylland, Fyen og Als, og med
delt Hærens Hovedafdelinger den almindelige Plan, som
var lagt til Grund for Indrykningen. Det vil tillige
erindres, at den senere modtagne Meddelelse om, at
de preussiske Tropper først fuldstændigt vilde have
forladt Slesvigs Grund den 17de Juli, lige saa lidt som
Krigsministerens Betænkeligheder havde gjort nogen
Forandring i den tagne Bestemmelse, da Insurgent
hærens Overskridelse af Ejderen allerede den 14de var
kommen til den danske Overcommandos Kundskab, og
Hensynet til Flensborgs Sikkerhed krævede, at de danske
Tropper besatte Byen den 17de forinden de svenske
Troppers Afmarche, hvilket ved en senere Indrykning i
Hertugdømmet ikke vilde have været muligt, eftersom
en Overførelse af Tropper til Flensborg søværts ikke
lod sig udføre paa Grund af Mangelen paa Transport
midler.

Ved Dagsbefaling af ] 5de Juli overledes det 2den n••temmelser'
fra Overcom-

Division og !>te Infanteri-Brigade hver for sit Ved- mandoena Bide
I Anledning af

kommende at anordne de nærmere Detai1s IndrykningenIn~ryknlngen jo
o o • Hertugd..mmel.

vedrørende, dog med det Forbehold, at Divisionsqvar-
teret den ] 6de skulde tages i Graasten, og blev det
tillige paalagt samtlige Troppeafdelingers Comman
deurer at vaage over den strængeste Marchediseiplin og
at paasee, at Marchen, naar det ikke anderledes be
faledes, skete paa den køligste Tid af Døgnet med
passende Hviletider og i ikke for tætte Colonner, lige
som at forebygge umaadeholden Nydelse af giærede
Drikke og umoden Frugt. For de pas Nørrejyllands
Grændse concentrerede Tropper gav Overeommandoen
samtidigt detaillerede Bestemmelser om, hvorledes Ind-
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rykningen skulde gaae for sig, og hvilke Qvarterer Af
delingerne skulde have indtaget den 16de KI. 4
Eftermiddag.

e~:c~~~~I,.~~ I Henhold til sidstnævnte Ordre brød Avant
'Troppers Frem. garden som dannedes af 3die Infanteri-Brigade Garde-

rykning den ' ,
16de Juli. husar-Divisionen Of!: 2det Batteri (Schultz) og var under-

lagt Oberst Schepelerns Commando, op fra sine Canton
nemente den l 6deJuli i den tidlige Morgenstund og mar
cherede dels over Christiansfeld, dels ad Vejene over
Ødis, Hjerndrup, Moltrup og over Bramdrup, Steppinge,
Simersted, Magstrup til Haderslev, Hammelev og Sty
ding j disse Byer besattes, Avantgarden tog Cantonne
ment her med Stabsqvarter i Haderslev og Forposter
udsatte mod Syd og Sydvest. 4de Brigade, hvilken
Bdie Batteri (Glahn) i taktisk Henseende var tildelt,
marcherene ad Vejen fra Kolding over Taps og Chri
stiansfeld og tog Cantonnements i Moltrup. Bramdrup,
Rovstrup. Errigsted, Over- og Neder Aastrup, Rørkjær,
Bjerning, Kabdrup og Skovbølling med Stabsqvarter i
Rørkjær. 6te Brigade, hvilken I 2te Batteri (Budde
Lund), i taktisk Henseende var tildelt, fulgte 4de
Brigade ad samme Vej og tog Cantonnements i Sige
Jing, Øster og Vester Hjerndrup, Simersted, Favervraa,
Favstrup, Bøgeskov, Fjelstrup og Christiansfeld med
Stabsqvarter paa sidstnævnte Sted. Af ReservecavaJeriet,
-som marcherede over Skodborg, Jarls, Oxevad og over
Vamdrup, Steppinge, tog Bdie Dragon-Regiment Can
ionnements i Oxevad, Mølleby, Ørsted og Lert, 5te
Dragon-Regiment i Magstrup Ringtved, Jegerup og
Kjærstrup, 6te Dragon-Regiment i Steppinge , Højrup,
Kolstrup og Bjerndrup, 10de Batteri (Wegener) i
Somersted og Kastvraa, det mobile Sygehestedepot
endelig i Vonsild j Stabsqvarteret toges iSomersted ,
og efter at være rykket i Cantonnement udsatte Re
servecavaleriet Forposter mod Sydvest i Forbindelse med



447

Avantgardens. Reserveartilleriet marcherede over Kol
ding ad Alver Vejen og tog Cantonnements i Hvinde
rup, Alver, Støbbum, Kobbersted , Skovhuse, Hejls,
Bøgebjerg , Stavnsbjerg , Sjølund og Aastorp med
Stabsqvarter i Haderslev. Reservetraindepotet flyttede
til Kolding, det mobile Hestedepot til Agtrup og Sønder
Bjært l Reserveambulancen og Beaerveambulaucemand
skabet til Dalby og Skarretved. Hovedqvarteret til
ligemed l ste Divisions Stabsqvarter endelig forlagdes til
Haderslev.

Med Hensyn til Udstillingen af Forposterne be
mærkes l at disse efter Overcommandoens Bestemmelse
skulde indskrænkes til de fornødne Observationsposter
med Replier paa Vejene, indtil Efterretninger om Fjendens
Nærmeise indløb j Majorerne Hegennann-Lindenerone
og Marcher overdroges Ledelsen af Forposttjenesten
respective ved Avantgarden og Reservecavaleriet. I
Forpoststillingen foran Avantgarden dannedes den forreste
Linie af Cavaleriposter i Retning fra Styding til Laves
gaard S. .ø. for Hostrup, medens de nærmere Adgange til
Cantonnemonterne besattes med Infanterifeltvagter, som
Soutiens for hvilke der i Haderslev stod l Compagni
af lste Jægercorps l i Hammelev l Compagni af 8de
Linie-Bataillon. Al Passage gjennem Forposternes
yderste Linie blev forbudt, og Posten mod Syd standset,
ligesom den allerede Dagen forud var bleven standset
fra Kolding.

Marchen havde paa Grund af den stærke Varme
været meget anstrængende for Tropperne, der var fore
kommet adskillige Sygdomstilfælde, endog enkelte Døds
fald, og for at undgaae den store Afgang i Styrken,
der kunde blive Følgen af flere saadanne anstrængende
Marchedage l bemyndigede Divisionen Brigaderne til at
ladesamtlige deres Afdelinger reqvirere det hejst fornødne
Antal Vogne til at kjøre Tornystrene j denne Tilladelse,

29
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der foreløbigt kun blev givet for Marchen den 17de,
fornyedes efterhaanden, saa at den ogsaa kom til
at gjælde for de nærmest følgende Dage.

Overcommandoen fandt det nødvendigt i Haders
lev at afsætte Herredsfoged Thomsen, der var bekjendt
som en farlig Agitator og Mellemmand for Statholder
skabet; han fik Tilhold om at rejse til Ejebenhavn
og melde sig til Politiet der. Ligeledes suspenderedes
Postmester Jiirgens som upaalidelig og farlig i den
Embedsstilling , han beklædte.

c~neci:t~e;;~e Fremrykningen fra Als den 16deJuli skete Kl. om-
Troppers Frem" trent 5 Morgen i 2Colonner, en højreColonne underOberst

n "knlng den
' I ~de .ruu, Krabbe, bestaaende af l ste Brigade, Batterierne Lum-

holtz og Dinesen, l ste Escadron af 4de Dragon-Re
giment samt en Afdeling lngenieurer, og en venstre
Colonne under Oberst Baggesen, beataaende af 2den
Brigade, Batterierne Baggesen og Just , 4de Escadron
af 4de Dragon-Regiment og en Afdeling Ingenieurer;
liver Colonne havde sin Avantgarde, hestanende af l
Bataillon, 2 Kanoner, 25 Dragoner og l Section In
genieurer. Højre Colonne marcherede over Sottrup,
Avnbol, Begskov. Kiding, Ladegaard og Kvers, venstre
Colonne ad Flensborg Vejen over Graasten og Ringenæs.
De fra højre Colonne udstillede Forposter strakte sig
fra S. for Sagaard Skov, hvor de kom i Forbindelse
med 5te Brigade, til Undelev , de fra venstre Colonne
udstillede herfra over Hokkerup og Munkemellej Replier
for højre Colonne stode i Lundtoft og Tyrsbøl ligesom
ogsaa i Søgaard, indtil dette Sted besattes af Me Bri
gade, for venstre ved Sammenstødspunktet afVejene fra
Hokkerup og Tyrsbøl til Ringenæs samt paa Hoved
landevejen der, hvor Vejen gaaer af til Munkemølle ;
sidstnævnte Repli tildeltes 2 Kanoner; til Forpost
commandsur var udnævnt Oberst Læssøe og under ham
for højre Colonnes Vedkommende Major Neergaard.
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Bag denne Linie cantonneredes Tropperne i Kvers og
Felsted Sogne, Ringenæs , Graasten, Trappen, Alnor,
Rønnevad, Adsbøl og Fiskebæk. Allarmpladsen var for
højre Colonne ved Kvers, for venstre ved Hovedlande
vejen i Højde med Bækken. For Forholdet i Tilfælde
af Angreb var der givet den Bestemmelse, at det til
højre Colonne hørende Batteri i Adsbøl skulde forblive
ved venstre Colonne, hvorimod venstre Colonnes Ca
valeri fra Fiskebæk da skulde slutte sig til højre Co
lonne. Forbindelsen med 5te Brigade skulde søges
hævdet, og hvis dette ikke kunde lykkes, skulde de 2
Brigader efter nærmere Ordre trække sig tilbage til
Sundeved.

Under Marchen fra Sønderborg til Graasten de
tacheredes 2 Compagnier af 3die Reserve-Bataillon
under Major S. C. Krieger overBroager til Brunsnæs for
derfra ved Marinens Foranstaltning at overføres til
Holdnæs. Endvidere blev fra Ringenæs under Com
mande af Capitain Thulstrup afsendt 20 Sappeurer
med Bedækning af 50 Mand Infanteri paa Vogne samt
6 Dragoner for at ødelægge det store, palissaderede
Værk ved Kobbermøllen og Palissaderingen ved Krusaa:
Beboerne i Egnen tilligemed Haandværksfolk fra Flens
borg assisterede ved dette Arbejde, som fuldendtes i
Løbet af Natten.

Indskibningen i Assens af 5te Brigade og de til 5te Brigades
Overforsel til

denne foreløbigt hørende 2 Escadroner (2den og 3die) Aabenraa.

af 4de Dragon-Regiment begyndte den l5de for Trainets
Vedkommende KJ. Il Aften, for Afdelingernes Ved
kommende ved Midnatstid dels fra Havnen, dels fra en
tæt N. for samme anlagt Bukkebro j Flotillen, be-
staaende af 7 Dampskibe, 10 Transportskibe, 23
Transportchalouper og et Par Smaaskibe, afgik den 16de
KJ. 4 Morgen og naaede KJ. 11 Aabenraa, hvor de
fleste Huse vare behængte med Dannebrog, og hvor

29*
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den store Mængde dansksindede Indvaanere kom
Tropperne hjerteligt imøde j K!. 2 Eftermiddag vare
Tropperne udskibede. Brigaden fremsendte en Avant
garde, som stilledes under Commando af Oberstlieute
nant Gerlach, og som bestod af 3 Batailloner og de
Brigaden attacherede 2 Escadroner med Undtagelse af
1 Deling, der for blev i Aabenraa j af Avantgarden
fremsendtes l Bataillon og 1 Deling Cavaleri til åar
toft og Kliplev, en lignende Styrke til Søgaard, medens
den øvrige Del indtog en Bivouak i Egnen om Hjulsø;
langt udgaaende Cavaleripatrouiller udsendtes mod Vest
og Syd samt tillige i østlig Retning for at soge For
bindelse med Tropperne fra Als. Af Brigadens øvrige
3 Batailloner indtoge de 2 et Cantonnement i Ho
strup, Stubbæk, Ensted ogRøllum, medens l Batalllen
forblev i Aabenraa j denne Bataillon havde Ordre til
ved Opbrudet den følgende Dag at lade l Compagui
blive tilbage, indtil l ste Divisions Avantgarde indtraf
dertil. Brigadeqvarteret var i Stubbæk.

Forbindelsen mellem Tropperne fra Als og Trop
perne fra Fyen val' altsaa tilvejebragt den 16de Juli om
Aftenen, og for Fremmarchen den følgende Dag havde
5te Brigade indmeldt, at den vilde kunne være samlet
ved Sagaard og Kliplev RI. 71

/ 2 om Morgenen. Da
dette var noget senere, end den øvrige Delaf Divisionen
brød op fra de ovenfor angivne Rendezvouspladser , og
Vejen for denne Del var kortere end fol' 5te Brigade,
og da man havde Underretning om, at Insurgenterne
havde Forposter ved Stenderup og enkelte Cavaleritrops
paa 3-4 Mand havde været Flensborg paa et Pur
Mil nær, saa at man mente at maatte gaae frem med
megen .Forsigtighed, blev det betydet Brigaden, at man
i Stillingen ved Bov og Krusaa vilde afvente For
eningen med den for da efter Omstændighederne at
træffe videre fornøden Bestemmelse, 1ste og 2den
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Brigades Fremmarche fra Rendezvouspladserne skete2den DivisionsFremrykning

som den 16de kun at alt Cavaleriet med Undtagelse og Dlslocatlon, , den 17de Jull.

af l Deling, fulgte med højre Colonne. Denne mar-
cherede fra Lundtoft ad nærmeste Vej til Chausseen,
paa denne til Holdbi Kro og derfra ad den saakaldte
Oxevej til Bov, hvor Avantgarden besatte Aaløbet fra
Nørre Smedeby indtil S. for Volmerstoft, navnlig Passet
ved Nyhus, medens den øvrige Styrke foreløbigt stillede
sig i 2 Træfninger mellem Bov og Smedeby N. for
Vejen imellem disse to Punkter, Artilleriet i en 3die
Træfning; af Cavaleriet sendtes Afdelinger vesterpaa
for at observere Vejene fra Frydenborg og fra
Ellund, og desuden sendtes 11/2 Escadron under Major
H. Scbarffenbergs Commando gjennem Flensborg for at
afsøge Egnen S. og V. for Byen. Venstre Colonne
marcherede over Kjelstrupmark Nord om Hønsnap og
stødte til Chausseen ved Kidskelund, hvorfra den fulgte
Chausseen til Krusaa. Avantgarden besatte Aaløbet fra
Nørre Smedeby forbi Kobbermøllen til Fjorden samt frem- .
skød Observationsposter til Wassersleben ogi Højde med
dette Sted til den vestlige Udkant af Skoven; den
ovrige Del af Colonnen stilledes foreløbigt i 2 Træf
ninger N. for Vejen fra Kollund til Chausseen, Ar
tilleriet bag Træfningerne. 'Drainet for begge Colonner
holdtes foreløbigt en halv Mils Vej tilbage. 5te Bri
gade naaede Stillingen ved Bov kort efter de 2 Co
lonner K!. henad l om Eftermiddagen.

Efterat Cavaleriet var rykket gjennem Flensborg,
sendtes l3de Linie-Bataillon ind i Byen, hvis Huse
navnlig i den nordlige Del vare smykkede med det
danske Flag, og hvor vore Tropper modtoges med den
største Jubel. .Da Melding indløb fra Major Scharf
fenberg, at intet Fjendligt var seet N. for Bilskov og
Lille Solt, lod General Schleppegrell endnu 2den Re
serve-Bataillon rykke ind i Byen, og befalede den
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øvrige Del af Divisionen at indtage en Bivouakstilling
i Egnen N. for Byen. Fra Overeommandoen havdeDi
visionen modtaget Paalæg om ikke at overskride De
marcationslinien før Kl. 12 Midnat, med mindreDivi
sionens eller Byen Flensborgs Sikkerhed var truet i
dette var vel ikke Tilfældet, men da de svenske Tropper
forlode Byen om Eftermiddagen, og det ansaaes nød
vendigt at besætte den for at overholde den fornødne
Orden, maatte denne Besætning sikkres, og til den
Ende blev det nødvendigt at skyde Forposterne noget
ud over nævnte Linie. Til Forposttjenesten .ø., S. og
S.V. for Flensborg afgaves 3die Jægercorps, 12te lette
Bataillon og 2det Forstærknings-Jægercorpa, altsaa 1
Bataillon af hver Brigade, saa at der dannedes 3
Hovedposter henholdsvis under Major Neergaard, Oberst
Læssee og Oberstlieutenant Gerlach, nemlig ved Adelby,
ved Foreningspunktet af Slesvig Chaussee og Mysunde
Vejen og paa Husum Chausseo omtrent 1 : 4 Mil fra
Byen i til førstnævnte Hovedpost afgaves l Deling Ca
valeri, til hver af de andre 1,'2 Escadron, og til Hoved
posten paa Slesvig Chausee afgaves desuden 4 Kanoner
af 11te Batteri (Just). Vedetkjæden gik omtrent fra
Vandløse over Troelsby, Tostrup, Hvilberg Kro til
Vedding og derfra i nordlig Retning til Skæferbus i

Commandoen over hele denne Forpostlinie over
droges Oberst Læssoe. Til Sikkring i vestlig Retning
posteredes der fra det ved Bov camperende Cavaleri en
Feltvagt paa det Sted, hvor Vejen til Læk skjæres af
Vejen fra Ellund til Hanved, med Kosakposter fra
Ondaften til henimod Valsbol, ligesom det ogsaa paa
lagdes det Infanteri, der skulde bivouakere ved Frøslev
at udstille Feltvagter V. for Byen samt i Ellund, og
Cavaleriet i Bov at patrouillere mod Hindholm og
Frydenborg. Bag denne Linie indtog Divisionens øvrige
Styrke sammeDags Aften - 5te Brigade, der paa Grund
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dal S. for
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af Ordrens sildige Modtagelse *) forblev ved Bov, dog
først næste Dags Morgen - følgende Bivouakstilling.

Divisionscommandoen •.•....••........•.•. Krusaa.

{

3 Compagnier Klusris

4d L" B t '11 Skovs sydlige Udkant,
e ime- a al on l C . K bbompagm o er-

mølle,
l Ode lette do. ••.. ..... Klus,
lste Reserve-do. . ...•.. Harreslev,

I
l Compagni Krusaa
gaard,

3die do. do.**) l Compagni (Artilleri-
bedækning) Nørre
Smedeby,

5te Batteri (Dinesen) . . Nørre Smedeby,
Ingenieurafdelingen i den sydlige Udkant af

Klusris Skov.

15te Linie-Bataillon .... .•. Marieskov,

j
13de do. do. Flensborg,

2den 2denReserve-do. ~'3 . C· . . . '. . : MdO.,.
Brip;ade ompagmer l ane-

(StabsQvar-13die do. Jæger- skov,
ter: Marie- corps 1 Compagni (Artilleribe-

gaard.) .l dækmng)N.for Krusaa,
7de Batteri (BaggeSen)}l1/i Ilte do. (Just) .. N. for Krusaa.

*) Vistnok af samme Grund indtog den Del af Forpost
styrken, der afgaves af 5te Brigade, først den l8de om
Morgenen fuldstændigt den befalede Stilling, saa at
højre FlØj af Forpostlinien ved Slesvig Chaussee Natten
igjennem var meget exponeret.

**) Bataillonens 2 Compagnier vare, som det vil erindres,
afgaaede til Holdnæs.
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(3die Linie-Bataillon }
2den Forstærknings-Bataillon •.• Bov,
3die do. do.. •. Frøslev,

1 t F t kni 12 Compagnier Volmers-5te s e ors ær mngs- toft
B . ad Jægercorps '.

1'1#1; C J 2 Compngnier Frøslev(Stabsqvar- f

ter: Bov.) )2det do. do.. Nyhus,
(Afløst paa Forpost af
5te Forstærknings
Bataillon)

Iste Batteri (Lumholtz) . . . • .... Bov,
(fra den 17de atta-

{
cheret Brigaden.)

4de Dragon-Regiment ........• Bov.

l Tilfælde al' Angreb af en overlegen Styrke var
det betydet Hovedposterne at gane tilbage paa Bov
Krusaa, ligesom det var forbudt 2den Brigade, saa
fremt ikke en bydende Nødvendighed fordrede det, at
optage nogen Fægtning i selve Flensborg. Natten for
lob imidlertid roligt, og først tidligt om Morgenen den
18de vexlede vore yderste Cavaleriposter ved Slesvig
Chaussee nogle Skud med nogle fjendlige Dragoner,
der henhorte til det f a den slesvig-holstenske Avant
garde-Brigade mod Flensborg fremsendte Recognosce
ringscommando.

Dc 1m J~'lIand Efter i Haderslev at have efterladt som Besætning
~::::V~~~O en Styrke paa omtrent 50 Mand af 4de Forstærknings

Fr emrykn lng Bataillon under Commando af Lieutenant Kafka ryk
den 17.10 .I ul l .

kede den fra Nordgrændsen kommende Del af Hæren
den 17de til Egnen om Aabenraa. Avantgarden be
satte Egnen S. for Aabenraa med Cantonnements i
Hostrup, Stubbæk, Ensted, Røllum, Torp, Bolderslev,
Mellerup, Nyb.ol, Alslev, Søderup og Hjortkjær med
Stabsqvarterpaa Aarllp; Forpoststillingen , somførst ind
toges KI 7 1ft , da 8de Linie-Bataillon, der skuldeafgive
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Forposteme, først Kl. 6 naaede sit Cantonnement i
Torp, besattes med 1112 Peloton af nævnte Bataillon
samt l Husar-Escadron saaledes, at 'I'errainet mod
Vest og Sydvest foran Søderup og Bolderslev obser
veredes af 2 Cavalerifeltvagter og 2 blandede Felt
vagter, der iagttoge Egnen fra Reservecavaleriets Oan
tonnements til Povls Kro, medens Terrainet herfra over
Kliplev til Hostrup Sø observeredes af 2 Cavalerifelt
vagter med et Infanteripiket ved Torp. 4de Infan
teri-Brigade med 3die Batteri (Glahn) marcherede til
Aabenraa, Kolstrup, Aarslev, Søst , Ris og Brunde med
Brigadeqvarter i Aabenraa, 6te Infanteri-Brigade med
12te Batteri (Buddo-Lund) til Hjarup, Stollig, Skovby,
Bodum, Løjt og Barsmark med Brigadeqvarter i Løjt,
Reservecavaleriet til Narre .Øulev, Klovtoft, Hellevad,
Hankys, Mjøls, Lunderup, Hostrup, Horsbyg, Rugbjerg,
Øster Løgum, Narre Hjarup og Strandelhjørne med
Stabsqvarter i .øster Legum, Reserveartilleriet endelig til
Gjenner, Hovslund , Sønderballe , Dirnæs, Hoptrup og
Skovby j Hovedqvarteret og Divisionsstaben forlagdes til
Aaabenraa. Det mobile Hestedepot, Reservetrainde
potet og Reserveambulancerne flyttedes til Haderslev
og nærmeste Omegn. Fra Reservecavaleriet udstilledes
Forposter mod Sydvest i Forbindelse med Avant
gardens.

Ved Dagsbefaling af 17de Juli havde Overcomman-
1 . t 2d D'" O d til 1 18d t kk Hærens Bevæ-uoen give en ivrsien r re l (en e a ry e gelser den

frem og indtage et Cantonnement S. for Flensborg V. ISde Juli.

for en Linie, dragen fra Adelby over Hyrup til Kilsaa,
med Stabsqvarter i Adelby, idet den øvrige Del af
Hæren skulde belægge Flensborg og Cantonnementerne
V. og N. for samme; Divisionens Forpoststilling skulde
strække sig fra Kolonisthusene V, for Hyllerup over
Overse og Lille Solt til Oxager, dog skulde Egnen .ø.
og s. .o. ror Divisionens Stilling observeres ved deta-
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cherede Poster og langt udgaaende Patrouiller. l Hen
hold til denne Befaling, der først modtoges den ISde
Kl. 7 1/'l Formiddag, bestemte Divisionen, at 5te Bri
gade skulde til Forposttjenesten afgive 2 Batailloner
og Ih Batteri, hvoraf den ene Bataillon skulde have
Hovedposten S. V. for Vedding , den anden tilligemed
Halvbatteriet S. for Munkvolstrup; til Brigadens For
poster skulde afgives II I'}. Deling Cavaleri. 2den Bri
gade beordredes at afgive 1 Bataillon til Forpost
med Hovedpost i Nærheden af Lille Solt Kirke, 1ste
Brigade 11

/ 2 Bataillon med Hovedposter S. for Husby
og ø. for Markeruphede ; til hver Brigades Forposter
skulde afgives II'}. Deling Cavaleri. Bag denne Forpost
stilling skulde del' indtages et Cantonnement af 5te
Brigade i Vedding, Jaruplund, Sankelmark. Munkvol
strup ogJIllskov med Allarmplads ved det Punkt, hvor
Oxevejen støder til Slesvig Chaussee, af 2den Brigades
Infanteri og det halve 6 Pds. Batteri i Lille Volstrup
og Hyrup med Allarmplads ved Lille Volstrup, af l ste
Brigade og III'). Batteri af 2den Brigade i Maasbøl,
Tarup, 'I'ostrup, Sønderup og Troelsby med Allarmplads
ved Tostrup, af Cavaleriet endelig i Byerne N. for
Adelby med Allarmplads ved Engelsby. Den betegnede
Forpoststilling befaledes indtaget snarest muligt, hvor
imod Marchen til Uantonnementerne paa Grund af
Troppernes Udmattelse først skulde tiltrædes KI. 4 om
Eftermiddagen. Indløbende Efterretninger om, at Fjen
den ikke val' langt borte, saa at et Angreb kunde
være at befrygte, og Ønskeligheden af at have Styrken
mere samlet I hvis et saadant paafulgte, foranledigede
imidlertid Divisionen til senere hen paa Eftermiddagen
at modificere sin Befaling og beordre Afdelingerne til
istedetfor at cantonnere at indtage Bivouakstillinger,
nemlig 5te Brigade med det halve Iste Batteri (Lum
holtz) N. for Overse Skov ved Chausseen, 2dell Bri-
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gade med Ilte Batteri (Just) i Volstrup Skov, lste
Brigade med 5te Batteri (Dinesen) og 7de Batteri
(Baggesen), hvis Bestemmelse var at . anvendes som
Reservebatteri, V. for Tostrup, Cavaleriet endelig ved
Skæferhus. Ogsaa Forpoststillingen blev noget for
andret, idet 4de Brigade, som senere skal sees, kom
til at deltage i Forposttjenesten vesterpaa, og den hid
til S. V. for Vedding placerede Bataillon som en Følge
deraf blev beordret til Forpost ved Julskov ; Forpost
commandeuren, Oberst Læssøe erholdt derhos Bemyn
digelse til, om saadant maatte ansees fornødent, di
recte at reqvirere Forstærkning af Cavaleri til Forpost
tjenesten. De pludseligt befaledeForandringer i Stillingen
og forskjellige derred foranledigede Misforstaaelser
fremkaldte en ikke ringe Usikkerhed, der endmere
forøgedes paa Grund af det indtrædende Mørke *);
Midnat var forbi, inden Afdelingerne tildels i meget
udmattet Tilstand naaede deres Bivouakpladser, og
først henad Morgenstunden var den befalede Forpost
stilling nogenlunde bleven indtaget. Den yderste For
postlinie gik omtrent fra Husby Skov til Venerød Sø,
derfra langs Kilsaa Syd om Lille Solt og Smedekro
til Træsø, langs denne og Trenen over Overse til
Sankelmark Sø og endelig derfra bag det derværende
mindre Vandløb til Barderup, hvorfra der ved Cavaleri
poster holdtes Forbindelse med 4de Brigades For
poster.

Hvad Hærens øvrige Afdelinger angaaer, da var

*) Som Exempel herpaa kan anføres, at Hovedstyrken af
den Bataillon, som skulde til Julskov, efter at have
naaet Slesvig Ohaussee paa Grund af mangelfuld Ordre
og Mørket fortsatte Marchen ad Chausseen Syd paa til i
Højde med Frørup og først ved Vejviser derfra henad
Morgenstunden riaaede Julsko v.
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Avantgarden bleven opløst efter Opbrudet fra Can
tonnementerne den l8de, idet dog 2det Batteri (Schultz)
i taktisk Henseende fremdeles stilledes under 3die
Brigade; denne tilligemed 6te Brigade og Reservear
tilleriet vare rykkede frem ad Chausseen, 4de Bngade
og Reservecavaleriet ad Vejen overBommerlund. 3die
Brigade anvistes Cantonnement i Flensborg med AI
larmplads tæt S. for Byen, 6te Brigade henlagdes med
2 Batailloner til Flensborgs nordlige Del, de .øvrige
Afdelinger til Harreslev og Klus, og erholdtAllarmplads
tæt N. for Flensborg, 4de Brigade til Hanved, Gotru
pel, Ellund , Timmersig og Valsbal med Allarmplads
tæt N. for Hanved ; det var først bestemt, at denne
Brigade kun skulde udstille Observationsposter i For
bindelse med 2den Divisions Forposter, men paa Grund
af Fjendens Nærhed og den den foregaaende Nat sted
fundne, mindre Tiraillering S. for Flensborg bestemte
Divisionen I at den skulde udstille Forposter i For
bindelse med 2den Divisions Forposter, strækkende sig
omtrent fra Hyllerup over Meden og Skovlund til V.
for Valsbol , hvor de kom i Forbindelse med Reserve-
cavaleriets Forposter. Divisionens Cavaleri kom til
Gotrupel og Ellund. Reservecavaleriet med 9de Bat-
teri (Wegener) cantonneredes i Frøslev, Bov, Faare
hus, Vejbæk , Brodørup , Bejstrup, Bommerlund, Per
bol og Bjerndrup med Stabsqvarter i Bov, hvor og
saa Allarmpladsen fandtes. Til Forposter paa denne
Side anvendtes 1/ 2 Escadron af IJdie Dragon-Regiment
i Kravlund, som observerede Vejen mod Vest og Vejen
til Tønder samt patrouillerede til Burkal, fremdeles l
Deling af 5te Dragon-Regiment i Skyttebus , . der ob
serverede Vejen fra Medelby og patrouillerede i denne
Retning. Det mobile Sygehestedepot kom til Somersted.
Reserveartilleriet cantonneredes i Nybus, Nørre Smedeby,
Krusaa, Kobbermolle, Kollund, Kidskelund , Hensnap
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og Kjelstrup : dets Allarmplads var V. for Chausseen
N. for Tønder Vejen. Det mobile Hestedepot kom til
Ensted, Hostrup og Stubbæk, Reserveambulancerne til
Aabenraa, Reservetraindepotet forblev i Haderslev.
Hovedqvarteret og l ste Divisions Stab kom til Flens
borg.

Efter den anstrængende Marche, som Tropperne
havde havt - alene l ste Division havde i Dagene fra
den 14de til den 18de Juli havt 7 Døde og 286 Syge
- blev det nødvendigt at unde dem nogen Hvile, og
Overcommandoen bestemte derfor foreløbigt den l 9de
til Rastdag. Der skete paa denne Dag heller ingen Mindre Foran

dringer I Hæ-
væsenlige Forandringer i den indtagne Stilling, und- rens Stilling

d R l . t d B' d h' Sik den 19de Juli,tagen ve eservecava ene og 4 e nga e, VIS 1-

kring mod Vest og Sydvest ikke var forekommet Over
commandoen tilstrækkelig; som Følge heraf stilledes
der 1 Escadron i Tinglev med fremskudte Poster i
Kravlund og Terkesbøl, hvilke foruden at observere
Vejene skulde patrouillere over Ravsted mod Løgum-
kloster og over Burkal til Tønder; endvidere 1 Esoa-
dron i Jarlund med fremskudte Poster i Medelby
og Vestby, hvorfra skulde patrouilleres over Agdrup
til Læk og over Ladelund til SønderLøgum. Til Forpost
commandeurer her udnævntes henholdsvis Oberstlieute-
nant Hennens med Qvarter i Tinglev og Major Faber
med Qvarter i Jarlund. Hvad 4de Brigade angaaer,
gik den KL 8 Aften i Bivouak ved Hanved med 4 Oom-
pagnier og 1/ 2 Escadron paa Forpost fra V. for Vals-
bøl over Christianshede og Havrup til Husum Chaus-
seen, hvor den kom i Forbindelse med 2den Divisions
Forposter, hvis Stilling modificeredes i Henhold hertil;
i Tilfælde af Allarmering blev Gardehusar-Divisionen,
der cantonneredes i Gotrupel og Ellund, stillet til Dis-
position for 4de Brigade, dog med Undtagelse af 50
Mand, der foreløbigt attacheredes 4de Dragon-Regi-
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ment til Hjælp ved den besværlige Forpost- og Pa
trouiIIetjeneste ved 2den Division. Ved denne var
Tjenesten som Forpostcommandeurer fra den I 9de
overtagen af Majorerne Marcher og Hegermann-Linden
erone. Divisionen udsendte jevnlig langt udgaaende
PatrouiIIer, og en af disse bestaaende af 8 Cavalerister,
der over Store Solt var gaaet frem til Hostrup og
Havetofte, stedte, da den vilde vende tilbage ad Chaus
seen, i Nærheden af Sender Smedeby paa et Commando
paa l Officer og 16 Mand fjendIigt Cavaleri, der kom
Nord fra; da PatrouiIIens Fører, VagtmesterLevin, havde
Heste og Folk i god Stand, Iod han opmarchere paa
l Geled, styrtede sig ind paa den fjendlige Afdeling
og banede sig Vej; PatrouilIen fik l Mand saaret af
et Sabelhug, men det formentes, at 3 af de fjendlige
Dragoner havde erholdt betydelige Blessurer. Henad
Aften meldtes det fra Forposterne, at Fjenden rykkede
frem mod Overse med en BIænkerkjæde, bag hvilken
man mente at see betydelige Colonner, Vore Forposter
bleve imidlertid ikke angrebne, men i denne Anledning
beordredes Iste Brigade til, saasnart Engagement
maatte begynde, at begive sig fra Tostrup til Mysunde
Vejen, og 2den Brigade til at besætte Soltbro, nøje
observere Vejen over denne og holde Forbindelse med
5te Brigade.

Foruden strænge Bestemmelser for Passagen
gjennem Forposterne, som udgaves den 19de, gaves
der ogsaa Paalæg om ikke at have nogensomhelst Oom
munication med Fjenden, strax at afvise fjendlige
Parlamentairer, ligegyldigt i hvilken AnlE'duing de fore
gave at være afsendte, og ikke at modtage Depecher
og Breve, de medbragte og gjorde Paastand paa at
ville aflevere. Denne Befaling udstedtes dels for at
undgaae Spioneri og dels som Følge ar et Brev fra
General Willisen, som den 19de tidligt om Morgenen
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af en civil Mand var afleveret til Forposterne ved
Overse, idet Overbringeren havde tilføjet, at han vilde
vende tilbage i Dagens Løb for at modtage Svaret.
Overcommandoen fandt det betænkeligt at modtage
nogensomhelst Meddelelse fra Insurgenterne og aabnede
derfor ikke Brevet, men indberettede til Krigsmini
steriet, at et saadant Brev var kommet, Da Mini
steriet i Anledning heraf yttrede, at det vel i Reglen
maatte ansees urigtigt at indlade sig i nogensomhelst
Correspondance med nogen Befalingsmand i den op
rørske Bæl', men at der dog ikke syntes at være de
samme Betænkeligheder ved at modtage de fra samme
afsendte Breve, og da Overcommandoen ved Modtagelsen
af denne Skrivelse den 23de Juli netop stod i Begreb
med at levere et Slag, troede den ikke at kunne for
svare at lade Brevet henligge uaabnet fol' det Tilfælde,
at det virkelig skulde indeholde antagelige Forslag.
Det blev altsaa aabnet om Aftenen den 23de; men
da Indholdet fandtes af den Natur, at det Intet kunde
forandre i de tagne Bestemmelser, blev det foreløbigt
lagt tilside, og Hæren rykkede endnu samme Nat frem
mod Fjenden. Brevet opbevaredes imidlertid som et
historisk Actstykke, medens tildels Begivenhederne og
tildels den Omstændighed, at det var stilet til den
commanderende General, og at intet Svar skulde gives,
foranledigede, at det ikke droges frem, før det fra den
modsatte Side bragtes under Omtale; først i Begyn
delsen af November kom Brevets Indhold til Mini
steriets Kundskab.

Brevet lød saaledes:

Bochgeehrter Herr General!

IIEhe die blutigen Wiirfel fallen, halte ich es fur
meine Pflicht noch einen Versuch zu einer friedlichen
Liisung des unseeligen Streites zu machen, del' uns

Brev af 18de
Jul! fra Ge

nernl WIIII•• n
III den danske

Overgeneral.
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jotzt gegeniiber stellt. lch thue den Schritt in der
festen Ueberzeugung, dass eine Verschuung leicht mog
lich ist, wenn die Forderungen driiben so billig sind,
als unsere Bereitwilligkeit gross ist, bis an die Granzen
des Moglichen, an die Granzen dessen zu gehen, was
die Ebre und die heiligen alten Rechte des Landes
gebieterisch von UIlS fordern.

Seit drei Tagen habe ich die Bewegung meiner
Armee angehalten, und damit grosse militånsche Vor
theile aus der Band gegeben, um den Gegner, den
ich achte und ehre, niclit in die Lage zu setzen, dass
er es seinerseits vielleicht mit seiner Ehre nicht fur
vertråglich hieltø auf Verhandlungen einzugchen.

Wir wollen aber nichts als unser gutes, altes
Iiecht, wie es Jahrhundorte hindurch bestandon. Wir
wollen mit Dånemark vereint bleiben so lange es Recbt
ist, aber wir wollon gleich berechtigt neben ilnn steben,
nicht seine Dienor sein, wir wollen gemeinsame Lasten
tragen, aber nur uni gemeinsamer Vortbeile willen,
wir wollon eigne Venvaltung , eignes Heer, eigne Fi
nanzen, dann aber Gemeinsamkeit nach aussen mit den
Iiechten zu Deutschland , Ruhm und Wohlfart nacb
lnnen. *)

Halten Sie es, Herr General, nur fur moglich auf
solche Bedingungen hin sicb zu versohnen , so zeigen
Sie es damit, dassSie die Demarcationslinie niclit tiber
schreiten , ich werde es auch nicht thun, Wåre erst
eine solcbe Basis anerkannt, so wiirde sich das Ein
zelne vielleicht bald finden. Weiseu Sie aber I Herr
General, dieses Anerbieten von sich, so werden viele
tapfere Månner von beiden Seiten es mit ihrem Leben

*) Originalens Ordlyd; i de forskjellige trykte Gjengivelser
findes derimod anført: "Gemeinsamkeit nach Aussen,
Ruhe und Wohlfarht im Innern."
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bussen, das Land wird unermesslich ungHicklich, und
das Reich wird zerfallen, es giebt dann keine Ver
sobnung mehr.

lch aber werde mit der grossen Beruhigung an
mein Werk, an meine Aufgabe gehen, noch bis zu
letzt Frieden und Veraohnung gesuøht zu haben.

Indem ich einer moglichst schleunigen Antwort
entgegen sehe, nenne ich mich mit ausgezeichneter
Hochachtung.«

Schleswig den 18ten J uli 1850.

Ener Excellenz
ganz gehorsamster Diener

Y. Willisen
Generallieutenant.

Medens Hæren blev samlet ved Flensborg var
Holdnæs bleven besat, ligesom ogsaa Expeditionen til
Femern var bleven udført, og Højer var bleven besat
af Lieutenant Hammer med en Del af den Escadrillen
paa Vestkysten underlagte Styrke. Besættelsen af BesæUelsen

af Holdnms
Holdnæs skete under Dækning af Fregatten Thetis og den 16de JulL

3 Kanonjoller, uden at man stedte paa nogen Mod-
stand. Fra Als var der afsendt 2 Sectioner Sappeurer
med Materialier samt Arbejdsredskaber til et Par
Hundrede Mand, cg ved Hjælp heraf fik man hurtigt
tilvejebragt en nogenlunde brugelig Dækning; det siden
1848 existerende Brystværn over Draget blev istand-
sat, i den c. 100 Alen foran beliggende, flade Grav
blev Bat en Palissadering, Gjennemgangen blev spærret
ved et løst Forhug, og samtidigt fortsattes Brystværnet
som en Løbegrav et Stykke i vestlig Retning langs
Noret. Den 18de Juli om Aftenen vare disse Arbejder
fuldendte, hvorefter Ingenieurcommandoet afgik til dets
Afdeling ved Flensborg. Den 17de om Morgenen af-
søgtes Terrainet med en Styrke af c. 50 Mand indtil

3o.
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i en Afstand af omtrent 600 Alen S. for Lyksborg,
den l Sde i samme Retning, og de nærmest paafølgende
Dage henimod l\lunkbrarup og Ringsbjerg , hver Gang
uden at man forefandt noget Fjendligt. Den paa
Stedet værende Toldcontroleur blev afsat, da han ikke
vilde anerkjende Hs, Majestæt Kongen som sin ret
mæssige Regent. Major Krieger forblev med de 2
Compngnier paa Holdnæs indtil den 22de Juli, da de
efter Overcomman.loens Ordre afgik til Flensborg; til
Bevogt ning af Skandserne efterlodes der kun en Under
officer med en halv Snes Mand, der underlagdes den
commanderende Søofficer paa Stationen.

Femerns ne- Hvad Expeditionen til Femern angaaer, da afgik
':f..~:~··sl~r: den den I6de m. [)3 4 Eftermiddag fra Hørup

den 17<10 Juli . Hav og ankom ud for Staber Huk den ] 7de om Mor-
genen KJ. 3. Landsætningen skete uden Modstand,
medens Femern Sund afspærredes af Marinen j nogle
Skud uden Virkning faldt fra Heiligenhafens Batteri og
2 der liggende Kanonbaade, men besvaredes ikke af
vore Skibe. Af de 2 Compagnier, som først land
sattes, gik det ene frem over Katharinenhof, hvis Be
sidder, Justitsrand Leesen , det skulde søge at bemæg
tige sig; han var imidlertid allerede flygtet; Compag
niet gik derfra over Galendorf mod Niendorf, hvor det
skulde oppebie Efterretningen om, at Burg var bleven
besat. Det andet Compagni gik frem over Staberhof,
Staberdorf og Meeschendorf, ligesom det første uden
at støde paa Modstand. Med de 3 andre Compagnier,
som imidlertid vare komne i Land, rykkede Major
Vogt frem ad Vejen til Burg og bemægtigede sig ved
St. Jørgens Capel 2 6 Pds. Feltkanoner. hvornæst han
uden Modstand besatte Burg. Under Fremrykningen
vare de passerede Byer blevne afvæbnede, og Heste
tagne til Dragonerne, saalede at di se ved Ankomsten
til Burg vare fuldkomment beredne. Compagniet i
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Meeschendorf erholdt nu Ordre til at rykke frem til
Færgestedet og besætte den sydligste Kyst, Compagniet
i Niendorf til over Landkirchen at gaae frem til
Petersdorf og occupere denne By, medens endnu et
Compagni afsendtes fra Burg for at afvæbne Bannes
dorf. Snart var hele Øen besat. I Nærheden af
Færgestedet opkastedes et Batteri, som monteredes med
de 4 medbragte Kanoner, alle Fartøjer borttoges, Com
municationen med Holsten spærredes, og Sundet holdtes
bevogtet af Marinen. Kammerraad Davids installeredes
som Regjeringscommissair, men ingen af Embeds
mændene afsattes, da saavel Amtmanden som Borg
mesteren i Burg begge erklærede sig beredvillige til
at lyde deres retmæssige Landsherres Love og Anord
ninger. De til Øen ankomne Tropper fordeltes med
Staben, Cavaleriet og 3 Compagnier i Burg, hvorfra
der dagligt foretoges Expeditioner til de forskjellige
Byer dels for at vise Hs. Majestæts Tropper, dels
for nærmere at undersøge indkomne Angivelser om
Tilstedeværelse af Vaaben, som ikke vare afleverede
ved den almindelige Opfordring j 1 Compagni stilledes
i Flækken Petersdorf, og derfra udstilledes en Vagt
ved Orth og Strandposter fra Depenhusen til i Højde
med Albersdorfj 1 Compagni endelig stilledes ved
Færgen med Strandposter fra Strukkamp langs Sundet,
hvilket desuden beskyttedes af Dampskibene Gejser og
Hekla , 4 Kanonbaade og 2 Kanonjoller. Foruden de
omtalte 2 6 Pds. Kanoner kom 500 gamle Exereer
geværer , et Par hundrede Jagtgeværer l endel Landser,
Pistoler og Sabler, 3 gamle 3 Pds. Kanoner og en
betydelig Del Kanon- og Geværammunition i vor Be
siddelse.

Som vi i det foregaaende Afsnit have seet, havde
Lieutenant Hammer med 1 armeret Chaloup og 2
Everter taget Station ved Højer og List med en Be

30*
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En mindre sætning af nogle og 3O Mand, hvor ban afventede
Styrke aC Esea-

drillen paa det Tidspunkt, paa hvilket Overcommandoen havde
Vestkysten be- • •
sætter Hojer tilladt ham at besætte Byen, Dette skete Natten bl

den I6de Juli. d 16d J l' B t t rx l' H' V' tilen e u I; roen æ .<J. tor øjer paa ejen l

Tønder afkastedes, dette Punkt besattes saavel som
Digevejen mod Syd, hvor 2 Haubitzer placeredes, og
der blev i det Hele truffet alle Foranstaltninger til
Sikkerbed mod en Overrumpling. De af Bestyrelses
commissionen afsatte, men ved de svenske Troppers
Afmarche af Statholderskabet atter indsatte Embeds
mænd bleve arresterede og bragte ombord i Far
tøjerne, hvornæst de sanvidt gjørligt erstattedes af andre
Embedsmænd, som ikke ved de neutrale Troppers Af
maroho havde forladt Byen. Samtidigt med, at In
surgenthæren rykkede ind i Slesvig, vare imidlertid
Dampskibet Kiel og 3 slesvig-holstenske Kanonbande
gjennem Ejder Kanalen og Ejderen blevne sendte til
Vesterhavet , og den 20de Juli vare disse fjendlige
Fartejer ankomne til Husum og Smaldybet, hvorom ,
Lieutenant Hammer endnu samme Dag erholdt Under
retning og gav Indberetning til Overcommandoen.
Lieutenanten beordrede strax Chaloupen og den ene
Evert at søge Sikkerhed i Ilomø Leje og afsejle til
Kolby for der at blive liggende til hans Disposition,
medens den anden Evert erholdt Ordre til at søge
Commandeureapitain Ellhrecht. Den 23de Juli gik de
fjendlige Fartejer op under List, hvor de dels lagde sig
til Ankers, dels krydsede frem og tilbage i Farvandet.
For at sikkre sig imod dem anbragte Lieutenant
Hammer sin ringe Styrke i en gunstig Stilling og
holdt derhos de fornødne Vogne parate for det Til
fælde, at han maatte blive nødt til at vige fol' Over
magten. Situationen var saaledes noget precair, men
ilen :?3de om Eftermiddagen ankom, som senere nær
mere skal omtales, et Detachement paa l 00 Mand af
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1ste Reserve-Jægercorps under Lieutenant Hallas til
Højer, ligesom Lieutenant Hammer ogsaa den følgende
Dag overLand erholdt endel Matroser til Forstærkning
fra Commandeureapitain Ellbrecht. Der var saaledes
Styrke nok til ikke alene at forsvare Højer, men
ogsaa til at foretage mindre Expeditioner i Omegnen.
En saadan foretoges den 24de mod de oprørske Frisere,
der flere Gange havde allarmeret Besætningen, for at
fratage dem hvad de havde af Vaaben, og samme Dag
kjørte et Detachement Nord paa mod Kolby for at
sikkre dette Punkt mod en af Kanonbaadene, som havde
lagt sig der udenfor; da Kanonbaaden bemærkede
Soldaterne, som paa Højderne ved Hjerpsted ikke kunde
forblive skjulte, lettede den og løb tilbage til List.

De Efterretninger, den danske Overcommando
havde modtaget angaaende Forholdene ved Insurgent
hæren, syntes vel at tyde paa, at dennes Hovedstyrke
var concentreret bag Langsø og Arnholt Sø, men
forekom dog for ufuldstændige til derpaa at bygge en
Angrebsplan, og Overcommandoen besluttede derfor at
lade Hæren forblive endnu et Par Dage i dens Stilling
om Flensborg for imidlertid ved udsendte Patrouiller
og Recognosceringscommandoer eller paa anden Maade
at søge tilvejebragt yderligere Oplysninger med Hensyn
'1 F' d F d d d li P t 'Il d ForskjolJlgeti Jen en. oru en e sæ van ge a roui er, er foretagae Re.

fra 2den Divisions Forposter udsendtes dels ad My- cognoscertnger
den 20de Juli.

sunde Vejen, dels ad Slesvig Chaussee og dels endelig
til Egnen om Vanderup , gik saaledes et større Com
mando under Major du Plat den 20de ved Daggry frem
ad Slesvig Chaussee til Skovpartierne N. for Sønder
Smedeby; allerede ved Frørup saaes nogle fjendlige
Dragoner og Jægere, der gik tilbage paa, Tarup, ligesom
man ogsaa bragte i Erfaring, at et fjcndligt Commando
bavde bivouakeret om Natten i det ovennævnte Skov
parti, men noget væsenligt Udbytte erholdtes ikke,
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idet det kun bekræftedes, hvad man ved de forskjellige
Patrouilleringer havde erfaret, at de fjendlige Forposter
holdt Egnen om Popholt besat. Til Sammenstød med
de fjendlige Patrouiller, der, som vi have seet, stadigt
udsendtes mod ror Stilling, kom det kun undtagelses
vis, saaledes Natten mellem den 2Ode og ~ l de, hvor
en fra Overse mod Vanderup udsendt Patrouille vexlede
Skud med en fjendlig, hvorved en Hest gik tabt, der
løb bort fra sin Rytter. Efter Overcommandoens Ordre
foretog Reservecavaleriet den 20de Juli enReoognoscering
ad Flensborg - Husum Vejen til Egnen om Fjolde
nærmest for at indhente Efterretninger om, hvorvidt
fjendlige Afdelinger havde vist sig der i Egnen.
Recognosceringspatrouillen af 5te Dragon-Regiment
under Commande af Lieutenant Munk ankom KI.
41

/ 2 om Morgenen til Vanderup, hvor der l Time
iforvejen havde været en lille fjendJig Patrouille; an
kommen til Haselund maatte man foreløbigt gjøre
Holdt, da Beboernes Udsagn med Hensyn til Fjendens
Besættelse af Egnen begyndte at blive forskjellige ; idet
det endog berettedes, at Fjolde, Trelstorp og Husum
vare besatte af 4- 5000 Insurgenter, En Patrouille
fremsendtes mod Fjolde, som imidlertid ikke fandtes
besat, men hvor man erfarede, at Fjenden den I8de
havde været der med et Commande paa c. 8O Dra
goner, som atter vare vendte tilbage over Solbro ; man
erfarede, at de fjendlige Forposter stode i Siversted,
Langsted , Solbro og Treja, stærkest de 2 førstnævnte
Steder, samt at der ingen fjendlige Gendarmer skulde
findes V. for Flensborg-Husum Vejen. Præsten i
Fjolde var nogle Dage iforvejen paa Grund af sit danske
Sindelag bleven arresteret og sendt til Rendsborg.
Om det af Dragoner og Jægere bestaaende, fjendlige
Commando, der havde overnattet i Fjolde og den 2Ode
tidligt om Morgenen var brudt op til Egnen mellem
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Bredsted og Læk og Natten til den 21de overnattede
ved Soholm Bro, erholdt man altsaa ingen Underretning.
Samme Dag blev der af Reservecavaleriet foretaget en
Recognoscering mod Tønder og Løgumkloster. Mod
førstnævnte Sted afgik Ritmester Pingel af 6te Dragon
Regiment med 49 Dragoner; han ankom uhindret til
Tønder KJ. 4 Eftermiddag og marcherede ind i Byen,
efterladende 1 Lieutenant med 12 Dragoner som Repli
udenfor samme. Hvorvel Byens Befolkning syntes meget
ildesindet, forsøgte den dog ikke paa at lægge nogen
Slags Hindring for Commandoets Ophold Om Gen
darmerne erfaredes, at Rygterne om deres Huseren i
Egnen vare meget overdrevne; et større Antal end 7
Mand havde ikke været seet samlede, og disse, der
endnu om Morgenen den 20de vare i 'l'ønder, havde
stedse en Observationspost i Kirketaarnet for ved ringeste
Anledning at forlade Byen. Mod Løgumkloster var
afgaaet en Patrouille paa 1 Underofficer og 8 Heste;
Patrouillen gjorde Holdt vedAlslev, hvor den erfarede,
at .der ingen Gendarmer eller andet Fjendligt havde
vist sig i og omkring Løgumkloster, hvorimod der
sammesteds for 3-4 Dage siden Nord fra var bestilt
Qvarter for nogle tusinde Mand, hvis Ankomst hver
Dag ventedes; Patrouilleføreren var instrueret saaledes,
at Forventningen om danske Troppers Indrykning
Nord fra maatte finde end yderligere Bestyrkelse. Bterre Reeog-

• noscerlug den
Den 21de foretoges en større Recognoscermg mod 21de JnH

Fjendens Stilling ved Chausseen til Slesvig. Over
commandeens Ordre i denne Anledning gik ud paa, at
l ste Division skulde afgive den dertil fornødne Styrke,
3 Batailloner af 6te Brigade, l () Pds. Batteri og l
Escadron af Gardehusar-Divisionen, at Recognosceringen
skulde ledes af Oberst Irminger og afgaae KJ. 21

/ 2

Morgen, at 2den Division samtidigt skulde have Op
mærksomheden henvendt paa de øvrige Punkter af
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Fjendens Stilling og udsende Patrouiller ud over Store
Solt samt ved Udviklingen af et alvorligere Engagement.
yde Commandoet Assistance I og endelig at Reserve
ca,'aleriet skulde i c. 1/ 4 Mils Afstand lade Commandoet
folge af et Dragon-Regiment. Den styrke I hvormed
:R.ecognosceringen blev foretaget I bestod af l ste og
2den lette Bataillon, 2 Compagnier af l ste Reserve
Jægercorps , 2 Compagnier af 4de Forstærknings-Ba
taillon, 2det Batteri (Schultz) , Reserve-Escadrenen af
Gardehusar-Divisionen, samt 3die Dragon-Regiment,
der skulde følge efter, og med denne Styrke afmar
cherede Oberst Irminger Kl. 21

/ 2 Formiddag fra dens
Samlingsplads S. for Flensborg. Ved Overse detacherede
Obersten Ritmester Dahl med Husar-Reserve-Escadronen
i sydvestlig Retning for ved Detacheringer imod
Vanderup, Tarup og Kjeldbæk at dække sin hojre
Flanke, i Frørup lod han Major Saint-Aubain med 2
Compagnier af 4de Forstærknings-Bataillon blive tilbage
veel den der værende Overgang, og her detacherede han
endvidere Oberstlieutenant Hindenburg med 3 Com
pagnier af 2den lette Bataillon for at afsøge Frørup
Skov og under den videre Fremrykning dække venstre
Flanke. Med Resten af Styrken rykkede Obersten frem
ad Chausseen, idet l Escadron Dragoner forstærkede
Avantgarden og assisterede ved Afsøgningen. N. for
Sønder Smedeby saa man nogle smaa, fjendlige Afdelinger
paa 5- 6 Mand, dels Cavaleri, dels Infanteri, men som
altid holdt sig udenfor Skuddistance ; da Fjenden imid
lertid formodedes i Nærheden, ansaa Obersten det nød
vendigt ved Detacheringer at udvide Afsøgningen i en
større Kreds i det tildels meget vanskelige Terrain, og
samtidigt lod han 4 Kanoner og l Compagni blive tilbage
N. for Sonder Smedeby som Repli, ligesom han ved den
videre Fremrykning stillede endnu en Repli paa l Com
pagni mellem Sønder Smedeby og Skovkro. Da Teten
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af Recognosceringseommandoet endelig ankom i Syd
kanten af Skoven ved Skovkro , bemærkede man, at
Stenderup Vesterskov var besat med Cavaleri og In
fanteri, og det syntes som om Fjenden trak Forstærk
ninger til sig j men med den ringe Styrke, der endnu
var tilbage, og som ved det tidlige Opbrud og den
besværlige Fremmarchs var meget medtagen, ansaaes
det ikke tilraadeligt at angribe en Modstander, hvis
Styrke man ikkekunde bedømme. Obersten indskrænkede
sig derfor til ved Harcellering med Cavaleriet at soge
at forlede Fjenden til at komme frem af Skoven og
lokke ham i et dertil lagt Baghold j den fjendlige
Styrke indlod sig imidlertid ikke derpaa og hilsede
kun vore Cavalerister med nogle Skud, som dog vare
uden Virkning. Efter c. 11

/ 2 Times Ophold i den
sidst indtagne Stilling tiltraadtes ,]i1bagemarchen til
Flensborg, hvor Commandoet ankom Kl. 21

/ 2 Efter
middag; de indhentede Efterretninger om Fjenden ind
skrænkede sig til de af Indvaauerne meddelte og alle
rede ad anden Vej bekjendte nemlig, at Fjenden kun
i ringe Styrke havde vist sig N. for Siversted , men
med større Styrke skulde staae ved Popholt og Nørre
Farensted.

Som anført havde 2den Division erholdt Befaling
til at støtte denne Recognoscering, og i den Anledning
havde Divisionen beordret Oberst Læssøe til med sin
Bataillon, 2 Kanoner samt 1/2 Escadron at rykke frem
ad Ekernførde Vejen og sikkre Forbindelsen med Sles
vig Chausseen ved SønderSmedeby og Siversted for efter
Omstændighederne at kunne understøtte nævnte Re
cognoscering og forresten ved fremsendte Cavaleri..
patrouiller afsøge det mod Syd liggende Terrain. Kl.
6 om Morgenen kom det angivne Commando til Store
Solt j Soltskov besattes med 1 Compagni, Store Solt
af 2112 Compagni og 2 Kanoner, Møllebro af 1 2 Com-
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pagni; Cavaleriet fremsendtes til Havetofte, og et com
binel'et Commando til Thorsballe og Løjt. I Soltskov
havde vor Fortrop truffet enkelte fjendlige Cavalerister,

-der gik tilbage til Havetofte , men ved vort Cavaleris
Ankomst til denne By fandtes den ubesat ligesom
-ogsaa Løjt, hvorimod del' observeredes fjendligt Cavaleri
S. ø. for sidstnævnte By; Indvaanerne oplyste, at
Fjendens Forposter stode ved Bøglund og Klapholt,

-<>g at han befæstede Vedelspang. Da det fra Soltskov
val' seet, at Colonnen paa Slesvig Chausseen val' pas
seret Sønder Smedeby, afsendtes en Cavaleripatrouille, som
over Hostrup og Sivel'sted skulde søge Forbindelse med
Colonnen; Patrouillen fandt imidlertid saavel Siversted
som Vejen over Aaen til Stenderup besatte af Fjenden
og maatte vende tilbage med uforrettet Sag. Da der
modtoges Underretning fra Oberst Irminger om, at
han gik tilbage, og da det vidstes, at han val' passeret
Sender Smedeby, gik ogsaa OberstLæssøe tilbage, idet han
dog efterlod en Besætning i Store Solt og Møllebro til
-Optagelse af det mod Løjt udsendte Commando,
hvilket først retournerede KI. 2 Eftermiddag.

At afgive nogen fast Besætning til Vestkysten af
Slesvig havde Overcommandoen ved Operationernes
Begyndelse anseet for utilraadeligt, da der ikke kunde
gjøres Regning paa, at en saadan Besætning til enhver
Tid kunde vedligeholde Forbindelsen hverken med Sø
styrken paa Vestkysten eller med Hærens Hovedstyrke,
-og den derfor maatte gjøres selvstændig og tilstrækkeligt
.stærk; herom havde Overcommandoen ogsaa under 16de
Juli fundet sig foranlediget til at give Cemmandsur

-eapitain Ellbrecht Underretning, idet den samtidigt
havde henvist ham til foreløbigt at handle efter eget
Skjen. Heller ikke nu, efterat Hæren var bleven samlet
i Stillingen om Flensborg, fandt Overcommandoen en
saadan fast Detachering tilraadelig, om den end ingen-
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lunde tabte af Sigte snarest muligt at occupere visse
Punkter paa Vestkysten. Mindre betænkeligt forekom
det derimod under de givne Forhold for nogle Dage
at afsee en mindre Styrke til en Expedition til Vest- ArseodeIB. af

k t t' t bid til d I l' R" G' et Expedltloosys en 101' a l rage l en ovige egjenngs Jen- corps Ul "cBI·

indsættelse dersteds og at forberede en Tingenes Orden, kysteo.

som en senere, fast Besættelse kunde give Varighed;
Expeditionscorpset vilde da tillige kunne indhente Efter
retninger om Fjenden og eventuelt optage mindre,
fjendIige Strejfcorpser. Dette Hverv overdroges til Major
Bonnez, der med 2 Compagnier og 1 Escadron skulde
gaae frem over Læk til Tender og derfra detachere
en Styrke til Hejer og søge Forbindelse med EscadrilIen
paa Vestkysten; til denned Chef medbragte Majoren. en
Skrivelse fra Overcommandoen, hvori denne under-
rettede ham om, at det i Varde liggende l Bde Depot
compagni vilde blive stillet, til hans Raadighed l men
tillige anbefalede barn, da del' endnu ikke vilde kunne
afgives nogen fast Besætning til Vestkysten , at gaae
frem med forneden Forsigtighed og ikke at lade Com-
pagniet gaae længere frem, end at dets Retraite var
fuldstændigt sikkret. Naar Detachementet var kommet
tilbage fra Hejer, skulde Major Bonnez med hele sit
Commando retournere over Kravlund og Bov eller, hvis
Hæren var rykket frem, støde til den over Medelby.
l Henhold til den ham i Hovedqvarteret tildelte nær-
mere lnstrux afmarcherede Major Bonnez med 2det
og 3die Compagni af lste Reserve-Jægercorps og 4de
Escadron af 5te Dragon-Regiment den 2 l de KL 11

/ 2

Formiddag og ankom til Læk samme Dags Eftermiddag
KI. }1/'1.. Dette Punkt holdtes besat indtil næste Dags
Eftermiddag Kl. 71/2, og under dette Ophold foretoges
en Recognoscering til Skardebøl, uden at noget Fjendligt
opdagedes, og uden at man erholdt anden Underretning
end, at der den 20de havde vist sig Gendarmer i
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Byen. Ankommen den 22de Kl. 11 Aften til Tonder,
hvorhen Jægerne befordredes paa reqvirerede Vogne,
søgte Majoren at paagribe de i hans Instrux nævnte
Embedsmænd, den som Amtmand fungerende Justitiarius
Hansen, Borgmester LUders eJler den i hans Sted
fungerende, Toldforvalter Gether og Controleur Høsbro,
men de vare alle undvegne med Undtagelse af den
Sidstnævnte, ligesom alle deres Kassebeholdninger vare
afsendte til Statholderskabet. Amtsforvalter Larsen
boldt sig ved Troppernes Ankomst skjult, og han kom
forst tilsyne, efterat Majoren havde forevist en Slægtning
af ham den Del af hans Instrux, der angik hans An
sættelse som Amtmand; da han imidlertid vægrede sig
ved at overtage Amtmandsforretningerne, indsattes Ju
stitsraad Drøhse som Amtmand over Tønder Amt samt
til Borgmester, Byskriver og Politimester i 'l'ondør By,
hvilken Ansættelse foretoges i Overværelse af Byens
forsamlede Raadmænd og Deputerede den 23de Kl 3
Eftermiddag. Denne Dag Kl. 2 Eftermiddag afsendtes
paa Vogne Premierlieutcnant Hallas med 100 Jægere
til Hojer, hvor Commandoet indtraf KJ. 5 Eftermiddag
og indsatte de af Regjeringscommissairen udnævnte
Embedsmænd, Advocat Dethlefsen som Herredsfoged,
Controleur Hinrichsen som Oppeberselscontroleur og
Apotheker Nagel som Postexpediteur. Het udfor
Havnen laa de omtalte 3 fjendlige Kanonbaade, og
noget sydligere Dampskibet Kiel; det hed sig, at den
et Par hundrede Mand stærke Besætning paa Skibene
havde til Hensigt at gaae i Land S. fol' Byen fol' i
Forening med de oprørske Frisere at bemægtige sig
samme. DaLieutenant Hammer, saafremt Jægerdetache
mentet forlod Byen, inden tilatrækkelig Assistance
fra Commandeurcapitain Ellbrecht ankom, selvfølgelig
maatte vige for et saadant Angreb, og den dansksindede
Del af Befolkningen i saa Fald vilde blive udsat for
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Overlast, fandt Major Bonnez, del' strax val' bleven
underrettet om Forholdene, sig foranlediget til at an
holde Overcommandoen om nærmere Befaling angaaende
hvorvidt han med den ham underlagte Styrke skulde
forblive i Tønder og Højer eller ifølge sin Jnstrux strax
vende tilbage til Flensborg. Under de givne Om
stændigheder troede Overcommandoen at burde fravige
den først givne Ordre og bemyndigede derfor under
24de Juli Major Bonnez til at forblive indtil nærmere
Ordre i Tønder og Højer. Nogle Dage senere, efterat
vor Hær val' trængt frem over Byen Slesvig, erholdt
Majoren vel Ordre til at retournere, men det blev ham
dog befalet at efterlade l Compagni som fast Be
sætning i Tønder dels paa Grund af den der herskende,
mindre gode Stemning og dels for fremdeles at ved
ligeholde Forbindelsen med Escadrillen paa Vestkysten.
Som Følge heraf forblev Capitain Thalbitzer med 3die
Compagni af l ste Reserve-Jægercorps i Tønder, hvilken
Besætning noget senere forøgedes med 30 Dragoner af
3die Dragon-Regiments Depotescadron, hvorimod Major
Bonnez med Resten af Commandoet den 30te Juli
atter stødte til den om Slesvig samlede Hær; Jæger
detachementet i Højer blev ved denne Lejlighed for
største Delen draget til Tønder, idet der førstnævnte
Sted kun efterlodes 1 Underofficer og 12 Mand, alt
saa med Lieutenant Hammers Styrke ialt kun nogle
og fyrgetyve Mand.

Efter denne Dieression vende vi os atter til den1I1lndre Foran_
=> • drlnger l Hm-

om Flensborg samlede Hæl'. Ved Ordre af 20de Juli blev rena Stilling
• • Inden den 23de

Beservecavaleriet endel mere concentreret, Idet dets Juli.

Cantonnement blev indskrænket til Bov, Frøslev, Har-
reslev og Klus, og det, forsaavidt dette Cantonnement
ikke strakte til, blev henvist til at lade Afdelingerne
skiftevis bivouakere; i Anledning af denne Concentration
blev 6te Brigade, som maatte rømme Harreslev og
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Klus, ogsaa henvist Lil at lade Afdelingerne skiftevis
bivouakere j 4de Brigade fik den 2! de Tilladelse til at
lade 2 Batailloner eantormere i Timmersig og Hanved.
Ved 2den Division foregik den Forandring, at Jste
Batteri (Lumholtz) efter den oprindelige Bestemmelse
den 20de afgik til Reserveartilleriet, og at de 50
Husarer, der havde været stillede til Divisionens Raa
dighed, den 22de atter afgik til 1ste Division j ligeledes
afmarcherede 1 Compagni af 3die Reserve-Bataillon
den 22de fra ] ste Brigades Bivouakstillingtil Flensborg,
hvor Bataillonens Commandeur, Oberstlieutenant Lo
rentzen I val' bleven udnævnt til Pladscommandant, og
hvor Bataillonens 2 fra Holdnæs kommende Compagnier,
som vi have seet, ogsaa samme Dag indtraf, Den 21 de
overfortes det mobile Brotrain fra Assens til Flensborg,
ligesom ogsaa den mobile Feltpark I til hvilken sidstes
Randighed der stilledes 100 Bondervogne for ved
disse at besorge Tilførselen af Ammunition til de fol'
skjellige Afdelinger,

Angaaende Førelsen af Trainet og Ambulancerne
gav Overcommandoen ved Dagsbefaling af 22de Juli
en Række detaillerede Bestemmelser, der ville findes
meddelte i Bilag 6.

Krigsministeren Med Hensyn til de forestaaende Operationel' havde-
fremsætter sine
Anskuelser om Overcommandoen modtaget en Skrivelse af ] 9de frauo forestanende
Operotl oner; - Krigsministeren, hvori Denne fremsatte sine Anskuelser
han s Ønske om , H d h till d] til Oat afrejse t il l saa enseen e og ens l e e (em l nærmere ver-

Hæren, vejelso. Da de modtagne Efterretninger gik ud paa,
at Insurgenthæren val' rykket frem i flere Retninger
og rimeligvis vilde forbeholde sig en dobbelt Operations
linie dels fra Kiel til Mysunde, dels fra Rendsborg til
Slesvig, anbefalede ban Overcommandoen ikke derved
at lade sig forlede til at folge i de forskjellige Ret
ninger, men med den samlede Styrke at gaae løs paa
Slesvig uden at bryde sig om Mysunde. Han kom
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derpaa tilbage til sin tidligere fremsatte, men af Over
commandoen ingenlunde billigede Plan, at vælge Ekern
førde til Operationsobject, og anbefalede at lade Hæren
efter at være passeret Slesvig saa sluttet som muligt
marchere over Over Selk, Brekendorf og Damdorf mod
Ekernførde, og dette hvad enten Fjenden gik tilbage i
Retning af Kiel eller kastede sig ind i Svansen j efter
at have etableret sig a demeure i Ekernførde, skulde
den næste Operation være at bemægtige sig Frederiksort,
Den Indvending, der vilde kunne rejses mod denne
Plan, nemlig at man 'abandonnerede sin Forbindelse
med Mellem- og Nordslesvig, gav Landet til Pris for
fjendlige Strejftog og Plyndringer og udsatte Hærens.
Train og Bagage for Fare, bemærkede Ministeren, vilde
ikke kunne afbolde ham fra at forfølge Planen, da en
Hær uden Vanskelighed vilde kunne subsistere i en 8
Dages Tid eller længer uden Forbindelse med Hjemmet,
naar den blot medførte den fornødne Ammunition j al
anden Bagage maatte enten sendes tilbage eller mar
chere i en tæt Vognborg, indtil man kom til et sikkert
Sted f. Ex. Ekerr.førde. Ministeren sluttede med at
lægge Overcommandoen paa Hjerte, at indskrænke
Hærens Train og Bagage til det allernødvendigste og
at lade Hæren subsistere ved Reqvisitioner.

Ministerens store Tilbøjelighed til at gribe ind i
Operationernes Gang sees levrigt ydermere af en Ind
stilling til Hs, Majestæt Kongen af 20de Juli, hvori
Ministeren androg om at blive bemyndiget til, naar
Omstændighederne maatte fordre det, for en kort Tid
at begive sig til Hæren. De Motiver, hvorpaa han
støttede dette sit Andragende, ville med tilstrækkelig
Klarhed fremgaae af det Svar, som indløb den følgende
Dag, et Svar, som efter den Form, hvori det var givet,
maatte betragtes ensbetydende med et Afslag, og paa
hvis Affattelse de i Foraaret 1849 gjorte Erfaringer
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ikke synes at have været uden Indflydelse. Svaret
var saa lydende:

»Du har i din allerunderdanigste Indstilling af
·Gaars Dato andraget om Tilladelse til paa en kort Tid
at turde begive dig til Armeen, naar Omstændighederne
maatte udkræve det. For dette dit allerunderdanigste
Andragende har du anført som Motiver: at de In
-structioner , som for det forestaaende Felttog ere med
delte den commanderende General, ikkun ere affattede
i Almindelighed, og at det derfor vilde være ønskeligt
om ikke nødvendigt, at han confererede med den
overate Krigsbestyrelse om de Forandringer og Modi
ficationer i Operationsplanen, som Forholdene maatte
gjøre nodvcndige. Idet Vi erkjende den Tjenstiver og
Interesse for Vore Vaabens Lykke, som du atter ved
denne Lejlighed lægger for Dagen, og idet Vi selvføl
gelig, forsaavidt din Nærværelse i Statsraadet kan und
væres, herved meddele digVor allernaadigste Bemyndigelse
til paa en kort Tid at begive dig til Armeen for at over
bevise dig om, at Alt der er i Orden, og for, saavidt
dette ikke alt maatte være skeet, at træffe fornøden Aftale
med Overgeneralen, kunne Vi dog ikke tilbageholde den
Formening, at de af dig anførte Motiver neppe til
strækkeligt godtgjøre Nødvendigheden af din Nærværelse
ved Armeen, saafremt samme blev forlænget, da de
Instructioner, som blive at tildele den commanderende
'General , nødvendigvis maa være af almindelig Natur,
hvis de ikke skulle indskrænke hans Frihed til efter
Omstændighederne at forandre og modificere Operations
planen, medens paa den anden Side hans Stilling og
Autoritet ifølge alle Kriges Erfaring trykkes og svækkes
ved en højere Autoritets Nærværelse ved Armeen,
hvilket kun kan være til Skade for hans Virksomhed
-og Energi.
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Hvilket Vi saaledes allernaadigst give dig tilkjende
i Anledning af din fornævnte allerunderdanigste Ind
stilling af 20de d. M."

Frederiksborg Slot den 21de Juli 181) O.

Frederik R.

Den Standsning, der var indtraadt i Operationerne,
efterat Hæren var bleven samlet om Flensborg, blev
ingenlunde billiget af Krigsministeren , og den Uro og
Spænding, der havde grebet ham mere og mere, efter
som Afgjørelsen stundede til, fandt sit Udtryk derved,
at han ved et Telegram af 23de Juli tilkjendegav
Overcommandoen, at et Angreb paa Fjenden ikke uden
vægtige Grunde burde opsættes, og at han sammeDag
lod Lieutenant Glud afgaae til Hovedqvarteret med en
Skrivelse, hvori han yttrede sin Uro over, at Hæren
endnu ikke var rykket frem for at angribe Fjenden,
som saaledes vandt Tid til at forstærke sin Stilling,
hvorved Angrebet hver Dag gjordes vanskeligere j 1\ii·
nisteren udtalte fremdeles sin Utilfredshed med, at det
af ham givne Raad om at holde Hæren tæt samlet
ikke fulgtes, saa at den istedetfor at bivouakere i
Fjendens Nærhed, hvorved Soldaternes Opmærksomhed
vilde skjærpes, holdtes i udstrakte Cantonnements til
dels N. for Flensborg, ligesom ogsaa den Formening,
at en Recognoscering som den af Oberst Irminger ud
førte ikke kunde føre til noget Resultat; endelig op
fordredes Overcommandoen til uden Betænkeligbed at
meddele Lieutenant GIud, der havde Ministerens Tillid,
Oplysninger om Grundene til Hærens hidtidige Uvirk
somhed. Denne Skrivelse indhændigedes Overcomman
doen den 24de om Eftermiddagen i Sønder Smedeby,
paa en Tid altsaa, hvor Fremrykningen til Angreb paa
den fjendlige Stilling allerede var i fuld Gang; det

. 31
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skal her blot tilføjes, at Overcommandoen endnu samme
Dag i en Indberetning til Krigsministeriet paaviste det
mindre Begrundede i den af dette rettede Anke om
Hærens Uvirksomhed, idet den paapegede de forskjellige
Vanskeligheder, man havde havt at kjæmpe med, og
som Ministeriet ikke havde været i Stand til tilstræk
keligt at vurdere.

De endnu den 22de om Aftenen i Hovedqvarteret
modtagne Efterretninger gik ud paa, at Fjendens Hoved
styrke var concentreret mellem Isted, Skovby, Slesvig,
Mysunde, Tolk og Vedelspang, og det forekom derfor
sandsynligt, at Fjenden vildeoptage Kampen i Stillingen
bag Langsø og Arnhelt So, Efter paa Grundlag heraf
at have udkastet Dispositionen til Fremrykningen og
Angr!lbet pau den fjendIige Stilling udstedte Over-

Overcommun- d D O d t'l B' k umtlOOD gtver Or- comman oen samme ag r re 1 en rvoua s I mg,
dr-e til Indtn- som Tropperne skulde indtage den 23de Ordren med(reIsen af en •

lIIvouftksllllloJ; Hensyn til Bivouakstillingen lød saaledes:
den 23t10 -lull ;
aurlro Foran- -Imorgen Formiddag KJ. 10 indtager hele Hæren
staltnlngee l
Anletlnlng nf en Bivouakstilling S. for Flensborg SOIll folger:

Jo'rem'1'knID~eD , L Den 1 ste Armee-Division i 2 Træfninger,
4de og fite Infanteri-Brigade,
2 Batterier og
2 Escadroner af Gardehusar-Divisionen,

ved Chausseen N, for Overse,
Detacheret:

den 3die Infanteri-Brigade, som tildeles
3die Batteri (Glahn) *),

1 Escadron af Gardehusar-Divisionen,
l do af 4de Dragon-Regiment,
l Deling af Feltingenieurdetachementet samt

*) Det 3die Brigade hidtil tildelte 2det Batteri (Schultz)
afgik som Følge heraf til 1ste Division , hvor det atta
cheredes 4de Brigade.
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det mobile Brotrain,
ved Vanderup.

2. Den 2den Armee-Division i 2 Træfninger,
l ste og 2den Infanteri-Brigade,
3 Batterier og
3 Escadroner af 4de Dragon-Regiment,

i Egnen af Lille Solt.
3. Hovedreserven directe under Overcommandoen,

5te Infanteri-Brigade
ved Munkvolstrup,

Reservecavaleriet med det samme tildelte Batteri
og 2O Alen Brotrain

ved Bilskov Kro,
ReserveartiIleriet N. for Reservecavaleriet

ved Slesvig Chausseen."
I Forbindelse med denne Ordre tilkjendegaves, at

lste og 2den Division skulde udsætte Forpostlinien
saaledes, at den ikke frempousseredes for langt fra
Stillingen og saa lidt som muligt afveg fra den existe
rende. 1ste Division skulde udsætte Forposter fra
Træsøens vestlige Bjørne Vest efter, 2den Division fra
nævnte Punkt .øst efter. Til Forpostcommandeur ud
nævntes for 1ste Division Major Marcher, for 2den
Division Major Hegermann - Lindencrone. Samtidigt
erholdt 3die Brigade Paalæg om at lade sin Forpost
linie træde i nøje Forbindelse med l ste Divisions.
3die Brigade, hvor Major Werishøffer fungerede som
Forpostcommandeur, afgav l Bataillon og l Deling
Cavaleri til Forposttjenesten. En Cavalerifeltvagt po
steredes ved Kragested med en fremskudt Underofficers
post ved det noget sydligere liggende Toldhus, medens
Infanteriets Forpostlinie strakte sig fra Skovbel til
Grønnebjerg og derfra i nordøstlig Retning henimod
Frederikshede , hvor den kom i Forbindelse med Iste
Divisions Forpostlinie , der gik tæt Nord om Frørup.

31*
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Forposttjenesten bel' bestredes af l Bataillon af 4de
Brigade, som var beordret til at indtage den forreste
Træfning i Divisionen, samt af I Escadron; 2den
Træfning indtoges af 6te Brigade. Divisionens Jn
genieurtropper vare blevne fordelte med 1 Deling til
3die Brigade, 3 Sectioner til 4de og 2 8ectioner til
6te Brigade. Divisionsqvarteret forlagdes til Sankel
mark. Ved 2den Division kom 2den Brigade i forreste
Træfning og indtog en Bivouakstilling ved Vandløbet
S. for Lille Solt Kirke; fra denne udsattes Forposter
fra Træsøen over Møllebro til et Krat S. for Oxager,
og herfra udsattes fra den i 2den Træfning værende
l ste Brigade Forposter over Markarup By .Ost om
Husby til Husby Mølle; ved Holdhid Kro stilledes en
staaende Patrouille; hver af de 2 Forpostbatailloner
erholdt tildelt 11

/ 2 Deling Dragoner. Divisionsqvarteret
korn til Lille Volstrup.

Af andre Foranstaltninger, del' bleve trufne med
Hensyn til en Fremrykning, skal omtales, at Plads
commandantskabet i Flensborg, til hvis Disposition 2
Compagnier af 3die Reserve-Bataillon og en Snes Dra
goner vare blevne efterladte i Byen, den :t3de erholdt
Ordre til indtil den 24de K1. 6 Formiddag at forbyde
al Passage Syd paa fra Byen, at del' til samtlige Af
delinger den 23de om Morgenen uddeltes en Reserve
portion, samt at der i Flensborg indrettedes et Recep
tionslocale til at modtage de Saarede, som derfra dels
skulde bringes til Lazaretlierne i Byen, dels evacueres
til andre Lazarether ; Capitain Tegner beordredes til
paa bedste Maade at assistere ved denne Evacuation.
I Flensborg vare Lazaretherne blevue udvidede til 1024
Pladser dels i 2den, dels i ] ste Linie.

Dispositionen til Fremrykningen og Angrebet paa
den fjendlige Stilling val' dateret Flensborg den 23de
Juli og lød saaledes:
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D1sposlllon 1Il
-Fra den idag indtagne Bivouakstilling opbryder Fremrykningen

l d og Angrebet
Armeen saa e es: I'aa den Oend·

Den 3die Brigade rykker frem Kl. 12 Midnat lige Stilling.

over Jarl Kirke, Solbro og Esperstoft til Sylvested.
Kl. 3 Morgen bryde Divisionerne og Hovedreserven

op i følgende Orden:
Den l ste Division 2 Træfninger ad Chausseen

til Slesvig og
den 2den Division 2 Træfninger ad Veien til

Mysuude.
Begge Divisionerne benytte tillige de med Hoved

vejeno parallelt løbende Biveje og søge under Frem
rykningen at holde Forbindelse indbyrdes. Den 2den
Division udsender i østlig og sydøstlig Retning Pa
trouiller og Sikkerhedscommandoer; den 1ste Division
søger Forbindelse med Reservecavaleriet.

Naar Divisionerne ere ankomne respective ved
Helligbæk og Klapholt, vil den 2den Division have at
dirigere sin Hovedstyrke, om muligt skjult for Fjenden,
over Øvre Stollik mod Langseens vestlige Ende, medens
1ste Division rykker frem forbi Isted Kro.

En Styrke af den 2den Division, tilstrækkelig til
at vedligeholde staaende Engagement med Fjenden
mellem Sønder Farensted og Vedelspang, efterlades.

Saasnart begge Divisionerne ere i Linie med
hinanden ved Skoven mellem Arnholt Sø og Langsø,
angribes Fjenden med den størst mulige Kraft.

Resorvecavaleriet marcherer fra Overse over Tarup,
Langsted, Engbro til Isted Kro. saaledes at det ind
træffer her samtidigt med lste Division. Under
Marchen søges Forbindelsen vedligeholdt med Hoved
corpset og saavidt muligt. i al Fald ved enkelte
Ordonnantser, tilvejebragt med 3die Brigade.

5te Brigade og Reserveartilleriet følge 1ste Armee
Divisions Bevægelser paa Chausseen.
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Under Fægtningen mellem Arnholt Sø og Laugsø
søger 3die Brigade at udføre et forceret Flankeangreb
paa Fjenden og at afskjære hans Retraite mod Syd.

Ved Armeens forenede Styrke kastes Fjenden i
østlig Retning eller saa kraftigt tilbage, at han ved
Overgangene over Slien i Slesvig eller ved Mysunde
kommer i Uorden.

Den commanderende General følger Slesvig
Chausseen.

De Herrer Divisionsgeneraler og Brigadecomman
deurer ville mede i Aften KJ. 7 i Bilskov Kro I hvor
den commanderende General vil være tilstede."

Krogh.

:;~~:enn~O~:JI_ Ifølge den givne Befaling samledes Divisions
ero Befnllngs- generalerne og Brigadecommandeurerne samt Comman

mrond l Bilskov
Kro don 23de deurerne for Reservecavaleriet, Reserveartilleriet og

Juli; Vedln!:else • ,
nf en Fornndrtng Feltmgemeurdetachementet med deres Stabschefer den
I Dispositionen. 23d KI 7 Eft 'dd . nn k K h D'e, ermi ag l l S ov ro, vor ISPO-

sitionen oplæstes, og General Krogh derefter opfordrede
de Commanderende til at fremsætte deres Anskuelser
angaaende denne, Dette gav Anledning til en Dis
cussion, der nærmest drejedesig dels om det Betænkelige
i ved den stedfindende Varme at lade Tropperne med
fuld Bepakning umiddelbart forinden Hovedangrebet
foretage en saa lang og trættende Marche, dels om
det Betænkelige i at udføre den befalede omgaaende
Bevægelse. Indvendingerne med Hensyn til det
første Punkt motiveredes hovedsagelig ved den Be
tragtning, at vore Tropper vilde komme til at ud
føre Angrebet paa den af Naturen stærke og derhos
befæstede Stilling paa den varmeste Tid af Dagen, og
det i en udmattet Tilstand og med fuld Bepakning,
medens Insurgenterne havde nydt Hvile og tilmed efter
hvad man havde erfaret, ingen Bepakning havde.
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Der blevherimodgjort gjældende, at Bivouakstillingen ikke
var skudt længere frem, fordi man ikke vilde udsætte
Tropperne for en stadig Allarmering , naar de netop
burde have Hvile, at man, hvorledes end 'riden blev
valgt, maatte komme til at kjæmpe paa den varmeste
Tid af Dagen, hvis man vilde opnaae et Resultat, og
endelig at det vistnok val' en Ulempe for Tropperne
under den herskende Varme at marchere og fægte med
Bepakning, men at man ikke kunde medføre denne
paa Vogue og heller ikkegodt lade den tilbage, navnlig
paa Grund af den Ammunition, 80m medførtes i Tor
nystrene; dog indrømmedes det, at man hellere maatte
vælge det sidste Alternativ end udsætte sig fol' at an
komme med udmattede Tropper. Med Hensyn til det
andet Punkt blev der gjort den Indvending, at, hvis
ikke Samtidighed kunde tilvejebringes i Operationerne,
da vilde ialtfald de 5000 Mand, der foretoge den om
gaaende Bevægelse, blive uanvendte i Kampen, selvom
de ikke, ved at Angrebet blev afslaaet, kom i Fare
paa deres Retraite; herimod anførtes til Forsvar for
den omgaaende Bevægelse, at den maatte kunne føre
til et større Resultat og alene ved sin moralske Virk
ning faae Indflydelse, og at formentlig den relative
Styrke tillod at vælge en Operation, der enten kunde
ved den truende Demonstration fremskynde Fjendens
Tilbagegang og saaledes gjøreKampen mindre besværlig
for os, eller i gunstigt Fald vilde blive mere ødelæggende
for Fjenden. Medens dette Punkt blev afgjort i Over
ensstemmelse hermed, fremkaldte det første Punkt et
Forslag om at indtage en MellemstiIling ,den 24de og
først den 25de at rykke frem til Angreb, og General
Krogh fandt sig deraf foranlediget til at lade afstemme
over, hvorvidt en Mellemstilling skulde indtages eller
ej; da af samtlige Stemmegivende Generalerne Moltke,
Schleppegrell og Flindt, Obersterne Fibiger, Krabbe,
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Baggesen I Thestrup, Ræder, Schepelern og Irminger
samt Capitain Dreyer udtalte sig for Mellemstilliugen,
medens Oberst Flensborg alene udtalte sig derimod,
afgjorde General Krogh Sporgsmaalet i Overensstemmelse
med Majoriteten, og der foretoges derefter følgende
Forandringer i Dispositionen. *)

*) Det skal her bemærkes, at Krigsministeren i en Skrivelse
af 25de Juli udtalte sig imod den stedfundne Sammen
komst i Bilskov Kro, idet han ikke alene i Almindelighed
fandt det forkasteligt at holde Raad om hvad Hæren
skulde foretage sig, men navnlig i høj Grad misbilligede,
at bemeldte højere Officerer vare blevue opfordrede til
at udtale deres Anskuelser om den allerede givne Dis
position j han tilføjede, at de Grunde, som vare blevue
fremførte mod Angrebet den 24de, burde have været
forudsete af Overcommandoen og afhjulpne derved, at
denne allerede den 23de havde ladet Hæren concentrere
ikke ved Siversted , men ved Helligbæk eller sydligere,
og gjentog endelig sine Raad om at gjøre Hæren saa
bevægelig og selvstændig som muligt, holde den samlet
og søge som snarest at bringe Kampen til Afgjørelse. I
sit Svar herpaa af 28de Juli bemærkede Overcommandoen,
at dens Hovedhensigt med Sammenkomsten havde været
dels at erfare, om Nogen havde sandarme mindre Modi
ficationer at foreslane, som mnatte kunne bidrage til det
Heles Vel, navnlig ogsaa om der vilde kunne træffes
saadnnne Foranstaltninger, at Bepakningeu kunde efter
lades, og dels ved en Samtale om Planen at erholde den
størst mulige Samvirken i Operationerne og paa kortest
Maade at hæve de Utydeligheder , som maaskee for
Enkelte kunde synes at være tilstede. Da det under Dis
cussionen viste sig, at der ingen Udvej fandtes for at
aflægge Bepakningen, og samtlige Generaler og Brigade
commandeurer vare stemte for heller at vælge en Mellem
stilling end at udsætte sig for at møde med udmattede
Tropper forinden den egenlige Kamp, havde Overcom
mandoen troet at burde gane ind paa dette Alternativ
trods de Betænkeligheder, den havde havt ved en saa,
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"Hæren inclusive 3die Brigade rykker frem KI. 3
Morgen.

Ankommen til Siversted og Hostrup indtages en
Stilling, i hvilken Hæren forbliver til nærmere Ordre.

Den 3die Brigade marcherer til Sollerup, hvor
samme indtager Stilling og forbereder Broslagningen.
Skulde denne Brigade blive angrebet, modtages An
grebet ikke, men Brigaden trækker sig i saa Fald
tilbage...

Hærens Hovedqvarter forblev endnu den ::?3de i
Flensborg.

D 24d KJ 3 M tt tI' H 2t1en Divisions-en e. orgen sa e sam 1ge ærens Fremrykning til:

Hovedafdelinger sig i Marche for at indtage de dem l;;:;~~ft:.g

saaledes betegnede Stillinger. 2den Division havde som
Avantgarde 3 Batailloner af lste Brigade, nemlig 3die
Jægercorps, lOde lette Bataillon og 4de Linie-Bataillon,
2 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) samt l Escadron
af 4de Dragon-Regiment. Af denne Styrke gik lOde
lette Bataillon med 21

/ 2 Delinger Cavaleri og de 2
Kanoner samt 2 Compagnier af 4de Linie-Bataillon
frem ad Mysunde Vejen til Hostrup og Havetofte, medens
3die Jægercorps med 1 Deling Dragoner fra Lille
Solt fulgte Vejen over Estrup og Bistoft til Thorsballe
og Løjt, og 2 Compagnier af 4de Linie-Bataillon med
1/2 Deling Dragoner gik frem Vest om Store Solt
mellem Mysunde Vejen og Slesvig Chausseen og tog

fremskudt Bivouakstilling, Betænkeligheder, som den
indtraadte Kamp den 24de havde vist at være berettigede.
Tiden for Hovedangrebet var vel saaledes bleven udsat
1 Dag, men selve AngrebBpianen var ikke bleven for
andret, og de Modificationer, som den 25de bleve be
falede i Dispositionen, vedrørte kun Fordelingen af
Kræfterne i Overensstemmelse med hvad der maatte
være en Følge af den den 24de indtraadte Kamp.
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Retning paa Holming. Hovedstyrken fulgte efter ad
Mysunde Vejen i 1000 Skridts Afstand og efter Di
visionens Befaling i følgende Orden: Resten af Iste
Brigade med de 6 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen)
i Midten, dernæst 2den Brigade med den øvrige Del
af Divisionens Artilleri og Cavaleri saaledes: l Bataillon,
2 12 Pds. Kanoner, l Escadron, 2 Batailloner, 6 12
Pds. Kanoner, l Escadron, l Bataillon, det 6 Pds.
Batteri og endelig l Bataillon. Paa Grund af det
.stærkt gjennemskaarne Terrain gik Marchen kun lang
somt, og først K1. 8 Formiddag kunde General Schlep
pegrell melde, at Divisionen havde indtaget en Bivouak
stilling ved Hostrup og var i Begreb med at udstille
Forposter; ikkun ved Havetofte havde man seet Noget
til Fjenden, nemlig et Commando paa et halvhundrede
Mand Infanteri og en Snes Dragoner, der imidlertid
forlod Byen, umiddelbart før vor Avantgarde unaede
-den, Den Stilling, Divisionen derefter indtog, og
som den i det Væsenlige beholdt indtil Opbrudet næste
Morgen, var folgende: Af Avantgarden forblev det
venstre Sidedetacbement ved Thorsballe med Forposter
-over Løjt til henimod Havetofte, i hvis sydlige Udkant
10de lette Bataillon stod med Forposter S. fol' Byen
over Heden til Holming, hvor Forbindelsen skulde soges
med l sie Division. 4de Linie-Bataillon med de 2
Kanoner stod som Soutien i den sydlige Del af Ho
strup, medens Resten af Divisionen bivouakerede N.
for denne By. Denne Stilling var endnu ikke fuld
stændigt indtaget, da der Kl. omtrent 8 1h indløb en
Meddelelse fra l ste Division om, at den agtede at an
gribe de foran Stillingen liggende Skove, del' vare be
satte af Fjenden, hvortil var knyttet en Anmodning om
at dække Divisionens venstre Flanke under Angrebet.
I den Anledning erholdt l Bde Linie-Bataillon og 1
Deling Dragoner Kl. omtrent 9 Ordre til at gaae frem
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Vest om Havetofte til de sydligere Kolonisthuse for ved
denne Flankebevægelse at støtte l ste Divisions Angreb.
Mysunde Vejen holdtes samtidigt under Observation af
Forpostcavaleriet , der udstillede en Kosakpost henimod
Klaphelt Hede. General Schleppegrell underrettede dog
l ste Division om, at de sydligere Kolonisthuse atter
vilde blive forladte, naar Angrebet var lykkedes, efter
som Oxelbæk Skov rimeligvis ogsaa var besat af
Fjenden, og at 2den Divisions Forposter derefter vilde
komme til at strække sig mod Vest til udover de
nordligste Kolonisthuse, omtrentlig ved det lille Vand
løb V. for Havetofte Sø og derfra Syd Oul Havetofte
over Løjt.

For l ste Division, der, fulgt af 5te Brigade og IstR Divisions
, • • Fremrykning

Reserveartilleriet, rykkede frem ad SleSVIg Ohaussee.ui Stenderupan.

dannede 4de Brigade med det samme tildelte Batteri
samt l ste og 2den Husar-Escadren Avantgarden; efter
Divisionens Befaling vare Frørup Skov og Terrainet indtil
Tarup og Sønder Smedeby allerede inden Afmarchen
blevne afsøgte af Forposterne. 4de Brigades For-
dækning dannedes af 9de Linie- Bataillon og l ste
Husar-Escadren under Commando af Major Harbou;
derefter fulgte 1 Compagni af l] te Linie-Bataillon,
2 Kanoner af 2det Batteri (Schultz) samt den øvrige
Del af 11te Linie-Bataillon som Soutien for For
dækningen, og endelig i behørig Afstand 2den Husar-
Escadron , Batteriets øvrige 6 Kanoner, 5te og 6te
Reserve-Bataillon og 2det Jægercorps. 9de Linie-
Bataillon gik frem med 2 Compngnier paa selve
Chausseen og med 1 Compagni til hver Side af samme
for at søge Forbindelse henholdsvis med Reserve-
cavaleriet og 2den Division. Da 'l'errainet indtil Sønder
Smedeby, som ovenfor nævnt, allerede var afsøgt, paa-
skyndedes Marchen saameget, som Forbindelsen med
Sidedetachementerne tillod, og fortsattes uden Standsning
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til henimod Skoven ved Skovkro, hvorimod Afsøgningen
af denne Skov og det østligere liggende Skovparti,
hvorhen l af Bataillonens Compagnier yderligere de
tacheredes, tog endel Tid j i Skovkro erfarede man, at
en fjendlig Patrouille nylig havde været der l og at
Stenderup Vesterskov sandsynligvis var besat af Fjenden.
Brigadens Hovedstyrke var imidlertid naaet frem i Højde
med den sydlige Del af Sønder Smedeby I og her blev
5te Reserve- Bataillon tilligemed 1/'1. Deling Husarer
efter Divisionens Befaling dirigeret over Krittenborg
mod Siversted med Ordre til at rense 'I'errainet indtil
Passet S. for denne By, besætte dette Pas og ved
ligeholde Forbindelsen med den ved Chausseen værende
Styrke samt sætte sig i FOl bindeIse med den 2den
Division ved Holming. Kl. omtrent 51/ '1. var For
dækningen naaet henimod Stenderupaa I da der indløb
Befaling til Brigaden om at gjore Holdt, besætte
Vandløbet og udsende Cavaleripatrouiller for at erfare,
hvorvidt de foran liggende Skove vare besatte af Fjenden.
Medens 9de Linie-Bataillon tog Stilling langs Aaen.
forblev den øvrige Del af 4de Brigade paa Chausseen
i Skoven ved Skovkro, og 6te Brigade ved SønderSmedeby,
hvorfra den efter Divisionens Ordre havde detacheret
lste lette Bataillon imod Siversted for at tjene som
Reserve for 5te Reserve-Bataillon. Husarerne gik frem
S. for Stenderupaa, hvor nogle fremskudte, fjendlige
Cavaleriposter bleve kastede tilbage fra de der værende
Højderj da kort efter fjendligt Cavaleri i en Styrke af
omtrent 1/ 2 Escadron viste sig tæt N. for Stenderup
Vesterkov, beordredes 1ste Husar-Esradren til at rykke
frem imod Fjenden. Da det fjendlige Cavaleri trak
sig tilbage i Kjæde mod Skoven I formeredes en Flanqueur
kjæde, som nu chargerede imod den fjendlige Kjæde, og
under denne Chargering I som vedligeholdtes henimod
l Time I foretoges en Recognoscering af Skoven og
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omliggende Terrain. Det viste sig snart, at Fjenden
holdt Skoven besat med Infanteri; ligeledes meldtes
fra en i vestlig Retning udsendt Patrouille, at fjendligt
Cavaleri havde vist sig S. V. for Klausgaard.

At beholde de af Fjenden besatte Skovpartier i
Fronten Natten over forekom Divisionen misligt, ligesom
den ogsaa frygtede for, at Kampen om Skovene den
følgende Dag vilde kunne forsinke den hele Fremrykning.
af hvis hurtige Udførelse det heldige Udfald af 3die
Brigades samtidige Flankeangreb forekom den betinget.
Den indsaa vel, at Skovene lettere vilde falde. i vore
Hænder ved en samtidig Fremrykning af hele Hæren,
men de nævnte Hensyn vare dog saa overvejende for

• Iste Division
den, at den mente Ikke at burde skye et Offer. Et beslutter at

Angreb paa- Skovene blevderfor besluttet, hvorom "'\1ed- 88~~~~I:~g ~f~~.
d l l . h t bl . t 2d D'" nærmest forane e se, som VI ave see, ev give en lV18IOn liggende Skove

med Anmodning om at dække Flanken' en lignende Fjenden kastes;, tilbage over

Anmodning rettedes til Reservecavaleriet. Klokken var HellIgbækken. .

da omtrent 8, og der var i den Tid ikkun foregaaet
den Forandring i Divisionens Stilling, at 5te Reserve-
Bataillon havde besat Stenderup By med sit 1ste og
4de Compagni, medens 3die Compagni stod som Re-
serve bag Passet, og 2det Compagni bag Aaen henimod
Holming for at søge Forbindelse med 2den Division;
1ste lette Bataillon stod i Siversted.

K!. 91
/ 4 afsendtes Melding til General Krogh, der

var undervejs fra Flensborg og først K!. lOnaaede Sønder
Smedeby, hvor han tog sit Hovedqvarter, at Divisionen
KI. 98

/ 4 vilde gaae frem til Angreb paa de foran
liggende Skove. 4de Brigade beordredes til at rense
Skovene og dernæst tage Stilling ved Helligbækken og
i den sydlige Udkant af Elmskov, medens det befaledes
6te Brigade at gaae frem til den sydlige Udkant af
Skoven ved Skovkro , hvor den foreløbigt skulde
forblive.
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4de Brigade lod nu 9de og 11te Linie-Bataillon
med de 2 Kanoner samt 6te Reserve-Bataillon gaae
frem over Bropasset og formere sig til Fægtning S.
for Aaen, skjult af deforan liggende Højder. I førsteTræf
ning under Commando af Oberst Staggemeier stode 9de
og 11te Linie-Bataillon, udviklede i Compagnicolonner
henholdsvis V. og .ø. for Chausseen, og de 2 Kanoner
under Bedækning af 1 Compagni af Il te Linie-Ba
taillon paa selve Chausseen, i 2den Træfning 6te Re
serve-Bataillon i Bataillonscolonne , Gardehusar- Esca
dronerne opmarcherede en ligne V. for første Træf
ning paa l Deling nær, som skulde følge Infanteriet
under Angrebet og demonstrere mod Skovens vestlige
Side. 2det Jægercorps med de 6 Kanoner forblev
som Reserve N. for Vandlobet.

Uden at indlade sig paa nogen Skydefægtning
og uden at standse gik vore Tropper KJ. noget over
10 frem til Angrebet paa Skoven, der var besat af
det slesvig-holstenske 3die Jægercorps's 3die Com
pagni. Den nordlige Skovkant opgaves af samme efter
en kort Modstand, og under en livlig Tiraillering for
fulgte vore Tropper nu Fjenden gjennem Skoven.
Commandeuren for den fjendlige Avantgarde-Brigade
havde forst sent erholdt Melding om, at et Angreb
syntes at forestaae j efter at have givet sine længere
tilbage staaende Afdelinger Ordre til at sætte sig i
Marche mod Helligbæk var han redet frem til Popbolt..
men kort efter hans Ankomst dertil, og efterat han
havde truffetenkelte, fornødne Anordninger, trængte vore
Tropper allerede frem fra Skoven og derfra videre over
Popholt, forfølgende de vigende Jægere. Vore med
første Træfning følgende 2 Kanoner naaede nu ogsaa.
frem og kjørte op i Nærheden af Popholt Kro, hvorfra
de rettede deres Ild mod den til Helligbækken frem
dragne 1ste Afdeling af 3die Jægercorps, navnlig modi
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dettes 1ste Compagni, der havde taget Stilling ved'
Kroen. Oberst Gerhardt erkjendte snart, at det ikke
vilde være muligt at hævde denne i og for sig uhold
bare Stilling; Avantgarde-Brigadens øvrige Afdelinger
stode betydeligt længere tilbage, l 5de Bataillons for
ventede Fremrykning udeblev ganske, og hans i Elm
skov placerede Tropper vare nu ogsaa under Retraite.

Samtidigt med Tropperne ved Chausseen og i
Hejde med disse var nemlig 5te Reserve-Bataillon
efter Ordre gaaet frem fra Stenderup imod de sydlig
for Byen liggende Skove med l ste og 4de Compagni
under Commande af Capitain Siemsen udviklede i
Compagnicolonner hovedsagelig V. for den fra Sten
derup Syd paa førende Vej; Resten af Bataillonen med
de den tildelte Husarer fulgte efter ad denne Vej som
Reserve, 2det Compagni dog først noget senere, da.
man ikke havde havt Tid til at afvente dets Tilbage
komst fra dets Stilling N. for Aaen henad Holming til.
De nærmest liggende Skovpartier kom uden Kamp i
vor Besiddelse, da de kun holdtes besatte af enkelte
smaa Patrouiller, der trak sig tilbage til Elmskov,
men efterat Compagnierne vare naaede frem henimod
denne Skov, navnlig dennes nordlige og nordvestlige
Del, bleve de snart indviklede i en temmelig levende
Skydefægtning med det 4de Compagni af 3die slesvig
holstenske Jægercorps, der holdt Skoven besat. Det

.varede imidlertid ikke længe, inden vore 2 Compagnier
toge Udkanten af Skoven, hvornæst de under en le
vende Tiraillering kastede Fjenden videre tilbage gjen
nem denne og forfulgte ham over Vandløbet, som for
en Del begrændser Skoven, og det nærmest foran dette
liggende, flade Terrain. Fjenden forsvandt bag de
noget længere mod Syd liggende Højder, og da Capitain
Siemsen snart kom til Erkjendelse af, at det Vandløb,
han havde overskredet, var Helligbækken, der var bleven.
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ham betegnet som Grændse for Fremrykningen, gik
.han tilbage over Bækken og rallierede sit Manskab.

Det var omtrent paa samme Tid, som den nord
lige Udkant af Elmskov toges, at vore 2 Kanoner
kjørte op ved Popholt Kro, og disse havde kun gjort
nogle faa Skud, da ogsaa 9de og ] 1te Linie-Bataillon
trængte frem mod Helligbækken , medens Fjenden veg
tilbage til de c. 1400 Alen S. for denne liggende
Højder, der besattes af Jægercorpset. De 2 den fjend
lige Avantgarde-Brigade tildelte Kanoner af det ridende
Batteri vare imidlertid kjørte op her tæt V. for
Chausseen og aabnede nu Ilden mod vore Tropper;
ligeledes havde 2den Afdeling af det 1ste slesvig-hol
stenske Jægercorps, del' havde concentreret sig ved
Bøgbolt med en Del af sin Styrke taget Stilling N.
for Skoven og begyndt en 'I'iraillering med 9de Linie
Bataillons Skytter. For om muligt at bringe de fjend
lige Kanoner til Tavshed bleve vore 2 Kanoner fra
Popholt beordrede frem til en Stilling paa Chausseen
ved Helligbæk Kro, hvorfra Ilden aabnedes og fortsattes
henimod 1 2 'l'ime, dog uden at noget Resultat op
naaedes. Da det fjendlige Artilleris Stilling var do
minerende, og det fandtes umuligt paa Grund af Ter
rainets Beskaffenhed at kjøre Artilleri op andre Steder
end paa Chausseen, blev Artillerifægtningen afbrudt,
og Delingen beordret tilbage. Men omtrent paa
samme Tid standsede ogsaa de fjendlige Kanoner deres
Ild. Den 1] te Linie-Bataillon havde nemlig efter at
have overskredet Helligbækken fortsat sin Fremrykning
mod den ligeoverfor staaende Fjendes højre Fløj, hvis
Skyttekjædedet tildels lykkedes Bataillonen at tournere;
Fjenden opgav som Følge heraf sin Stilling paa Høj
derne, der nu besattes af ] l te Linie-Bataillon med
højre Fløj til Chausseen. Omtrent samtidigt lod Ca
pitain Slemsen paa eget Ansvar ] ste og 4de Com-
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pagni af 5te Reserve-Bataillon besætte de foran Elm
skov liggende Højder, der paa virksom Kanonskuds
distance fuldstændigt beherskede Stillingen langs Hellig-
bækken og hindrede enhver friere Udsigt over Egnen. FrogtD!DgsID

hører rore B"

Klokken var noget over l 2, og Fægtningen herte blgt op; - For-
poster ud

efterhaanden aldeles op, da ogsaa de foran Beghelt sll1Iss.

staaende Jægere gik tilbage til denne Skov. Dennes
nordlige Udkant holdtes vedblivende besat af den fjend-
lige Jægerafdeling • der imidlertid fandt sin højre Fløj
stærkt. truet ved Avantgarde-Brigadens Opgivelse af
Højderne og derfor androg hos Overcommandoen om
Understøttelse for bemeldte Fløj, en Anmodning, der
dog ikke blev taget til Følge, da det ikke laa i den
fjendlige Overcommandos Plan at fortsætte Fægtningen
længer i en saa langt fremskudt Stilling. Af Avant
garde-Brigaden afløste Iste Bataillon 3die Jægercorps
i første Linie, dens øvrige Styrke med Undtagelse af
l 5de Bataillon havde taget Stilling ved Sortehøj ; de
2 Kanoner af det ridende Batteri afgik efter Over
commandoens Ordre til Bollingsted. 15de Bataillon,
der, som det vil erindres, skulde have grebet ind i
Fægtningen paa højre Fløj, var under hele Kampen
bleven staaende ved Isted , hvor den fejlagtigen havde
concentreret sig istedetfor ved Elmskov. l høj Grad
misfornøjet herover begav Oberst Gerhardt sig kort
efter Fægtningens Ophør til lsted, hvor han tildelte Ba
taillonens Commandeur en alvorlig Irettesættelse for
hans Forhold og dernæst befalede ham atter at gaae
frem og indtage den tidligere Stilling. Denne Befaling
gav dog atter Anledning til en Misforstaaelse, idet
Maalet for Fremrykningen af Bataillonscommandeuren
blev opfattet at være Elmskov, og ikke, som Oberst
Gerhardt mente, Stenskov V. for -Øvre Stollik, hvor
en Del af Bataillonen inden Kampen havde havt Stil-
ling. Misforstaaelsen fik alvorlige Følger, da den, som

32
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vi snart skulle see, blev Anledningen til en i længere
Tid vedvarende, heftig Fægtning.

Paa vor Side havde, medens Kampen stod paa,
de længere tilbage staaende Afdelinger af 1ste Division
efterhaanden fulgt den fremadgaaende Bevægelse. Af
4de Brigade vare saaledes Husar-Escadronerne, efterat
Stenderup Vesterskov var tagen, fulgte efter ad Chaus
seen gjennem Skoven og holdt under Fægtningen ved
Helligbæk opmarcherede paa en Mark S. for Skoven j

2det Jægercorps og de 6 Kanoner vare fulgte efter til
den nordlige Udkant af Skoven og derfra noget senere
gjennem samme til henimod Popholt By, bag hvilken
de toge Stilling. Af 6te Brigade havde l ste lette
Bataillon efterladt sit 4de Compagni ved Passet mellem
Siversted og Stenderup og var med sin øvrige Styrke
rykket frem tæt N. for Elmskov, hvorfra den efter
Major Scharffenbergs Anmodning havde sendt sit 2det
Compagni til Skovens sydlige Udkant i Forbindelse
med 5te Reserve-Bataillon. Den øvrige Del af 6te
Brigade var gaaet frem til i Højde med Siversted,
2den lette Bataillon havde taget Stilling langs Stende
rupaa, 3die og 4de Compagni af l ste Forstærknings
Bataillon paa Vejen til Hjalm, Front imod Vest. De
2 andre Compagnier af denne Bataillon vare henimod
Middagstid afgaaede til Tarup for at stilles til Dispo
sition for Reservecavaleriet i Anledning af en fra dette
til Overcommandoen indløben Melding om, at Langsted
var besat af Fjenden og ikke vilde kunne occuperes
uden Assistance af Infanteri j efter Overcommandoens
Ordre skulde det ene Compagni imidlertid retournere
efter Langsted Passets Forcering, hvorimod det andet
skulde forblive ved Reservecavaleriet. Den af 2den
Division fremsendte l Bde Linie-Bataillon var ved Ko
lonisthusene S. V. for Havetofte Sø K!. omtrent 10
Formiddag stødt paa enkelte fremskudte, fjendlige Poster,
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der efter at være kastede tilbage over Mosen af det i
Teten værende 2det Compagni vege tilbage mod Elm
skov. I!remrykningen fortsattes indtil 800-1000
Alen fra denne Skov, hvor Bataillonen indtog en Stil
ling med Front imod Sydvest, )ste Compagni noget
frempousseret paa begge Sider af den Vej, som løber
.øst om Skoven imod Isted, 3die Compagni tilhøjre for
samme bag det østlige Hjørne af Elmskov og 2det
Compagni tilvenstre med sin venstre Fløj tilbagetrukken
med Front imod de sydligste Kolonisthuse paa Klap
holt Hede; 4de Compagni holdtes længere tilbage som
Reserve.

Klokken var henimod l, da Divisionen gav 4de
Brigade Ordre til at udstille Forposter med Vedetkjæden
langs Helligbækken til henimod Kolonisthusene, hvor
Forbindelsen skulde søges med 2den Division, medens
Brigadens øvrige Styrke skulde indtage en Bivouak
stilling N. for Stenderup Vesterskov. 6te Brigade be
ordredes samtidigt til at gaae i Bivouak i sin Stilling
N. for Stenderupaa med Undtagelse af l ste lette Ba
taiIlon, der forblev i og tæt N. for Elmskov. I Hen
hold hertil maatte l l te Linie- og 5te Reserve-BataiIlon
opgive de tagne Højder S. for Helligbæk, der snart
atter bleve besatte af Fjenden. 9de Linie-Bataillon
udstillede Forposterne V. for Chausseen bag Hellig
bækken til Bollingsted Aa; Opstillingens nærmere De
tails ere ikke angivne. Besættelsen af Terrainet .ø.
for Cbausseen til henimod Kolonisthusene synes først
at være overdragen alene til 6te Reserve-Bataillon, der
beordrede sit l ste Compagni at udstille 3 Feltvagter
i Terrainet fra Helligbæk Kro til den længst mod
Syd fremspringende Del af Elmskov og sit 2det
Compagni at udstille ligeledes 3 Feltvagter langs den
sydøstlige Udkant af Elmskov og derfra tilbagebøjet til
henimod Kolonisthusene j Bataillonens 3die og 4de
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Compagni beordredes til at tage Stilling som Piketter,
henholdsvis bag et Stengjærde mellem Chausseen og
Elmskov omtrent 300 Alen S. for Popholt og i det
nærmeste N. for Skoven liggende, mindre Skovparti.
Bataillonscommandeuren, Oberstlieutenant la Cour, er
holdt af Brigaden Ordre til i Tilfælde af et alvorligt
fjendligt Angreb tillige at overtage Commandoen over
9de Linie-Bataillon. Samtidigt med, at Højderne S. for
Helligbæk bleve forladte, beordredes imidlertid 5te Re
serve-Bataillon til at besætte den sydlige Udkant af
Elmskov og 'I'errainet derfra til benimod Kolonisthusene.
Bataillonens )ste Corn pagni besatte derfor Udkanten
af Skovens vestlige Del paa begge Sider af den der
værende Vej, 2det og 4de Compagni den østlige Del
af Skoven ligeledes i Udkanten langs med Helligbækken,
2det længst mod -Øst. medens 3die Compagni holdtes
som Reserve længere tilbage i Skoven i Nærheden af
Vejen. Herved kom altsaa ate Reserve-Bataillon midt
ind i den Stilling, som 6te Reserve-Bataillons forreste
Compagnier simide indtage, hvorfor disse Compagnier
indskrænkede sig til at besætte henholdsvis Strækningen
fra Helligbæk Kro til det for en Del oversvømmede
Mosedrag vestlig for Elmskov og den østligste Del af
denne Skov mod nærmeste Terrain udenfor samme
henimod den Stilling, sum )ilde Linie-Bataillon midler
tidigt havde indtaget. )ste Husar-Escadron blev af
givet til Forposttjeneste, medens 2den Escadron tog
Stilling som Piket ved Popbolt Kro; bel' forblev
ligeledes Granatkanondelingen af Batteriet Sohultz
under Lieutenant J. Blom for at tjene som Soutien
for Forposterne. Under Udstillingen af Forposterne
blev man foruroliget ved Tapriffelskud fra Hojderne
S. for Helligbæk, hvorfor Oberstlieutenant la Cour lod
sit Iste Compagnis Riffelskytter indtage en dækket
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Stilling ved Kroen for derfra at holde de fjendlige
Skytter i Respect.

Forposterne vare endnu ikke fuldstændigt ud-
stillede, da fjendlige tolonner viste sig under Frem-
rykning mod den østlige Del af Elmskov • og snart
derpaa, KI. noget over 21/4, aabnede de fra disse frem-
sendte Tirailleurer, om end paa langt Hold, deres Ild
mod vor der værende Opstilling. Det var den slesvig
holstenske ] ode Bataillon; det synes imidlertid, at
denne Bataillons Commandeur kort efter er bleven
tvivlraadig med Hensyn til den ham givne Ordre, thi Yore FdoErp\"

ster ve m-
efter en foreliggende Melding fra Commandeuren for .kovangrlb••,

. . . III hvorved Fært-
13de Linie-Bataillon, Oberst Trepka, var RI. 2 4 Alt nlngenbln...r

igjen roligt, de fjendlige Blænkere befandt sig vel end- x~J{~::n(:
nu med nogle mindre Støttetroppe paa H.øjderne S. .lu...

for Skoven, men Colonnerne vare under Tilbagegang
mod Skoven nordlig for Isted. Paa Grund af den af
Hide Bataillon indledede Fægtning havde Oberst Ger-
hardt imidlertid ladet Avantgarde-Brigadens Afdelinger
allarmere og sat dem i Marche Nord paa. Det har
vel været Synet af disse Troppebevægelser paa Chaus-
seen, der har bevæget Commandeuren for den fjendlige
lude Bataillon til atter at handle efter sin oprindelige
Opfattelse af Ordren, thi Colonnerne vendte om, og
KI. omtrent 31/~ angreb Bataillonen med stor Energi
den østlige Del af blmskov, idet den samtidigt sendte
en Del af sin Styrke frem i Terrainet .6. for Skoven.
Vore der staaende Tropper, 2det og 4de Compagni af
5te Reserve-Bataillon og 2det Compagni af 6te Re-
serve-Bataillon, hvilket sidste for at møde det fjend-
lige Angreb havde udviklet sig.6 for Skoven, for-
maaede ikke at holde Stand mod Fjendens overlegne
Styrke og maatte, efterhaanden som de overfløjedes,
vige tilbage i nordvestlig Retning. For om muligt at
standse Fjendens Fremtrængen i Skoven lod Major
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Scharffenberg sit 3die Compagni rykke frem til Under
støttelse for de angrebne Compagnier , idet han tillige
befalede dettes Commandeur, Capitain Lind, foreløbigt
at overtage Ledelsen af Fægtningen i denne Del af
Skoven. En Offensive forsøgtes, men maatte snart
atter opgives, da man stedse overfløjedes i venstre
Flanke, og skjøndt der kjæmpedes med megen Tapperhed
og Udholdenhed, formaaede man dog ikke at standse
Fjendens Fremgang. Paa Major Scharffenbergs Op
fordring bleve nu de 3 Compagnier af 1ste lette Ba
taillon, der bivouakerede i og ved Elmskov, - det
4de ved Stenderup Passet efterladte Compagni blev
først senere beordret til at melde sig til Bataillonen
sendte frem i Skoven til Understøttelse for 5te Re
serve- Bataillons venstre Fløj j men det lykkedes heller
ikke derved at bringe Fjendens vel udførte Flanke
angreb til at standse. Compagnierne have sandsynlig
vis under deres Fremrykning i Skoven ikke taget en
tilstrækkeligt østlig Direction. thi efter at være blevne
indviklede i et levende Engagement bleve de snart om
gaaede i venstre Flanke j de foranledigedes herved til
at opgive Skoven og gaae tilbage over den N. for
Skoven liggende Mose bag de der værende Gjærder,
hvor de atter samledes, da de vare komne endel i
Uorden. Af ate Reserve - Bataillon vare forskjellige
Dele ligesom første lette Bataillon gaaede tilbage N.
fol' Skoven, men med den Styrke, som det var
lykkedes Capitain Lind at samle om sig, holdt han sig
fremdeles under et levende Engagement i den nord
vestlige Del af Skoven

Medens disse Begivenheder foregik, stod l ste
Compagni af 5te Reserve-Bataillon under Capitain
Siemsens Command o endnu stedse i sin Stilling i den
sydvestlige Udkant af Elmskov. Kort efterat Fjenden
havde aabnet sit Angreb paa Skovens østlige Del, var
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ogsaa dette Compagni kommet i Engagement, idet
Commandeuren for den fjendlige Avantgarde-Brigade,
Oberst Gerhardt, som vi snart nærmere skulle see,
havde fundet sig foranlediget til at gribe ind i Fægt
ningen og udvikle nye Kræfter imod vore Tropper.
Fra et paa Højderne S. for Helligbæk Kro opkjørt Bat
teri beskødes Udkanten af Skoven, og noget efter
rykkede et fjendligt Compagni frem i Retning af
Kallebyhus. For om muligt at forhindre Fjenden i at
bemægtige sig dette, lod Capitain Siemsen et Par
Gange mindre Afdelinger gaae frem fra Skovkanten til
Modangreb j men uagtet disse Angreb udførtes med
Raskhed og Dygtighed, kunde det dog ikke hindres, at
Fjenden satte sig fast i Huset, da Compagniet ikke
dertil kunde afsee en tilstrækkelig Styrke, og det
fjendlige Artilleri tilmed deltog i Kampen, saa ofte
Commandoer viste sig udenfor Skoven. Da Fjenden
tilsidst besatte Huset, lykkedes det dog Compagniet at
skyde dets ene Bygning i Brand ved Gevær-Brand
raketter og saaledes berøve Fjenden en væsenlig Dæk
ning i dette foran Skoven liggende, flade, for en An
griber kun lidet gunstige Terrain. Fjenden angreb nu
Skovkanten, og Compagniet maatte indskrænke sig til
den strængeste Defensive, men ved Mandskabets Mod
og Kamplyst og den Dygtighed, hvormed Forsvaret
blev ledet, lykkedes det at hævde Stillingen, uagtet
den angribende Fjende i Løbet af Fægtningen blev
forstærket med endnu 1 Compagni, og den højre
Flanke blev stærkt truet; paa ethvert Punkt, hvor
Fjenden søgte at trænge ind i Skoven, blev han strax
imødegaaet af friske Forsvarere i Skovens Udkant, paa
de lange Afstande sendtes ham ikkun faa Skud, men
paa korte Afstande modtoges ban med en vel rettet
Rodeild, der hver Gang bragte ham til at gjøre om
kring. Desuagtet var Situationen for Compagniet
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bleven meget mislig. Den i Reserve etaaende Deling
havde paa 4de Oompagnis Anmodning mauttet dirigeres
frem i Skovkanten mellem l ste Compagnis venstre og
4de Compagnis højre Fløj, da dette sidste Compagni
trak sig mere sammen mod Øst ; men ikke længe efter
havde dette Compagni paa Grund af Fjendens Frem
trængen i dets venstre Flanke trukket sig tilbage i
nordvestlig Retning, hvorom Capitain Siemsen forst
erholdt Underretning ved en udsendt Patrouille; imod
Nordvest i Retning af Popholt hørtes en heftig Skydning,
og ikke mindre mod Nordost, saa at det var at formode,
at Bataillonens Reserve, hvis Understøttelse man havde
haabet i fornødent Fald at kunne gjøre Regning paa,
selv var indviklet i en heftig Kamp; fra Bataillonen
hørtes Intet. Skjondt sanledes udelukkende henvist til
sine egne Kræfter, angreben af en betydeligt overlegen
Styrke i Fronten, og skjøndt hans Hetraitelinie i højeste
Grad var truet, "ilde Capitain Siemsen dog ikke op
give sin Stilling, da han, hvis han gik tilbage. utvivl
somt vilde drage Fjenden efter sig, og Kjørevejen
gjl'nneOJ Skoven , som han hidtil havde spærret, i saa
Fald vilde staae aaben for det fjendlige Artilleri, der
rimeligvis ikke vilde forsomme Lejligheden til at tage
virksom Del i Kampen paa den nabno Slette N for
Skoven; han troede saameget mere at, turde vove det,
som der hidtil ikke havde vist sig farlige Følger af
hans Blottelse i venstre Flanke, da Fjenden var fulgt
efter 4de Compagni i flere hundrede Alens Afstand fra
hans venstre Flanke uden at løsne et Skud imod ham,
saa at der var Sandsynlighed for, at Compagniets
Stilling var bleven ubemærket af den af Kampen i
Skoven optagne Fjende. Capitain Siemsen forblev altsaa
i sin Stilling, som han holdt saa godt som uforandret
indtil Kampens Ophør, idet han ved stadigt at holde
mindre Patrouiller i Bevægelse saavel mod øst som
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mod Nord og Nordvest søgte at skaffe sig Underretning
om hvad der foregik omkring ham.

Ved Fjendens Fremtrængen i den astlige Del af
Skoven og paa Heden N. ø. for samme havde det
2det Compagni af 6te Beserve-Bataillon efterhaanden
maattet trække sig længere tilbage, med sin venstre
Folej tildels igjennem 13de Linie-Bataillons Opstilling.
Derved kom ogsaa denne Bataillon, dog kun med en
Del af sin Styrke, navnlig 1ste Compngni, til at del
tage i Kampen j Bataillonens 3die Compagni havde
nemlig paa en levrigt falsk Efterretning om, at fjendligt
Cavaleri var i Anmarche , trukket sig noget tilbage i
en mere dækket Stilling. medens 2det Compagni, som
det vil erindres, stod i en tilbagetrukken Stilling, ob
serverende mod de sydligste Kolonisthuse paa Klapholt
Hede og senere ogsaa imod Klapholt By, og 4de
Compagni var placeret længere tilbage i Reserve. Det
kan ikke nægtes, at en Offensive fra denne Bataillons
Side paa dette Tidspunkt vilde kunne have bragt den
ljendlige 1bde Bataillon i en mislig Stilling. Grunden
til at Bataillonen indskrænkede sig til Defensiven maa
dog vistnok søges i de Instructioner, som ere til
gaaede Oberst Trepka fra 2den Division. Derfor taler
ialtfald en Meddelelse, som General Schleppegrell til
stillede lste Division i Anledning af en indløben,
men fejlagtig Melding om, at der samtidigt med
Angrebet paa Skoven rykkede H fjendlige Escadroner
frem fra Klaphalt mod 13de Linie-Bataillon og Skovens
østlige Udkant; Generalen siger nemlig deri, at, da der
ikke er nogen holdbar Stilling foran Havetofte, vil
Divisionen ikke indvikle sig i nogen alvorligere Forpost
fægtning, men, naar Fjenden trænger paa, trække sig
tilbage saa langsomt som muligt, observerende og
truende Fjenden.

I forskjellige fra fjendlig Side foreliggende Be-
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retninger fremføres det almindeligt, at Oberst Gerhardt
saa sig nødsaget til at lade Avantgarde- Brigadens
øvrige Afdelinger gribe ind i Kampen for at degagere
15de Bataillon, der ved sit isolerede Angreb paa Skoven
var kommen i en mislig Stilling. Dette kan imidlertid
neppe forholde sig saaledes. Selvom den c. 1/ 2 Time
varende Standsning af Skydningen ved Elmskov maatte
være undgaaet Oberst Gerhardts Opmærksomhed, saa
kan dog den paany optagne Fægtning om bemeldte
Skov kun netop være begyndt, da Avantgarde-Brigadens
allarmerede Afdelinger naaede frem til Højderne S.
for Helligbæk , eller ialtfald ikke paa dette Tidspunkt
have udviklet sig saaledes, at det ikke endnu skulde
have været muligt at kalde 15de Bataillon tilbage.
Da nu Fægtningen engang val' begyndt, har det snarere
været Haabet om at tilbagevinde den kun saa nødigt
opgivne Elmskov, der har bevæget Oberst Gerhardt til
at lade sine øvrige Afdelinger gribe ind i Kampen j

derom vidner ogsaa den Haardnakkenhed, hvormed denne
blev ført gjennem flere Timer, hvilket vistnok ingen
lunde var nødvendigt, naar Maalet kun havde været at
degagere 15de Bataillon. Kl henad 31/~ lod Oberst
Gerhardt det 12 Pds Batteri Nr. l kjøre op ø. for
Chausseen og aabne Ilden mod vor Opstilling ved
Helligbæk og den sydlige Udkant af Elmskov. Noget
efter gik 1ste Bataillon frem med 3die og 4de Com
pagni i første, Jste og 2det Compagni i anden Linie
henholdsvis i Retning mod Helligbæk Kro og den
sydvestlige Udkant af Elmskov: det var altsaa mod
denne Bataillons 4de og 2det Compagni, at Capitain
Siemsen maatte bestaae den allerede skildrede Kamp.
Bdie Jægercorps og Avantgarde-Brigadens 2 Escadroner
fulgte ad Chausseen som Reserve, medens 8de Bataillon
blev dirigeret tilhøjre S. for Elmskov for at danne
Reserven for 15de Bataillon. Samtidigt gik ogsaa den
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i Begbolt staaende 2den Afdeling af 1ste Jægercorps
med 4de Compagni i første Linie atter frem og tog,
idet den skød sin venstre Fløj frem, Retning paa
Popholt Kro. Allerede paa lang Afstand aabnede det
udelukkende med Taprifler bevæbnede Infanteri en
særdeles heftig Ild mod vore Forposter bag Hellig
bækken, en Ild, som disse paa Grund af deres rin
gere Bevæbning kun tildels formaaede at besvare, og
imod hvilken de ingen tilstrækkelig Dækning fandt i
deres Opstilling bag Aaen. Forposterne nødtes snart
til at gaae tilbage til de nordligere liggende Gjærder,
hvornæst Fjenden fulgte efter over Helligbækken. 9de
Linie-Bataillon, der blev heftigt beskudt af det fjend
lige Artilleri, imod hvis Ild Terrainet ikke frembød
nogen Dækning, og som tillige led endel ved de fjend
lige Jægeres tildels enfilereode Ild og navnlig mistede
flere Officerer, trak sig tilbage til Gjærderne S. for
Stenderup Vesterskov. Her saaredes Bataillonscom
mandeuren, Major Harbou, hvornæst Commandoen over
toges af Capitain Nørager; Retraiten fortsattes til den
sydlige Udkant af Skoven, som man var bestemt paa
af al Magt at forsvare, Den B. for Chausseen væ
vende Del af 6te Reserve-Bataillon, der ogsaa led et
ikke ringe Tab ved den fjendlige lid I gik tilbage til
Terrainet mellem Popholt By og Elmskov, hvor det
lykkedes den at holde sig efter at have trukket sin
Reserve til sig. De fjeodlige Tirailleurer, der vare
trængte frem mod Popholt Kro og V. for samme til
dels havde overskredet Vandløbet, havde ved deres Ild
nødt de 2 til Forposterne afgivne Granatkanoner til
at gaae tilbage til Skoven; de 2 Husar-Escadroner
vare gaaede tilbage til Terrainet N. .ø. for Popholt.
Saaledes var Situationen paa vor højre Fløj Kl. lidt
over 41/4, da 2det Jægercorps deboucherede ud af
Vesterskov. Corpset havde først noget sent tiltraadt
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sin Marcbe til den befalede Bivouakstilling og havde
endnu ikke naaet denne, da det af Brigaden blev be
ordret til at vende om for at ile Forposterne til Under
støttelse. Det kastede sig strax med de 3 Compagnier
frem til begge Sider af Chausseen, saaledes at PophoIt
og de V. for Chausseen og S. for Skoven liggende
Gjærder besattes; 3die Compagni holdtes tilbage i Re
serve. Uagtet Corpset blev heftigt beskudt saavel af
det fjendlige Artilleri, der med de 4 Kanoner havde
indtaget en mere frem pousseret Stilling, som ogsaa af
det fjendlige Infanteri, lykkedes det dog ikke alene at
bringe Fjendens Fremrykning paa denne Fløj til at
standse, men ogsaa at trænge de fjendlige Tirailleurer
noget tilbage; ogsaa 6te Reserve- BataiIJon vandt atter
lidt Terrain. De 2 Granatkanoner', forstærkede med
Batteriets 2den Deling, bragtes atter frem i en Stilling
ved Kroen med de 2 Kanoner paa selve Cbausseen
og 2 Kanoner V. for samme og aabnede deres Ild
mod de ved Helligbæk staaende Infanterimasser. Snart
indtraf ligeledes N. for Popholt Il te Linie-Bataillon,
der af Brigaden i al Hast blev dirigeret mod Sydøst
bag om 6te Reserve- Bataillons Stilling til den nord
vestlige Del af Elmskov i Anledning af en fra Major
Scbarffenberg indløben Melding om, at begge bans
Fløje bleve omgaaede, og at ban derfor ikke uden
Understøttelse vilde være i Stand til at holde sig i
Skoven.

Fjendens heftige Angreb paa vor venstre Fløj og
den derved foranledigede Overvurdering af de Kræfter,
Fjenden her raadede over, havde imidlertid bevæget
)ste Division til Kl. omtrent 4 om Eftermiddagen at
beordre 6te Brigade til at afsende 2 Batailloner over
Stenderup By for at tjene til Understøttelse for den
angrebne Fløj, ligesom ogsaa til at anmode 5te Bri
gade om at rykke noget længere frem for om fornødent
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at assistere Divisionen. Medens sidstnævnte Brigade
som Følge heraf gik frem til den sydlige Del af Skoven
ved Skovkro, hvor den foreløbigt indtog en Bivouak
stilling, beordrede Oberst Irminger 4de Forstærknings
Bataillon og Livgarden til Fods at tage Stilling S. for
Stenderup, hvorhen ligeledes den 2den Husar-Escadron
blev dirigereti Obersten lod derhos sin Stabschef, Ca
pitain J. Høst, afgaae til venstre Fløj for at erkyndige
sig om Sagernes Stilling og med Bemyndigelse til i
fornødent Fald at disponere over de nævnte 2 Ba
tailloner. Kort efterat 4de Forstærknings-Bataillon
havde passeret Stenderup By, indløb eu Anmodning
fra Major Schartfenberg om Underetattelse J der var
bleven afsendt omtrent samtidigt med den ovenfor om
talte Melding til 4de Brigade. Bataillonen beordredes
derfor til at rykke frem til Elmskov, medens Livgarden
med sine ):J Compagnier indtog en Stilling umiddelbart
S. for Stenderup og efter Brigadens Ordre detacherede
sit 2det Oompagni mod Klapholt Hede for der at ind
tage en observerende Stilling og i paakommende Til
fælde at yde den størst mulige Bistand i herhen afgik
tillige den 2den Husar-Escadron. Imidlertid havde
Divisionen beordret Oberst trminger til specielt at over
tage Ledelsen af Fægtningen paa venstre Fløj, medens
Oberst Thestrup skulde føre Commaudoen over 'I'rop
perne paa højre Fløj foran Helligbæk.

Da Il te Linie-Batalllen Kl. henad 48
/ 4 ankom

til den nordvestlige Del af Elmskov, holdtes den endnu
besat af lapitain Lind med en Del af 5te Reserve
Bataillon. Oberst Staggemeier sendte strax sit 3die
og 41e Compagni og noget senere l ste Compagni ind
i Skoven, medens 2det Compagni holdtes i Reserve
tæt V. for sarurne. Ikkun en halv Snes Minuter efter
l I te Linie-Bataillons Ankomst var 4de Forstærknings
Bataillon naaet frem til Mosen N. for Skoven i Fjenden
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synes efterhaanden at bave trukket sin paa lieden N.
.0-. for Skoven fægtende Styrke tilbage til Skovudkanten,
som ban boldt stærkt besat. Bataillonen udviklede
sig- strax i Compagnicolonner, Iste og 2det Compagni
tilvenstre og 3die og 4de tilhejre, og gik nu i rask
Løb, fulgt af vore øvrige der værende Tropper, løs paa
Skovlisieren, der strax toges. Samtidigt trængte Il te
Linie-Bataillon og den Capitain Lind underlagte Styrke
frem igjennem Skoven fra Nordvest. Uagtet Fjenden
endnu stedse gjorde en baardnakket Modstand, for
maaede ban dog ikke at standse vore Tropper, der
paa hele Linien trængte stærkt paa og efterhaanden
kastede ham ud af Skoven og forfulgte ham i Terrainet
S. for samme. Ogsaa bel' kom det paa flere Steder
til alvorlig Kamp, saaledes navnlig foran den østlige
Del af .Skoven, hvor Fjenden havde sat sig fast i en
fordelagtig Stilling bag nogle fra Skoven udløbende
Gjærder, der bragte den forfølgende 4de Forstærknings
Bataillon under en krydsende Ild; medens Bataillonens
lste og 2det Compagni søgte at omgaae bans højre
Fløj, stormede imidlertid Bataillonens 3die og 4de
Compagni i Forbindelse med en Afdeling af l ste
lette Bataillon denne Stilling og kastede Fjenden
ud paa den S. e. for Skoven liggende Mose. Ba
taillonen gik dernæst tilbage til de omtalte Gjærder,
hvor den foreløbigt tog Stilling. Paa vor yderste venstre
Fløj bavde lste Compagni af 13de 1inie-Batai1lon
ligeledes deltaget i den fremadgaaende Bevægelse og
var fulgt efter den vigende Fjende indtil under Bak
kerne S• .0-. for Skoven, bvor det erholdt Ordre fra
Bataillonen til at retournere til samme. Denne Ba
taillons 2det Compagni bavde i Mellemtiden indtaget
en mere frem pousseret Stilling og tillige udsendt Re
cognosceringspatrouiller mod Klapbolt By, bvorved en
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bag samme staaende, fjendlig Feltvagt havde seet sig
foranlediget til at gaae tilbage i sydøstlig Retning.

Under hele Fægtningen i Skoven og paa Heden
vare henimod 100 Fanger faldne i vore Troppers
Hænder.

Imidlertid var ogsaa Fægtningen paa vor højre
Fløj ved Popholt bleven fortsat med megen Heftighed.
Omtrent samtidigt med, at 4de Forstærknings-Bataillon
og Livgarden til Fods vare blevne dirigerede over
Stenderup, vare 2den lette Bataillon og I 2te Batteri
(Lund), til hvis Bedækning de 2 Compagnier af lste
Reserve-Jægercorps vare afgivne, blevne satte i Marche
til Stenderupbusk for at være nærmere ved Haanden,
og her havde Divisionen paa Meldingen om vore
Troppers Tilbagevigen til Stenderup Vesterskov beordret
2den lette Bataillon til at rykke frem til Understøttelse
for 4de Brigade. Efter at være kommen ud af Skoven
formerede Bataillonen dig i Compagnicolonner med lste
og 2det Compagni i første Linie henholdsvis V. og ø.
for Chausseen, medens 3die Compagni satte sig som
Reserve for 2det, og 4de Compagni holdtes noget
længere tilbage og tilvenstre; allerede under Formeringen
blev Bataillonen heftigt beskudt af det fjendlige Artilleri,
hvorved endog 4de Compagni erholdt enkelte Saarede.
Netop som BatailI nen kom frem, havde Oberst The
strup beordret en Fremrykning paa hele Linien;
Klokken var da henad 5, og Fremrykningen her faldt
altsaa omtrent . samtidigt med Angrebet paa Elmskov.
I forreste Linie gik frem: V. for Chausseen yderst til
højre 3die og 4de Compagni af 9de Linie-Bataillon,
dernæst 4de Compagni af 2det Jægercorps, i Nær
heden af Chausseen paa begge Sider af samme l ste
og 2det Compagni af dette Corps i Forening med
lste og 2det Compagni af 2den lette Bataillon, længere
tilvenstre imellem Popholt og Elmskov Compagnierne
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af 6te Reserve-Bataillon; da der under Fremrykningen
opstod et Interval mellem 2den lette Bataillons og 6te
Reserve-Bataillons Kjæde, udfyldtes dette ved 1 Peloton
af 2den lette Bataillons 4de Compagni. Fjenden veg
tilbage paa hele Linien og kastedes efterhaanden, dog
først efter en alvorlig Modstand, tilbage over Hellig
bækken ; navnlig fra Helligbæk Kro med Udbygninger
og tilstødende Jordvolde san.t fra de mange Terve
stabler, der fandtes tæt V. for Kroen, rettedes en
voldsom Ild mod vore fremrykkende Tropper, der her
ved lede et temmelig betydeligt Tab, da Terrainet,
som allerede omtalt, kun frembød liden eller ingen
Dækning, navnlig ikke V. for Chausseen, hvor 2den
lette Bataillons Iste Compagni maatte rykke frem over
den der værende Mose. Kroen stormedesaf 2det Jæger
oorps's I ste Compagni i Forbindelse med de nærmeste
Pelotoner af 2den lette Bataillon, og om Besiddelsen
af disse Bygninger udspandt der sig nu en heftig
Kamp, idet Fjenden boldt sig j den sydlige Del og
vore Tropper j den nordlige; først efter længere Tid
lykkedes det ganske at forjage Fjenden og komme i
fuldkommen Besiddelse af dette Punkt, hvor der blev
gjort omtrent 30 Fanger.

Klokken var 6112. Fjenden var overalt kastet
tilbage over Helligbækken og forfulgt et Stykke hinsides
samme, paa vor højre Fløj navnlig af Bdie og 4de
Compagni af 9de Linie-Bataillon samt 4de Compagni
af 2det Jægercorps i Hetning af Bøgholt, og paa
venstre Fløj S. for Elmskov, som vi allerede haveseet,
af de der fægtende Afdelinger. Under den sidste Del
af Fægtningen vare ogsaa den øvrige Del af Batteriet
Schultz samt noget senere Batteriet Lund med den
samme medgivne Bedækning indtrufne ved Popholt,
hvor de toge Stilling paa begge Sider af Chausseen,
men uden at komme til Anvendelse, da Fjenden allerede
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var udenfor Skudvidde Fægtningen døde efterhaanden
hen, og kun af enkelte af vore længst fremtrængte
Afdelinger sydlig for Elmskov vexledes der indtil henad
Solnedgang enkelte Skud med Fjenden. Medens vore
Tropper V. for Elmskov for Størstedelen bleve dragne
tilbage bag Belligbækken for der at samle sig og tage
Stilling, indtil Forposterne atter kunde blive udsatte,
søgte Oberst Irminger at raade Bod paa den Sammen
blanding af Afdelingerne, som Skovfægtningen havde
medfart. 4de Forstærknings-Bataillon ligesom Il te
Linie-Batalllen bleve foreløbigt staaende i deres Stilling
foran Skoven, hvis Udkant holdtes besat af 2 Com
pagnier af lste lette Bataillon, tilvenstre i Forbindelse
med 6te Reserve-Bataillons 2det Compagni; 5te Re
serve-Bataillon, der næsten havde bortskudt al sin
Ammunition, og de 2 andre Compagnier af l ste lette
bleve derimod trukne tilbage i Reserve bag Skoven.

Imidlertid havde General Krogh af Hensyn til
den langvarige Kamp, hvori de fleste af l ste Divisions
Afdelinger havde været indviklede, og for at skaffe disse
den ønskelige Hvile inden Kampen den følgende Dag
beordret 5te Brigade til at overtage Forposttjenesten
og Besættelsen af Elmskov. Som Følge heraf var s~~ft~~er:f~:r

Brigaden afmarcheret fra sin Stilling ved Skovkro til ""'t~~"D8

Stenderupbusk, hvor dens a Batailloner gik i Bivouak,
medens Bdie Linie-Bataillon , Bdie Forstærknings-Ba-
taillon og l ste Forstærknings-Jægercorps Kl. henad 8
beordredes frem for at overtage Forposttjenesten , til
Hjælp ved hvilken endvidere den l ste Husar-Esoadron
atter blev afgivet. Den Stilling, som derefter indtoges,
var følgende : Yderst paa højre Fløj for at .dække højre
Flanke 2 Compagnier af Bdie Linie-Bataillon med
Poster i Retning fra Syd til Nord bag Bollingsted Aa
fra Helligbækken til henimod Hjalm; tilvenstre for
samme bag Helligbækken til det Sted, hvor dennes Løb

33
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tager en nordvestlig Retning, de 2 andre Compagnier
af denne Bataillon; Strækningen herfra til bellimod
Kallebyhus besattes af 3die Forstærknings - Bataillon
med l Compagni i Hellighæk Kro og Have , 2 Com
pagnier V. og l Compagni D, for samme; tilvenstre
for 3die Forstærknings - Bataillon stod endelig l ste
Forstærknings-Jægercorps langs Udkanten af Elmskov til
benimod 13ae Linie-Bataillons Stilling. Da denne Ba
taillon imidlertid KJ. omtrent 91/2 efter Ordre mar
cberede tilbage til 2den Divisions Bivouak ved Hostrup,
eynes der Natten over i det Mindste ikke at have
særet nogen directe Forbindelse med denne Divisions
Forposter, der, som omtalt, kun vare frempousserede
til Vandløbet V. for Havetofte So, - l ste Divisions
Afdelinger afmarcherede efterhaanden, de fleste forst
mellem Kl. 9 og 10, til den af Divisionen bestemte
Bivouakstilling N. for Stenderup Vesterskov, 4de Bri
gade V. for Chausseen, 6te Brigade.o. for samme;
5te Reserve-Bataillon bivouakerede dog efter Ordre bag
Passet ved Stenderup, og 2den Husar-Escadron mellem
Popholt ogElmskov. Længere tilbage ved S.ønderSmedeby
bivouakerede Heserveartilleriet med Undtagelse af 4de
Batteri (Marcussen) , dPI' om Aftenen blev attacheret
5te Brigade og derfor bivouakerede sammen med denne.

Den fjendlige Avantgarde-Brigades Hovedstyrke
gik tilbage til Egnen om Sortehoj, hvor det 12 Pds.
Batteri NI', 1, der afgik til Reserveartilleriet , afløstes
af det 12 Pds. Batteri Nr. 2, som anbragtes i Ind
skjæringerne paa begge Sider af Chausseen. Tilvenstre
for samme bivouakerede 3die og 4de Compagni af
3die Jægercorps, tilhejre l ste og 2det Compagni af
8de Bataillon, og et Par tusinde Skridt længere tilbage
paa begge Sider af Chausseen l ste Bataillon og
Avantgarde-Brigadens 2 Escadroner. Forposterne ud
stilledes V. for Chausseen af lste og 2det Compagni
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af 3die Jægercorps i Højde med den nordlige Udkant
af Bøgbolt indtil Bollingsted Aa, ø, for Chausseen af
3die og 4de Compagni af 8de Bataillon med højre
Fløj tilbagetrukken til Lavningen V. for Bemmek:
herfra over Rømmek til Isted Sø udstilledes Feltvagter
af den i Isted staaende 15de Bataillon. - 3die og
4de Compagni af l ste Jægercorps gik fra Beghelt
tilbage til Engbro og Gammellund.

Kaste vi et Blik tilbage paa den nyligt beskrevne
Fægtning, maa det vistnok især forekomme paafaldende,
at der fra vor Side maatte opbydes saa betydeligt over
legne Kræfter fol' at afvise det fjendlige Angreb, at
der, de nærmest forhaanden værende Reserver med
regnede, kom 8 Batailloner til at kjæmpe mod 4 1

/ 2

fjendlige, hvoraf desuden den ene efter de foreliggende
Beretninger ikke skal have taget nogensomhelst aetiv
Del i Kampen. At det fjendlige Angreb blev udført
med stor Energi og megen Dygtighed, maa vel tilvisse
anerkjendes, men det nævnte Misforhold i Kræfterne
bliver dog kun forstaaeligt, naar man nærmere betragter
de forskjellige Momenter af Fægtningen. I dennes
første Moment vare Styrkeforholdene for Infanteriets
Vedkommende - den fjendlige Sde Bataillon ej med
regnet - saa temmelig lige, men seer man hen til
det Overraskende i Angrebet, dettes omfattende Natur
og den tildels derved fremkaldte Overvurdering af An
griberens Styrke*), endvidere til det fjendlige Infanteris
overlegne Bevæbning i Forbindelse med den Omstæn
dighed, at vore Tropper bleve udsatte for en heftig
Artilleriild, der ikke strax kunde besvares, saa bliver

*) Den saavel her som ofte senere stedfundne Overvurdering
af Fjendens Styrke fra. vore Troppers Side er vistnok ogsaa
tildels foranlediget ved de slesvig-holstenske Batailloners
Fægtningsopstilling i 2 Afdelinger, hver formeret i 4
Colonner (Zilge).

33*
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det forklarligt, at det kunde lykkes Fjenden i forholds
vis kort Tid at trænge den sterste Del af vore først
engagerede Tropper et betydeligt Stykke tilbage og
hidføre hos dem en alvorlig Rystelse, som først ved en
stærkere Impuls atter kunde forsvinde. I Fægtningens
andet Moment, da de forste Forstærkninger til vore
Tropper indtraf, lykkedes det vel Fjenden endnu at
vinde 'I'errain i den østlige Del af Elmskov navnlig
paa Grund af det omfattende Angreb, men paa den
øvrige Del af Kamppladsen bragtes Angrebet til at
standse, og da i Fægtningens sidste Moment 3 friske
Batailloner grebe ind i Kampen, gjorde den numeriske
Overvægt sig strax gjældende og forandrede Fjendens
Offensive til en Defensive, der snart endte med Re-

Ta bot I Fægl- traite. - Hvad Tabet i Fægtningen angaaer, da lader
~~fI~;b;~~ ttede sig for Fjendens Vedkommende ikke bestemt an

give, da det i de forskjellige Opgjørelser er holdt
sammen med Tabet den 25doj kun skal man bemærke,
at naar det af forskjellige Forfattere angives til 150
- 200 Døde, Saarede og Savnede, da er dette vistnok
altfor ringe, baade naar man seer hen til det paa vor
Side lidte 'l'ab og til det Factum, at henimod 130
Fanger faldt i vore Hænder, hvoraf kun nogle og tyve
Saarede. Heller ikke paa vor Side vil Tabet kunne
opgives med fuldkommen Nøjagtighed, da det ogsaa
her for enkelte Afdelingers Vedkommende er holdt
sammen med Tabet den 25dej dog fejler man ikke
meget ved at angive det til ialt c. 430 Døde, Snarede
og Savnede, blandt hvilke 12 Officerer, hvoraf l var døde
ligt saaret og l noget senere afgik ved Døden. Størst Tab
havde 6te Reserve-Bataillon, nemlig nogle og firsindstyve
Mand, derefter kom i følgende Orden: 9de Linie-,
5te Reserve-, 2den lette og Ilte Linie-Bataillon,
2det Jægercorps og endelig l ste lette og 4de For
stærknings-Bataillon, hvilke to sidste Afdelinger hver kun
havde et Tab af nogle og tyve Mand; af Under-
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afdelingerne havde 2den lette Bataillons I ste Com
pagni, 6te Reserve-Bataillons Bdie Compagni og 2det
Jægercorps's lste Compagni det største Tab, nemlig
henholdsvis a7, a5 og 28 Mand, hvorimod paa den
anden Side enkelte Compagnier aldeles intet Tab lede.

V t di H d l R l . t d Reserveeavale-Ol' .re le ove co onne, eservecava ene me rletB Fremryk.

10de Batteri (Wegener) og et samme tildelt, mindre nlDg til Torup.

Brotrain under Capitain Schrøder, var til den befalede
Tid afmarcheret over Overse og Frørup til Tarup i
følgende Marcheorden : Som Avantgarde I ste og 4de
Escadron af 6te Dragon -Regiment samt Brotrainet
under Commando af Oberstlieutenant Honnens, som
Hovedstyrke 2 Kanoner, Bdie Dragon-Regiment venstre
afmarcheret, 5te Dragon - Regiment (3 Escadroner)
højre afmarcheret og derpaa Resten af Batteriet, og
endelig som Reserve 2den og 3die Escadron af 6te
Dragon. Regiment; som fast Bedækning for Batteriet
var der afgivet 60 Dragoner af 6te Dragon-Regiment
under Befaling af Ritmester Heramb. Efter Ankomsten
til Tarup, hvor BivouakstilIingen agtedes indtaget, gik
Avantgarden frem paa den højre 'Irenebred for at ud-
stille <le fornødne Feltvagter i sydlig og vestlig Ret-
ning, og K!. omtrent 8 sendtes I ste Escadron af 6te
Dragon-Regiment frem mod Langsted for at besætte
Broen dersteds. Da noget senere 'Anmodningen fra
1ste Division indtraf i Tarup om at dække Divisionens
Flanke under Angrebet paa Stenderup Vesterskov, blev
3die Escadron af 5te Dragon-Regiment under Ritmester
Leth sendt til Hjalm, S. 8. for hvilken By Escadronen
holdt opmarcheret under Angrebet paa Skoven. Den
mod Langsted udsendte Escadron havde imidlertid
fundet Broen afbrudt og var bleven medtaget med
Skud af de der posterede, fjendlige Jægere, og man
kom derved til den Erkjendelse, at Byen ikke vilde
kunne besættes uden ved Infanteri. Melding berom
afsendtes, som vi have seet, K!. 10 1/2 til Overcora-
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mandoen, og Avantgarden indtog foreløbigt en Stilling
c. 1000 Alen S. for Tarup med Feltvagter i Jerrishej.
N. V. for Tydal, ved Qvellenthal og vestlig for samme.

Den fjendlige Besætning i Bollingsted var allerede
meget tidligt om Morgenen ved en om Natten fra
Langsted udsendt Patrouille kommen til Kundskab om
Besættelsen af Vanderup af vor 3die Brigade, og havde
senere paa Morgenen fra sine forskjellige Posteringer
ved Trenen erholdt Melding om vore Troppers Frem
maroho saavel mod Sollemp som fra Tarup mod
Eggebæk. I de Meldinger, Commandeuren for Be
sætningen, Capitain Schoning, sendte tilbage, angaves
Infantcrioolonnernos Styrkc til 6000-8000 l\land,
og Capitainen synes efterhaanden at være kommen til
den Anskuelse, at et Angreb paa Bollingsted forestod.
Posteringen i Langsted blev, sanvidt man kan skjønne,
mellem KJ. Il og 12 trukken tilbage til Bollingsted,
og der afsendtes Melding om. at denne By var stærkt
truet. Det val' herved, at General Willisen, som vi
have seet, fandt sig foranlediget til at lade de 2
Kanoner af det ridende Batteri afgaae fra Avantgarde
Brigaden til Bollingsted, hvorfra de dog hen paa
Eftermiddagen, da man var kommen til Klarhed om,
at intet Angreb her foreløbi gt truede, bleve dirigerede
til den øvrige Del af Batteriet.

Klokken var henad ) 2a
-I, da vor Cavalerifeltvagt i

Qvellenthal erholdt Underretning om, at Langsted
skulde være forladt af Fjenden, og en Patrouille blev
derfor strax over Eggebæk sendt frem mod Byen for
at forvisse sig oru Rygtets Sandhed. Patrouillen, der
her traf sammen med en Husarpatrouille , henhørende
til Oberst Schepelerns Corps og udsendt fra Jorl Kirke,
besatte strax Broen, hvis Overdække var aftaget og
omviklet med Halm og indsmurt med Tjære, men
iøvrigt skjonnedes hastigt at kunne istandsættes. Da



517

Meldingen herom indtraf til Tarup, vare de 2 Oom
pagnier af l ste Forstærknings-Bataillon indtrufne der
steds. General Flindt lod nu 112 Compagni afgive til
Avantgarden fol' at besætte Tydal og Langsted, til
hvilket sidste Sted ogsaa Brotrainet afgik. l Langsted
placeredes tillige en Cavalerifeltvagt, der patrouillerede
dels mod Bollingsted, dels mod Sollerup, medens For
bindelsen med l sie Division vedligeholdtes ved 5te
Dragon-Regiments 3die Escadron, der posteredes N. V.
for Hjalm med l Deling fremskudt mod Syd, hvorfra
der patrouilleredes dels mod l ste Divisions Stilling,
dels mod Tydal. Feltvagten vedJerrishøj blev staaende,
ligeledes Avantgardens Hovedstyrke S. for Tarup; i
Bivouaken ved sidstnævnte By forblev Resten af det
til Forpost afgivne Compagni og udsatte Vagter i
Tornskov og den vestlige Udkant af Tarup, medens det
andet Compagni - efter Bataillonens Bestemmelse I ste
- i Henhold til Overcommandoens Befaling retournerede
til Bataillonen, i hvisBivouak det først indtraf henadNatten.

3die Brigade der tilligemed de samme attacherede 3dle Brtgades, Eremrykntng

Afdelinger skulde rykke frem over Jørl Kirke til Solle- til Jorl Kirke
og Sollerup ; _

rup, var til den befalede Tid brudt op fra Vanderup Fægtning vod
Solbro,

i følgende Marclieorden : Som Fordækning under Com-
mando af Major Wilster l ste Jægercorps med ) Deling
Husarer, hvoraf 4de Compagni og l Il! Deling Husarer
under Commando af Capitain Caroc dannede Fortroppen;
umiddelbart efter Fordækningen fulgte Ingenieurde
lingen, Brotrainet, 6te Linie-Bataillon, Ambulancen,
Batteriet, Resten af Husar-Reserve-Escadronen, 4de
Escadron af 4de Dragon-Regiment, 7de og 8de Linie
Bataillon og endelig 4de Reserve- Bataillon; til Bedæk
ning af Batteriet var afgivet 4de Compagni af 7de
Linie-Bataillon. Der var allerede inden Afmarchen
taget den Bestemmelse, at Fordækningen efter An
komsten til Sollerup skulde udstille Forposter i en
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Linie fra Skoven S. ø. for Koksbel Syd om Sollerup
By og derfra i nordøstlig Retning langs Trenens vest
lige Bred til omtrent i Højde med Sollerup Mølle, og
at den derhos skulde observere Solbro ved en frem
skudt Postering samt foretage Patrouilleringer langs
Trenen mod Treja og om muligt mod Jydbæk og
Sylvested ; bagved denne Forpostlinie skulde da den
øvrige Del af Brigaden bivouakere samlet ved Sollerup
Mølle .ø. for Jerrisbækken. Eflerat Colonnen var
bøjet af fra Chausseen ved Bomhuset S. fol' Kragested,
blev 1/2 Escadron Dragoner under Lieutenant H. Casten
schjold sendt frem ad denne til i Højde med Rim
melsbjerg for at dække højre Flanke og paa det nævnte
Sted at efterlade en Observationspost. Klokken var
omtrent 5n/4, da Fordækningen naaede Jorl Kirke,
hvor der gjordes Holdt for at hvile j enkelte fjendlige
Cavaleriposter, der under Marchen vare blevne be
mærkede i Egnen om den nævnte Kirke, vare gnaede
tilbage Syd paa. Kort forinden man atter brød op
mod Sollerup, lode imidlertid flere fjendlige Cavalerister
sig atter tilsyne i Egnen om Sønder Haksted , hvorfor
en Husarpatrouille udsendtes fol' at fordrive dem, og
da vor Fortrop naaede Sollorup Mølle, saaes en mindre,
fjendlig Cavaleriafdeling, omtrent 1/ 2 Deling stærk, at
gaae tilbage gjennem Sollerup By ad Solbro til. Henad
KI. 8 rykkede 1ste Jægercorps ind i Sollerup By og
besatte samme, medens Fordækningens Cavaleri, der
kort efter blev forstærket med den resterende 1/ 2 Esca
dron Dragoner under Ritmester Kopp, indtog en ob
serverende Stilling V. for Byen; af Fortroppen blevet
Recognosceringscommnndo sendt frem imod Solbro.

Den ovennævnte mindre, fjendlige Cavaleriafdeling
maa have henhørt til det Commando, der, som det
vil erindres, netop kom tilbage fra sin Recogooscering
vesterpaa, og som Kl. omtrent 71 1~ naaede tilbage til
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Solbro. Den her tilstede værende Stabschef ved Re
servecavaleriet, Ritmester Keudell, havde overdraget.
Lieutenant Siefert af det slesvig-holstenske 4de Jæger
corps Commandoen over de 87 Jægere, der vare til
stede paa dette Punkt, og paalagt ham med denne
Styrke indtil videre at forsvare Overgangen over Trenen ;
den ved Henning staaende Feltvagt af det slesvig-hol
stenske l ste Jægercorps, der var gaaet tilbage til den
tæt S. for Bollingsted An liggende Skolebygning, .
var ligeledes bleven stillet under Lieutenantens Com
mando. Skjendt den iværksatte Opstemning af Vandet
ikke havde formaaet at gjere denne Del af Trenen
fuldstændigL impassabel for Infanteri, saa dannede Aaen
dog paa Grund af sin betydelige Brede, tildels mud
drede Bund og sumpige Bredder en alvorlig, passiv
Hindring. Hvad selve Broen angaaer, da var dens
Overdække dels aftaget, dels forberedt dertil, hvor
imod Strækbjælkerne, 4 i Tallet, vare ladte ubeska
digede. Terrainet.Ø". for Broen, der er dominerende '
og hæver sig henimod Vnjknuden, beliggende c. 800
Alen fra samme, var gjennemskaaret af adskillige Hegn
og . Jordvolde, hvoraf de nærmest Trenen liggende
frembøde en god Stilling for Tirailleurer, der herfra
fuldstændigt kunde bestryge Overgangen. Terrainets
Beskaffenhed ,.!jorde det i det Hele taget vanskeligt for
en Vest fra kommende Angriber at bedømme Mod
standerens Styrke, men det var paa den anden Side
mindre heldigt for Forsvaret, at der paa Trenens vest
lige Bred i en Afstand af et Par hundrede Alen fra
Broen fandtes nogle Bygninger, Solbro Kro, der frem
bede en dækket Tilnærmelse for Angriberen, der fra
disse vilde kunne holde Overgangen under en virksom
Ild. Lieutenant Siefert lod Kroen besætte med en
Snes Jægere, der fik Ordre til paa et nærmere givet
Signal hurtigst muligt at gaae tilbage over Broen og
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'afkaste den tilbageblevne Del af dennes Overdække,
medens ban placerede sin øvrige Styrke paa begge
Sider af Vejen bag Jordvoldene .ø. for 'I'renen, hvorfra
den, som sagt, var i Stand til fuldstændigt at kunne

·dække de frem pousserede Jægeres Tilbagetog.
Om denne Fjendens Besættelse af Solbro erholdt

Major Wilster snart Vished, idet det af hans Fortrop
udsendte Recognosceringscommando ved at nærme sig
Kroen blev beskudt saavel fra denne som fra den øst
lige Trenebred. Da det med Hensyn til de Forbe
redelser, del' skulde træffes til Overgangen over Aaen

-den folgende Dag, forekom Majoren at være af stor
Vigtighed strax at komme i Besiddelse af Kroen, be
ordrede ban K!. omtrent 91

,'2 Capitain Caroc til med
sit Compagni at bemægtige sig samme. Efter at være
rykket et Stykke frem ad Vejen fraSollerup bøjede Capitain
Caroc af fra Vejen og gik frem V. for denne til omtrent
i Højde med Kroen, hvornæst ban efter at have ud
viklet Compagniet til Fægtning og udført en Svingning
tilvenstre tog Retning paa Kroen, som ban efterbaanden
søgte at bringe under en concentrisk Ild. Fjenden
holdt en Tid lang Stand, men da Angrebet efterhaaliden
blev mere omfattende, og vore 'I'irailleurer begyndte
-at trænge frem mod Terrainet sydlig for Kroen, op
gave de fjendlige Jægere denne og gik tilbage over
Broen, bvis Dækplanker de dernæst søgte at borttage,
uden at dette dog ganske lykkedes for dem. Fjendens
Tilbagegang fra Kroen synes ikke strax at være bleven
bemærket af Vore, thi Ilden mod samme fortsattes
endnu en Tid, inden Bygningerne besattes ligesom og
-saa 'I'errainet S. fol' disse i Retning af Esperstoft.
Klokken var da omtrent 11 1/2 . Det Maal, Major
Wilster bavde tilsigtet, val' saaledes naaet, og under
den Fægtning, som yderligere udspandt sig, da Fjenden
.rettede en heftig Ild mod vore Skytter i og ved Kroen,
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var det derfor blot Majoren magtpaaliggende at sikkre
sig den vedvarende Besiddelse af det erobrede Terrain.
En Del af Corpsets 3die Compagni blev til den Ende
draget frem for at forstærke Gaardens Besætning, me
dens Resten af Corpset placeredes i Reserve, dækket
af de der værende Hegn og andre Terraingjenstande, og
kun for en ringe Del forblev i den østlige Del af
Sollemp. Ogsaa denne sidste Del af Corpset blev noget
senere beordret nærmere til Solbro, da 2 Compugnier
af 6te Linie-Bataillon vare blevne dirigerede til Bolle
rup for at stilles til Raadighed for Major Wilster, der
havde udbedt sig nærmere Befaling af Brigaden med
Hensyn til Forposterne, som under de ved Fægtningen
indtraadte Forhold ikke vilde kunne hestrides af det
l ste Jægercorps alene.

Henad Middag vare de 2 til Jydbæk henlagte,
slesvig-holstenske Escadroner indtrufne i Egnen ved
Solbro , og K!. henad 11

/ 2 ankom 2 Kanoner af det
ridende Batteri, hvilke strax protsede af og aabnede
deres Ild mod vor Skyttekjædes Soutiens og navnlig
mod Solbro Kro, hvorfra Major Wilster imidlertid for
at formindske Tabet efterhaanden lod den største Del
af Besætnipgen trække sig tilbage, For at 'understøtte
lste Jægercorps : i Forsvaret af det vgndne Terrain
fremsendtes nu efter Brigadens Ordre en Deling af
Batteriet, nemlig den fjerde under Lieutenant Falbe.
Kl. omtrent 2 kjørte Delingen op sydlig for den om
trent midtvejs mellem Sollerup og Solbro liggende
Gaard paa den østlige Side af Vejen og beskød paa
en Afstand af c. 1800 Alen de fjendlige Kanoner,
hvil! Ild var bleven rettet mod Delingen og derved af
ledet fra vore Jægere i og om Kroen. Dette .øjeblik
benyttede Major Wilstel' til atter at besætte Kroen
med Corpsets 3die Compagni under Capitain Dreyer
for at holde den og forhindre Fjenden i ydsrligere at
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ødelægge Broen. Det varede ikke længe, inden vore
Kanoner tvang de fjendlige til at skifte Plads, og efter
1/ 2 Times Kamp trak disse sidste sig ganske tilbage j .

de fjendlige Escadroner, hvem det var lykkedes Lieute
nant Falbe at sende nogle vel rettede Skud, trak sig
ogsaa ilsomt tilbage. Under Artillerikampen vare vore
Kanoner blevne endel generede ved Riffelskud fra de
hinsides 'Prenen posterede, fjendlige Jægere, der tid
ligere havde staaet ved Skolen S. -Ø. for Henning;
1/2 Peloton af det til Kanonbedækning afgivne Com
pagni, der lidt senere blev forstærket med Compagniets
samtlige Riffelskytter, var derfor blevet sendt imod
dem og bragte efterbaanden deres Ild til Tavshed.

Efterat Fjendens Artilleri og Cavaleri havde trukket
sig tilbage, fortsattes Tirailleringen endnu en Tid, men
da det begyndte at skorte hans Jægere paa Ammuni
tion, da der ikke syntes at være Udsigt til nogen
Understøttelse, og da Commandoets Retraite, hvis Vore
forcerede Overgangen, hvad der jo stadigt stod at be
frygte, let vilde kunne blive alvorligt truet, besluttede
Lieutenant Siefert sig 1\]. omtrent 31

/ 4 til at afbryde
Fægtningen og gaae tilbage paa Jydbæk. Da Vore
ikke fulgte efter, ophørte Fægtningen snart aldeles.
Nogle af vore Jægere sendtes over Broen for efter
haanden at overføre det aftagne Bromateriel til den
højre Trenebred, men levrigt forblev saavel Jæger
corpset som de 2 Kanoner forelobigt i de af dem ind
tagne Stillinger; for at dække højre Flanke blev Ter
rainet mod Syd iagttaget ved Vagter af de til Raa
dighed stillede Compagnier af 6te Linie-Bataillon og
af Dragonerne, hvilke sidste havde frem pousseret en
Kosakpost henimod Treja. Hvad Hovedstyrken angaaer,
da havde Fjendens Nærhed og Ukjendskabet til bans
Styrke i Forbindelse med de forefundne, mindre gun
stige Terrainforhold foranlediget Brigaden til at tage-
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en noget forandret Bestemmelse med Hensyn til dens
Bivouakering. 7de og 8de Linie-Bataillon samt Husar
iReserve-Escadronen vare blevne holdte tilbage ved Jørl
Kirke , medens den øvrige Del af Groset var rykket
frem til Sollerup Mølle. Fra Jarl Kirke udsendte
Husar- Escadronen Patrouiller mod Rimmelsbjerg og
Eggebæk samt Trenens Løb nedenfor denne By, lige
-som den ogsaa havde udstillet en Feltvagt i Sønder
Haksted ; intet Fjendligt bemærkedes, heller ikke paa
Trenens østlige Bred paa Strækningen fra Eggebæk til
henimod Sollerup. Af de 2 ved Sollerup Mølle værende
Broer, der vare mere eller mindre afbrudte, var den
nordligste snart bleven istandsat af Ingenieurdelingen
under Lieutenant Carstensen, hvorimod der over den
:sydligste, der ved en af Commandeuren for Brotrainet,
Capitain Hedemann, foretagen Undersøgelse havde vist
sig uanvendelig for Artilleri, blev bygget en ny Bro
.af Brotrainets Materiel. Da man imidlertid antog ikke
.at kunne undvære dette Materiel ved Broslagningen
den følgende Dag, var Ingenieurdelingen senere bleven
beordret til at bygge en ny fast Bro, og Brotrainet til
at etablere en interimistisk Passage over Aaen ved
Siden af den allerede slagne Bro. Bygningen af den
faste Bro blev dog senere contramanderet, hvorimod de
biragoske Broer foreløbigt bleve staaende, den sidst
slagne dog kun til om Aftenen, da den blev afbrudt.
Efterat Fægtningen var endt, beordrede Brigaden Ca
llitain Hedemann til at recognoscere Solbro og Aaløbet
i sammes Nærhed for at udsøge et for en Broslagning
passende Sted, der frembød gunstigere Betingelser for
.en Overgang under Fjendens TId end Terrainet ved
Solbro. Denne Recognoscering var netop udført, da
en større, fjendlig Styrke af alle tre Vaaben saaes
under Fremmarche fra Jydbæk mod Solbro.

Efterat General Willisen havde erholdt Melding
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om Tabet af Solbro, havde han nemlig befalet l ste
Brigade, der ligesom de .ovrige Brigader allerede fra
om Formiddagen havde været samlet paa sin Rendez
vousplads, atter at bemægtige sig den nævnte Over
gang over Trenen og til den Ende at lade l Bataillon
og et Halvbatteri rykke frem over Jydbæk, fulgt af
en anden Bataillon i 2den Træfning; dersom Vore
maatte tvinge de 2 fremsendte Batailloner til at gaae
tilbage, skulde Brigaden endvidere trække sin tredie,
forhaanden værende Bataillon til sig. I Henhold til
denne Befaling afmarcherede den slesvig-holstenske 4de
Batalllou og 4 Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr. l
KJ. omtrent 4 Eftermiddag fra Rendezvouspladsen N.
for Lyrskov , fort af Brigadecommandeuren, General
Baudissin, i egen Person, og et Qvarterstid senere fulgte
Brigademajor Gagern efter med den slesvig-holstenske
3die Bataillon. Ligeledes blev ved Heservecavaleriets
Foranstaltning 6 Kanoner af det ridende Batteri satte
i Marclie fra Rendezvouspladsen ved Arnholt mod Jvd
bæk for i Forening med de 2 der værende Escadroner
at understøtte l ste Brigade i dens Angreb. Da en
senere modtagen Melding gik ud paa, at Lieutenant
Sieferts Cemmande blev haardt trængt, og at dets 'I'il
intetgjørelse endog stod at befrygte, sendtes omtrent
30 Mand af 4de Bataillon forud paa de for de
Sanrede bestemte Vogne for hurtigst muligt at sou
tenere Jægerne. Klokken var omtrent 53/4, da 4de
Bataillon naaede Stokvad Bro V. for Jydbæk, hvor
Lieutenant Sieferts Jægere havde taget Stilling, og hV01·
Bataillonen efter Ordre strax lod sin 1ste Afdeling
formere sig til Angreb. 1/ 2 Compagni (1 Zug) sendtes
frem som Skytter, og paa Fløjen af disse gik Jægerne
frem dels mod Esperstoft, dels i Retning af Skolen S.
B. for Henning; Afdelingens øvrige 3 Halvcompagnier
fulgte sluttede efter i Numerorden paa selve Vejen~
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medens Bataillonens 2den Afdeling foreløbigt holdtes
tilbage for, naar Fægtningen var kommen i Gang ved
Solbro, da fulgt af 3die Bataillon at trænge frem over
Skolen og Hanning. De 4 Kanoner erholdt Ordre
til, saasnart Tirailleurerne havde overskredet den tid
ligere omtalte Vejknude .(1. for Solbro, da at kjøre op
del' og nedskyde den af Vore besatte Kro.

Tirailleurfægtningen var begyndt; det fjendlige
Halvbatteri var naaet frem til Vej knuden og var netop
i Færd med at protse af paa en Mark N. for samme..
da det blev beskudt af vore 2 Kanoner under Lieute
nant Falbe. Balvbatteriet saa sig' derved foranlediget
til at gaae tilbage i Galop og indtage en længere til
bage liggende Position, hvorfra det aabnede sin Ild.
mod vore Kanoner; dets directe Medvirkning ved An
grebet paa Solbro gik saaledes tabt. og det forniaaede
heller ikke paa Grunel af den c. 2000 Alen store
Afstand at udøve nogen videre Virkning mod vore
Kanoner, men disses Ild blev dog ved Beskydningen
bortdraget fra det mod Solbro fremrykkende, fjendlige
Infanteri. Noget senere blev Halvbatteriet forstærket
med de 6 Kanoner af det ridende Batteri, der under
Cavaleriets Bedækning kjørte op mere nordligt i Ter-·
rainet S. .o. for Skolen, men ligeledes i en saa stor
Afstand, at deres Ild ikke tilføjede vore Kanoner
nogetsomhelst 'I'ab. Imidlertid vare de fjendlige Ti
railleurer trængte frem til Hegnene nærmest Broen,
hvorfra de aabnede en heftig Ild mod vore Jægere
hinsides Trenen, og det var ligeledes lykkedes de ad.
Vejen efterfølgende, sluttede Colonner, der jo ikke
længer vare udsatte for vor Artilleriild og desuden
begunstigedes af de tætte Støvskyer, der rejste sig fra.
Vejen, at naae frem over Vej knuden henimod Solbro•.
Det forreste, sluttede Balvcompagni rykkede nu frem
for at forcere Overgangen; stærkt beskudt af vort i
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'Kroen posterede Jægercompagni, udholdt det dog ikke
Ilden, men kastede sig, inden det naaede Broen, ned
bag Hegnene paa begge Sider af Vejen. Umiddelbart
efter blev Angrebet gjentaget af de næstfølgende 2
Halvcompagnier - Bataillonens 2det Compagni -,
der ogsaa med megen Bravour trængte frem til Broen
og tildels videre ud paa samme ad Strækbjælkerne,
men der blev Angrebets Kraft brudt, idet vore Jægeres
heftige Ild tvang Stormcolonnen til at vende om og
søge Dækning i Terrainet ud til Siderne af Vejen, dels
forstærkende Tirailleurkjæden, dels samlende sig som
Soutiens bag samme.

Allerede strax da Oberst Schepelern modtog Mel
ding om, at betydelige, fjendlige Kræfter rykkede frem
imod Solbro, maatte det Spergsmaal opstaae hos ham,
om en Fægtning overhovedet burde modtages eller
ikke. Paa den enc Side havde han nemlig, som det
vil erindres, for den 24de Ordre til ikke at modtage
nogen Fægtning, hvis han blev angrebet, men paa den
anden Side var der jo ved den af hans Fordækning om
Formiddagen hidførte Fægtning vundet Fordele, der
-vilde være af Vigtighed for den den følgende Dag
forestaaende Overgang over Trenen. Uden videre
Kamp at opgive de vundne Fordele og at lade Trop
perne ved Solbro gaae tilbage, inden det var afgjort,
om Fjenden vilde forcere Overgangen, forekom Obersten
urigtigt, men han vilde ogsaa kun nødigt indvikle en
større Styrke i Kampen om det nævnte Punkt, end
der alt fandtes der. De Foranstaltninger, der bleve
trufne af Brigaden, havde derfor kun mest til Hensigt
at sikkre de ved Solbro kjæmpende Troppers Retraite,
hvis en saadan maatte blive nødvendig. De 2 reste
rende Compagnier af 6te Linie-Bataillon bIeve saa
ledes trukne frem til Sollerup, hvorfra de under Fægt
.ningen observerede mod Henning, 4de Reserve-Bataillon
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stilledes i Terrainet mellem denne By og Sollerup
Mølle, og endelig beordredes 8de Linie-Bataillon til
at rykke frem fra Jerl Kirke til N. for den nævnte
Mølle. Den betydelige Artilleristyrke, Fjenden havde
udviklet, foranledigede dog, at Granatkanondelingen
under Capitain Stjernholm blev sendt frem til Under
støttelse for vore 2 allerede i Position værende Ka
noner. Kl. henad 7 kjørte Delingen op ved Siden af
disse, og paa en enkelt Afbrydelse nær vedligeholdt
vort Halvbatteri nu i omtrent Il/~ Time en jevn Ild
mod det fjendlige Artilleri. Den nævnte Afbrydelse
foranledigedes ved, at en fjendlig Storrneolonne var
rykket frem over den oftere omtalte Vejknude, hvorfor
vore Kanoners Ild blev rettet mod den, indtil den
efter kort 'I'ids Forløb atter trak sig tilbage.

Den fjendlige Colonne, som saaledes var kommen
under vore Kanoners Ild, val' 4de 'Bataillons 3die Com
pagni. Den paatænkte Bevægelse over Skolen og
Henning var nemlig bleven opgivet, da det Terrain,
som skulde passeres, fuldstændigt vilde kunne be
stryges af vore Kanoner, og Commandeuren for den
slesvig-holstenske 4de Bataillon, Major Stackemann,
havde derfor trukket sin 2den Afdeling nærmere til
sig og beordret 3die Compagni from for at medvirke
ved Angrebet paa Solbro. Fjenden opgav nu ethvert
yderligere Forsøg paa at forcere Overgangen, Tirailleur
kjæden blev trukket tilbage, 3die Compagni tog Stil
ling ved Vejknuden , og bag samme samledes efter
haanden Bataillonens l ste og 2det Compagni, medens
4de Compagni for en kort Tid sendtes noget frem i
nordvestlig Retning, hvor man troede at have opdaget
fjendlige Tirailleurer. Artilleriilden vedvarede dog
endnu stedse, og paa yderste, hejre Fløj havde den
mindre Jægerafdeling, der var gaaet frem i Retning af
Skolen, efterhaanden sat sig fast paa den østlige Bred

3-!
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af Trenen, hvorfra den, uden at det lykkedes vor Ka
nonbedækning at bringe den til Tavshed, tildels i
Flanken beskød vort Halvbatteri, som paa Grund af
dets ret heldige Position bag Mosedraget og det fjend
lige Artilleris store Afstand hidtil intetsomhelst Tab
havde lidt, men nu fik et Par Heste saarede. Klokken
var omtrent 71

/ 4,

Omtrent samtidigt med, at Fjenden gik til
bage fra Solbro , havde imidlertid ogsaa Oberst
Schepelern besluttet sig til at opgive dette Punkt og
lade Tropperne gaae tilbage til Sollerup. Obersten
troede nemlig ikke ligeoverfor den af Overcommandoen
givno Befaling at turde fortsætte Fægtningen længer,
saameget mindre som ban havde faaet det Indtryk af
Kampen, at Fjenden endnu stedse var bestemt paa at
forcere Overgangen, og som han nu ogsaa saa sine
Kanoners Stilling truet, med mindre nye Tropper bleve
dragne ind i Fægtningen. Efterat der endnu var blevet
sendt de fjendlige Jægere nogle Kardæskskud, blev
derfor Halvbatteriet kanonvis trukket ud af Ilden, inden
det var lykkedes 4 Kanoner af det fjendlige, ridende
Batteri, der vare under Fremrykning for at indtage en
Stilling nærmere ved Skolen, at komme til at virke
imod det. Snart rappelleredes ogsaa efterhaanden Iste
Jægercorps, del' efter at have inddraget de mod Syd
udsendte Observationsposter begunstiget af det ind
trædende Mørke og uden at blive forfulgt gik tilbage
efter Halvbatteriet igjennem den Stilling, som Major
Wilster havde ladet de 2 til hans Raadighed værende
Compagnier af 6te Linie-Bataillon indtage foran Solle
rup By, hvornæst ogsaa disse sidste beordredes tilbage.

Tropp erne" •
Stilling" eft er Forposterne overtoges af 4de Reserve- Bataillon, der
Frogtnin~cns~, • f

Opher : - Tn- besatte Sollerup og nærmeste Terram og desuden rem-
be~lln:c~~t- pousserede Feltvagter til Observation af Solbro og

Trenens LøL N. for samme; en Bataillonen tildelt De-
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Jing Dragoner udsendte længere udgaaende Patrouiller
i sydlig Retning. Brigadens øvrige Styrke indtog for
Natten en Bivouakstilling, 7de og 8de Linie-Bataillon,
Husar-Reserve-Escadronen og Brotrainet ved Jørl Kirke,
Resten ved Sollerup Mellej paa begge disse Steder ud
stillede Infanteriet nogle Feltvagter til Observation af
Terrainet i estlig , sydlig og vestlig Retning.

Paa fjendlig Side afløstes 4de Bataillon Kl. om
trent 8 af 3die Bataillon , hvis l ste Compagni ved
Mørkets Frembrud udsatte ::l Feltvagter , hver paa
nogle og 40 Mand, henholdsvis ved Skolen, ved Solbro
og ved Esperstoft. Som Soutiens for disse stilledes
Resten af l ste Compagni S. ø. for Skolen, og 2det
Compagni ved Korsvejen ø. for Solbrat medens Ba
taillonens 2den Afdeling og de 4 Kanoner af det 6
Pds. Batteri bivouakerede et Par tusinde ' Alen længere
tilbage N. for Jydbæk-Solbro Vejen. 4de Bataillon og
de 2 Escarirener gik tilbage til Jydbæk, hvor de ind
toge en Bivouakstilling, og hvor ogsaa l ste Brigades
Stab overnattede, hvorimod de 6 Kanoner af det
ridende Batteri retournerede til Reservecavaleriet og i
Forening med dette bivouakerede ved Arnholt Sø j

Jægerdetachernentet afgik dels til Treja, dels til de
respective Afdelinger.

Hvad Tabet i denne Fægtning angaaer, da havde
den slesvig-holstenske 4de Bataillon:

Af Faldne : l Officer og 6 Underofficerer ogMenige.
Af Saarede; . do. "l 9 do. do.
Jægernes Tab angives til nogle faa Saarede.
Fjendens hele Tab kan derfor nærmeIsesvis an-

slaaes til i det Hele nogle og tredive Døde og Saarede.
Tabet paa vor Side, der udelukkende faldt. paa

det l ste Jægercorps, var:
Af Faldne: I Underofficer
Af Saarede:" do.
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De længere tilbage staaende Afdelinger af den
slesvig-bolstenske Hær vare, som allerede omtalt, i
Løbet af Formiddagen blevne samlede paa deres respec
tive Rendezvouspladser , hvor de ogsaa for Natten fik
Ordretil at bivouakere. Af l ste Brigade forbleve saa
ledes 2den Bataillon og 4 Kanoner af det 6 Pds. Bat
teri Nr. l ved Lyrskov. af 2den Brigade stode 2det
Jægercorps og 1/ 2 Escadron paa Forpost N. for Bøg
lund, medens Hovedstyrken bivouakerede ved Vedel
spang, hvor ogsaa I3te BatailIon og de 4 Kanoner af
det 3 Pds, Batteri indtraf fra Mysunde, dog først hen
ad l\Iorgenen; 3die Brigade bivouakerede ved Bjerent,
4de Brigade sydlig for Kathrineskov, 4de Jægercorps
dog bag Grydeskov med Forposter foran samme, Reserve
cavaleriet (de 2 Escadronor i Jydbæk undtagnej med
det ridende Batteri ved Amholt Sø, og Reserveartilleriet
endelig ved den nordlige Udkant af Isled Skov; der
indtraf tillige tidligt om l\'lorgenen det 6 Pds. Batteri
Nr. 5. HovedqvarLeret var paa Falkenberg.

Om Aftenen havde General Willisen samlet til en
Haadslagning i Isted Kro Stabschefen, Oberst v. d.
Tann, Souschefen, Major Wyneken, og den hejsteout
manderende Al'tillcl'iofficer, Oberst Wisse!. Den ved
Solbro stedfundne, heftige Skydning i Forbindelse med
de om Morgenen modtagne Meldinger fra Bollingsted,
og den Omstændighed, at del' ved Flensborg-Mysunde
Vej ikke havde vist sig betydeligere, fjendlige Strids
kræfter, havde bragt General Willisen paa den 'ranke,
at det var hans Modstanders Hensigt, at fastholde ham
i Stillingen ved Isted og med afgjort Overmagt om
gaae bans venstre Flanke. Det blev derfor besluttet,
som det bedste Middel til at modvirke en saadan Plan,
at holde fast ved den allerede i Dispositionen af I8de
Juli antydede Offensive, som man derhos antog vilde
overraske Modstanderen og i det Hele taget frembyde
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de fleste Chancer for en Sejr. I Overensstemmelse
hermed udgaves der om Aftenen KI. 10 følgende Be
faling:

»2den Brigade deboucberer KI 4 fra Vedelspang GeDoralW1ll1 -
• • .ODO Dtapoet-

gaaer frem ad Flensborg Veien skyder l Bataillon t10D for dOD
J , 25de JDlI.

med 2 Kanoner frem over Havetofte mod Hostrup og
gaaer med Groset frem mod Stenderup og Siversted.
I Vedelspang bliver et Detachement tilbage.

3die Brigade gaaer over Broen og sætter sig KI.
41

/2 i Bevægelse fra Gulholm Sehus, Den gaaer over
.øvre Stollik og. idet den lader Elmskov Vest for sig,
over Defileet mellem Klapbolt og Helligbæk. - 3die
Brigades Artilleri gaaer over Stenbroen sydlig for
Isted Sø.

4de Brigade deboucherer KI. 5 fra Isted og gaaer
frem over Rømmek mod Østspidsen af Elmskov.

1ste Brigade forsvarer med l Afdeling og 4
Kanoner af det 6 Pds Batteri Nr. l Solbro ; som Repli
for Treneovergangene staaer i Jydbæk }1/2 Bataillon.
1 Jægerafdeling (Capitain Schøning) med 2 Kanoner
af det ridende Batteri forsvarer Bollingsted.

Reservecavaleriet og det ridende Batteri have det
Hverv, at understøtte l ste Brigade, 0R staae under
General, Grev Baudissins Commando. 2den Bataillon
og 1 Jægerafdeling (Capitain Hennings) med 4 Ka
noner af det 6 Pds. Batteri Nr. l rykke gjennem
Baghelt og Helligbæk Mose frem mod Helligbæk for
at understøtte Avantgardens Angreb og angribe Fjen
dens højre Flanke. Capitain Hennings skal ødelægge
Overgangen ved Engbro. NB. Avantgardens Angreb
vil begynde KI. omtrent 6, hvorefter nævnte Afdeling
med Hensyn til Deboucheringen fra Begbolt har at
rette sig.

Da højre Fløj skal danne Angrebets forreste-
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Echelon I have de andre Brigader at rette sig derefter
med Hensyn til Begyndelsen af Angrebet.

Indtil imorgen KI. 6 befinder I ste Reserve-Am
munitionscolonne sig imellem Bomhuset og Falkenberg
og begiver sig derefter til Osterkrug Triangel. Even
tuelle Ammunitionsforsyninger man derfor skee inden
Kl. 6.

Hovedqvarteret befinder sig indtil imorgen KI. 3
i Falkenberg, derefter i Isted Kro og under Opera
tionerne paa Chausseen...

Wi lIis en.

Allerede om Eftermiddagen val' det blevet be
falet i Tilfælde af Allarmering at sende Bagagen og
'I'ornystrene tilbage til Fartorp ved Ekernforde Chaus
seen' samt at der skulde være afkogt om Aftenen,
saa at Maden kun behøvede at opvarmes om Mor
genen j ved Daggry skulde Folkene have Kaffe,

General Willlsen forblev i Isted Kro til KI. om
trent 12 og afgik derpaa til Falkenberg. Her indløb
imidlertid noget efter Meldinger navnlig fra lste Bri
gade, der gik ud paa, at der stod en betydeligt mindre
Styrke af vore Tropper V. for Tranen, end man havde
antaget I og General Willisen besluttede derfor at af
vente Modstanderens Angreb og udsætte den befalede
Offensive, indtil de fleste af Modstanderens Kræfter
vare blevne bragte til Anvendelse mod Stillingens
Centrum, idet han tillige bestemte, at Antændelsen af
Bavnerne skulde være Signalet for Brigaderne til at
rykke frem. l\led Hensyn til l\leddelelsen af Befalingen
desangaaende til Tropperne var man ikke heldig, idet
nogle Afdelinger, nemlig 1ste og 4de Brigade, slet
ikke synes at. have erholdt den, og andre, sanledes
2den og Bdie Brigade, først erholdt den, da man alle
rede var begyndt eller i Færd med at tykke frem.
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Den Usikkerhed og de Forstyrrelser, der derved nød
vendigt maatte opstaae, kunde ej Andet end udøve en
uheldig Indflydelse med Hensyn til Ledelsen af Trop
pernes Bevægelser, hvis indbyrdes Sammenhæng jo
allerede saa godt som var umuliggjort paa Grund af
Stillingens over 11

/ 2 Mil store Udstrækning.
Det danske Hovedqvarter havde ikke fundet sig

foranlediget til at gribe nærmere ind i Begivenhedernes
Gang den 24de, idet dets Virksomhed i saa Hen
seende, som vi have seet, indskrænkede sig til at be
fale 2 Compagniers Detachering til Reservecavaleriet
og til at lade 5te Brigade afløse 1ste Division i
Forposttjenesten for Natten til den 25de. Au
gaaende Rigtigheden af den Forudsætning, som var
lagt til Grund for den givne Disposition, nemlig at
Fjenden vilde føre Hovedkampen i den mere tilbage
trukne Stilling mellem Arnholt Sø og Langsø, synes
der ikke at være opstaaet nogen Tvivl hos Overcem
mandoen, og der blev derfor ogsaa kun foretaget saa-
danne Modificationer i den allerede givne Disposition, K

General roghs
som syntes nødvendiggjorte ved de i vor egen Hær BofAl1nll' 1lD_
• • g,aende Mo-
indtraadte, noget forandrede Forhold. Befalingen des- dlfteaUonor l

d d . d . S S d b den givne Dis-angaaen e u gaves l Hove qvarteret løndel' me e y p08lUon til

den 24de Juli KI. 9 Aften og lod saaledes: Angrebet .

n Angrebet paa Fjenden foretages imorgen den
25de i Hovedtrækkene overensstemmende med den
under 23de ds, givne Disposition. De Modificationer,
der træde i Kraft, ere følgonde :

Den 5te Brigade, som efter Fægtningen idag har
afløst den 1ste Division og indtaget Stillingen ved
Helligbæk, stilles atter under 2den Divisions Befaling.

Angreb6t paa Fjenden imellem Arnholt Sø og
Langsø saavelsom Bevægelsen mod Vedelspang fore
tages af den nu forenede 2den Armee-Division. 1ste
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og 2den Brigade ved Havetofte bryde i dette Øjemed
op KJ. 11:2 Morgen, medens den 5te Brigade rykker
frem til en Tid, der fastsættes saaledes af Comman
deuren for 2den Division, at Angrebet kan skee sam
tidigt.

Den lste Division tilligemed ReserveartiJIeriet og
Reservecavaleriet danner Hovedreserven for Angrebet.
Dette sidste, Reservecavaleriet, støder til Chausseen
ved Isted Kro, naar Skoven der i nærmeste Omkreds
er i vor Besiddelse; det maa forinden saavidt muligt
være opmærksomt paa den 3die Brigades Bevægelser.

Den 3die Brigade udfører Fremrykningen til
Sylvested og Angrebet derfra ved at bryde op KJ. 3
Morgen. Il

K r og h.

General Schlep- Af 2den Division, der saaledes bestemtes til at
pegrells neeo- b d A b t d d' D' . . t t'1I0g med Hen- egyn e ngre e , u gaves er 1 rvrsionsqvar ere l

.Y'bI:~IO;:eo Hostrup den 24de om Aftenen KJ. 103
4 følgende

Fremr)'koln" Befaling'
~eo 25d. Juli. •

"I Overensstemmelse med den givne Disposition
formerer den her concentrerede Del af Divisionen 3
Afdelinger:

1. Venstre Colonne under Oberst Krabbe, der be
staaer af 3 Batailloner, l 6 Pds. Batteri, II'! Esca
dron (af 4de Dragon-Regiments Iste Escadron)
Og l/2 Deling Ingenieurer.

2. Hejre Cotonne under Oberst Baggesen, bestaaende
af 2den Infanteri-Brigade, I ) 2 Pds. Batteri,
III'! Escadron (4de Dragon-Regimente 3die og
Halvdelen af l ste Escadron) og 11/ 2 Deling In
genisurer.

3. Reserven, hvorover jeg nærmere disponerer, be
staaende af Resten af l ste Brigade, 1 6 Pds.
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Batteri og l Escadron (4de Dragon-Itegiments
2den Escadron).

ad l. Den venstre Colonne danner, saalænge den
imorgen er forenet med Divisionen, tillige Avant
garden, i hvilken Hensigt Escadronen af Reserven
midlertidigt afgives til samme, saalænge Alt for
bliver samlet. Den dækker sig tilvenstre ved at
afsende l Bataillon og l Deling Cavaleri , som
gaaer over Løjt gjennem Oxelbæk Skov i Retning
af Lindbjerg eller Beglund til Ekernferde Lande
vej, og tilhøjre ved 1/ 2 Bataillon og ] - Deling
Cavaleri. - Til den venstre Sidedækning slutter
sig ved Ankomsten til Landevejen endnu ] Ba
taillon og 4 Piecer, med hvilken Styrke (2 Ba
tailloner, 1 Deling Cavaleri og 4 Piecer) følges
Landevejen til Vedelspang, medens den tredie Ba
taillon, 1 Deling Cavaleri og 4 Piecer gaae over
Nedre Stollik henimod Sønder Farensted for at
observere og ødelægge den over Langse anlagte
Flydebro og dernæst tjene som Repli Fjenden
engageres ved en staaende Fægtning, hindres i at
bryde frem over Passet, men dette forceres ikke
fer paa nærmere Ordre. Skulde Fjenden være
uforholdsmæssigt stærk og søge at kaste os paa.
dette Punkt, da seges Hjælp hos Heplien, og Re
traiten skeer da saa langsomt og opholdende som
muligt Nord om Seen henimod Langsaens estligste
Pas for at dække Divisionens venstre Flanke. 
Avantgarden formeres efter tidligere befalede·
Normer (Fortrop af Cavaleri og Infanteri, ] Ba
taillon og :'2 Piecer med Bedækning. ] Escadron,
1/ : Bataillon, 6 Piecer med Bedækning).

ad 2. Hejre Colonne følger ad Ekernførde Landevej
500 Skridt efter Avantgarden, gaaer over Klap
holt og Øvre Stollik og da imod de tvende Passe-

•
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S. og N. for Isted Sø. Paa sidste Del af Vejen,
hvor venstre Colonne forlader den, danner den
selv sin Avantgarde, overensstemmende med oven
anordnede Marcheorden , hvorved bemærkes, at
det 12 Pds, Batteri samt 1 Escadron afgives
til denne Avantgarde og fordeles derved. Groset
af Colonnen følger i lignende Marcheorden. Co
Ionnen maa i det Øjeblik, at Divisionen sætter
sig i Bevægelse herfra, alt være i den Olden
med Avantgarde og Gros, at hin strax, naar
venstre Colonne skal afgaae, kan formeres.

.ad H. Reserven følger indtil videre umiddelbart paa
højre Colonne og indtager fra Begyndelsen følgende
Marcheorden : 1 Escadron, Hesten af 1ste Brigade
med det G Pds. Batteri i Midten.
Jeg følger med den højre Colonne.
Divisionen skal rykke frem imorgen den 25de Kl.

i],1/ 2 til Fægtning, Alle Afdelinger slaae derfor marche
færdige i den befalede Orden KJ. 1 og erindres om
Vigtigheden af, at Operationerne udføres til de bestemte
'Tider, hvorfor ingen Forsinkelse bør finde Sted.

Brigaderne ville tage de fornødne Bestemmelser
for Ammunitions- og Bagagetrainets Førelse; Divisions
.qvarterets Train attacheres den 2den Urigades Train.

Capitain Faaborg, Souschef veJ min Stab, følger
med den venstre Colonne. Oberst Helgesen stilles til
Oberst Krabbes Disposition imorgen. Major Krieger
af 3die Reserve-Bataillon og Major Hegennann-Linden
.orone med Adjutant følge Stabsqvarteret for at være
til Disposition . Oberst Nielsen med Adjutant følge
j min Stab.«

Schleppegrell.

Ved nærmere, mundtlig Aftale blev det derhos
ibestemt, at den højre Colonne ved Ankomsten til .øvre
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Stolfik skulde deles i to mindre, hvoraf den større
-skulde angribe Isted, medens den mindre, bestaaende
af 2 Batailloner og 1 Deling Cavaleri, skulde støtte
dette Angreb ved at gaae frem mod Passet mellem
lsted Sø og Langsø.

Til åte Brigade afgik der fra General Schleppe-
Il l' l d 11<1" dd l l Meddelel.. fl'l1-gre re gen e lue e e se: GeneraIS.blep-

»Den 5te Brigade som ved den forestaaende pegreU tU Ste, Brigade med

Fægtning' atter underlægges Divisionen, staaer N. for Fr~:=I:~eD .

Helligbæk. Saa langt fjernet fra den Vej, jeg selv
følger, vil det være Brigadecommandeuren, Oberst
Hæder selv, som, indtil jeg ved selve Angrebet paa
Passene mellem Arnbolt Sø og Langsø kommer i sikker
Forbindelse med Brigaden, vil have at lede dennes
Bevægelser, hvortil jeg kun angiver Grundtrækkene.

Jeg bryder, som befalet, op KJ. }1 /2 Morgen fra
Hostrup og Havetofte ; skulde nogen Modification heri
skee, da vil Brigaden derom blive underrettet. Hvis
ikke betydeligere Fægtninger standse min Fremmarche,
venter jeg at være med min Hovedstyrke foran Isted
By KJ. 6 Morgen, til hvilken Tid altsaa Brigaden
ogsaa maatte være i Højde med mig, og derefter bør
dens Opbrud indrettes, altsaa formentlig finde Sted
Kl. 3 Morgen. Brigaden vil selv erkjende Vigtigheden
af, at Angrebet skeer med den samlede Kraft, og alt
saa af, at hele Styrken til rette Tid og paa rette Sted
samles; den vil derfor uafbrudt have sin Opmærk
somhed henvendt paa den her værende Del af Divi
sionens Bevægelser ad Ekernførde Vejen for derefter
at indrette sine. Brigaden vil med 4 Batailloner og
det den tildelte Batteri have at følge Chausseen, medens
'2 Batailloner ad Bivejen ø. for samme N. om lsted
støde til min herfra kommende Hovedstyrke. For at
lette Angrebet paa Isted vil Brigaden fra Chausseen
gjere en Bevægelse mod Fjendens Flanke og altsaa i
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den Hensigt poussere denne Colonne noget frem for
min øvrige Styrke. Efter at have taget Isted vil jeg
nærmere bestemme Angrebet paa Passene, men maa
dog alt nu udtale min Anskuelse, at Brigadens 4 Ba
tailloner og Batteriet, som folge Chausseen, maa sege
at vinde de tæt V. for Chausseen liggende Højder for
derfra at soutenere min Fremrykning gjennem Skoven
og bringe de paa fjendlig Side placerede Batterier til
'I'avshed ; efter Omstændighederne understøtter jeg
herved med Artilleri, ligesom det ogsaa tør haabes, at
den I ste Division som Reserve med Reserveartilleriet
og Reservecavaleriet itide følger for at soutenere
Angrebet.

Jeg har tilskrevet Overcommandoen for at an
drage paa, at l ste Divisions Cavaleri tildeles Brigaden,
idet en fuldkommen Blottelse for dette Vaaben kunde
virke meget skadeligt. Jeg selv opholder mig ved
Hovedstyrken. vsom gaaer over Øvre Stollik mod Isted..
hvor jeg indtil videre forbliver for at ordne Angrebet.
- Brigaden vilde opgive, hvorledes dens tvende
Træfninger ere ordnede, saa at deraf kan sees, hvilke
Batailloner der aflose hinanden i Angrebet"

Schleppegrell.

Denne Meddelelse, der først sent paa Natten kom
Brigaden ihænde, synes ut have sat denne i en ikke
ringe Forlegenhed, idet de Forudsætninger, som deri
vare udtalte, ikke ansaaes stemmende med de givne
Forhold, og Brigaden navnlig følte sig forvisset om,
at Fjenden allerede vilde optage Kampen paa Hejderne
S. for Helligbæk og af al Magt lægge Hindringer ivejen
for den af Divisionen befalede Forening foran lsted By.
Det var ogsaa denne Overbevisning, som laa til Grund
for Brigadens i al Almindelighed holdte Disposition..
der varsaa lydende:
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H d b t k f h I ""Id D"·· 5te Brigades" ove angre e s eer a e e ~ en msion, somDisposition for

bliver forenet, nemlig l ste og 2den Brigade, kom mende Angrebet

fra Havetofte, og 5te Brigade fra den nu havende
Stilling ved Helligbæk.

De 3 paa Feltvagt staaende Batailloner formere
sig kort før Angrebet saaledes , at de danne Angrebs
colonner med passende Distancer og lade en tynd Kjæde
staae foran for ikke at gjøre Fjenden opmærksom ved
aldeles at drage den bort. Reserven dannes af 2den
Træfning, som formeres i Bataillonscolonner, bestaaende
af 4 Compagnicolonner uden Intervaller ved Siden eller
bag hverandre. De 3 BataiIloner have imellem sig
Deployeringsdistance , 2den Forstærknings - Batnillon
Centrum, 5te Forstærknings-Bataillon højre Fløj, 2det
Forstærknings-Jægercorps venstre Fløj.

Der afmarcheres fra Bivouaken saaledes, at Jægerne
ere a la tete, derpaa 2den Forstærknings-Bataillon og
derpaa 5te Forstærknings-Bataillon j lidt sydlig for Popholt
indtage de ovennævnte Stillinger og rykke saaledes frem
til Helligbæk. - Paa et givet Signal styrter l ste
Træfning frem, kaster med Bajonetten Alt overende,
besætter Højderne og understøttes herved af 2den
Træfning, som følger i en passende Afstand.

Batteriet Marcussen følger efter Infanteriets 2den
Træfning og tager Position paa Højderne saa hurtigt
som muligt, hvor dets Ild retter sig efter Forholdene.
Batteriet bekjæmper den fjendlige Skandse med den
heftigste Ild l hvorpaa den stormes af Infanteriet. In
fanteriets højre Fløj vil senere angribe Stenholt, som
hindrer Forbindelsen med Cavaleriet, der rykker frem
over Engbro. - Brigadecommandeuren opholder sig i
Midten ved den 2den Forstærknings-Bataillon j naar
Brigadecommandeuren ikke er ved den midterste Ba
taillon af 2den Træfning, da vil Stabschefen være der.

Pionererne skulle være il. la tete med Afdelingerne;
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nogle Folk commanderes til Hjælp. Ambulancen er
ved Popholt og følger senere den store Landevej.«

Ph. Ræder.

Divisionens Udtalelse om, at Opbrudet formentlig
burde finde Sted KI. 3 Morgen, synes Brigaden at
bave opfattet som en bestemt Befaling til at rykke
frem fra Helligbæk Kl. 3, og den befalede derfor, at
Afdelingerne til denne Tid skulde være samlede og
formerede S. for Helligbæk , hvilket dog kunde forud
sees at ville have sine Vanskeligbeder , da Befalingen,
som sagt, først meget sent var kommen Brigaden
ibænde, og denne sidste ikke af Forpostcommandeuren
bavde erholdt nogen Underretning om de til Forpost
tjenesten afgivne Batailloners Stilling, eller hvor disses.
Commandeurer vare at træffe.

n~i~~~~~'\:~~n For l ste Divisions Vedkommende blev det be
med Hensyn \11 falet at 4de Brigade med 2det Batteri (SchuItz) 6te-
Premryknlngeu. ' ,

Brigade med 12te Batteri (Lund) og Husar-Divisionen,
der skulde udtræde af sin Forbindelse med 4de Brigade,
skulde staae færdige til Afmarche paa deres Bivouak
pladser KJ. 3 Morgen. Hele Styrken skulde følge
Chausseen indtil Helligbæk , men derpaa skulde 4de
Brigade bøje af mod -Øst ad Vejen, del' fører over
Isted, medens 6te Brigade og Husarerne fremdeles
skulde følge Chausseen. I Henhold til en derom mod
tagen Befaling fra Overcommandoen tilstillede Divi
sionen derhos KI. 21

/ 4 om Morgenen 6te Brigade
følgende Ordre:

-Brigaden vilde foranstalte, at 2 Compagnier af
den l ste Forstærknings-BataiIlon Kl. 3 Morgen afgaae
efter den 5te Brigade. Sansnart denne Brigade har
passeret Højderne S. fol' Helligbæk , marcbere Com
pagnierne ad den nærmeste Vej til Engbro, som de
skulle besætte, indtil den er passeret af Reserve-
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cavaleriet. Skulde Fjenden imidlertid have Broen be
sat ved Compagniernes Ankomst dertil, afventes, hvor
ledes Fjendens Forhold vil være, naar den 2den
Armee-Division er rykket saa langt frem imod Syd, at
det fjendlige Commando ved Engbro derved vil blive
udsat enten i Flanken eller i Ryggen. Forlader Fjenden
imidlertid i dette Tilfælde ikke Engbro, maa dette Pas
forceres og besættes af Compagnierne.«

Allerede Kl. lidt over 2 Morgen satte de ved
Stenderupbusk bivouakerende Afdelinger af 5te Brigade
sig i Marchs mod Helligbæk. Til den berammede Tid,
Kl. 3, var 3die Linie-Bataillon paa Grund af sin
langt mod Nord udstrakte Stilling endnu ikke ind
truffen, og den blev derfor erstattet i Jste Træfning
af 5te Forstærknings-Bataillon og, da den noget senere
. dt f . t d B t '11 PI d . 2d T f' lile Brigade be-m ra, anvis enne a al ons a s l en ræ mng.gyoderKampeo ;

D F ti B' d d ft . dt lt a Slagets videreen orma Ion, som nga en ere er ID og, var a sa Gang IodtIl KJ.

følgende: I Jste Træfning 3die Forstærknings-Bataillon, ",mrtreo! 5
.,l' organ.

formeret i 4 Compagnicolonner paa samme Linie paa
begge Sider af Chausseen; tilhøjre for samme 5te
Forstærknings-Bataillon med 2 Compagnier (l ste og
2det) i første og ~ i anden Linie; tilvenstre for 3die
Forstærknings-Bataillon Jste Forstærknings-Jægercorps,
formeret i 4 Compagnicolonner paa een Linie. I 2den
Træfning tæt ø. for Chausseen :?den Forstærknings
Bataillon, tilhøjre for denne 3die Linie-Bataillon og
tilvenstre 2det Foratærknings-Jægercorpa; disse 3 Af
delinger vare formerede i Bataillonscolonner med De
ployeringsdistance og med de 4 Compagnier ved Siden
af hverandre, og var det blevet befalet, at Fløjene
skulde overfløje den ]ste Træfnings Frontlinie. l ste
Forstærknings-Jægercorps havde Ordre til under Frem
rykningen at søge Forbindelse i østlig Retning med
de der opererende Tropper af 2den Division. KJ. om
trent 31

/ 2 gav Oberst Hæder Ordre til Fremrykning,
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hvornæst Alt satte sig i Bevægelse med Undtagelse af
Batteriet, der holdtes lidt tilbage. Det var endnu
mørkt, Morgendæmringen varede længer end sædvanligt,
en Taage hvilede over den foran liggende Hede, og ved
Solens Opgang begyndte der at falde en tæt Regn;
Krudtdampen kundo ikke bæve sig, Lyden af Skuddene
var kun hørlig paa kort Afstand, og Oversigten over
de egne Troppers, end sige Fjendens Bevægelser blev
i højeste Grad besværliggjort, saa at det ikke engang
for Bataillonscommandeurerne altid blev muligt at holde
øje med de dem underlagte Compagnier.

Vore Colonner vare kun komne nogle hundrede
Alen frem, da Ilden begyndte fra de fjendlige Forposter,
der hennd Morgenen efter Oberst Gerhardts Ordre for
en Del vare blevne pousserede længere frem; do bleve
imidlertid strax kastede og stærkt forfulgte af Vore, der
gik rask frem, tildels i Løb uden synderlig Skyden.
Vore nærmest Chausseen fremrykkende Colonner bleve
dog snart beskudte af det i Indskjæringerne ved Sortehøj
anbragte 12 Pds. Batteri Nr. 2, og snart grebe ogsaa
de del' staaende Reserver for Forposterne ind i Kampen.
Uden at lade sig standse i længere Tid af den yderst
voldsomme Ild fortsatte imidlertid den 3die Forstærk
nings-Bataillon sin Fremrykning, og det lykkedes den
navnlig at trænge frem .ø. for Chausseen, hvor den
fjendlige 8de Bataillon, del' under Retraiten var bleven
udsat fol' en enfilerende Ild, val' kommen endel i
Uorden og derfor ikke formanede at modstaae Vores
energiske Angreb. Enkelte af vore Tirailleurer trængte
-endog frem til selve det fjendlige Batteri, og kun med
Nød lykkedes det dette at faae paaprotset, hvornæst
det jog tilbage ad Chausseen og c. 1200 Alen sydligere
paany indtog en Stilling paa begge Sider af samme.
Efterat Højderne S. fol' Helligbæk vare passerede af
lnfanteriet, val' imidlertid 4de Batteri (Marcussen) af
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Oberst Hæder blevet beordret frem for at tage Position
paa bemeldte Højderj det kom dog ikke til Skud her,
men rykkede, omtrent samtidigt som det fjendlige
Batteri gik tilbage, rask c. 1400 Alen videre frem og
indtog omtrent der, hvor Vejen gaaer af til Rømmek,
en Stilling med de 6 Kanoner dels paa, dels bag
Chausseen, Skudlinien i en svag Vinkel med samme til
Vest, og med de øvrige 2 Kanoner B, for Chausseen
paa en der liggende lille Høj. Batteriet aabnede strar
Ilden, og der udspandt sig nu en meget beftig Kamp
med det fjendlige Artilleri, hvilket snart erholdt be
tydelig Forstærkning. V. for Chausseen omtrent i
Højde med Kongens Kilde opkjørte saaledes 1ste
Halvbatteri af det 12 Pds. Batteri Nr. 1, og omtrent
i samme Højde N. for Vejen fra Chausseen tillsted
2det Halvbatteri af det 24 Pds, Granatkanon-Batteri;
noget senere, KI. omtrent 5, en 'fid vi ville søge at
fastholde, endvidere 2det Halvbatteri af det 6 Pds.
Batteri Nr. 1, der tog Stilling V. for det nævnte 12
Pds, Halvbatteri, og endelig endnu noget senere de øvrige
4 Kanoner af det 24 Pds. Granatkanon-Batteri paa
Højderne V. for Isted. Foruden det 12 Pds. Batteri
Nr. 2 var det dog kun en Del af det nævnte Artilleri,
vel ialt 12-16 Kanoner, der optoge Kampen med
vort Batteri, medens de øvrige Kanoner rettede deres
Ild mod vort i Bøgmose , ved Chausseen og mod
Isted fremtrængende Infanteri. Den slesvig-holstenske
8de Bataillon var gaaet tilbage bag den S. ff. for
Sortehøj liggende Mose, hvor 2 Compagnier af 1ste
Bataillon stødte til den I men V. for Chausseen i
Bøgmose holdt de 3 Compagnier af det 3die Jæger
corps sig endellængere mod Nord, hvor ogsaa de bIeve
forstærkede med de 2 andre Compagnier af 1ste Ba
taillon. Ligeoverfor denne saa betydelige Overmagt,
atter udsat for en heftig Artilleriild og uden Dogen

35
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Understottelse, eftersom 2den Forstærknings-Bataillon
pas Grund af den heftige KanoniId, imod hvilken 'l'er
rainet i Nærheden af Chausseen ingen Dækning frem
bød, havde trukket sig mod øst, var det selvfølgelig
ikke muligt for 3die Forstærknings-Bataillon at trænge
længere frem. BatailIonens højre Fløj maatte tvertimod
snart trække sig noget tilbage, da de fjendlige Ti
railIeurer trængte frem i Bøgmose , idet de søgte at
slutte sig til den offensive Bevægelse, der paa denne
Tid, som vi snart skulle see, foretoges af den fjendlige
l ste Brigade. Klokken var omtrent 5.

Efter i Forening med 3die Forstærknings-Ba
tnillon at være passeret Højderne S. for Helligbæk og
have kastet den slesvig-holstenske 8de Bataillons For
poster tilbage havde l ste Compagni af l ste For
stærknings - Jægercorps fortsat sin Fremrykning paa
venstre Fløj af 3die Forstærknings-Bataillon, medens
Corpsets 3 andre Compagnier havde vendt sig mod
Sydost, idet de overskrede Mosen foran Rommek. Do
dør værende Forposter af den slesvig-holstenske 15de
Bataillon vege tilbage til Rømmek, hvor de søgte at
holde Stand, men dog snart bleve kastede af vore
Jægere, der satte sig fast bag Gjærderne S. for nævnte
Sted. Under en levende Ild fra vore der posterede
Skytter skred Jægercorpset nu, In. omtrent 5, til at
indlede Angrebet paa den nordlige Del af Isted, der
holdtes besat af en Del af 15de Bataillonl og pous
serede til den Ende sit 4de Compagni frem for at
angribe Byen fra den nordøstlige Side, medens 2det
og 3die Compagni skulde fortsætte Fremrykningen i
sydlig Retning, saa at Fjenden vilde see sin Retraite
truet og under denne blive udsat for en enfilerende Ild.
Som Reserve nordlig for Isted stod 2det Forstærknings
Jægercorps, og tillige i Egnen ved Rømmek 2den For
stærknings-Bataillon, der, som vi have seet, paa Grund
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af den fjendlige Kanonild havde trukket sig mod øst,
og som, da 2det Forstærknings-Jægercorps snart efter
for en Del blev inddraget i Kampen, foreløbigt forblev
som Reserve for venstre Fløj. Bataillonen modtog her
gjennem en Adjutant fra den commanderende General,
der med sin Stab havde taget Plads paa Højderne
S. for Helligbæk Kro, Ordre til at standse med
Fremrykningen, indtil General Schleppegrells Colonner
vare komne frem til Angreb; en lignende Ordre synes
delimod hverken at være tilgaaet l ste eller 2det
Forstærknings-Jægercorps.

Paa 5te Brigades højre Fløj havde lste og 2det
Compagni af 5te Forstærknings-Bataillon ligeledes strax
kastet de yderste, fjendlige Forposter og vare dernæst,
fulgte af Bataillonens Hovedreserve og af 3die Linie
Bataillon i 2den Træfning, gaaede frem imod Bagholt,
hvor det nu samlede 2det Compagni af det slesvig
holstenske 3die Jægercorps søgte at holde Stand. De
nævnte 2 Compagnier forstærkede imidlertid deres
Skyttelinie og tvang efter et kort, men levende Enga
gement. Fjenden til at opgive Skovkanten, hvornæst de
forfulgte ham gjennem Skoven og videre i sydlig Ret
ning over Bogmose, medens Bataillonens 3die Compagni
rykkede frem tæt øst om Skoven, og 4de Compagni
endnu østligere for at holde Forbindelse med den
øvrige Del af Brigaden. Forbindelsen med samme gik
dog tabt, strax efterat Bøgholt var passeret, under
Forfølgelsen af det i sydlig Retning rotirerende, fjendlige
Jægercompagni. Skoven havde allerede været vanskelig
nok at passere paa Grund af den moradsige Skovbund
og tætte Underskov, men Vanskelighederne i saa Hen
seende bleve dog langt større i den udstrakte Bøgmose,
hvor Mandskabet hyppigt gik i Vand til Knæerne og
ofte styrtede, idet det maatte springe fra Tue til Tue
for at naae frem; paa flere Steder var denne Mose
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aldeles impassabel, og kun ved den største Udholdenhed
og særdeles AnstrængeIse fra Mandskabets Side blev
en Fremrykning over Mosen i det Hele taget mulig.

Af den 3die Linie-Bataillon, der fulgte efter dels
gjennem Begholt, dels Vest om denne Skov, var det
paa yderste, højre Fløj værende 2det Compagni under
Commando af Capitain Baggesen snart kommet til at
rykke ind i 1ste Træfning og deltage i Engagementet
med en Del af de fjendlige Forposter, og da denne
fjendlige Styrke trak sig tilbage i Retning af Gammel
lund, kom Compagniet under Forfølgelsen saa langt
tilhøjre, at Forbindelsen med den øvrige Del af Ba
taillonen gik tabt. Kort efterat 3die Linie-Bataillon val'
passeret Begbolt. vare ogsaa 1ste Forstærknings-Ba
taillons 3die og 4de Compagni under Commando af
Capitain Sperling indtrufne V. fol' denne Skov under
Marchen til Engbro. Capitainen, der i Henhold til
(len ham givne Befaling var brudt op fra Bivouaken
K1. 3 om Morgenen, havde nemlig undervejs af Divi
sionens Stabschef, Oberstlieutenant Steinmann, erholdt
Meddelelse om, at 5te Brigade allerede var under
Fremrykning, og Ordre til derfor at paaskynde Marchen,
og var som Følge deraf allerede K1. 3 1/2 indtruffen
ved Helligbæk Kro, hvorfra han ved en Vejvisers Hjælp
havde taget Vejen tvers over Mosen, tildels ad den der
anlagte, fjendlige Colonnevej. Ved Capitainens Ankomst
V. for Bøghelt var det ovennævnte Compagni af 3die
Linie-Bataillon under Fremrykning ved Vejen mellem
Engbro og Garnrnellund omtrent 1000 Alen fra først
nævnte Punkt, Engbro syntes ikke at være besat af
Fjenden, og Capitainen lod derfor den ham underlagte
Styrke rykke frem i Retning af Broen. Ved at nærme
sig henimod denne blev Kjæden imidlertid heftigt be
skudt, hvorfor Compagnierne indtoge en Stilling bag
de Gjærder, som omtrent i Højde med Teglværket
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strakte sig fra Bollingsted Aa til henimod Bagbolt.
Denne Stilling var neppe indtaget, da Capitain Bag
gesens Compagni pludseligt blev kastet tilbage, heftigt
forfulgt af en overlegen fjendlig Styrke, som ved at
udvikle flere og flere Kræfter tvang det til hastigt at
retirere henimod venstre Fløj af den af Capitain Sperling
indtagneStilling. Det var 2deu Afdeling af det slesvig
holstenske l ste Jægercorps, der var ilet frem til
Understettelse for de angrebne Forposter, men hvis
videre Fremtrængen nu foreløbigt blev standset, idet
en heftig og velrettet Ild fra vore Compagnier tvang
den til at vende om og trække sig noget tilbage.

Imidlertid. havde 5te Forstærknings-Bataillon og
de 3 Compagnier af 3die Linie-Bataillon fortsat deres
Fremrykning over Begmose, og Tetecompagnierne havde
allerede KJ. henad 41/2 , omtrent samtidigt med at
Compagniet Baggesen kastedes tilbage, overskredet
Mosen henad Gammellund til under en livlig Tiraillering
med det retirerende Jægercompagni, da Situationen
pludseligt forandredes. Den slesvig-holstenske 2den
Bataillon var nemlig, da 1ste Brigade ikke havde er
holdt nogen Meddelelse om den foreløbige Standsning
af den om Aftenen befalede, almindelige Offensive, tidligt
om Morgenen brudt op fra sin Bivouak ved Lyrskov
og val' allerede KI. 4 naaet frem tæt S. for Gammel
lund, hvorfra Bataillonen efter en kort Rast, og saa
snart den erholdt Melding om det fra vor Side skete
Angreb, rykkede frem til Understøttelse for de enga
gerede Tropper og for at hævde Besiddelsen af det
Terrain, hvorfra l ste Brigades offensive Bevægelse
skulde udgaae. Strax efterat Garnrnellund var passeret.
udvikledes l ste Compagni i spredt Orden, hvornæst
det, udførende en Svingning tilhøjre og paa venstre
Fløj fulgt af 2det Compagni, paa højre af 3die Com
pagni, begge i sluttet Orden, hurtigt gik frem i nord-
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østlig Retning til Understøttelse af det haardt trængte
3die Jægercorps's 2det Compagni; Bataillonens 4de
Compagni fortsatte i al Hast Fremrykningen ad Vejen
Nord paa. Det paa hejre Fløj værende lste Com
pagni af 5te Forstærknings- Bataillon fortuaaede ikke at
modstaae det energiske og overraskende, t~dels i dets
Flanke udførte Angreb, det veg heftigt forfulgt tilbage
over Mosen, og snart maatto ogsaa Bataillonens 2det
Compagni, der paa Grund af Regnen og Tangen ikke
strax havde bemærket lste Compagnis tilbagegaaende
Bevægelse, og som nu blev voldsomt beskudt baade i
Front og Flanke af Jægerne og 2den Bataillons 3die
Compagni, der ogsaa havde udviklet sig i spredt Orden,
tiltræde Retraiten over Mosen, dog først efter en al
vorlig Modstand og efter at have lidt særdeles betydelige
Tab. Kort efter aabnede ogsaa det ved Chausseen op
kjorte, fjendlige Artilleri en meget heftig Ild mod Ba
taillonen, og da det, som sagt, paa Grund af Vejrliget
var aldeles umuligt at bedømme Fjendens Styrke, og
Faren fol' at blive aldeles omgaaet stedse blev større,
besluttede Bataillonens Commandeur, Major Dau, sig
til at gaae tilbage paa 2den Træfning, der var fol'
langt fjernet, til at Understottelse derfra kunde erholdes.
Inden Bataillonen nanede saa langt tilbage, var denne
Træfning imidlertid selv kommen i Engagement med
Fjenden.

Allerede ved de fjendlige Jægeres Angreb paa
Capitain Baggesens Compagni havde den længere mod
.ost fremrykkende Del af 3die Linie-Bataillon maattet
standse sin Fremrykning og refusere sin højre Fløj
for ikke at blive aldeles tourneret, men snart maatte
ogsaa den .øvrige, endnu sluttede Styrke gjøre Front
mod et Angreb, som pludseligt rettedes mod dets
Flanke. Medens den slesvig-holstenske 2den Batalllous
l ste og 3die Compagni i Forening med Compagniet
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af 3die Jægercorps forfulgte 5te Forstærknings-Ba
taillon over Mosen, havde nemlig 2det Compagni
trukket sig længere mod Nord og kastede sig nu efter
at have udviklet sig i spredt Orden ind paa 3die
Linie-Bataillon, omtrent samtidigt med, at Afdelingen
af det slesvig-holstenske l ste Jægercorps, nu under
støttet af det ankomne 4de Compagni af 2den Ba
tailIon, atter gik frem imod den af Capitainerne Sper
ling og Baggesen indtagne Stilling. 3die Linie-Ba
taillon, der saa sin Retraite truet, trak sig heftigt
forfulgt tilbage i nordøstlig Retning og led under denne
'I'ilbagegang betydelige Tab, da den tillige blev beskudt i
Flanken fra den sydlige Udkant af Beghelt. Capitain
Baggesens Compagni, der allerede var temmelig haardt
medtaget, havde nemlig ikke kunnet modstaae det mod
det rettede, heftige Angreb j Teglværket toges med
stormende Haand af den slesvig-holstenske 2den Ba
taillons 4de Compagni, og Fjenden udbredte sig der
efter i den nærmest samme liggende Del af Beghelt.
Derved blev ogsaa Commandoet under Capitain Sperling
pludseligt taget i Flanken, og det maatte nu ilsomt
trække sig G. 1000 Alen tilbage i nordlig Retning,
bvor det i Forening med Capitain Baggesens Compagni
tog Stilling med højre Fløj støttet til Bollingsted Aa,
medens Fjenden, navnlig 2den Batalllona 4de Com
pagni, trængte frem N. for Skoven til en tæt ved
samme liggende Højde. Klokken var da omtrent 5.

1ste Division bavde Kl. 31
2 sat sig iMarebe

fra sin Bivouakplads dog med den Modilieation i den
tagne Bestemmelse, at ikkun 6te Brigade med Divi
sionens Artilleri og Cavaleri fulgte Chausseen, medens
4de Brigade tog Vejen over Stenderup og Elmskov.
'2den lette BataiLlon, der val' i 'feten af 6te Brigade,
var netop naaet frem til Helligbæk Kro, da den ifølge
Ordre fra den commanderende General blev sendt frem
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til Understøttelse for de i Bøgmose fægtende Afdelinger.
Bataillonen trak sig strax ud fra Chausseen Vest om
Højderne og gik frem i Mosen efter at have formeret
sig i Compagnicolonner, 3die og 4de Compagni i første
Linie, førstnævnte tilhøjrc, og fulgte i anden Linie
henholdsvis af 2det og ]ste Compagni j paa den Tid,
vi have søgt at fastholde, var Bataillonen naaet om
trent i Højde med den sydlige Udkant af Beghelt.
Den øvrige Del af Divisionen beordredes til efterhaanden
at opmarchere i en Reservestilling bag Højderne S. for
Helligbæk j allerede K!. omtrent 5 blev dog ]ste lette
Bataillon og lidt senere 4de Compagni af Iste Re
serve-Jægercorps beordret frem for at standse Fjendens
Fremrykning. Omtrent samtidigt beordredes 8de Bat
teri (Mossin), der tillige med Reserveartilleriet var brudt
op fra SønderSmedeby K!. 3 Morgen og nu var naaet
frem til Popholt, til i hurtig Gangart at rykke frem
til en Stilling c. 1700 Alpn S. for Helligbæk Kro V. for
Chausseen for derfra at beskyde den over Bøgmose
fremtrængende Fjende. Det øvrig-e Iteserveartilleri op
marcherede noget senere S. for Helligbæk paa begge
Sider af Chausseen. Ved 5te Brigades tidlige Opbrud
og hurtige Fremrykning var Kampen begyndt tidligere
end forventet og allerede i fuld Gang paa en Tid,
hvor del' endnu ikke kunde ventes nogen Samvirken
mød 2den Divisions øvrige Styrke, og Overcommandoen
havde derfor afsendt en Adjutant til General Schleppe
grell for at anmode ham om af al Magt at paaskynde
Fremrykningen.

Denne Del af 2den Division var i Overensstemmelse
med den givne Disposition brudt op Kl. 11

/ 2 Morgen.
Avantgarden under Oberst Krabbe gik frem i følgende
Orden: Ad Vejen over Løjt, Damholm og igjennem
den østlige Del af Oxelbæk Skov 3die Jægercorps og
l Deling Cavaleri som venstre Sidedækning. som højre
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Sidedækning 2 Compagnier af 10de lette Bataillon
med l /Cl Deling Cavaleri over Kolonisthusene og Klap
holt Hede med Ordre til ved Klapholt atter at støde
til Hovedstyrken ; ad Mysunde Vejen endelig som For
dækning under Befaling af Oberstlieutenant Hæder 2
Compagnier af 10de lette Bataillon med 1/2 Deling
Cavaleri og 2 Granatkanoner af 5te Batteri (Dinesen),
efterfulgte af Avantgardens Hovedstyrke, nemlig 4de
Linie-Bataillon og Resten af 5te Batteri (Dinesen)
samt 1/ 2 Deling Ingenieurer. I kort Afstand fulgte
højre Colonne under OberstBaggesen i følgende Orden:
1 Deling af 4de Dragon-Regiments 3die Escadron,
12te lette Bataillon, 2 Granatkanoner af 7de Batteri
(Baggesen) og 1/2 Deling Ingenieurer, Alt under Oom
mando af Oberst Læssøe som Fører for Colonnens
Avantgarde; derefter som Hovedstyrke 2 Halvesca
droner af 4de Dragon-Regiments 3die og l ste Esca
dron, l Deling Ingenieurer, 6 Kanoner af 7de Batteri
(Baggesen) under Bedækning af 4de Compagni af 2den
Reserve-Bataillon, Resten af denne Bataillon, 5te Linie
Bataillon, 1 Deling af 4de Dragon-Regiments 3die
Escadron, 3die Reserve-Jægercorps og endelig l3de
Linie-Bataillon. Umiddelbart efter fulgte som Reserve:
2den Escadron af 4de Dragon-Regiment, l ste Reserve
Bataillon, Ilte Batteri (Just) under Bedækning af
2det Compagni af 3die Reserve-Bataillon og endelig
denne Bataillons 4de Compagni. Efterat Colonnens
Tete KI. henad 3 havde naaet det Sted, hvor Vejen
over Klapholt til -Øvre Stollik bøjer af fra Mysunde
Vej, foranledigedes tvende Gange en Standsning i Co
lonnens Marehe , først ved Afsøgningen af Klaphelt. .
som Oberst Krabbe ikke mente at burde overlade til
højre Colonne, og derfor foretoges af 10de lette Ba
tailIon, og dernæst ved Rydningen af en Barricade,
som Fjenden havde anbragt paa Mysunde Vej. General
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Schleppegrell, der med sin Stab fulgte umiddelbart
efter højre Colonnes Avantgarde, og som blev utaal
modig over disse Standsninger, sendte tvende Gange en
af sine Adjutanter frem i Teten for paa det mest ind
trængende at paaskynde Fremrykningen, ligesom ogsaa
4de Linie- Bataillon beordredes at afløse l Ode lette
Bataillon som Fordækning for Oberst Krabbes Styrke.

Da den højre Colonne naaede Højderne S. for
Klapholt, hvorfra man havde en god Udsigt over
Flensborg-Slesvig Chausseen og Egnen ved Isted,
iagttog man, at Fægtningen dersteds allerede var i
fuld Gang, ligesom der ogsaa noget senere hørtes
Kanonskud fra Mysunde Vejen, der viste, at ogsaa
Oberst Krabbes Corps var kommet i Engagement med
Fjenden. Generalen lod her den største Del af højre
Colonne defilere forbi sig, opmuntrede Soldaterne til
llmarche og til at vise Tapperhed, og det syntes umis
kjendeligt, at Generalen særligt havde sin Opmærk
somhed henvendt paa at trænge frem over Passet
mellem Isted Sø og Langsø for at søge at afskjære
de nordlig fol' Isted fægtende, fjendlige Tropper. Da
Avantgarden ankom til Ovre Stollik, blev en Patrouille
af Cavaleridelingen sendt frem igjennem Byen, og da
det fra den meldtes, at Byen ikke var besat af Fjenden,
ilede 12te lette Bataillon, opmuntret dertil af General
Schleppegrell, der med sin Stab var redet frem til Ba
taillonens Tete, tildels i rask Lob frem igjennem Byen,
efterfulgt af de 2 Granatkanoner og noget efter af de
3 Oompagnier af 2den Reserve-Bataillon samt af 5te
Linie-Bataillon, der efter Generalens Ordre bleve trukne

.frem foran Artilleriet og Oavaleriet j kort forinden
havde General Schleppegrell disponeret over den Avant
garden tildelte Oavalerideling, idet han personlig havde
befalet dennes Oommandeur, Lieutenant Orone, med sin
Deling at begive sig mod Nørre Farensted for snarest
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muligt at indhente Underretning' om, hvor langt Oberst
Krabbes Commando var naaet frem. Der blev ved
denne Tid truffet en Forandring i Dispositionen, idet
General Schleppegrell fandt det nødvendigt, at 1 Ba
taillon strax sendtes frem ad den fra Øvre Stollik i
vestlig Retning gaaende Vej og derfra videre over
Hømmek; hertil beordredes Bdie Reserve-Jægercorps
med 1/ 2 Deling Cavaleri. Af 2den Brigades øvrige 4
Batailloner skulde de 2 gaae mod Isted, do 2 mod
Passet mellem Isted Sø og Langsø, og det saaledes, at
den forreste skulde gaae mod Isted, den næste mod
Passet, den derpaa følgende mod Isted og den sidste
endelig mod Passet; heri skete dog attor en Foran
dring. Efterat 12te lette Bataillon havde passeret
.øvre Stollik for at slaae ind paa Vejen til Isted, under
Dækning af en af lste Compagni *) fremsendt Division,
opdagedes fjendlige Tropper i Terrainet henimod Isted
Sø, hvorfor Oberst Læssøe lod Bataillonen slaae ind
paa den Vej, der førte til Passet, efter at have sendt
Melding herom til General Schleppegrell, for at den
følgende Afdeling i Bataillonens Sted kunde blive di
rigeret paa Isted. Dette skete dog ikke, men saavel
2den Reserve-Bataillon som 5te Linie-Bataillon erholdt
Befaling til at gaae frem mod Passet, forcere dette og
Syd om Isted Sø at søge at komme i Forbindelse med
5te Brigade. Kl. 5 var 12te lette Bataillon naaet
frem omtrent i Højde med det lille Kratparti nordlig
for Isted Sø og var bleven indviklet i Fægtning med
de nævnte, fjendlige Tropper, nemlig det slesvig hol
stenske 4de Jægercorps, der, som vi snart nærmere

*) Den sluttede Del af dette Compagni var kommen i
Queuen af Bataillonen , da denne var kommen ind paa
en fejl Vej og derfor havde gjort omkring og var af
marcheret i omvendt Orden.
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skulle see, af General Willisen var blevet beordret til
at rykke frem .øst om Isted Sø. Medens Bataillonens
3die og 4de Compagni rykkede frem .o. for Vf'jen til
Passet for at søge at trænge Fjenden tilbage mod
Grydeskov. bavde 2det Compagni faaet Ordre til at gaae
frem V. for Vejen, støtte sin højre Fløj til Isted Sø
og rense Krattet.o. for denne j den sluttede Del af
Bataillonens 1ste Compagni dirigeredes i vestlig Het
ning nordlig for Isted Sø, hvorimod den fremsendte
Division sluttede sig til Bataillonens Hovedstyrke.

Omtrent samtidigt havde 2det Halvbatteri af det
slesvig-hostenske 6 Pds. . Batteri Nr. 4 fra en Stilling
tæt N. for Grydeskov begyndt at beskyde vore fra
.Ovre Stollik deboucherende Tropper, hvilken Ild blev
besvaret af vor Avantgardes 2 Granatkanoner under
Commando af Lieutenant Lønborg, der havde taget
Stilling c. 1500 Alen S. V. for Ovre StolIik. Paa
den Tid, vi have sogt at fastholde, vare foruden
Avantgarden endnu kun 2den Reserve-Bataillon og tiI
dels 5te Linie-Bataillon passerede gjennem .Ovre StolIik,
medens den øvrige Del af Divisionens her værende
Styrke med Undtagelse af 3die Reserve-Jægercorps,
der var slaaet ind paa Vejen til Rømmek, dels var
i Færd med at debouchere gjennem Byen, dels paa
Vejen til denne.

Imidlertid havde Oberst Krabbes Corps fortsat sin
Fremrykning mod Vedelspang, idet 4de Linie-Bataillon,
som allerede nævnt, fro. Klapbolt bavde afløst 10de
lette Bataillon som Fordækning. BataiIlonens 1ste og
2det Compagni med de 2 Kanoner fulgte Mysunde
Vejen, medens 3die og 4de Compagui under Commando
af Capitain M. Muller gik frem i :rerrainet vestlig for
samme. Klokken henad 4 ved Solens Opgang var man
naaet henimod Bøglund , da man stødte paa Fjenden,
der havde besat en Høj. hvorfra Landevejen kunde en-
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fileres, og tillige holdt 'I'errainet paa begge Sider af
samme besat. Det var det slesvig-holstenske 2det
Jægercorps, der netop var i Færd med at rykke frem
som Avantgarde for 2den Brigade, der endnu ikke
havde erholdt General Willisens Contraordre med Hen
syn til den befalede, almindelige Offensive, og derfor
var ved at debouchere fra Vedelspang. Efterat den
fjendlige Stilling i kort Tid var bleven beskudt af vore
2 Granatkanoner under Commando af Capitain Recke,
gik 4de Linie-Bataillon, navnlig dennes 1ste Compagni,
der havde Teten paa Mysunde Vejen, frem til Angreb;
Fjenden modtog imidlertid ikke dette, men gik, dog
først efter at have afgivet en levende Ild, hurtigt til
bage til Afsnittet tæt S. for Bøglund, livligt forfulgt
af Vore. Det 3die Jægercorps var nemlig paa sin
Marche fra Løjt ved denne 'rid naaet frem til den
nordøstlige Kant af Bøglund. hvor Corpsets 3die Com
pagni, der havde Teten, strar skred til Angreb paa
en derhen detacheret, mindre Afdeling af det fjendlige
Jægercorps. Under en livlig Tiraillering trængte vore
Jægere frem i Bøglund , og da Oberstlieutenant Coch
detacherede sit 2det Compagni tilvenstre mod Farensted
Gaard, opgav Fjenden, der saa sig alvorligt truet i
højre Flanke, ogsaa snart Forsvaret af Bøglund og
Nørre Farensted og trak sig tilbage til Skoven S. for
Katbæk og Højderne V. for samme; det fjendlige Jæger
corps besatte Skoven med 1 Compagni, 2 Compagnier
vare udviklede i 'I'errainet V. for samme indtil Mysunde
Vejen, medens det fjerde Compagni stod i Reserve tæt
V. for denne Vej. Efter 3die Jægercorps's Forening
med Hovedcolonnen skulde, som det vil erindres, efter
Dispositionen 1 Bataillon med 4 Kanoner og 1 Deling
Cavaleri afgaae over Nedre Stollik henimod Sønder
Farensted for at observere og ødelægge den Løbebro,
som man vidste, Fjenden havde anbragt over Langsø,
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men som man antog var beliggende i umiddelbar
Nærhed af sidstnævnte By. Sandsynligvis paa Grund
af det indtraadte Engagement blev dog denne Tanke
foreløbigt opgivet, og Oberst Krabbe lod nu sit Corps
gaae samlet frem til Angreb paa den fjendlige Stilling.
10de lette Bataillon blev atter draget frem og udviklede
sig i Compagnicolonner tilhøjre for 3die Jægercorps
med 1ste og 2det Compagni i første, 3die og 4de
Compagni i anden Linie; af Jægercorpset vare 2det og
3die Compagni i første, lste og 4de Compagni i
anden Linie. 5te Batteri (Dinesen), hvis 1ste Halv
batteri allerede noget tidligere havde chargeret mod
Fjendens Opstilling i Skoven, tog med hele Batteriet
Stilling paa Højderne omtrent 500 Alen S. for Nørre
Farensted, 2 Kanoner V. og de øvrige 6 Kanoner ø.
for Mysunde Vejen. 4de Linie-Bataillon og Halv
escadronen holdtes foreløbigt i Reserve. Klokken var
omtrent 5, og Fægtningen blev efterhaanden meget
levende. Det slesvig-holstenske 2det Jægercorps maatte
endnu stedse alene optage Kampen. Efterat en Del
af den fjendlige 2den Brigade var deboucheret fra
Vedelspang, var nemlig Oberst v. d. Tann indtruffen
med Befalingen om indtil videre at standse med Offen
siven, og Oberst Abereron havde derved fundet sig
foranlediget til at lade de allerede deboucherede Tropper
gaae tilbage bag Defileet, alene med Undtagelse af
1ste Afdeling at 7de Bataillon og det 6 Pds. Batteri
Nr. 3, hvilket sidste anbragtes i Indskjæringerne tæt
N. V. for Vedelspang.

Af vore længst mod Vest opererende Afdelinger
var Reservecavaleriet med det samme attacherede 10de
Batteri (Wegener) KJ. noget over 2 Morgen brudt
op fra Bivouaken ved Tarup til Langsted. hvor Detache
menterne ved Hjalm og Tydal stødte tiL Fra Lang
sted fremsendtes mod Bøllingsted en Avantgarde, be-
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staaende af 2den og Bdie Escadron af 6te Dragon
Regiment, 2det Compagni af lste Forstærknings-Ba
taillon, 2 Kanoner samt noget senere tillige det
Cavaleriet attacherede mindre Brotrain, Alt under
Commando af Oberstlieutenant Honnens. Da man Kl.
henad 4 nærmede sig Bollingsted, der holdtes besat af
adie Compagni af den slesvig-holstenske Jægerafdeling,
medens dennes 4de Compagni med 2 Kanoner af det
ridende Batteri stod S. for Aaen, bleve Fortroppens
Flanqueurer heftigt beskudte fra de N. for Byen lig
gende, høje Jordvolde, hvorfor Cavaleriets videre
Fremrykning standsedes, og Compagniet med Kanon
delingen beordredes frem for at kaste Fjendens Kjæde
tilbage og drive ham ud af Byen. Dette vanskelig
gjordes ikke lidet ved Beskaffenheden af Tenainet, der
stiger jevnt mod Byen og, som sagt, var gjennem
skaaret af adskillige meget høje Jordvolde, ligesom og
saa Byens Tilgange vare barricaderede, og de nærmeste
Huse indrettede til Forsvar. Med udmærket Raskhed
kastede dog det for en stor Del i Kjæde opløste Com
pagni under Capitain Gørtz de fjendlige Skytter tilbage
fra Hegn til Hegn, medens samtidigt de 2 Kanoner
under Lieutenant Lunn fra en Stilling c. 2000 Alen
fra Byen beskøde de sluttede, fjendlige Afdelinger, der
viste sig. Kl. omtrent 5 val' Fjenden kastet ind i
Byen, men her blev Modstanden stærkere, og der ud
viklede sig efterhaanden en meget levende Kamp, under
hvilken vore 2 Kanoner, der vare rykkede c. 600
Alen længere frem, beskøde de Guarde, i og bag hvilke
Fjenden holdt sig,

o Fra Kl. noget før a Morgen havde Oberst
Schepelems Brigade staaet færdig til Afmarche paa
Allarmpladsen N. for Sollerup, og Marcheordenen var
bleven fastsat til den samme som ved Opbrudet den
foregaaende Dags Morgen. Da der fra Forposterne var
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indløbet Melding om, at Hanning var besat af Fjenden,
blev imidlertid 8de Linie-Bataillon , efterat den af
brudte Bro over Jerrisbæk .ø. for Sollerup var bleven
istandsat af Brotrainet, beordret til at gaae frem over
førstnævnte By og ved at true Fjendens højre Flanke
søge at lette Forceringen af Solbro. Strax efterat Ba
taillonen var afmarcheret, rykkede 1ste Jægercorps med
l Deling Husarer og 2 Kanoner under Lieutenant
Petersen og noget senere fulgt af 6te Linie-Bataillon
som Soutien samt Brotrainet og Ingenieurafdelingen
frem mod Solbro, hvor Corpsets lste Compagni, der
havde Teten, KJ. henad 4 kom i Engagement med de
fjendlige Forposter, del' holdt den østlige Tranebred
besat og havde antændt Broen. Dennes Brand var
dog endnu ikke saa langt fremskreden, at den umulig
gjorde enhver Passage, og under en levende Ild fra
vore paa begge Sider af Broen udviklede Tirailleurer
og fra de 2 Kanoner under Lieutenant Petersen, hvem
det lykkedes fra en ham anvist Stilling bag Passet at
komme til at beskyde det fjendlige Infanteri paa Viser
skuds Afstand, stormede en Division af Compagniet,
ført af Lieutenant Ludvigsen. frem over de brændende
Brobjælker og satte sig fast paa den østlige 'Irene
bred. Den øvrige Del af Compagniet fulgte strax
efter, ligesom noget senere efterhaanden Corpsets andre
Compagnier, og den fjendlige Styrke veg tilbage mod
Korsvejen .ø. for Solbro, hvor den blev optaget af det
der opstillede 2det Compagni af 3die Bataillon, og
hvor ogsaa det til Forsvaret af Treneovergangene af
givne Halvbatteri imidlertid havde taget Stilling og
aabnet Ilden mod vore Tropper. Vore 2 Kanoner, der
bleve forstærkede med Batteriets Granatkanondeling
under Sergent Bøwig, besvarede med Kraft Ilden, og
under denne Artillerikamp paabegyndte Ingenieuraf
delingen Istandsættelsen af Broen, ligesom ogsaa Bro-
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trainet skred til at slaae en Bro noget sydligere paa
det Dagen forud dertil udsete Sted, hvortil anvendtes
tvende Brofag med en Ponton som Underlag. Skjøndt
disse Arbejder tildels maatte udføres under den fjend
lige Ild, fuldendtes de dog i meget kort Tid, og Kl.
omtrent 5 kunde Brigadens øvrige Afdelinger allerede
begynde at debouchere over Trenen, omtrent til samme
Tid som Fjenden af l ste Jægercorps blev tvunget til
at opgive sin Stilling og gaae tilbage i østlig Retning i
de 2 Kanoner under Lieutenant Petersen fulgte efter
Jægercorpset over den istandsatte Bro, medens Granat
kanondelingen fra sin Stilling beskød den retirerende
Fjende. - 8de Linie-Bataillon havde maattet vade over
Trenen i Bataillonens Skytter, der under Major Ponta
vices Commando vare sendte forud, havde snart renset
Hanning, men vare dernæst komne i et livligt Engage
ment med de ved Skolen placerede, fjendlige Forposter,
der, understøttede af den i Nærheden staaende For
postreserve , gjorde kraftig Modstand og sagte at for
svare den der værende Overgang over Bollingsted Aa,
hvor Broen var bleven stukket i Brand. Efterat 8de
Linie-Batalllens Hovedstyrke var naaet frem, lod Oberst
lieutenant Lemmich imidlertid Kjæden forstærke med
l Peloton af hvert Compagni, og det lykkedes nu at
bryde Fjendens Modstand og kaste ham tilbage i Ret
ning af Jydbæk j paa den Tid, vi have søgt at fastholde,
var Fjenden kastet tilbage omtrent til den Vej, der
fra Esperstoft farer til Bollingsted. Af det Infanteri,
som General Willisen havde bestemt til Forsvaret af
'I'reneovergangene , havde hidtil alene 1ste Afdeling af
Bdie Bataillon deltaget i Kampen. Ifølge General
Baudissins Befaling var nemlig den slesvig-holstenske
4de Bataillon KI. 4 om Morgenen afmarcheret fra sin
Bivouak vedJydbæk over Friedrichsaue til Gammellund.
og' 3die Bataillon havde erholdt Ordre til saavidt

36
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muligt at holde sin 2de11 Afdeling intakt og lade den
stode til Brigaden, medens l ste Afdeling med de 4
Kanoner og 1/'l Escadron befaledes, om fornødent, lang
somt at trække sig tilbage over Jydbæk. Den først
nævnte Afdeling havde, sandsynligvis paa Grund af
denne Ordre, gjort en tilbagegaaende Bevægelse, men
indtog, da Kampen efterhaanden udviklede sig, en
Stilling bag Afsnittet ved Stokvad Bro, hvor den senere
maatte drages med ind i Fægtningen for at understøtte
den 1ste Afdeling. Om Grunden til den af General
Baudissin foretagne Forandring i General Willisens
Bestemmelse foreligger ingen bestemt Oplysning, dog
synes det, at man noppe har ventet nogen Forcering
af Treneovergangene fra vor Side, og at man derfor
har anset det rettere at anvende en storre Del af Bri
gadens Styrke til den offensive Bevægelse over Begbolt
mod Helligbæk, der var befalet i Dispositionen, og
angaaende hvis foreløbige Standsning General Baudissin,
som allerede tidligere omtalt, ikke bavde erholdt nogen
1\1 eddelelse.

Heller ikke de øvrige, fjendlige Hovedafdelinger
havde erholdt nogen sandan Meddelelse, forinden Slaget
allerede var begyndt; de vare ganske tidligt om Mor
genen brudte op fra deres Bivouakpladser og havde sat
sig i Marche henimod de Punkter, hvorfra den befalede,
offensive Bevægelse skulde udgaae. Den slesvig-hol
stenske 3die Brigade var saaledes allerede KI. 2 om
Morgenen brudt op fra sin Bivouak ved Bjerent imod
Gulholm , med Undtagelse dog af Batteriet, der ikke
kunde benytte Vadestedet over Langsø og derfor tog
Vejen over Ny Bjerent for over Grydeskov atter at
støde til Brigaden i Egnen om Stollik. Brigadens In
fanteri passerede Langsø over Løbebroen, medens Esca
dronen benyttede Vadestedet, og RI. 4 om Morgenen
stod Brigaden N. for Langsø, beredt til Fremrykning,
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da Oberst v. d. Tann overbragte den Ordren til først
at rykke videre frem, naar nærmere Befaling dertil
indtraf, eller Signal dertil gaves ved Bavnernes An
tændelse. - Den S. for Kathrineskov bivouakerende
Hovedstyrke af den slesvig-holstenske 4de Brigade
havde med Undtagelse af de 4 Kanoner af det 6 Pds.
Batteri Nr. 4, der vare blevne afgivne til Understøt
telse for 4de Jægercorps ved Forsvaret af Grydeskov,
Kl. 4 om Morgenen sat sig i Marche mod Isted og
havde efter at have erholdt Meddelelse om den fore
løbige Standsning af den offensive Bevægelse gjort
Holdt ved den nordlige Del af Isted Skov. Her blev
12te Bataillon Kl. omtrent 41/'1. af Oberst v. d. Tann
beordret at afmarchere i vestlig Retning til den Vej,
som fra Gammellund fører til Chausseen, for at dække
det der opkjørende Artilleri og søge Forbindelse til
vejebragt med l ste Brigade, hvilken paa den Tid jo
maatte synes stærkt truet ved vore Troppers Frem
rykning over Begmose. Efter at have erholdt nær
mere Ordre directe fra den commanderende General,
der holdt ved Hvilehøj tæt ved Chausseen, tog Ba
taillonen, formeret i 2 Linier med en Afdeling i hver,
Stilling ved den ovennævnte Vej tilvenstre for de der
steds opkjørte 4 Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr.
l , - Det slesvig-holstenske Reservecavaleri med det
ridende Batteri, der, som det vil erindres, for den
25de var blevet stillet under General Baudissins Com
mande, havde af ham Kl. 4 om Morgenen erholdt
Befaling til at tage Stilling sydlig for Gammellund
og der afvente nærmere Ordrej da det der værende
sumpige Terrain imidlertid ikke tillod Escadronerne
at opmarchere, holdt det til den af os fastsatte Tid i
l\Iarchecolonne paa selve Vejen. - Af ReserveartilIeriet
endelig holdt den Del deraf, som endnu ikke var
kommen til Anvendelse, i Egnen af Isted Kro.

36*
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Klokken var omtrent 43/4, da General Willisen
besluttede sig til at gaae over til den tilsigtede Offen

Genoral WIIIi- sive og derfor gav Befaling til den nærmeste Bavnes
øen giver slne
'I'rcpper Ordre Antændelse, Motivet til denne Beslutning siges i
til nt tage af, l 'Il' , b' 'l"")

fooslvoo; - Genera WI Isens Bdie Armee eretmng (see Bl ag I
S Ingets vldere '.

Gnog IndIII at have været den Omstændighed, at vore Tropper
~I.MOo~~~~~t havde angrebet og taget Grydeskov, og at en stor Del

af vore Kræfter vare blevne dirigerede i denne, som
det forekom, meget farlige Retning j at dette ikke kan
forholde sig saaledes, vil fremgaae af den ovenfor givne
Fremstilling af Situationen Kl. 5 om Morgenen, og Mo
tivet til Beslutningen maa vel derfor snarere søges i
den stedfindende Kamp i Bøgmose og· den af den sles
rig-holstenske l ste Brigade dersteds paa denne Tid
tagne Offensive. Allerede Antændelsen af den næste
Bavne udeblev imidlertid, og en Officer af Staben maatte
sendes derhen fol' at bringe Sagen i Orden j endel Tid
gik derved tabt, og først RI. c, 5 1

/ 4 iagttog man ved
den slesvig-holstenske 3die Brigade det givne Signal til
Offensiven. Ved den slesvig-holstenske 2den Brigade
bemærkede man derimod aldeles ikke Signalet, og skjøndt
der fol' Sikkerheds Skyld, samtidigt som Signalet gaves,
var blevet sendt mundtlige Ordrer til de paagjældende
Brigader, blev derfor denne Brigade, fra hvilken efter
den oprindelige Plan den offensive Bevægelse skulde
være udgaaet, efter Sagens Natur netop den, del' senest
erholdt Underretning om den tagne Beslutning j levrigt
synes det, som om man allerede ved Bestemmelsen om
at benytte Bavnerne som Signal for Offensivens Be
gyndelse tildels hal' opgivet Tanken om at lade denne
Bevægelse foregaae i en bestemt Rækkefølge fra højre
Fløj, - Hvad den slesvig-holstenske 4de Brigade an
gnaer, da havde det 4de Jægercorps, hvem Forsvaret
af Grydeskov og Overgangen over Isted Sos Afløb til
Langse specielt val' blevet overdraget, og som til den
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Ende allerede fra den tidlige Morgenstund holdt Ter
ralnet N. for Skoven besat, stras efterat Beslutningen
om Offensiven toges, erholdt Ordre til at gaae frem
i nordlig Retning langs den østlige Side af Isted Sø j

det var herved, som vi bave seet, kommet i Engage
ment med 12te lette Bataillon. Ved den specielle Be
stemmelse, der saaledes var givet det nævnte Corps,
og ved 12te Bataillons Bortcommando var Brigadens
Styrke af Infanteri reduceret til 2 Batailloner, og
Brigadecommandeuren, Oberst Garrelts, synes derved
at blive faaet Betænkelighed ved med den saa meget
svagere Styrke al. skride til Udførelsen af den ham
stillede Opgave, at debouchere frem over Isted, bvor
Kampen allerede var i fuld Gang, for derfra at gaae
over Rømmek mod Østspidsen af Elmskov. Først efter
gjentagne Ordrer, og efterat det ved Brigaden værende
Halvbatteri af Oberst v. d 'I'ann var blevet dirigeret
frem mod Isted for at understøtte Bevægelsen, bleve den
slesvig-holstenske 13de og 14de Bataillon satte i Marehe
henholdsvis ad den østligere og den vestligere mod
.Isted forende Vej . Klokken var da omtrent 6, over l
Time var forløben, og i den Tid havde imidlertid Si
tuationen ved Isted væsenligt forandret sig.

Vi forlode 1sle Forstærknings-Jægercorps under
Fremrykning mod Isted. Efter en alvorlig Kamp var
det lykkedes Cerpsets 3 der fægtende Compagnier samt.
3die Compagni af 2det Forstærknings-Jægørcorpa under
Capitaiu Falkenskjold , del' efter Heqvisition var sendt.
frem til Forstærkning paa l ste Træfnings venstre Fløj.
KJ. omtrent 51

/ 2 at kaste Fjenden ud af Afsnittet N.
for Isted Bækken i den Ijendlige 15de Bataillons 4de
Compagni val' under denne Kamp blevet nødsaget til
at trække sig tilbage langs den østlige Kant af lsted
Sø, hvorimod Bataillonens øvrige Styrke satte sig fast
i det sydlige Afsnit af Isted, hvor enkelte af Husene
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tildels vare blevne indrettede til Forsvar. Medens
2det Compagni af l ste Forstærknings-Jægercorps holdtes
tilbage N. for Isted Bækken for at holde Forbindelsen
med Tropperne ved Chausseen, fortsattes Angrebet
paa Byen, under hvilket vore Tropper bleve heftigt be
skudte af det fjendlige Granatkanon-Batteri. Fjenden
holdt en Tid Stand, men da flere af Husene bleve
skudte i Brand ved Geværbrandraketter, og vore Ti
railleurer efterhaanden trængte frem over Vandløbet,
trak den fjendlige Bataillon, der synes at have været
temmelig stærkt medtaget og tildels at have manglet
Ammunition, sig tilbage gjennem Byen. Under den
sidste Del af Kampen havde Commandeuren for 2d('t
Forstærknings-Jægercorps, Major Lange, ladet sine 3
i 2<1en Træfning værende Compagnier tage Stilling tæt
N. for Overgangen over Isted Bækken j 2den Forstærk
nings-Bataillon stod længere tilbage som Reserve. Det
var ved denne Tid, at don slesvig-holstenske ] 3de og
] 4de Bataillon ankom foran Isted, i Nærheden af
hvilken By de 4 Kanoner af det 6 Pds, Batteri Nr. 4
vare kjørte op, men efter nogle faa Skud paa Grund
af den heftige 'I'irailleurild atter maatte protse paa og
trække sig tilbage til i Nærheden af det 24 Pds.
Granatkanon-Batteri, hvor det stil/ede sig som Reserve.
Af de to Infantericolonner riaaede ] 4de Bataillon først
Isted; den optog 15de BataiIlon, trængte rask frem
igjennem Byen og kastede vore del' engagerede Tropper
tilbage over Vandløbet til Byens nordlige Afsnit. Den
slesvig-holstenske 13de Bataillon var allerede ved sin
Ankomst henimod den sydostlige Indgang af Isted
bleven heftigt beskudt af vore ved Isted Bækken pla
cerede Tirailleurer. En Udvikling i det aabne, morad
sige Terruin mellem Isted By og So fandtes ikke til
raadelig, og Bataillonen fulgte derfor efter 14de ad
den gjennem Byen forende Vej, ad hvilken 15de Ba-
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taillon samtidigt trak sig tilbage. Den derved foran
ledigede, store Sammenhobning af Tropper fremkaldte
endel Forvirring, der endmere forøgedes, da Troppe
massen foruden at være udsat for vore 'l'irailleurers Ild
ogsaa snart blev stærkt beskudt af vore 2 Granat
kanoner under Lieutenant Lønborg, der, som vi snart
nærmere skulle see, havde taget Position ved det
nordøstlige Hjørne af Isted Sø. For nogenlunde at
raade Bod paa Forviningen og om muligt aflede vore
Tirailleurers Ild fik en Afdeling af l3de Bataillon
Ordre til at besætte den sydøstlige Del af Byen og
optage Kampen med vore 'I'irailleurer, en Foranstalt
ning, der dog ikke synes at have frugtet meget. Imid
lertid havde 14de Bataillon søgt at debouchere frem
over lsted Bækken, men Forsøget mislykkedes ganske
paa Grund af vore Troppers concentriske Ild, idet ikke
alene 2det Forstærlmings-Jægercorps, men ogsaa en
ny Afdeling, 3die Beserve-Jægercorps,' nu grebe ind i
Kampen. Commandeuren for sidstnævnte Corps, Major
Gosch, der af den Skydning, der under Marchen hørtes
fra Egnen mellem -Øvre Stollik og lsted Sø, maatte
slutte, at den fremrykkende 2den Brigade var kommen
i Engagement, og under disse Omstændigbeder ansaa
et Nord fra paa lsted udført Angreb som det bedste
Middel til at understøtte Brigadens Fremrykning mod
Defileet mellem Isted Sø og Langsø, havde derfor strax
efter at være naaet til Rømmek, hvor ban lod sin Cavaleri
afdeling forblive, udviklet Corpset til Fægtning i Com
pagnicolonner med fremsendte Blænkere og var rykket
frem vestlig for 2det Forstærknings-Jægercorps's- Stil
ling. Da Fjenden veg for den heftige Ild, lede
Major Lange og Major Gosch deres Corpser gaae over
til Angreb. Vore Jægere stormede over Broen og
trængte frem i Byen under en heftig Kamp fra Hus
til Hus, hvorved en Mængde Fanger faldt i deres
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Hænder; mindre Afdelinger af l ste Forstærknings
Jægercorps sluttede sig til under Angrebet, ligesom
ogsaa paa venstre Fløj Compagniet under Capitain
Falkenskjold brod frem over Isted Bækken i Nærheden
af dens Udløb i Isted So. Under vore Troppers hef
tige Angreb var Forvirringen blandt den i Isted
sammenhobede, fjendlige Troppemasse snart gaaet over
til en fuldstændig Panik. 13de Bataillon, hvis Com
mandeur blev saaret, opløste sig for Størstedelen og
flygtede Syd paa, ligeledes en betydelig Del af 14de
Bataillon, saa at den Styrke, der var i directe Kamp
med vore Jægere og efterhaanden blev kastet ud af
Byen i sydvestlig Retning, først 700-800 Alen fra
denne kunde blive optaget af en TirailJeurlinie, som
man med meget Besvær havde faaet placeret bag de
der værende Hegn; først henimod Isted Skov lykkedes
det efterhaanden atter for Størstedelen at samle de
flygtende Skarer, Ogsaa paa vor Side havde den hid
sige Fægtning medført betydelige Tab, ligesom det ikke
havde kunnet undgaaes, at Compagnierne bleve endel
adsplittede og sammenblandede; om et fortsat Angreb
paa den fjendlige Stilling ved Isted Skov kunde der
under de givne Omstændigheder foreløbigt ikke være
Tale, og de 2 Jægercorpser indskrænkede sig derfor
til at indtage en Stilling bag Hegnene sydlig og syd
vestlig for Isted, 3dio Reserve-Jægercorps længst mod
Vest, i hvilken de under stadigt Engagement besluttede
at afvente vore øvrige Troppers Fremrykning. Klokken
var da omtrent 7'/4.

Den Deroute, hvori de fjendlige Tropper vare
komne og ikke mindst den Afdeling af l3de Bataillon,
der havde besat den sydøstlige Del af Isted og saaledes
kun havde været lidet berort af den egenlige Kamp,
og som ikke gjorde det muligt at standse de Flygtende
for henimod Jsted Skov, synes kun af finde sin rette
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Forklaring ved de Begivenheder, som imidlertid vare
forefaldne ved Passet mellem Isted Sø og Langsø.
Vi forlode 2den Divisions højre Colonne i Færd med at
debouchere gjennem Øvre Stollik, medens dens Avant
garde var kommen.i Engagement med det fremrykkende
slesvig-holstenske 4de Jægercorps. Umiddelbart efterat
3die Reserve-Jægercorps var blevet dirigeret ad Røm
mek til, red General Schleppegrell med sin Stab igjen
nem .øvre Stollik, fulgt af de 6 Kanoner af 7de
Batteri (Baggesen) med dets Kanonbedækning , Inge
nieurdelingen og lidt senere af de 2 Halvescadroner.
Saasnart Batteriet havde passeret Byen, erholdt det af
General Schleppegrell personlig Ordre til i Trav at
rykke frem til en Stilling tilhøjre af Vejen lidt N. .ø.
for det Sled, hvor Lieutenant Lønborgs Kanoner stode,
hvorpaa Batteriet protsede af og kort derpaa, Kl. om
trent 51

/ 2, efterat Ingenieurdelingen med beundrings
værdig Hurtighed bavde kappet de levende Hegn, der
hindrede Skydningen, aabnede Ilden mod de foran
Grydeskov opkjørte 4 fjendlige Kanoner. Det fjendlige
Artilleri besvarede strax Ilden, men uagtet Skuddene
vare meget vel rettede, foraarsagede de dog ikke nogen
Skade, og snart var det bragt til Tavshed og trak sig
tilbage bag Skoven. Batteriets Ild maatte derfor til
dels ophøre og blev kun meget langsomt og med en
kelte Skud fortsat, naar del' fandtes Lejlighed til at
anbringe saadanne mod det ved Grydeskov fægtende,
fjendlige Infanteri. Ingenieurdelingen var imidlertid
af Brigadecommandeuren, Oberst Baggesen, bleven be
ordret til at danne Deboucheer, ligesom Cavaleriet,
der endnu var under Fremrykning fra .øvre Stollik,
havde erholdt Befaling til at opmarchere paa Marken
bag Kanonbedækningen.

Den af 12te lette Bataillon tagne Offensive havde
hurtigt bragt det slesvig-holstenske 4de Jægercorps, der
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saa sig truet i højre Flanke, til at standse med
sin Fremrykning, og det varede ikke længe, inden det
udelukkende saa sig indskrænket til Defensiven, da nu
ogsaa 2den Reserve-Bataillon naaede frem og begyndte
at deltage i Kampen, idet den med sit l ste Compagni
gik frem ad Vejen til Passet og med sit 2det Com
pagni V. for denne, medens 3die Compagni foreløbigt
fulgte som Reserve; Bataillonens 4de Compagni var,
som det vil erindres, afgivet til Bedækning for Batteriet
Baggesen. Fægtningen var meget heftig, det fjendlige
Jægercorps holdt sig en Tid i det lille Krat B, for
Isted So og i Højde med samme, men da Vore trængte
stedse stærkere frem imod dets venstre Fløj og navnlig
langs Isted Sø, opgav Fjenden KI. omtrent 53 / 4 sin
Stilling og gik tilbage til Grydeskov, hvis Lisiere saa
velsom Defileet stærkt besattesj det fjendlige Halvbatteri
tog efter at være gaaet tilbage bag Deflleet Stilling c.
700 Alen S. for dette, V. for Vejen til Katbrineskov;
længere tilbage ved Ildkanten af nævnte Skov havde
det 6 Pds, Batteri Nr. 2 taget Stilling, da det pan
Grund af Forholdene havde maattet opgive ethvert
Forsøg paa at iværksætte den befalede Tilslutning til
sin mod Stollik fremrykkende Brigade. Imidlertid vare
do 2 Granatkanoner under Lieutenant Lønborg, der
omtrent paa den Tid, den øvrige Del af Batteriet var
naaet frem i Stilling, havde faaet Befaling til at følge
Avantgardens Bevægelser, under Bedækning af den til
stedeværende Del af 12te lette Bataillons l sto Com
pagni rykkede frem til en dem anvist Stilling ved det
nordøstlige Hjørne af Isted Sø, hvorfra de aabnede
Ilden mod Passet og navnlig mod det fjendlige Halv
batteri i det var fra denne Position, at de ogsaa endel
senere, som vi have seet, beskode de i Isted By frem
trængte fjendlige Troppernasser. Oberst Læssøe traf
nu de nødvendige Forberedelser for at gaae frem til
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Angreb paa den fjendlige Stilling, men forinden dette
Angreb kunde udføres, fandt Avantgardens tappre og
indsigtsfulde Commandeur sin Død, idet ban uden at
ændse den fjendlige Tirailleurild var redet op paa en
Høj for derfra at holde .øje med de anordnede Be
vægelser. Tabet blev saameget mere føleligt, som det
ikke kunde undgaaes, at den overordnede Ledelse paa
dette Punkt af Kamppladsen derved i det Mindste for
en 'Fid gik tabt; efter Oberstens Fald overtog Capitain
U. K. Møller foreløbigt Commandoen over 12te lette
Bataillon. Imidlertid var ogsaa 5te Linie-Bataillon
ankommen til Højderne ø. for Isted Sø, efterat den
allerede noget forinden efter Anvisning af en af Divi
sionens Adjutanter bavde fremsendt sit ] ste Compagni
for at søge at komme i F,lanken paa det dengang
endnu foran Grydeskov placerede, fjendlige Artilleri;
dette Compagni blev derved snart indviklet i Kamp
med det fjendlige Jægercorps's hejre Fløj. Skydning
hørtes ved den Tid ogsaa ved Øvre Stollik, men da
der ikke indløb nogen ny Ordre fra General Schlep
pegrell, der netop da befandt sig i Nærheden af Ba
taillonen, maatte dennes Commandeur , Major Biilow, ·
fremdeles ansee det for at være af største Vigtighed,
at der snarest blev skredet til Udførelsen af den ham
stillede Opgave, at medvirke til Passets Forcering OlT

Syd om Isted Sø at søge at komme i Forbindelse
med vore over Isted By fremrykkende Tropper. Majoren
lod derfor Bataillonen yderligere udvikle sig, idet
2det Compagni sendtes frem tilhejre og 3die Com
pagni mellem dette og l ste, medens 4de Compagni
dannede Hovedreserven. Kl. omtrent 01

/ 4 gik man
over til Angreb paa Skoven, til hvilket saavel 12te
lette Bataillon som 2den Heserve-Bataillon sluttede sig;
Skovkanten toges med stormende Haand, og Fjenden
maatte stærkt trængt trække sig tilbage dels over
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Capitain Møller havde befalet at følge 5te Linie-Ba
taillons Bevægelser, dannede Reserven, og umiddelbart
efter den fulgte de 3 Compngnier af 2den Reserve
Bataillon. Under Fremrykningen bleve vore 'I'ropper,
som allerede omtalt, beskudte fra det i den nordøstlige
Udkant af Isted Skov placerede Artilleril ligesom de
ngsaa snart kom i et levende Engagement med det fra
lsted By retirerende, fjendlige Infanteri. Kl. omtrent
7 vare vore Tropper i fuldstændig Besiddelse af Pla
teauet, det val' saaledes lykkedes dem i en forholdsvis
kort Tid at lose den dem foreløbigt stillede Opgave,
og de afventede nu i den af dem indtagne Stilling, at
en af vore HærafdeJinger skulde rykke frem over
Isted. . En længere 'l'id hengik imidlertid, ingen Af
deling saaes at komme frem over Isted, og
Kampen ved -Øvre Stollik syntes at have taget en
saadan Udvikling, at det ikke skjonnedes muligt ved
Sendebud ad den Vej, man var kommen, at opnaae
Forbindelse med vore ovrige Tropper. Major Bulow
begav sig derfor personlig til Isted By for at meddele
de der værende Afdelinger, at Plateauet fuldstændigt
var i vor Magt, og for at der kunde blive givet de
længere tilbagestanende Afdelinger fornøden Avis. VeJ
og foran Isted By traf Majoren paa 2det Forstærk
nings-Jægcrcorps's 3die Compagni under Capitain
Falkenskjold , der, da han fik at vide, hvorledes For
holdene vare, rykkede frem til en af 5te Linie-Ba
taillon besat Mergelgrav og nu deltog i Fægtningen
dersteds; Majoren erfarede tillige, at saavel den øvrige
Del af det nævnte Jægercorps som 3die Reserve
Jægercorps vare passerede Byen, men at de holdt sig
længere vesterpaa.

Endnu KJ. 6 havde General Willisen næret det
bedste Haab om et lykkeligt Udfald af sine offensive
Operationer. Omtrent ved denne Tid blev 12te Ba
taillon sendt frem til Understøttelse for 2den Bataillon
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i Bøgmose , hvor Fægtningen, som vi snart nærmere
skulle see, endnu stedse holdt sig ved Teglværket og
N. for den Vej, som gjennemskjærer Mosen, og noget
forinden havde Reservecavaleriet gjennem dettes Stabs
chef, RitmesterKeudell, erholdt Befaling til saavidt muligt
at drage Avantgarde-Brigadens og l ste Brigades Ca
valeri til sig og med det saaledes samlede Cavaleri og
6 Kanoner af det ridende Batteri at sætte sig i Marche
mod Hanning for efter Omstængighederne at operere
defensivt eller offensivt; nogen Melding om Begiven
hederne paa venstre Fløj var indtil da ikke indløben.
Generalen afventede nu kun 4de Brigades Debouchering
for ogsaa at lade Avantgarde - Brigaden, hvis ved
Ohausseen værende Infanteriafdelinger i Overensstem
melse med den oprindelige Disposition for endel vare
blevne trukne længere tilbage modlsted Kro, paany bryde
frem. Skuffelsen var derfor stor, da den forventede
Debouchering ikke alene udeblev, men 13de 'og 14de
Bataillon tvertimod i uordenlig Flugt kastedes tilbage
mod Isted Skov - en Flugt, som Generalen selv var
Vidne til, og som trods hans personlige Bestræbelser
ikke let lod sig hæmme - samtidigt med, at 4de
Jægercorps maatte trække sig tilbage til den sydlige
Del af Kathrineskov , saa at dennes nordlige Del og
Plateauet S. fol' Isted Sø kom i vore Troppers Hænder.
Faren for et Gjennembrud af Stillingens Centrum syntes
at være overhængende, saameget mere som det taagede
og regnfulde Vejrlig ikke tillod at dømme om vore
her frem trængte Troppers St.yrke , og en Reserve af
Infanteri ikke havdes , Efterretninger fra 2den Brigade
vare endnu stedse ikke indløbne, hellervikke fra 3die
Brigade, men det manglede ikke paa Rygter om et
denne sidste tilstødt, alvorligt Uheld, der syntes at be
kræftes derved, at det var blevet muligt for vore
Tropper at sætte sig i Besiddelse af Defileet mellem
Isted Sø og Langsø, og endelig syntes ogsaa Fægt-



574

ningen paa venstre Fløj i og ved Bøgmose at tage en
mindre gunstig Vending. Under disse Omstændigheder

General wIlI18°"troede General Willisen at maatte opgive Slaget og kunmener at mnoUc
opgive Slaget, at holde Stillingen saalænge som nødvendigt for at

kunne udføre en ordnet Retraite, Avantgarde-Brigaden
fik Befaling til at gaae tilbage til Stillingen tæt foran
Isted Skov og maatte afgive l ste Afdeling af 8de
Bataillon, del' ligesom ogsaa en Afdeling af 14de Ba
taillon blev sendt til Forstærkning af 4de Jægercorps;
l ste Brigade tillagdes Ordre til at trække sig tilbage
til Amholt So og der indtage en concentreret Stilling
foran Lyrskov ; sammesteds hen dirigeredes ligeledes
Iteserveeavaleriet , 12te Bataillon og det 24 Pds.
Granatkanon-Batteri, hvilket sidste allerede ved vore
Jægeres Fremtrængen over Isted val' blevet nødt til at
opgive sin Stilling; Prinds Friedrich af Augustenborg,
del' saavelsom Hertugen af Augustenborg val' tilstede
paa Kamppladsen, afgik til 2den Brigade med Melding
om de betænkelige Forhold i Centrum og med Ordre
til Oberst Abereron om at handle efter eget Skjøn;
endelig beordredes det paa Falkenberg værende Hoved
qvarter at afgaae til Slesvig.

Fægtningen ved Chausseen havde i den forløbne
'I'id været stanende og havde I især efterat den slesvig
holstenske Avantgarde-Brigades Infanteriafdelinger fol'
Størstedelen vare blevue trukne nærmere mod Isted
Kro, hovedsagelig indskrænket sig til en Artillerikamp.
Vort ved Chausseen fægtende Infanteri havde paa Grund
af den voldsomme Artilleriild heller ikke da forniaaet
at trænge længere frem, Bdie Forstærknings-Bataillon
havde tvertiæod efter en Tid lang at have udholdt
denne Ild maattet trække sig noget tilbage .ostlig for
Chausseen; ikkun et lille Antal Folk I deriblandt en
mindre Afdeling af Bataillonens 4de Compagni under
Lieutenant E. Nielsen var forblevet ved Sortehej , hvor
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det fandt Dækning i de der anbragte Indskjæringer.
Noget senere, da Mandskabet var blevet nogenlunde
rallieret, og de paa Grund af det betydelige Antal
faldne og saarede Officerer rystede Commandeforhold
saavidt muligt vare blevne retablerede, gik Bataillonen
dog atter frem og tog Stilling, men noget mere østlig
og saaledes , at Skyttekjæden besatte et Hegn omtrent
i Højde med den nordligste Del af Isted, medens de
4 Compagnicolonner placeredes i en der værende Slugt.
lover 2 Timer havde Batteriet Marcussen alene ud
holdt Kampen med det overlegne, fjendlige Artilleri,
der tilmed stod i dominerende Stillinger, medens Bat
teriets Piecer paa Grund af Terrainforholdene maatte
staae med smaa Intervaller og dets Forstillinger
grupperede, hvorved saavel Mandskabet som Hestene
og Materiellet meget exponeredes; Batteriet blev da
forstærket ved det 12te Batteri (Lund), der tog Stilling
ved Siden af det og noget senere for en kort Tid
frempousserede 4. Piecer til Assistance for de 2 til
venstre af Chausseen placerede Piecer af Batteriet
Marcussen, mod hvilke flere fjendlige Kanoner meldtes
at være i Opmarche, Vore Batteriers Ild rettedes
navnlig mod det 12 Pds. Batteri Nr. 2, som derved led
betydelige Tab baade af Mandskab og Heste; en Am
munitionsvogn, der var ført frem til 4 af dette Bat
teris Kanoner, som vare blevne frempousserede V. for
Chausseen nogle hundrede Alen foran det andet Halv
batteris Stilling, blev sprængt i Luften, hvorfor disse
Kanoner, der snart havde bortskudt al deres Ammu
nition, bleve nødsagede til at gaae tilbage, og allerede
noget forinden vare 2 af det andet Halvbatteris Ka
noner blevne saa stærkt beskadigede, at do for en Tid
maatte forlade Fægtningslinien. Ogsaa paa vor Side
var Tabet ikke ringe, navnlig ved Batteriet Mareussen,
og dette Batteri havde desuden under en Del af

37
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Kampen været meget udsat for Ilden af fjendlige
Jægere, som i Bogmose nærmede sig Batteriet, og som
det til Bedækning afgivne lste Compagni af lste Re
serve-Jægercorps under Capitain Levenfeldt ikke altid
formåaede at holde i en tilstrækkeligt stor Afstand.
Klokken var henad 73/4, da det fjendlige Artilleri
standsede sin Ild og i Henhold til General Willisens
Ordre gik tilbage, hvorpaa ogsaa vore Batterier snart
holdt inde med Skydningen. Fægtningen ved Chaus
seen var da i det Hele taget aldeles ophørt, idet den
fjendlige Avantgarde-Brigades forrest værende Tirail
leurer samlidigt med Artilleriet ogsaa havde trukket
sig tilbage til Hovedstillingen foran Isted Kro. Allerede
lidt tidligere havde 3die Forstærknings- Bataillon paa
Grund af den heftige Granatild trukket sig Nord paa
omtrent i Hejde med vort Artilleris Stilling, samtidigt
med at 1ste Forstærknings-Jægercorps, der havde for
skudt sig, efter Corpscommandeurens Befaling fol'
Størstedelen gik tilbage til N. for Rømmek for derfra
at nærme sig Krudtkarrerne og forsyne sig med ny
Ammunition; den tidligere nævr.te mindre Afdeling, der
vedvarende havde holdtsig ved Sortehej. var derimod fulgt
efter de fjendlige Tirailleurer og naaede frem til den
af det 12 Pds. Batteri Nr. 2 indehavte Stilling, hvor
fra den dog under Fægtningens videre Gang snart
atter maatte trække sig tilbage til Sortehej. - Af
det slesvig-holstenske Artilleri gik det 12 Pds. Bat
teri Nr. 2 tilbage c. 1000 Alen S. for Isted Kro for at
retableresig, medens det 12 Pds, Batteri Nr. 1 placeredes
V. for Chausseen i den c. 800 Alen N. for Kroen an
bragte Indskjæring, og det 6 Pds. Reservebatteri Nr.
5 droges frem til den omtrent i samme Højde liggende
Indskjæring .6. for Chausseen; længere mod .øst stod
Iste Halvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr. 4, og foran
den nordøstlige Udkant af Isted Skov, som allerede
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nævnt, det 6 Pds, Batteri Nr. 2; det 24 Pds. Granat
kanon-Batteri blev, som vi have seet, dirigeret til
Egnen ved Arnholt Sø, og de 4 Kanoner af det 6
Pds, Batteri Nr. l vare allerede KJ. omtrent 5 1

/ 2 be
ordrede til at rykke frem over Gammellund for at
understøtte l ste Brigade i dens Kamp ved Beghelt og
i Begmose. til hvilken vi nu atter ville vende os.

K!. henad 5 1
/ . vare åte Forstærknings-Bataillon

og 3die Linie-Bataillon under deres Retraite i Bøgmose
naaede i Højde med den fremrykkende 2den lette Ba
taillon, hvis 2 i første Linie værende Compagnier op
toge Fægtningen, som man nu haabede skulde blive
staaende, indtil man atter saa sig i Stand til at tage
Offensiven. De 2 førstnævnte Batailloner vare imidlertid
blevne endel rystede ved Fjendens saa uventede, om
fattende Angreb, den hurtige Fremrykning og derpaa
følgende Tilbagegang over den næsten ufremkommelige
Mose havde været yderst anstrængende , saa at det
syntes nødvendigt at gjøre et kort Holdt for at lade
Mandskabet puste ud og faae de under Kampen noget
sammenblandede Compagnier atter bragte i Orden, og
disse BataiIloner fortsatte derfor Retraiten indtil ø. for
Bøgholt, De 2 Compagnier af 2den lette Bataillon,
der saaledes alene maatte udholde Kampen, holdt sig i
nogen Tid, men da Fjenden trængte stærkt paa saavel
i Fronten som i højre Flanke*), bleve de nødte til at
retirere. 4de Compagni, der i forholdsvis kort Tid

*) Det skal lejlighedsvis bemærkes, at den Omstændig
hed, at det her kjæmpende 2det Compagni af den sles
vig-holstenske 2den Bataillon i Lighed med alle denne
Hærs øvrige Compagnier af samme Numer medførte en
rød Fane med hvidt Kors, bevirkede, at Ilden fra vor
Side for en Tid lang standsede , da det fra alle Sider
raabtes, at man beskød vore egne Tropper.

37*
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havde lidt meget betydelige Tab, trak sig efter Ordre
tilbage paa Hovedreserven , hvis halve Del fremsendtes
i Kjæde og nu optog Fægtningen. Fjendens heftige
Ild , imod hvilken ingen Dækning fandtes, medførte
imidlertid vedvarende betydelige Tab, de tilbagegaaende
Batailloner vare tabte af Syne, og Bataillonens Com
mandeur, Oberstlieutenant Hindenburg, der paa Grund
af den stærke Taage, som hvilede over Mosen, ikke
synes at have bemærket den paa denne Tid af lste
lette Bataillon allerede iværksatte Fremrykning, be
sluttede derfor for ikke at sætte sin Bataillon paa Spil
uden nogen Udsigt til et gunstigt Resultat at trække
sig ud af Mosen til Højderne ved Chausseen, hvilket
ogsaa udførtes af de 3 Compagnier og det nærmeste
Peloton af 3die Compagni, uden at Fjenden trængte
videre stærkt paa, hvornæst disse Afdelinger appelleredes,
og Bataillonen formeredes; den øvrige Del af 3die
Compagni, der holdt sig endel længere vesterpaa, havde
tabt Forbindelsen med Bataillonen, da dets Kjæde havde
sluttet sig til den fremrykkende lste lette Bataillon.
Denne Bataillon var efter at have udviklet sig i Com
pagnicolonner i Numerfølge fra højre Fløj rykket frem
i sydvestlig Retning, idet man lod Begbolt ligge til
højre, og var snart bleven indviklet i et levende En
gagement; da man blev beskudt fra Begbolt. bleve
imidlertid Reserverne af 1ste og 2det Compagni diri
gerede ind i Skoven, hvorimod Kjæden, fulgt af 3die
og 4de Compagni, vedblev sin Fremrykning gjennem
Mosen sydlig for Skoven. Omtrent ved denne Tid var
ogsaa 8de Batteri (Mossin) med det til Bedækning af
givne lste Compagni af lste Forstærknings-Bataillon
naaet frem til den tidligere nævnte, befalede Stilling
og havde derfra paa en Afstand af c. 1500 Alen

bnet Ilden mod de fjendlige Tropper i Begmose.
Ild, der dog blev standset, efternt en halv Snes
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Skud vare gjorte, da man paa Grund af det taagede
Vejrlig ikke tydeligt kunde skjelne Maalet, og de
nærmest S. for Baghalt fægtende, fjendlige Tropper
tilmed nu begyndte at vige for l ste lette Bataillons
Angreb. Den slesvig-holstenske 2den Batalllona ~det

Compagni trak sig tilbage til Teglværket, som det i
Forening med en Del af Jægerafdelingen besatte', og
snart nødtes ogsaa nævnte Bataillons 1ste Compagni
til at gaae tilbage til Udkanten af Mosen S. for Tegl
værket; herved saae de 2 østligere i Mosen fægtende,
slesvig-holstenske Compagnier sig foranledigede til ikke
alene at standse med deres Fremrykning, men gaae
noget tilbage i sydvestlig Retning, hval' de toge
Stilling, og hvor de lidt senere navnlig paa højre
Flaj forstærkedes af den fremsendte slesvig-holstenske
12te Bataillon, medens paa vor Side Fægtningen her
optoges af lste, 3die og 4de Compagni af 3die Linie
Bataillon, der fulgt af 5te Forstærknings-Bataillon atter
rykkede frem i lste Træfning; sidstnævnte Bataillon
val' efter Anmodning af den netop tilstedeværende
Commandsur for 6te Brigade, Oberst lrminger , ferst
trængt ind i den østligste Del af Bagholt , men da
andre af vore Tropper allerede fandtes under Frem
rykning her, forlod Bataillonen atter Skoven og fulgte
efter 3die Linie-Bataillon.

Medens disse Begivenheder foregik, rasede der en
heftig Kamp i Begbolt. 4de Compagni af 1ste Reserve
Jægercorps under Capitain Arntz, der kort efter 1ste lette
Bataillon vardirigeret frem til Understøttelse for højreFløj,
havde, da det bemærkede, at Fjenden var trængt frem
Vest om Skoven, kastet sig ind i denne og, idet det
gik frem i vestlig Retning, optaget Kampen mod de
fremrykkende, fjendlige Jægere. Da de 2 Oompagnier
af I ste lette Bataillon ankom, blev den østlige Del
af Skoven snart renset, men derefter formaaede højre
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:Floj foreløbigt ikke at vinde videre Terrain, hvorimod
det lykkedes venstre Fløj, navnlig 1ste lette Bataillons
2det Compagni, at trænge frem til den sydvestlige
Udkant af Skoven, hvorfra det nu rettede sit Angreb
mod det tæt foran liggende Teglværk. Det første An
greb mislykkedes, men ved et kort derefter foretaget,
nyt Angreb, i hvilket ogsaa do nærmeste Dele af det
S. for Skoven kjæmpende 3die Compagni deltog,
lykkedes det at kaste Fjenden, der veg tilbage til det
nærmest liggende Hegn. De længere mod Nord fægtende,
fjoncllige Afdelinger, der herved saa deres Tilbagetogs
linie alvorligt truet, nødtes nu ogsaa til at tiltræde
Retraiten, der for Størstedelen skete gjennem de mellem
Skoven og Bollingsted Aa liggende Engstrækninger , og
hele Bøgbolt val' saaledes foreløbigt i vore Troppers
Magt. Dette var dog kun af kort Varighed. Af den
slesvig-holstenske 4de Bataillon, der, som det vil
erindres, var bleven dirigeret paa Gammellund , havde
nemlig General Baudissin efter modtagen Melding om
hans ved Beghelt fægtende Troppers farefulde Stilling
ladet en først ankommen, mindre Afdeling i al Hast
sætte sig i Marclie mod Teglværket. Ankommen der
gik den ufortøvet over til Angreb, og skjøndt dens
Styrke som sagt kun var ringe, var den givne Impuls
dog tilstrækkelig til at bringe de øvrige her værende,
fjendlige Tropper til paany at gaae frem. Teglværket
toges atter, og vore Tropper kastedes et Stykke tilbage
gjennem Skoven samtidigt med, at den slesvig-hol
stenske 2den Bataillons 4de Compagni igjen gik frem
og indtog sin tidligere Stilling tæt N. for Skoven.
Imidlertid var ogsaa paa vor Side Forstærkning an
kommen, nemlig den 4de Forstærknings-Bataillon, der
KI. omtrent 51/4, da Fjenden endnu stedse saaes at holde
sig i den nordvestlige Del af Skoven og nærmest Nord
derfor liggende Terrain, af Oberst Irminger var bleven
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beordret til at angribe denne Del af Skoven Nord fra.
Bataillonen, der havde udviklet sig i Compagnicolonner,
ankom netop paa den Tid, da Fjenden paany var trængt
frem, og kom strax i et meget levende Engagement;
dens første Angreb paa Skovkanten afsloges hoved
sagelig paa Grund af det N. for Skoven placerede,
fjendlige Compagnis flankerende Ild, men ved at ud
vide Fægtningslinien længere mod Vest lykkedes det
noget efter at kaste Fjenden, der for Størstedelen trak
sig tilbage over Engene V. fol' Skoven. Allerede noget
forinden havde de i Skoven tilbagekastede Compagnier
af 1ste lette Bataillon og Iste Reserve-Jægercorps
paany grebet Offensiven; Fjenden maatte vigo, og ved
et Bajonnetangreb toges atter Teglværket, ved hvilken
Lejlighed endel Fanger gjordes. Snart forandredes dog
igjen Situationen. Den slesvig-holstenske 4de Bataillon
var nemlig Kl. omtrent 61

/4 naaet frem til Uhlenberg
østlig for Engbro , hvor den havde formeret sig til
Fægtning, og havde derefter sendt 2den Afdeling frem
til Teglværket, et Halvcompagni (Zug) i Engdraget V.
fol' B.øgholt, medens Resten afBataillonen blev staaende
ved den nævnte Gaard som Reserve; de 4 Kanoner
af det 6 Pds. Batteri Nr. l, der vare blevne dirigerede
frem over Gammellund, vare ligeledes ankomne og toge
Stilling paa en nærliggende Højde, men kom paa Grund
af det taagede Vejrlig ikke til at virke. Fjenden gik
atter paa hele Linien over til Angreb, og der udspandt
sig nu en yderst heftig Fægtning, under hvilken blandt
Andre Commandeuren for den slesvig-holstenske 1ste
Brigade, General Baudissin, blev saaret j de forskjellige
Dele af 4de Forstærknings-Bataillon, som vare trængte
frem Nord fra i Retning af Teglværket, kastedes tilbage,
idet de bleve tagne i højre Flanke, og selve Teglværket
samt den nærmeste Del af Skoven kom atter for en
Tid i Fjendens Magt, indtil det endelig Kl. henad 7 l

/ ,
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lykkedes vore Troppers forenede Bestræbelser ved et
paany foretaget, særdeles energisk Angreb at bryde
Fjendens Modstand paa dette Punkt og komme i uom
tvistet Besiddelse af Teglværket, der under Kampen
blev skudt i Brand, og nærmest omliggende Termin.
Fjenden trak sig tilbage mod Uhlenberg og holdt sig
omtrent paa en Linie over dette Punkt og den Vej,
der gjennemskjærer Bøgmose , da Major Gagern, del'
havde overtaget Commandoen over Brigaden, KJ. noget
over 71

/ 2 modtog General Willisens Ordre til Retraite.
Denne Retraite iværksattes over Gammellund under
Dækning af 4de Bataillon, der gik tilbage dels ad
Hovedvejen, dels gjennem den ostlige Del af Stenholt~
af de østligst fægtende Tropper gik dog foruden Com
pagniet af Bdie Jægercorps Størstedelen af 12te Ba
taillons 1ste Afdeling og Halvdelen af 2den Ba
taillons 3die Compagni tilbage i Retning af Stillingen
foran Isted Kro, da vore forfølgende Tropper trængte
stærkt paa i Retning af Gammellund.

Ved Fjendens ovenfor omtalte, sidste Angreb paa
Bogholt vare af 1ste Division endvidere 9de - ikkun
3 Compagnier, da 4de Compagni val' blevet afgivet til
Bedækning for 2det Batteri (~chultz) - og 11te
Linie-Bataillon blevne dirigerede til Understøttelse af
vore paa dette Punkt fægtende Tropper. Da disse
Batailloner, der havde formeret sig i Compagnicolonner
i een Linie med 9de Linie-Bataillon paa højre Fløj,
havde nærmet sig Begbolt paa nogle hundrede Alens
Afstand, var Fjenden imidlertid allerede ved at opgive
denne Skov, og 9de Linie-Bataillon var derfor bleven
kaldt tilbage og beordret at postere sig .ø. for Chaus
seen, aligneret med Garden til Fods, der stilledes V.
for denne. 11te Linie-Bataillon havde derimod fort
sat sin Fremrykning saaledes, at dens 1ste Compagni
passerede Skoven, bidrog til at rense denne og sluttede-
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sig til de der værende Tropper, medens de 3 øvrige
Compagnier rykkede frem .o. om Skoven over Bøgmose,
hvor de naaede frem i 1ste Træfning i Højde med
3die Linie-Bataillon henad den Tid, Fjenden begyndte
at iværksætte den .befalede Retraite. Disse 2 Ba
tailloner (6 Compagnier) samt 5te Forstærknings-Ba
taillon, til hvilke 2den lette Bataillons Sdie Compagni
og et Pal' mindre Dele af l ste lette Bataillon og 4de
Forstærknings-Bataillon havde sluttet sig, fulgte rask
efter den retirerende Fjende i Retning af Gammellund
og nærmeste øst derfor liggende Terrain, medens de
øvrige i Kampen i og ved Beghelt engagerede 'I'ropper
efterhaanden samledes og senere efter Overcomman
doens Befaling afmarcherede til Chausseen j de 2 Com
pagnier af lste Forstærknings-Bataillon under Capitain
Sperling rykkede dog i Henhold til den dem givne
Befaling længer op ad Formiddagen frem til Engbro,
som besattes, og hvor den afbrudte Bro retableredes,
saaledes at Cavalori enkeltvis kunde passere.

Ved Gammellund og Vejen herfra til Chausseen
holdt Fjenden i nogen Tid Stand, vel hovedsagelig for
at samle sig og skaffe Jægerafdelingen ved Bollingsted
den fornødne Tid til Retraite j her indtraf Oberst v. d.
Tann, af hvem Major Gagern erholdt Meddelelse om
de uheldige Forhold i Centrum med Tilføjende, at den
commanderende General kun alene byggede paa 1ste
Brigades Udholdenhed, da man var uden Efterretning
fra 2den Brigade, og alle de øvrige Brigader vare
stærkt rystede. Det kom paany til et temmelig levende
Engagement medvore forfølgende 'Propper, og deraf navn
lig 11te Linie-Bataillon , hvis 3die og 4de Compagni
gik frem mod Vejen ø. for Gammellund, medens dens
2det Compagni angreb selve Byen. Efter nogen Tids
Modstand opgav Fjenden sin Stilling og rømmede
under Tabet af endel Fanger Byen. hvorpaa sidst-
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nævnte Compagni fulgte videre efter til Gammellund
Sø j det kaldtes dog snart derfra tilbage til Bataillonen,
der, efterat Fjenden bavde trukket sig Syd paa, i
Forening med de øvrige Afdelinger var rykket frem
mod Chausseen. Imidlertid bavde Oberst Gerhardt be
ordret den Afdeling af 12te Bataillon, der var retireret
i sydøstlig Retning, at optage Kampen mod vore ad
Gammellund Vejen fremrykkende Tropper, og lidt efter,
KJ. omtrent 81/2, blev ogsaa 1ste Afdeling af den sles
vig-holstenske l ste Bataillon ifølge General Willisens
Befaling dirigeret til Forstærkning sammesteds ben.
Fra en vel dækket Stilling hovedsagelig i 'I'errainet S.
for Gammellund-Isted Vejen aabnede nu disse Afde
linger en særdeles heftig Frontal- og Flankeild mod
vore Tropper, hvis Fremrykning derved blev standset,
saa at Fægtningen paa dette Punkt indtil videre blev
siaaende. - De fra Gammellund Syd paa retirerende,
fjendlige Tropper naaede Kl. 9 1/4-9 1

/ 2 Egnen om
Arnholt Sø, hvor det 24 Pds, Granatkanon-Batteri
allerede var ankommet, og hvor Detachementerne fra
Solbro og Bollingsted saavel som Reservecava!eriet
med det ridende Batteri ligeledes efterhaanden indtraf.
Den Stilling, som disse Tropper foreløbigt indtoge, var
følgende:
Paa højre Fløj tæt ved Chausseen bag Reth Sø pla.•

ceredes 2den Bataillon.
Paa venstre Fløj nordlig for Arnholt stod lste Af

deling af 3die Bataillon med en 'I'irailleurlinie
fremskudt i Retning af Gammellund, medens Ba
taillonens 2den Afdeling var opstillet paa den
betegnede Tilbagetogslinie tæt foran Arnbolt.

Paa Højderne .ø. for Arnholt Sø ved Lyrskov-Skovby
Vejen stode 3 Compagnier af 4de Bataillon, 2
Compagnier af 12te Bataillon, det 6 Pds. Batteri
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Nr. 1 og det 24 Pds. Granatkanon-Batteri, lidt
sydligere l ste Jægercorps's l ste Afdeling.

Sydlig for Arnholt Sø placeredes 2det Compagni af
4de Bataillon og 2den Afdeling af lste Jæger
corps for at imødegaae mulige omgaaende Be
vægelser fra denne Side j de havde Ordre til at
udsende Patrouiller til henimod Skovby.

S. for Lyrskov opmarcherede Reservecavaleriet (inclu
sive de Avantgarde-Brigaden og lste Brigade
tildelte Escadroner), ialt 8 Escadroner, samt det
ridende Batteri, medens l Escadron, lste Dragon
Regiments 5te under Ritmester Weise, blev de
tacheret til Dækkekro for at indtage en Stilling
der til Dækning af venstre Flanke og sende Pa
trouiller frem mod Treja for at holde Forbindelse
med det del' værende Detachement.
Vi skulle nu see, hvorledes Forholdene i den

forløbne Tid havde udviklet sig ved Bollingsted og
Solbro.

Kort efterat Fjenden val' bleven trængt tilbage
til Bollingsted, og medens de 2 Granatkanoner under
Lieutenant Lunn bekastede de Gaarde, i og bag hvilke
de fjendlige Jægere holdt sig, vare disse Kanoner blevne
beskudte af de 2 Kanoner af det ridende Batteri, der
havde taget Position i Nærheden af den S. for Aaen
liggende Vejrmølle. Lieutenant Lunn lod strax denne
Ild vedholdende besvare, og det varede ikke længe,
inden de fjendlige Kanoner vare bragte til Tavshed og
bleve trukne tilbage, hvorpaa Beskydningen af Gaardene
fortsattes. Den nordligste, ved Indgangen til Byen
liggende Gaard blev ligesom flere andre skudte i Brand,
den fjendlige Infanteriild blev efterhaanden svagere, og
da Capitain Gørtz Kl. omtrent 6 lod sit Compagni
gaae frem til Angreb paa Byen, opgav Fjenden det
yderligere Forsvar af denne og trak sig, forfulgt af



586

vort Infanteri I der trængte frem til den sydligste Del
af Byen og nærmeste Terrain, over paa den venstre
Aabred, hvor han kastede sig ind i de del' anlagte
Forskandsningcr samt i Vejrmøllen med omliggende
Huse. Fra sidstnævnte Sted blev Fjenden vel en Tid
efter fordrevet af vore 2 Kanoner. som, da Byen var
tagen, vare rykkede videre frem og paa 1200 Alens
Afstand beskede Møllen, der strax antændtes, men om
en videre Fremtrængen af vor svage Infanteristyrke
ligeoverfor den overlegne Fjende, der stod i en for
skandset Stilling bag Defileet, hvis Overgange tilmed
vare afbrudte. kunde der selvfølgelig ikke være Tale,
og Kampen paa dette Punkt indskrænkede sig derfor
til en levende Tiraillcurfægtning, indtil den fjendlige
Jægerafdeling Kl. omtrent 81

/4 efter modtagen Ordre
fra Major Gagern opgav sin Stilling og ad Vejen tæt
Vest om Stenhelt og Friedrichsaue gik tilbage til
Egnen om Arnbolt Søi allerede tidligere havde de 2
Kanoner af det ridende Batteri tiltraadt Retraiten og
stodte i Egnen af Friedrichsaue til den .øvrige Del af
Batteriet. Under den sidste Del af Fægtningen havde
Ammunitionen været ved at slippe op for Capitain
Gørtz's Compagni, da Mandskabets Tornystre med den
deri værende Ammunition vare blevne anbragte paa
Bagagevognene , der vare for langt tilbage til itide at
kunne skaffes frem; for at raade Bod derpaa afgaves
endel Patroner fra Cavaleriet og fra Sappeurerne ved
Brotrainet, der var fulgt efter til Bollingsted, ligesom
man ogsaa lod en Del af Avantgardens Cavaleri sidde
af og tilfods forstærke Skyttekjæden, saaledes navnlig
Halvdelen af 6te Dragon-Regiments 2den Escadron og
l Deling af 5te Dragon-Regiments 3die Escadron,
der havde remplaceret førstnævnte Regiments Bdie
Escadron i Avantgarden, henholdsvis under Commando
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af Lieutenanterne H. Wedell-Wedellsborg og Spangen
berg.

Kl. 71/-1. havde Commandeuren fol' Reservecava
leriet fra Langsted afsendt Melding til Overcomman
doen om, at Bollingsted var tagen, men at det var
umuligt at rykke længere frem, forinden de S. for
Byen værende, stærke Forskandsninger vare i vor
Magt, hvortil de fornødne Midler savnedes. Kort efter
indløb imidlertid en Ordre fra Overcommandoen, der
var afsendt KI. 61/~, altsaa paa en Tid, hvor Fjenden
netop atter trængte vore 1Jropper tilbage ved Bøgholt,
om at Reservecavaleriet uopholdeligt skulde søge at
forene sig med l ste Division, fra Langsted ad den
nærmeste Vej bag om directe til Chausseen ved HeIIig
bæk; Overcommandoen, der endnu intet vidste om den
stedfindende Fægtning ved Bollingsted og maatte an
tage, at Reservecava1eriet i Overensstemmelse med
Dispositionen var naaet frem til Engbro, havde til
føjet, at dette Punkt maatte forsvares til det Yderste
af Infanteriet, der vilde erholde Forstærkning, hvorved
den maa have sigtet til de 2 Compagnier af l ste For
stærknings-Bataillon under Capitain Sperling, angaaende
hvis Kamp man sandsynligvis endnuikke havde modtaget
nogen Efterretning, og som man formodede vilde søge
at naae Engbro Vesten om BoIIingsted Aa. Som
Følge af denne Ordre efterlodes Major Honnens's Oom
mando i BoIIingsted, medens den øvrige Del af Re
servecavaleriet og det samme attacherede Batteri af
marcherede til Chausseen og KJ. omfrent 9 naaede S.
for Helligbæk, hvor der opmarcheredes paa begge Sider
af Chausseen bag de der værende Afdelinger af Jste
Division. Efterat Fjenden havde forladt sin Stilling
ved Bollingsted, indskrænkede vor der værende Styrke
sig foreløbigt til ved Patrouiller at skaffe sig Vished
om, at de fjendlige Tropper havde rømmet den yest-
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lige Del af Stenholt, samtidigt med at Brotrainet søgte
at retablere den afbrudte Bro over Aaen j Broens
Strækbjælker vare komne i Brand, men ved Sappeu
l'ernes AnstrængeIser og Hjælp af Infanteriet lykkedes
det dog snart at blive Herre over llden og gjere
Vejen passabel, idet Dækplanker og Rækværk anbragtes.
Først ved Middagstid afmarcherede Major Honnens
efter derom modtagen Befaling med den ham under
lagte Styrke til Engbro efter i Bollingsted at have
efterladt en mindre Afdeling Infanteri og Cavaleri til
Bevogtning af Defileet. Efter Ankomsten til Engbro,
der, som det vil erindres, allerede en Tid forinden var
bleven besat af de 2 Compagnier under Capitain Sper
ling, indtoges en Bivouakstilling tæt N. fol' dette Punkt
for der at afvente nærmere Ordre. Stenholt blev nu
afsøgt i hele sin Udstrækning, Broen blev ved Bro
trainets Foranstaltning fuldstændigere istandsat, og
først henad Aften afmarcherede Major Honnens med
sit Commando for atter at støde til Reservecavaleriet;
Infantericompagnierne vare allerede endel tidligere
brudte op for at slutte sig til deres Bataillon.

Efterat de fjendlige Forposter ved Solbro og
Skolen S. .ø. for Hanning vare blevne kastede tilbage
til Eperstoft-Bollingsted Vejen, havde lste Jægercorps
og 8de Linie-Bataillon fortsat deres Fremrykning, idet
de under stadig Fægtning forfulgte den fjendlige Af
deling, der løvrigt i god Orden trak sig tilbage mod
Stokvad Bro, idet 'I'irailleurlinierne afvexlende afløste
hinanden. For at kunne yde en nogenlunde kraftig
Modstand havde Fjenden maattet beslutte sig til ogsaa
at drage Bataillonens 2den Afdeling med ind i Fægt
ningen. Denne Afdeling havde taget Stilling ved Jyd
bæk Aa, idet dens ene Compagni, det 3die, havde
Halvdelen af sin Styrke paa den højre Aabred, Halv
delen paa den venstre, og 4de Compagni stod bagved
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som Reserve; den optog nu Fægtningen, medens 1ste
Afdeling trak sig tilbage over Aaen og videre gjennem
Jydbæk fol' østlig for denne By at tage en ny Opstilling
i Forening med Artilleriet. Vore Tropper, navnlig lste
Jægercorps's 1ste, 2det og en Del af 3die Compagni,
trængte imidlertid stærkt paa i Fronten, samtidigt
med at 8de Linie-Bataillon angreb Fjenden i højre
Flanke, og da hans venstre Fløj snart ogsaa blev
stærkt truet af 6te Linie-Bataillou, der havde udviklet
sig til Fægtning, og hvis Skytter vare naaede frem i
Højde med iste Jægercorps's, kunde Stillingen ikke
holdes længe, og Kl. omtrent 61

: 2 maatte den fjendlige
Afdeling, navnlig i Begyndelsen meget heftigt forfulgt
af Jægerne og 8de Linie-Bataillon, gaae tilbage og
repliere sig paa 1ste Afdeling. Omtrent paa denne
Tid gav Oberst Schepelern Ordre til, at Retningen
skulde tages paa Sylvested; men da vore forfølgende
Tropper ikke antoge dette ret vel gjørligt, før Jydbæk
var bleven renset, og Fjenden kastet saa langt tilbage,
at venstre Flanke ikke mere kunde ansees truet, fort
sattes Fremrykningen endnu indtil c. 3000 Alen .ø.
for Jydbæk samtidigt med, at den fjendlige Bataillon
under en stadig Vexling af Opstillinger saavel inden
for hver enkelt Afdeling selv fra Hegn til Hegn som
mellem Afdelingerne indbyrdes trak sig tilbage til de
nærmeste Huse af Friedrichsaue. Der ophørte Fægt
ningen Kl. henad 8, idet vore Tropper efter paany
modtagen Ordre gik tilbage over Jydbæk for at slutte
sig til Brigadens øvrige Styrke, 8de Linie-Bataillon
tvers over Markerne til S. for Esperstoft og derfra ad
Vejen til Sylvested, lste Jægercorps ligesom den alle
rede tidligere afmarcherede 6te Linie-Bataillon mere
østlig directe paå Sylvested. De 2 fjendlige Escadroner,
der havde været posterede ved Jydbæk, havde paa
Grund af det gjennemskaarne og moradsige Terrain
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ikke seet sig i Stand til at gribe ind i Fægtningen
og havde derfor indskrænket sig til at patrouillere paa
begge Fløje; de 4 Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr.
l bavde vel i Løbet af Fægtningen flere Gange taget
Stilling og beskudt vore Tropper, men stedse paa saa
store Afstande, at deres Ild blev uden Virkning. Hen
imod Slutningen af Fægtningen havde ogsaa det ridende
Batteri søgt at medvirke, men ligeledes paa store Af
stande. Dette Batteri var nemlig under den befalede
l\larche mod Henning med det slesvig-holstenske Re
servecavaleri naaet omtrent halvvejs mellem Frie
drichsaue og Jydbæk, da vore Tropper trængte frem
over sidstnævnte By, og da Commandeuren for nævnte
Cavaleri, Oberst Ftirsen-Bachmann, under de saaledes
forandrede Forhold troede at maatte afstaae fra at ud
føre den Opgave, del' var stillet ham, havde Batteriet
taget Stilling N. for Vejen, hvorfra det, efterhaanden
som vore Tropper trængte videre frem, halvbatterivis
under stadig Chargering trak sig tilbage til Friedrichs
aue. Den der samlede, fjendlige Styrke havde ved
vore Troppers pludselige Tilbagegang bestemt sig til
atter at rykke frem, men inden dette kunde bringes
til Udførelse, modtoges Ordren om at gaae tilbage til
Arnbolt og Lyrskov, hvorhen Marchen derfor til
traadtes.

Af den Del af 3die Brigade, der ikke havde
deltaget i Fægtningen var 3die Compagni af 4de Re
serve-Bataillon blevet efterladt ved solbro til Broens
Bevogtning og for efter Brigadens Afmal'che at pa
trouillere i østlig og vestlig Retning, medens den
øvrige Styrke efterhaanden havde fulgt den fremad
gaaende Bevægelse i Retning af Jydbæk; paa Grund
af Jordbundens moradsige Beskaffenhed blev Cavaleriet
dog snart dirigeret paa Esperstoft, ligesom ogsaa Ar
tilleriet, med hvilket Ingenieurdelingen fulgte, hvorimod
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de 2 Batailloner opmarcherede i en Reservestilling
bag Jydbæk Aa, hvor de forbleve, indtil de i Henhold
til Brigadens allerede omtalte Ordre trak sig hen til
Esperstoft-Sylvested Vejen j den biragoske Bro blev af
brudt, hvornæst Brotrainet afgik til Esperstoft. K\.
7 1

i 2 var Oberst Schepelern endnu i Uvished om, hvor
vidt Brigaden ikke vilde blive nødsaget til at tage
Vejen over 'I'reja, da det hed sig, at Vejen fra Esperstoft
til Sylvested val' ufremkomI&9lig for Artilleri. En
foretagen Hecognoscering viste imidlertid, at dette ikke
var Tilfældet *), og Kl. henad 8 satte den vedEspers
toft samlede Del af Brigaden sig i Marclie mod Sylvested,
som den naaede uden at støde paa noget Fjendligt,
og hvorfra den Ri. omtrent 10 atter brød op for at
rykke videre frem ad Slesvig Vejen j de af vore Tropper,
der havde forfulgt Fjenden over Jydbæk, vare da efter
haanden ankomne til Sylvested med Undtagelse af
en Del af 8de Linie-Bataillon, der først senere stødte
til Brigaden j Brotrainet var under Dækning af 1/ 2

Escadron Husarer forblevet i Esperstoft. - Til Treja
skulde der efter Oberst Schepelerns Bestemmelse sam
tidigt med, at Brigaden tiltraadte sin Marche til Sylve
sted, være afgaaet et Detachement, bestaaende af 1
Compagni af 8de Linie-Bataillon og 112 Escadron Dra
goner under Commando af Major Pontavice, hvem

*) Det skal her bemærkes. at den af Fjenden tildels al'
brudte Bro S. for Esperatoft allerede endel tidligere
var bleven istandsat af den Artillerideling, som havde
været attacheret 1ste Jægercorps, og som af Major
Wilster efter modtagen Ordre til at tage Retning paa
Sylvested var bleven befalet hurtigst muligt at afgaae
derhen over Esperstoft. Under Dækning af 'tot Peloton
af 711e Linie-Bataillons 4de Compagni havde Delingen
dernæst sat sig i Marche til Sylvested, i Nærheden af
hvilken By den blev indhentet nI' en Ordonnants fra Bri
gaden med Ordre til at vende om og stødp til Batteriet•

• 38
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tillige det ved Solbro efterladte Compagni underlagdes j

Infanteriets Afruarche blev imidlertid paa Grund af
dets sildigere Ankomst fra Jydbæk endel forsinket, og
Detachementets Styrke ved en l\Iisforstaaelse forøget
med 1'2 Escadron Husarer, der allerede lidt tidligere
var sendt frem mod Treja, og senere med endnu 1
Compagni af den efterhaanden ankommende 8de Linie
Bataillon, hvilke Tropper først hen paa Eftermiddagen
afgik fra Detachementet or at forene sig med Bri
gadens Hovedstyrke. Passet, hvor Broen fandtes af
brudt og Vandet opdæmmet, besattes uden Modstand,
idet de fjendlige Jægere tilvogns trak sig tilbage til
Hollingsted, hvilket Punkt Major Pontavice lod obser
vere ved Cavaleripatrouiller; Broen over Trenen istand
sattes, saaledes at den blev passabel fol' Infanteri og
nogenlunde for Cavaleri.

Vende vi os til den danske Overcommando, have
vi allerede seet, hvorledes den efterhaanden havde dis
poneret over en betydelig Troppestyrke fol' at imede
gaae Fjendens energiske Flankeangreb i Bøgmose og
Bøgholt, angaaende hvis Styrke det paa Grund af
Forholdene var den umuligt at dømme, og som paa
Grund af dets Retning i umiddelbar Nærhed af Hærens
Hovedoperationslinie maatte forekomme særligt truende,
samt hvorledes den af Hensyn til den der stedfindende
Kamp havde troet at ruaatte opgive Tanken om Re
servecavaleriets Fremrykning over Engbro og befale dets
Afmarche bag om directe til Chausseen og videre til
Helligbæk, hvorved 3die Brigades Stilling altsaa maatte
blive end mere isoleret. Angaaende de ved Isted og
S. for Isted So stedfundne Begivenheder, der havde
bragt General Willisen til den Beslutning at afbryde
Slaget, havde Overcommandoen ikke modtaget nogen
somhelst Melding, vel hovedsagelig fordi vedkommende,
nærmeste Brigade ikke selv synes at have været be-
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kjendt med Forholdene dersteds; derimod indløb der
KI. omtrent 78

/ 4 ved Ordonnants mundtlig Melding fra
Commandeuren for 2den Brigade, Oberst Baggesen,
om et af et fjendligt Baghold udført Angreb paa vore
Tropper ved .øvre Stollik i Flanke og Ryg, der havde
afstedkommet den største Forvirring og bevirket 2den
Brigades Adsplittelse, samt om at General Scbleppo
grell og flere højere Officerer vare faldne m. m. I
den Anledning beordrede Overcommandoen strax l ste
Division at dirigere 3 Batailloner af 4de Brigade til
Understøttelse for 2den Division, hvortil afgaves 5te
og 6te Reserve-Bataillon og 2det Jægercorps under
Brigadecommandeuren, Oberst Thestrupa Befaling. Ge
neral de Meza *), der befandt sig ved Overgeneralens
Stab, og som blev opfordet til om muligt at samle 2den
Division henimod lsted og dernæst overtage Comman
doen over den, begav sig kort efter, foreløbigt uden
Officerer og alene ledsaget af 6 Ordonnantser, henimod
bemeldte By, hvorhen Overcommandoen lovede at
eftersende et Pal' Adjutanter, og hvor Generalen haa
bede efterhaanden at træffe i det Mindste nogle af de
General Schleppegrells Stab tilhørende, endnu ikkesaarede
Officerer. Noget efter indløb til Overcommandoen fra
OberstBaggesen nedenstaaende, skriftlige Melding, der var
afsendt KI. 81/4, sandsynligvis fra Passet N. for Rømmek:

Il Med 2 Kanoner af det 12 Pds. Batteri, der
iavrigt saa godt somingen Ammunition bar, og Resten
af enkelte Compagnier staaer jeg bag OberstTbestrups
3 fremrykkende Batailloner. General Schleppegrell er
falden, hans Stabschef ligeledes og min sandsynligvis

*) General de Meza, der under 27de December 1849 var
bleven udnævnt til Chef for den kongelige Artilleri
Brigade, var den l8de Juli bleven stillet til Disposition
for Overcommandoen og ved Dagsbefaling af 23de s. M.
attacheret Hovedqvarteret.

38*
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ogsaa, Oberst Læssøe skal være fangen. Nærmere
formaaor jeg ikke at meddele."

Ved den Tid, ovennævnte Efterretninger modtoges,
syntes vel det fjendlige Flankeangreb ved Beghelt at
være afvist, men Kampen paa denne Fløj fortsattes
dog endnu stedse, og der var endnu ikke indtruffet
nogen Melding, der tydede paa dens snarlige Afslut
ning eller kunde give Overcommandoen noget Haah
om at kunne disponere over de derhen dirigerede
Tropper, der alle maatte antages stærkt engagerede.
Ved Chausseen var Skydningen, som sagt, ganske op
hørt, men angaaende Grunden dertil, de fjendlige
Troppers Tilbagegang mod Isted Kro, synes Overcom
mandøen ikke at have erholdt nogen Kundskab j vort
Infanteri var tvertimod gaaot tilbage, og ikkun enkelte
smaa Troppe saaes endnu i det tidligere occuperede
Terrain; i Reserve havdes af Infanteri kun tilbage
Livgarden til Fods og 9de Linie-Bataillon. Under de
givne Forhold og under Indtrykket af de i højeste
Grad foruroligende Efterretninger fra 2den Division,
som efterhaanden modtoges, maatte Overcommandoen
betragte Angrebet paa den tjendlige Stilling som fore
løbigt afslaaet, ligesom ogsaa Muligheden af et uheldigt
Udfald af Slaget maatte træde stærkere frem for den!
i hvilket Tilfælde 3die Brigade, for hvis directe Med
virkning over Sylvested de nødvendige Forudsætninger
indtil videre ikke vare til Stede, vilde komme i en
meget farefuld Stilling. Man besluttede sig der(or til
at kalde 3die Brigade tilbage for i hvert Fald at sikkre
dens Forening med Hovedstyrken, men samtidigt var
man dog fast bestemt paa senere, naar Forholdene
atter tillode det, at gaae over til et nyt Angreb paa
den fjendlige Stilling. Vel vilde man saaledes give
Afkald paa Brigadens directe Medvirkning under dette
Angreb og paa de Fordele. som man særligt havde
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havt fol' Oje ved Brigadens Detachering, men paa den
anden Side maatte det være af største Vigtighed for
Overcommandoen for indtræffende Eventualiteter at
kunne raade over en Troppemasse, som endnu ikke
havde taget alvorlig Del i Kampen, og dette haabede
man at opnaae ved 3die Brigades Ankomst, selvom
man ikke kunde gjøre Regning paa, at dette vilde
skee før henad Natten. Befalingen blev udstedt og
lød saaledes: »Den 3die Brigade maa som snarest
søge at forene sig bag om med Hovedstyrken vedIsted
om muligt over Eggebæk.. Ordrens Overbringelse
betroedes en paalidelig Ordonnants, der ledsagedes af
en Vejviser. - Vi skulle nu kaste et nærmere Blik
paa de Begivenheder, som havde givet Anledning til de
ovenfor nævnte Meldinger, og som ogsaa paa anden
Maade kom til at influere paa Slagets videre Gang.

Klokken var, som allerede omtalt, omtrent 51
/ 4,

da man ved den slesvig-holstenske 3die Brigade be
mærkede det af General Willisen ved Bavnernes An
tændelse givne Signal til at tage Offensiven. Ufortøvet
satte Brigaden sig i Marche i nordlig Retning ad den
over Lyngmose anlagte Colonnevej og fulgte dernæst
den Vej, som tæt Vest om denne Mose gaaer i Ret
ning af Nedre Stollik, indtil den godt 800 Alen fra
denne By vender sig mod Øvre Stollik i Teten havde
5te Jægercorps, derefter fulgte 9de, 10de og Il te
Bataillon, alle formerede i deres 2 Afdelinger, og ende
lig Escadronen. For at E1remrykningen kunde blive
saa ubemærket som muligt var der kun udsendt smaa
Patrouiller af Cavaleri i nordlig, nordøstlig og nord
vestlig Retning og kun i kort Afstand fra det forrest
marcherende lste Compagni af Jægercorpset, der havde
formeret sig i en Fortrop med Spids og i en Hoved
trop, hver bestaaende af et Halvcompagni i for at dække
Marchen havdeJægercorpset dog udsendt Sidepatrouiller
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saavel mod Sønder Farensted som mod Isted Sø. De
Meldinger, der indløbe fra de udsendte Cavaleripa
trouiller, vare temmelig usikkre, saa at General v. d.
Horst, selvefterat man var kommen i Nærheden af
.Ovre og Nedre Stollik, ikke bestemt vidste, om disse
Byer vare besatte af vore Tropper; han gik imidlertid
ud' fra, at dette var Tilfældet, som det Sikkreste og
traf i Henhold dertil sine Dispositioner. Tilbojre mod
Nedre Stollik afsendtes 2den Afdeling af 9de Bataillon
med Ordre til at tage denne By, hvis den maatte
være besat, dække Brigadens hejre Flanke og paa en
bver Maade støtte dens Bevægelser; Jægercorpset gik
frem mod Ovre Stollik, medens 1ste Afdeling af 9de
Bataillon i kort Afstand fulgte efter ad Vejen for at
der strax, naar man var kommen gjennem Byen, kunde
være en sluttet Styrke ved Haanden fol' at bryde
videre frem, medens Jægerne rallieredes; 10de og 11te
Bataillon og Escadronen opmarcherede foreløbigt som
Reserve S. ø. for Byen; af sidstnævnte Bataillon blev
dog noget senere 2den Afdeling sendt tilbage til Broen
over Langsø, da General v, d. Horst erholdt Melding
om, at der befandt sig Afdelinger af vore Tropper i
Egnen -Ø. for Grydeskov. og deraf sluttede sig til, at
Fægtningen ved denne Skov havde taget en ugunstig
Vending. Angrebet blev saaledes i Begyndelsen fort i
Hovedretning fra .øst til Vest, og saavel deraf som af
de videre Begivenheder og af de forskjellige fra fjend
lig Side foreliggende Beretninger synes det tydeligt at
fremgaae, at det meget indviklede og uoverskuelige
Terrain i Forbindelse med det taagede Vejrlig allerede
fra først af bar fremkaldt Usikkerhed med Hensyn til
den Brigaden foreskrevne Marcheretning.

Da det fjendlige Jægereorps rykkede frem, var
I3de Linie-Bataillon, der af Divisionen var bleven be
ordret til at forblive ved øvre Stollik, indtil Divisionens
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Hovedreserve ankom, netop i Færd med at debouchcre
gjennem Byen; Commandeuren for Bataillonen, Oberst
Trepka, red ledsaget af sin Adjutant et godt Stykke
forud for 2det Compagni, der havde Teten, derefter
fulgte 3die, 1ste og endelig 4de Compagni. Paa
Grund af den smalle Vej, der tilmed var belemret af
en Mængde Vogne, henhørende til Divisionens Train,
bavde Marchecolonnen en betydelig Udstrækning, saa at
4de Compagni endnu var ved Indgangen til Byen, da
2det Compagnis Tete havde naaet dens sydlige Udkant.
Fra Stuebygningen af en der værende Gaard paa den
østlige Side af Gaden med aaben Gaardsplads mod
denne blev sidstnævnte Compagni under sin sorgløse
Marche pludseligt - Klokken val' henad 6 - beskudt
i venstre Flanke; Overraskelsen var stor, og man
troede om end kun i første Øjeblik, at Skuddene hid
rørte fra Byens Beboere. Det var det lste Compagni
.af 5te Jægercorps, der var gaaet frem imod den syd
ligste Del af Byen, og som nu ogsaa udviklede sig i
det af Hegn gjennemskaarne Terrain tæt S. for Byen.
Commandeuren for 13de Linie-Bataillons 2det Com
pagni, Lieutenant Krag, lod øjeblikligt sit Skytte
peloton besætte en Forhøjning i Terrainet, der laa
lige for Enden af Gaden, hvor denne munder ud i
Vejen fra Nedre Stollik, og samlede Resten af Com
pagniet dels bag et af Gaardens Udhuse paa Hjørnet
af de 2 Veje, dels bag en anden Bygning N. for den
nævnte Gaardsplads. De to Modstandere stode saaledes
en kort Tid tæt ligeoverfor hinanden, gjensidig uvisse
om hinandens Styrke; det var øjensynligt, at ogsaa
Fjenden var bleven endel overrasket ved det pludselige
Sammenstød. Oberst Trepka, der snart kom til og af
Lieutenant Krag i al Hast blev underrettet om For
holdene, galopperede tilbage gjennem Byen for at give
de efterfølgende Compagnier de fornødne Ordrer med
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Hensyn til Ordningen af Forsvaret. Imidlertid havde
2det Compagni af 5te Jægercorps udviklet sig tilhejre
af 1ste, og disse Compagnier efterfulgtes henholdsvis
af Corpsets 3die og 4de Compagni. Som Følge deraf
var 13de Linie-BataiUons 3die Compagni under Ca
pitain F. Hein ogsaa snart blevet angrebet, hvorfor det
med 2 Pelotons havde sat sig fast bag de nærmest
liggende Huse og Hegn, medens Skyttepelotonet tillige
med Skytterne af lste og 4de Compagni og 1 Peloton
af lste Compagni af Oberst Trepka kastedes frem i
Terrainet tæt.ty. for Byen; noget længere tilbage i
denne forblev 1 Peloton af l ste Compagni og ved den
nordre Indgang 2 Peletons af 4de Compagni, Kampen
blev efterhanuden meget heftig, og flere Gaarde og
Huse stode snart i Lue.

Denpludseligt opstaaende Skydning i Dvre Stollik,
hvortil man saa meget mindre anede den sandeGrund,
som man ikke kunde forstaae, hvorledes det kunde
være blevet muligt for Fjenden ubemærket at nærme
sig dette Punkt, havde hos vore sydlig for .Ovre
Stollik værende Tropper ligeledes ladet Formodningen
opstaae om et Overfald fra Beboernes Side. Oberst
Baggesen, der opholdt sig i Nærheden af Batteriet,
sendte strax, efterat Skydningen val' begyndt, sin
Stabschef, Capitain Kranold, tilbage til Øvre Stollik
for at bringe Sagerne i Orden; Capitainen naaede
ogsaa Byen, sprængte op ad Gaden forbi Lieutenant
Krags Compagni, men blev ikke længe . efter dødeligt
saaret. General Scbleppegrell, der, som allerede om
talt, da Skydningen begyndte, befandt sig ikke langt
fra 5te Linie-Bataillon, befalede Oberstlieutenant Saur
brey, som commanderede den højre Colonnes Rytteri,
at stille l Deling Dragoner til Raadighed for en af
Divisionens Adjutanter, Lieutenant O. Vaupell, der
skulde hjælpe til at rense Byen, og kort efter lod ban
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en anden af sine Adjutanter, Capitain P. Bauditz, ride
tilbage til .øvre Stollik med Ordre til l3de Linie
Bataillon om at gaae rask frem med Bajonetten for
at faae Ende paa Sagen j et Forslag, som fra en anden
Side blev gjort om at sende 2 Compagnier tilbage for
at angribe Byen Syd fra, fandt ikke Generalens Bifald.
Ved at ride rask til naaede Capitain Bauditz den Deling
af 4de Dragon-Regiments ]ste Escadron, der som den
Byen nærmeste var bleven afgivet til Lieutenant Vau
pell, og som commanderedes af Lieutenant Nellemann.
Da man naaede i Nærheden af Byen, fik man allerede
Skud i højre Flanke, og ankommen til Byen traf man
ved dens sydlige Udkant endnu paa Lieutenant Krags
Compagni, der imidlertid syntes at være i en temmelig
vanskelig Situation uden at kunne udvikle sig paa
Grund af den tæt sammenbyggede By. Lieutenant
Krag rettede en Anmodning til Lieutenant Nellemann
om at gjøre et Indhug op ad den Vej, der tæt Syd
om Byen fører til Nedre StolIik, for at sprænge hvad der
maatte være af Fjendligt, saa at Compagniet kunde
faae Luft og udvikle sig. En momentan Tøven af
Dragonerne foranledigede Capitain Bauditz til at tage
Initiativet, og med Capitainen og Lieutenanterne Vau
pell og Nellemann samt Vagtmester Larsen i Spidsen
gik det nu under levende Hurra fra Dragonerne, der
alle fulgte, i fuldt Firspring frem ad den af høje Hegn
indfattede Vej. Ad denne Vej var netop en Del af
det fjendlige Jægercorps's 4de Compagni under Frem
rykning. og i c. 150 Alens Afstand fulgte, indtagende
Vejens hele Brede, Afdelingen af 9de Bataillon, del'
efter sin Ankomst til Byen var bøjet af mod Syd, og
hvis Tete da befandt sig tæt ved det Sted, hvor Vejen
atter tager en vestlig Retning. Jægerne kastede sig
hurtigt mod Hegnene paa begge Sider af Vejen og
fyrede paa det forbijagende Cavaleri, hvorved endel
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Dragoner styrtede, og de bageste vendte om, men
Resten sprængte videre frem mod Afdelingen af 9de
Bataillon. Dennes Commandeur blev redet overende,
og i et -Øjeblik vare Dragonerne midt inde i det forreste
Compagni, hvis Mandskab søgte at trænge sig op mod
Hegnene for derved at undvige Cboken; dennes Kraft
var dog hermed brudt, fra alle Sider aabnedes en vold
som Ild mod de dristige Angribere, endel Ryttere fandt
Døden eller bleve saarede, endel styrtede med deres
Heste og bleve fangne, og de enkelte, som naaede
længere frem, maatte snart dele deres Kammeraters
Skjæbne. Iblandt de Faldne val' Lieutenant Nellemann
og Vagtmester Larsen; Capitain Bauditz, del' val'
styrtet med Hesten og var bleven overredet og stærkt
fortraadt, og Lieuteuant Vaupell, som var bleven saaret
i Armen, bleve fangne og med de øvrige Fangel'
bragte ind paa den tæt ved liggende Mark. Det fjend
lige Infanteri havde kun lidt et ringe Tab, Ordenen var
snart retableret, og Fremrykningen blev derpaa fortsat.

Noget efter, at de bageste Dragoner vare vendte
om, var Lieutenant Krag med den Del af Compagniet,
del' var samlet ved Gadebjornet, omtrent l Peloton
stærk, ved at gaae frem ad den nævnte Vej mod Nedre
Stollik, men da han saa en fjendlig Colonne storme
frem imod sig, kom han derved og ved hvad del' var
forefaldet, til den Erkjendelse, at Fjenden var ham be
tydeligt overlegen, og at der ikke var Andet fol' end
snarest at tiltræde Retraiten; denne iværksattes af de
2 Pelotons ad den Vej gjennem Byen, ad hvilken man
tidligere var rykket frem, og de stødte derved snart til
3die Compagni, hvorimod Skyttepelotonet, hvis For
ening med Hovedstyrken under de givne Forhold, ikke
var mulig, maatte efterlades S. for Byen. De nordligere
agerende, fjendlige Jægere havde endnu ved denne Tid
ikke havt Dogen betydeligere Fremgang, da de vare
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blevne angrebne af den Styrke af l3de Linie-Bataillon,
der var bleven sendt frem ø. for Byen, og havde
endogsaa maattet vige noget tilbage. Som Følge
deraf kunde 2det og 3die Compagni holde sig en
liden Tid ved Tvervejen gjennem Byen, hvor Oberst
Trepka tilfods stødte til, men snart trængte dog de
fjendlige Jægere heftigt paa saavel øst som Syd fra,
fra sidstnævnte Kant i Forening med Dele af 9de
Bataillon, navnlig dennes 1ste Compagni, saa at Re
traitcn maatte fortsættes videre gjennem Byen, og sam
tidigt maatte vore ø. for Byen værende Tirailleurer,
der bleve enfilerede af den gjennem Byen fremtrængende
Fjende, ligeledes gaae tilbage i nordlig Retning. Imid
lertid var en Del af det fjendlige Jægercorps's 1ste
Compagni trængt frem S. for Øvre StoJlik, idet den,
dog ikke uden stadig Modstand, kastede det der
værende Skyttpeloton af 13 de Linie-Bataillon tilbage,
og samtidigt vare ogsaa en anden Del af det nævnte
Compagui samt en Del af Corpsets 3die Compagni
trængte frem igjennem den sydlige Del af Byen, hvor
fra de nu i Forening gik frem i sydvestlig Retning.
General Schleppegrell, der saa sit Batteris Stilling
truet, havde derfor beordret dettes Bedækning, 4de
Compagni af 2den Reserve-Bataillon under Capitain
Middelboe. frem imod StoJlik. Compagniet rykkede
rask frem og blev snart indviklet i en heftig Kamp
dels med Jægerne, dels med den Del af 9de Bataillon,
navnlig dennes 2det Compagni, der endnu befandt sig
ved den sydlige Udkant af Byen og blev kastet frem
imod det. Denne Fremrykning af friske 'l'ropper fra
den sydvestlige Side, hvis Styrke man synes at have
overvurderet, og hvis Bevægelsesretning forekom ham
at kunne blive farlig, bevægede General v. d. Horst,
hvem det desuden som Følge af den ham stillede Op
gave var i høj Grad magtpaali ggende saa snart som
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muligt at faae Ende paa Kampen, til at beordre Iflde
Bataillon frem for ved et kraftigt Angreb at bryde den
haardnakkede Modstand, han endnu stedse mødte. Ba
taillonens :2den Afdeling sendtes Syd om Byen, l ste
Afdeling gik frem ad den Vej, som .ost fra fører hen
mod Byens Midte; her vendte l ste Compagni sig mod
Nord, medens 2det Compagni passerede tvers igjennem
Byen i vestlig Retning og derfra kort efter vendte sig
mod Syd. Under vedholdende, heftig Kamp havde
IBde Linie-Batalllen maattet fortsætte sin Retraite
Nord paa, Oberst Trepka var bleven dødeligt saaret,
men uagtet den overordnede Ledelse derved gik tabt
og trods den Forvirring og Adsplittelse, som paa Grund
af det uventede Angreb og Fægtningen i Byen ikke
var til at undgaae , forsvarede den største Del af Ba
taillonen sig endnu baardnakket i den nordligste Del
af Byen og nærmeste 'I'errain , medens enkelte mindre,
adsplittede Dele holdt sig i de vestlig liggende Huse
og Haver. 10de Bataillons Ankomst gav imidlertid
Impulsen til et nyt, meget heftigt Angreb fra Fjendens
Side, hvorved ] 3de Linie-Bataillon aldeles blev kastet
ud af Byen og for Størstedelen trak sig tilbage til
Lavningen nordøstlig for Byen. Klokken var da om
trent 6a,4; først ved denne Tid var 2den Afdeling af
den slesvig-holstenske 9de Bataillon, hvis Fremrykning
sandsynligvis er bleven opholdt ved Afsøgningen af den
udstrakte, men jo iøvrigt fra vor Side ubesatte By, ved
at gaae frem fra Nedre Stollik mod de c. 400 Alen
derfra i nordlig Retning liggende tvende Gaarde og
tilstødende Hegn,

Compagniet af 2den Reserve-Bataillon og de i
Forening med dette fægtende Skytter af 13de Linie
Bataillons 2det Compagni havde selvfølgelig vanskeligt
nok kunnet holde Stand mod den overlegne Modstander,
men da denne yderligere forstærkedes med 2den Af-



deling af lOde Bataillon, navnlig dennes 3die Com
pagni, og gik frem til Angreb saavel i Front som i
Flanke, bleve vore Tropper voldsomt kastede tilbage,
tildels langt ud til Siden af Batteriet; Capitain Mid
delboe blev saaret, og den taktiske Orden gik for en
stor Del tabt. Imidlertid var efter Befaling af Ge
neral Schleppegrell, der af Hensyn til den hele Situation
ikke for nogen Pris troede at burde opgive sin Stilling,
saa meget mere som han maatte kunne gjere Regning
paa sin Hovedreserves snarlige Ankomst, l Deling af
Batteriet, dets 4de under Commando af Lieutenant A.
Møller, rykket ind paa den nærmeste Mark ad .øvre
Stollik til .ø. for Vejen til Passet, hvor den med
Kardæsker besked den fremtrængende Fjende, ligesom
ogsaa Batteriets Bdie Deling ved at tage Placement
bag Diget pas den anden Side af Vejen fik Lejlighed
til at gjere endel Skud; til Dækning for Batteriet og
navnlig 4de Deling opmarcherede tilvenstre bagud for
Delingen Cavaleriet som de eneste til Raadighed værende
Tropper, da Ingenieurerne ikke skjannedes anvendelige
i dette .øjemed og dels ogsaa vare beskjæftigede med
at danne Deboucheer. Ved vore Kanoners Ild lykkedes
det vel indtil videre at standse den i denne Retning
fremtrængende Fjende, men kort efter trængte en ny,
fjendlig Afdeling frem mere nordlig fra i vore char
gerende Kanoners venstre Flanke og aabnede en levende
Tirailleurild, hvorved endel Mandskab og Heste bleve
saarede , det var lOde Bataillons 2det Compagni , der,
som vi have seet, efter at være deboucheret ud af
Byen i vestlig Retning havde vendt sig mod Syd,
kaldt derhen af den stedfindende Fægtning"'). Imod

*) Ogsaa ved denne Lejlighed bevirkeile den rade Fan e
med hvidt Kors, som medførtes af de slesvlg-holstenske
Cnmpagnier IDPI} Numerfnlgen 2, at man paa vor Side



G04

dette Compagni gjorde vort Cavaleri efter General
Scbleppegrells Opfordring en Sværmattaque, der imid
lertid standsedes ved et Gjærde, man i Krudtrøgen
ikke havde bemærket, og hvorfra man paa kort Bold
blev modtaget af en heftig Ild; ikke faa Dragoner
bleve saarede, ligesom ogsaa Lieutenant G. Castenschjold
ved denne Lejlighed faldt i Fangenskab. Imidlertid
var dog Fjendens Fremtrængen ved dette Angreb
bleven noget standset, og hans Ild om end kun for en
kort Tid afledet fra Batteriet. Ved at forblive længer
i Stillingen maatte dette nødvendigvia falde i Fjendens
Hænder, og i Erkjendelse deraf beordrede Capitain
Baggesen Lieutenant L. Lund til at retirere med
2den og 3die Deling i sydvestlig Retning og medtage
samtlige 6 Ammunitionsvogne , hvorpaa Capitainen i
Carriere ilede til Lieutenant Møllers Deling for at
bringe den Ordre til at følge efteri undervejs blev
hans Hest imidlertid skudt, saa at ban maatte tilbage
lægge Resten af Vejen tilfods. 'For at muliggjøre Bat
teriets Paaprotsning og Tilbagegang gjorde vort Cavaleri
paany efter at være rallieret en Attaque mod de fjend
lige Tirailleurer, der vedligeholdt en heftig Ild og
dækkede af Hegnene søgte at trænge ind paa Batteriet;
heller ikke denne Gang formaaede man at kaste
Fjenden tilbage, og Tabet af Faldne og Saarede var
betydeligt, iblandt disse Ritmester Meyer, der blev
dødeligt saaret, men Øjemedet med Angrebet blev dog
for en Del naaet, idet det lykkedes Lieutenant Lund,

en kort Tid troede sig beskudt af egne Tropper; en af
Divisionens Adjutanter sendtes derfor afsted for at hente
en Qvarterfane, som han ogsaa erholdt af 12te lette
BatailIons lste Compagni, men før han kunde naae til
bage, var Fægtningen der endt, og vore Tropper under
Retraite.
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uagtet han selv blev saaret, at faae Kanonerne paa
protsede og bragte ud af Skudvidde. Ogsaa Batteriets
4de Deling havde efter Battericommandenrens Ankomst
faaet protset paa og var naaet over Vejen hen paa den
Mark, hvor Batteriet først havde havt Stilling, men
Cavaleriattaquen var da afslaaet , og Fjenden trængte
paa ikke alene fra Nord, men ogsaa fra Nordøst, hvor
han nu kun mødte den svage Modstand af nogle faa
Infanterister, som Capitain Baggesen havde stødt paa
og faaet samlede for saa godt som muligt at dække
Kanonernes Tilbagegang. Bomhesten af den 8de Kanon
blev saaret og vilde strax kaste sig j ved Lieutenant
Møllers 'llilraab, at den maatte med, blev den imid
lertid ved at bruge Pidsken slæbt med hen i det fra
Marken udgaaende Debouchee, men der styrtede den
sammen, og kort efter fandt Lieutenant Møller Døden
under sine Bestræbelser fOL· at redde Kanonen. Da
Capitain Baggesen naaede Deboucheet, tog han Lieute
'nant Møller, der laa midt i dette, og lagde ham til
Side for at han ej skulde blive knust af de efterføl
gende Sygevogne og andre vildt afsted farende Bønder
vogne og søgte strax derpaa i Forening med Kanon
commandeuren, Overconstabel Esperlund, og Bomrideren,
Trainconstabel Atterup, at ordne Forspændingen af de
6 forreste Heste for at faae den døde Hest ud af
Bommen, men dette blev umuligt, da Fjenden, skjult
af Diget, var kommen tæt til j Capitainen og Kanon
commandeuren vilde derfor just til i al Hast at for
nagle Kanonen, men da i det samme en stærk, fjendlig
Afdeling fra den modsatte Side af Diget svingede ind
i Deboucheet, bleve de omringede og tvungne til at
overgive sig. Ogsaa den 7de Kanon, der var væltet,
faldt i Fjendens Hænder, dog uden Bespænding. For
'om muligt at redde Kanonerne gjorde den endnu til
stedeværende Del af Cavaleriet, navnlig af 3die Escadron,
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efter General Schleppegrells Opfordring atter en Attaque
men Styrken var kun ringe, Vejen opfyldt med døde
og saarede Folk og Heste, og Dragonerne bleve fra
Diget modtagne med en saa voldsom Ild, at hvad der
ikke styrtede, maatte vende om og slutte sig til de
.øvrige, retirerende Tropper. Underdette Angreb blev den
heltemodige General Schleppegrell, der selv var redet frem
med Dragonerne, dødeligtsaaret, idet han blev truffet af
en Kugle i Panden; Divisionens Stabschef, Oberstlieute
nant Biilow, der havde fulgt sin General, blev ligeledes
saaret og faldt i Fangenskab j Adjutanten ved Divisionens
Artillericommando, Lieutenant G. Carstensen, havde al
lerede lidt tidligere fundet Døden under et Forsog paa
at bringe vore vigende Tropper frem j Commandeuren
for den højre Colonnes Cavaleri, Oberstiieutenant
Saurbrey, der fik Hesten skudt under sig, frelste sig
tilfods , men forfejlede Vejen og blev senere tilligemed
et Par andre Forsprængte taget tilfange i Krattet ved
Isted Sø af en Hob fjendlige Tiraillenrer, hvis Førere .
dog kort efter atter overgave ham hans Sabel tilligemed
deres egen, da de saa sig afskaarne ved den imidlertid
ankommende I 2te lette Bataillon.

Klokken var omtrent 71/2. Al Modstand paa dette
Punkt var foreløbigt brudt, og i en mere eller mindre op
løst Tilstand gik vore Tropper tilbagei Retning af Rom
mek og Isted j en stor Del af de fjendlige Tirailleurer,
der bleve henrevne ved det sejrrige Udfald af den be
staaede Kamp, trængte heftigtefter. Imidlertid var al
lerede endel tidligere Granatkanondelingen under Lieute
nant Lonborg af Oberst Baggesens Adjutant, Lieutenant
Lundbye, bleven underrettet om det Angreb, som blev
rettet mod Batteriet og den ved samme værende Del af
Brigaden, og var som Følge deraf under Bedækning
af den tilstede værende Del af ] 2te lette Bataillons
] ste Compagni under Capitain Rie gaaet tilbage
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i nordvestlig Hetning fol' ikke at sætte Kanonerne
paa Spil i et ubekjendt Terrain, uden nogen over
ordnet Commande og med en ubekjendt, fjendlig Styrke
i Ryggen, idet man dog samtidigt dermed haabede at
kunne gribe understøttende ind i Fægtningen. For
-skjellige Afprotsninger mod Egnen ved Øvre Stollik
bleve ogsaa forsegte , men uden Held, da Fjendens og
vor Stilling var for sammenviklet til, at Chargering
var mulig, og Delingen afventede derfor kun de af
Lieutenant Lund førte Kanoners Tilbagegang og trak
sig derpaa længere mod Vest for at naae en nogen
lunde holdbar Position og fomye Ammunitionen, der
var stærkt medtaget. Under denne Retraite, der blev
besværliggjort ved det af Regnen opblødte Terrain,
maatte Capitain Bies Compagni optage Kampen med
de forfølgende, fjendlige 'I'irailleurer, der gik frem dels
mod Rømmek, deJs mod den nordlige Del af Isted, lige
som ogsaa Kanondelingen gjentagne Gange Bagte at tage
Stilling, men uden Held og med Tabet af flere Folk
og Heste. Oberst Baggesen, der allerede noget for
inden Batteriets Tilbagegang havde forladt Kamppladsen
ved Øvre Stollik for at sege 12te lette Bataillon, som
han agtede at trække tilbage, uden at det dog lykkedes
ham at finde den, var imidlertid indtruffen. og efter
hans Befaling gik Lieutenant Lønborg, fulgt af Capitain
Bies Compagni paa en mindre Del nær, der havde
maattet trække sig tilbage paa det nordlige Isted, og
endel Mandskab, som det var lykkedes at faae samlet
navnlig af 2den Reserve-Bataillons 4de Compagni, til
bage over Rømmek, imod hvilket Punkt, som vi snart
nærmere skulle see, Oberst Thestrups Colonne netop da
var i Anmarche. Der toges Stilling bag Passet N.
for Rommek, og herfra afsendte Oberst Baggesen den
tidligere anferte Melding til Overcommandoen. De af
Lieutenant Lund førte 4 Kanoner, der paa Grund af

39



608

det lidte, betydelige Tab baade af Mandskab og Heste
og Mangel paa Ammunition momentant befandt sig i
en ukampdygtig Tilstand, vare af Obersten blevue diri
gerede ad Helligbæk Kro til. Oavaleriet, der for en Del
var gaaet tilbage ad Vejen Nord om Isted Sø, havde
taget Stilling sydlig for Rommek, hvor det foreløbigt
blev holdende, da de fjendlige Tirailleurer pludseligt
havde standset medForfølgelsen og kort efter som Følge
af de Begivenheder, der imidlertid vare forefaldne ved
.øvre Stollik, ilsomt trak sig tilbage i sydøstlig Retning.

Vi have seet, hvorledes General v. d. Horst alene
med Undtagelse af l ste Afdeling af Il te Bataillon
havde disponeret over alt sit Infanteri, der under
Fægtningens Gang var blevet spredt i fuldstændigt
divergerende Retninger, og hvis enkelte Compagnier
paa Grund af Forholdene og de gjentagne Inddon
bleringer tilmed i hoj Grad vare blevne blandede
mellem hverandre j S. V. for .øvre Stollik og under
Avancering mod Vest i Retning af Rømmek og Isted
befandt sig saaledes omtrent 5 Oompagnier, i -Øvre og
Nedre Stollik ialt c. 7 Oompagnier, for hvis videre
Fremrykning i nordøstlig og nordlig Retning der imid
lertid snart var blevet sat en Grændse ved en ny Mod
standers Ankomst.

2den Divisions Hovedreserve , der skulde følge
efter 2den Brigade, var paa Grund af dennes stærkt.
paaskyndede Marche bleven endel tilbage og desuden
ved Forbipasseringen af en stor Del af Trainet betydeligt
forsinket i sin Marche, saa at dens Tete føret KI.
omtrent 63/ 4 naaede henimod Lavningen nordøstlig for
.øvre Stollik, altsaa netop ved den Tid Fjenden kastede
13de Linie-Bataillon aldeles ud af Øvre Stollik og
samtidigt gik frem fra Nedre Stollik; kort forinden
bavde Oommandeuren for l ste Reserve-Bataillon,
Oberstlieutenant Henckel, igjennem Major Krieger åf
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3die Reserve-Bataillon erholdt Ordre fra General
Schleppegrell til at overtage Commandoen over Re
serven, indtil Generalen selv indfandt sig. Cavaleriet,
der var i Teten af Colonnen, var veget tilbage, men
Oberstlieutenant Henckel, der erkjendte Nødvendigheden
af at gaae angrebsvis tilværks for at komme vore haardt
trængte Tropper tilhjælp, traf ufortøvet de i saa Hen
seende nødvendige Dispositioner. Iste Reserve-Ba
taillon formerede sig i Compngnicolonner i Numerorden
fra højre Fløj og gik frem mod Sydvest, saaledes at
Bataillonens højre Fløj, til "hvilken l3de Linis-Ba
taillon strax efter for Størstedelen sluttede sig, fik
Retning paa Øvre Stollik, dens venstre Fløj paa den
vestlige Del af Nedre Stollik og Terrainet mellem disse
Byer; som Reserve for venstre Fløj fulgte 3die Re
serve-Bataillons 4de Compagni; under Bedækning af
sidstnævnte Bataillons 2det Compagni tog Batteriet en
Stilling Ø'. for Vejen, hvorfra Ilden strar aabnedes
navnlig af 1ste Deling under Lieutenant Thestrup mod
de af Fjenden besatte Hegn. Efter en kort, men heftig
Kamp kastedes den fra Nedre Stollik fremrykkede,
fjendlige Styrke, der tildels blev taget i højre Flanke,
tilbage, og kort efter stormede vore Tropper frem paa
hele Linien og trængte ind saavel i Nedre som i øvre
Stollik, hvor de maatte bestaae en morderisk Kamp med
de i Husene placerede og fra Vinduer, Lofter og
Kjældere chargerende, fjendlige Tropper. Midt i Øvre
Stollik ved de brændende Gaarde og Huse blev Fægt
ningen en kort 'Ild staaende, men da Kanondelingen
under Lieutenant Thestrup, der var fulgt efter ind i Byen,
bavde protset af og gjort nogle Skud mod de syd
ligere liggende, af Fjenden stærkt besatte Gaarde, bleve
disse stormede af de nærmest værende Afdelinger af
l3de Linie-Bataillon, og Fjenden opgav nu ethvert
yderligere Forsvar af Byen og trak sig ilsomt tilbage

39*
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i sydlig Itetning mod den over Lyngmose anlagte 00
lonnevej. Ogsaa de .ø. for .øvre StoIlik værende,
tjendlige 'l'ropper havde opgivet Kampen og trak sig
tilbage i den nævnte Retning, ligeledes 2den Afdeling
af 9de Bataillon, som stadigt var bleven taget i højre
Flanke navnlig af 4de Compagni af 3die Reserve
Bataillon, der paa dets Commandeurs. Capitain Klockers
Anmodning om at maatte deltage i Angrebet i første
Linie af Oberstlieutenant Henckel var blevet sendt frem
gjennem den østlige Del af Nedre StoIlik. Klokken
var omtrent 73

/ 4 , da Stollik saaledes fuldstændigt var
bleven renset for Fjenden, endel Fanger vare blevue
gjorte, og ondel af Fjenden tidligere tagne Fanger befriede,
deriblandt Capitain Hein, der var bleven saaret i .øvre
Stollik, samt Divisionsadjutanterne Capitain Bauditz og
Lieutenant Vaupell; af denne Sidste, der uagtet sit Saar
saa sig i Stand til at vedblive at forrette Tjeneste indtil
Slagets Ophør, erholdt Oberstlieutenant Henckel den for
nodneAnvisning angaaende den Vej, han maatte slaae
ind paa for at søge Forbindelse med den øvrige Del af
Divisionen. Størstedelen af l ste Reserve-Bataillons
Skytter med Bataillonens 2det Compagni som Reserve
samt 4de Compagni af 3die Reserve-Bataillon og en
Del af 13de Linie-Bataillons 'I'irailleurer fulgte efter
den retirerende Fjende over Lyngmose mod Broen over
Langsø, hvor de erholdt Befaling til at efterlade en
Afdeling, indtil Broens Bevogtning blev overtaget af
l ste Brigade, og derpaa med den øvrige Styrke atter
slutte sig til Hovedreserven. Med dennes Hovedstyrke, til
hvilken ligeledes enDelaf 13deLinie-Bataillons 'l'irailleurer
sluttede sig, rykkede Oberstlieutenant Henckel, efterat
Compagnierne vare blevne nogenlunde raIlierede l frem
ad Vejen til Passet mellem Isted So og Langsø, og ad
denne Vej fulgte ogsaa, dog først noget senere, efter
at være bleven samlet og ordnet Resten af 13de



611

Linie-Bataillon, der dernæst indtog en Stilling paa
H.øjderne S. for Øvre Stollik.

Uagtet al den Tapperhed og Energi, som
vore Tropper udviste i den nys skildrede, paa Grund
af det tidligere Uheld end mere forbittrede Kamp,
er det dog sandsynligt, at det ikke vilde være
lykkedes at kaste det i Styrke vort ialtfald noget
overlegne, fjendlige Infanteri saa hurtigt tilbage, hvis
ikke en Begivenhed var indtruffen , der fik Indflydelse
paa hele Situationen og bragte de fjendlige Tropper Ler
til tildels frivilligt at opgive den videre Kamp. Souschefen
ved den slesvig-holstenske Hær, Maior Wyneken, der
som Overbringer af særlige Ordrer til General v. d.
Horst og Oberst Abercron allerede kort efter 4de
Jægercorps's Fremrykning Nord paa havde passeret
Broen S. for Isted Sø og var indtruffen hos først
nævnte Brigadecommandeur strax efter hans Angreb
paa Øvre Stollik, var dernæst med en Cavaleripatrouille
redet til Sønder Farensted, hvor han imidlertid stødte
paa danske Tropper. Efter at have forvisset sig om,
at Fægtningen ved 2den Brigade var i Gang i Nær
heden af Vedelspang og ikke, som man havde forventet,
længere Nord paa, var Majoren saa hurtigt som muligt
ilet tilbage ad .øvre Stollik til, men havde paa Vejen
dertil, da han kom over en Bakke, hvorfra man havde
fri Udsigt mod lsted og Grydeskov, bemærket, at begge
disse Punkter vare gaaede tabte, og at Fægtningen var
i Gang foran Isted Skov, samt at en dansk Afdeling
var under Fremrykning fra Grydeskov henimod Broen
over Langse. Levende bekymret for Bdie Brigades
Skjæbne ilede Majoren videre for at søge General v. d.
Horst, der, efter hvad der blev ham sagt, var foran
blandt de Kjæmpende, og indtraf i .øvre Stollik 
Klokken maa have været omtrent 71

/ 4 -, da Kampen
samtidigt rasede heftigt saavel der, som S. V. for
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Byen og i Nedre Stollik; han traf dog ikke Generalen,
der paa den 'Fid befandt sig ved de S. V. for Byen
værende Afdelinger, men stødte efter nogen Tids Forløb
paa en af hans Adjutanter, som han beordrede at
meddele Generalen, at han maatte afbryde Fægtningen
og gaae tilbage over Broen. Da der ikke syntes ham
at være nogen Tid at give bort, dirigerede imidlertid
Majoren, der strax efter red tilbage over Vadestedet
for at begive sig til Oberst Abereron , tillige den i
Heserve staaende Afdeling af Il te Bataillon directe
tilbage mod Langsø; en Ordre i lignende Retning paa
staaes at være given Commandeuren for 5te Jæger
corps, og det synes som om ogsaa de øvrige fjendlige
Tropper i .øvre og Nedre Stollik tildels ved den paa
begyndte Tilbagegang have seet sig foranledigede til
at opgive Kampen og tiltræde Retraiten.

Da General v. d. Horst KI. omtrent 71
/ 2 modtog

Meddelelsen fra Major Wyneken, befandt han sig endnu
stedse S. V. for 6vre Stollik, hvor Fægtningen, som
vi have seet, da var afgjort, og hans TirailIeurer under
lovende Forfølgelse i vestlig Retning af vore retirerende
Tropper. Angaaende den ugunstige Vending, Kampen
i og.ø. fol' .øvre Stollik imidlertid havde taget, havde
Generalen ikke erholdt nogen Melding, og der syntes
ham derfor ikke at foreligge nogensomhelst gyldig Grund
til at afbryde Fægtningen, hvad del' tilmed kunde
være vanskeligt nok, og derved opgive de vundne
Fordele. Efter hvad Generalen selv udtaler i en fra
ham foreliggende Beretning, kom han dog efter nøjere
Undersøgelse til Erkjendelse af, at der ikke kunde
gjøres Regning paa nogen Medvirkning hverken fra
2den eller 4de Brigade, og han besluttede derfor at
opgive den ham ved Dispositionen foreskrevne Frem
rykning .øst om Elmskov og istedetfor at vende sig
mod Isted , altsaa netop i den Retning. hvorhen For-
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holdene allerede havde fert en ikke ringe Del af hans
Styrke"). De fornødne Befalinger bleve givne, men
Fægtningen ved Stollik havde da allerede fundet sin
Afgj.arelse, en Tilslutning af den der værende Del af
Brigaden, som allerede var under fuld Retraite, var
ikke længer mulig, og kort efter rykkede Oberstlieute
.oant Henekel med sin Hovedstyrke frem fra .øvre
Stollik, medens de 2 Kanoner under Lieutenant The
strup fra en Mark tæt ved Byen rettede deres Ild mod
{le Tropper, ved hvilke General v. d. Horst befandt
sig. Situationen var kritisk, en hurtig Beslutning
maatte tages, og Generalen valgte den som han syntes
eneste mulige Udvej, idet han med sine ved Baanden
værende Tropper, navnlig 4de Compagni af 10de Ba
taillon og Dele af denne Bataillons 2det og 3die
Compagni samt af 9de Bataillons 2det og 5te Jæger
corps's l ste og 3die Compagni tiltraadte Betraiten i
sydlig Retning for om muligt at naae tilbage over
Grydeskov, ved hvilken Bevægelse han sandsynligvia
tillige har haabet, at det skulde blive de længere
vesterpas værende Tirailleurer muligt at slutte sig til
ham; 4de Compagni af lOde Bataillon og et mindre
Jægerdetachement overtog Bagdækningen , men hele
Styrken forsvandt iøvrigt snart for vore fra Stollik
fremrykkende Tirailleurers Blik.

Medens de ovenfor skildrede Begivenheder foregik,

*) Det skal iØvrigt her bemærkes, at flere Forfattere paa
staae, at man paa fjendlig Side vedvarende har været i
Uvished med Hensyn til den Marcheretning, man var
kommen ind paa; det er notorisk, at General v. d. Horst
ved den nævnte Lejlighad har ladet Yttringer falde, der
tyde hen derpaa, og at han først synes at være kommen
til Klarhed om Forholdene, efterat han havde raadført
sig med et Kaart over Egnen, som paa given Anledning
blev ham overleveret af den fangne Capitain Baggesen.
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havde 5te Linie-Bataillon i Forening med 12te lette
Bataillon og 2den Reserve - Bataillon endnu stedse
hævdet deres Stilling paa Plateauet S. for Isted Se og
i den nordøstlige Del af Kathrineskov , uagtet Situa
tionen unægtelig var bleven mere og mere betænkelig.
Fægtningen i Ryggen paa Stillingen, der ikke havde
kunnet Andet end indvirke ufordelagtigt paa Mand
skabet, var vel for Størstedelen ophørt, og den Skyd
ning, som endnu hørtes i Egnen nordlig for Isted So,
antoges kun at hidrøre fra mindre, fjendlige Tirailleur
afdelinger, der formodedes sprængte, og hvoraf en lidt
senere saaes at søge hen til Krattet tæt Ø. for Isted
Sø, men vore Førere havde efterhaanden faaet det
Indtryk af Fægtningsforholdene, at en Del af vor Hær
maatte være omgaaet, at dens højre Fløj var under
Retraite, og at Hærens Hovedstyrke endnu var for langt
borte til snart at kunne gribe ind i Kampen foran
Isted Skov. Dertil kom, at det slesvig-holstenske 4de
Jægercorps efter Ankomsten af de derhen dirigerede
Forstærkninger paany havde taget Offensiven i Ka
thrineskov. det der posterede 2det Compagni af 12te
lette Bataillon havde selvfølgelig ikke længe kunnet
holde Stand og var netop kastet ud af Skoven. Under
disse Forhold besluttede Major Biilow efter Samraad
med de andre Commanderende KI. omtrent 81

/ 4 at
opgive den saa længe holdte Stilling, medens der
endnu var Mulighed for at kunne gjere det uden fol'
stort Tab, og sendte sin Adjutant til Isted By for at
meddele de der værende Afdelinger, at de 3 Batailloner
agtede at trække sig tilbage ad den Vej, de vare
komne, for at indtage en Stilling paa Højderne .ø. for
Isted Sø, beredte til, naar Omstændighederne maatte
tillade det, atter at gaae offensivt frem. 2den Re
serve-Bataillon marcherede derpaa efter Anmodning af
Major BUlow tilbage ad Vejen Syd om Isted Sø for i
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Forening med 5te Linie-Bataillons 3die Compagni, som
aaes for en Del allerede at have rømmet Grydeskov,

at besætte Passet og dække de .Ovriges Retraite, der
bestemtes at skulle begynde fra højre Fløj .

2den Reserve-Bataillon var neppe naaet tilbage,
og de øvrige Afdelingers Betraite begyndt, da Fjenden
med Voldsomhed trængte frem fra Kathrineskov i
Retning af Passet ; samtidigt bleve vore Tropper be
skudte af de i Krattet.ø. for lsted Sø værende,
fjendlige Tirailleurer, ligesom de ogsaa noget efter saae
sig angrebne af de under General v. d. Horst retire
rende Afdelinger, der gjennem Lavningen N. for Gryde
skov bavde banet sig Vej til denne Skov og nu tam
bour battant gik frem gjennem denne imod Passet. Under
disse Forhold kunde hverken Besættelsen af dette eller
Retraiten foregaae med den ønskelige Orden, og der
opstod snart en ubeskrivelig Forvirring. Endel Mand
skab navnlig af 5te Linie-Bataillon, der var blevet
afskaaret fra Passet og trængt mod Isted Sø, blev for
Størstedelen frelst fra Fangenskab ved et af Capitain
Møller med et Compagni af 12te lette Bataillon ud
ført Modangreb, men i Grydeskov faldt et ikke ringe
Antal af vore Folk, overraskede ved det pludselige
Angreb i Ryggen, i Hænderne pas de af General v. d. Horst
forte Tropper. Det lykkedes disse Tropper at slippe over
Passet, hvis sydlige Side da holdtes besat af det slesvig
holstenske 4de Jægercorps, alene med Undtagelse af
det Compagni af l Ode Bataillon, der havde dækket
Retraiten, og som for at afholde Forfølgelse fra vor
Side midlertidigt havde besat Udkanten af Grydeskov.
Dette Compagni, som, efterat den første Overraskelse
havde lagt sig, neppe kunde haabe at naae over Passet
uden betydelige Tab, slog ind paa Vejen til Løbebroen
over Langsø; det passerede under et kortvarigt En
gagement og paa nær Afstand forbi det ved den øst-
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lige Del af Grydeskov værende halve Skyttepeloton
under Lieutenant Møller, der ved Tilraab opfordredes
til at overgive sig, men fortsatte ilsomt Marchen og
kom tidsnok til i Nærheden af Overgangsstedet at
blive optaget af l Compagni af 11te Bataillon , der
endnu holdt den nordre Søbred besat.

Defjendlige Tirailleurer, der befandt sig i Krattet
-Ø, for lsted Sø, overgave sig ved Ankomsten af vore
Tropper, del' efter at være samlede og nogenlunde
ordnede indtage følgende Stilling: 3 Compagnier af
åte Linie-Bataillon udvikledes i Kjæde med Reserver
tæt op til denne paa Kronen af Højderne og i Krattet
ned til Søen, medens 1 Compagni af samme Bataillon
stilledes i Reserve .o. for Vejen; noget længere tilbage
i Krattet stod 12te lette Bataillon som Ileserve for
højre Fløj, medens 2den Heserve-Bataillon placeredes
dels tæt op til Kjædens venstre Fløj, dels paa Vejen.
Denne Stilling var endnu ikke fuldstændigt indtaget,
da OberstIieutenant Henckel Kl. omtrent 83

; 4 ankom
med sit Commando. Dettes Fremrykning fra Øvre
Stollik var bleven noget opholdt, idet det var blevet
indviklet i et nyt Engagement med Hovedstyrken af
de fjendlige Tirailleurør, der under Forfølgelsen af vore
retirerende Tropper vare trængte frem til Røromek og
den nordlige Del af Isted, men som efter den ind
traadte Vending i Fægtningsforholdene befandt sig
under Retraite; fra det lille Kratparti c. 600 Alen N.
for Isted Sø aabnede disse Tirailleurer, der saae sig
afskaarne ved Oberstlieutenant Henckels ad Vejen til
Grydeskov fremrykkende Colonne, pludseligt en levende
Ild mod denne, men da Batteriet Just med stor Hur
tighed havde protset af og fra en Stilling paa selve
Vejen i kort Tid havde beskudt Krattet, opgav den
fjendlige Styrke Kampen og gav sig til Fange. Efter
sin Ankomst foran Grydeskov overtog Obsrstlieutenant
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Hønekel indtil videre Befalingen over den samlede
Styrke. Af Batteriet toge 6 Kanoner under Lieute
nanterne Thestrup og Flagstad Stilling med l Kanon
paa Vejen og 5 Kanoner paa Højden tæt N. for Gryde
skov, hvorfra de hindrede ethvert. Forsøg fra Fjendens
Side paa at trænge frem over Passet og gjorde det
muligt for vort Infanteri at ordne og udhvile sig og
forsyne sig med frisk Ammunition i Batteriets 4de
Deling tog Stilling paa Højden N. .el. for Isted Sø og
beskød derfra det foran den nordøstlige Del af Isted
Skov placerede, slesvig-holstenske 6 Pds, Batteri Nr. 2.
Kort efter Tilfangetagelsen af de fjendlige 'I'irailleurer
havde Oberstlieutenant Henckel afsendt sin Adjutant,
Lieutenant Tøxen, til Overeommandoen med Melding
om, at .elvre Stollik var renset, og at de 2 Kanoner,
som vare blevne tagne af Fjenden, atter vare faldne i
vore Hænder og tilligemed l fra Fjenden tagen Kanon
bragte i Sikkerhed. Allerede inden denne Adjutant
retournerede , erholdt Oberstlieutenant Henekel Under
retning om, at Commandoen over Divisionen var bleven
overdraget til General de Meza , og at Denne befandt
sig i Egnen ved llømmek; som Følge deraf afsendtes
Lieutenant Vaupell for at opsøge Generalen og bringe
ham Melding om Sagernes Stilling.

Hovedstyrken af den slesvig-holstenske 3die
Brigade var KL omtrent 9 for Størstedelen naaet til
bage over Langsa, paa hvis sydlige Bred Afdelingerne
atter samledes og ordnedes i 'I'errainet umiddelbart N.
for Løbebroen holdtes dog endnu nogen Tid besat af
en mindre Del af Ilte Bataillon. Vore Tropper vare
under et let Engagement fulgte efter til Højderne N.
for Overgangsstedet, hvor de toge Stilling, men ikke
længe efter erholdt Skytterne af 1ste Reserve-Batail1on
Ordre til at afmarchere for at stade til den øvrige
Del af Bataillonen foran Grydeskov, og sammesteds hen
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fulgte ogsaa snart Bdie Reserve-Bataillons 4de Com
pagni; tilbage blev sanledes foruden eudel Tirailleurer
af 13de Linie-Bataillon, der holdt Colonnevejen over
Lyngmose besat, foreløbigt kun 2det Compagni af l ste
Reserve-Bataillon under Commando af Lieutenant
Clausen, indtil der længer op ad Formiddagen ankom
l Peloton af 4de Linie-Bataillons lste Compagni under
Overcommandersergent Meyer, som var blevet afsendt
over Nørre Farensted og Stollik for at trænge frem
til og observere den over Langse slagne Bro. En
mindre, fjendlig Styrke, der endnu befandt sig Pl!8
Langsøens nordlige Bred blev kastet tilbage over Broen,
hvornæst vore Tropper satte sig fast i Terrainet umid
delbart ved Soen og bag et der i Nærheden liggende
Hus. Henimod Middag bleve de her en Tid lang
beskudte af fjendligt Artilleri, der efter indtrængende
Forestilling fra den paa Stedet Højstcommanderende
var blevet dirigeret til Overgangsstedet, og som tillige
gjorde Forsøg paa at sønderskyde Løbebroen, uden at
dette dog lykkedes.

Omtrent paa samme 'rid, som de fjendlige Af
delinger i Kathrineskov vare gaaede over til Offensiven,
havde ogsaa Oberst Garrelts ladet l3de Bataillon og
den foran Isted Skov værende Afdeling af 14de Ba
taillon paany gjore en fremadgaaende Bevægelse mod
vore Tropper S. for Isted. Stærkt beskudte i Fronten
saavel af det fjendlige Artilleri som Infanteri, bleve 3die
Reserve- og 2det Forstærknings-Jægercorps efterhaanden
ogsaa udsatte for en Beskydning i venstre Flanke, der
paaførte dem betydelige Tab, og hvilken de søgte at
unddrage sig ved under en delvis Flankebevægelse at
gaae noget tilbage til Højderne V. for Isted. Major
Goscb, der efter vore Troppers Opgivelse af Plateauet
S. for Isted Sø, og da enbver Understøttelse endnu
stedse udeblev, ansaa Stillingen for at være altfor ex-
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poneret, lod snart derpaa, Kl. lidt over 81/2, sit Corps
repassere Vandløbet for der at afvente den belejlige
Tid til en ny Fremrykning. Der traf Majoren en 01'
donnautaofficer af lste Division, der gav ham Under
retning om det ved -Øvre Stollik indtrufne Uheld og
Oberst Thestrups Afsendelse derhen med Forstærkning,
meddelte ham, at den videre Fremrykning i den An
ledning var bleven udsat, og endelig henledede hans
Opmærksombed paa, at Chausseen ikke fandtes besat
i forreste Linie af nogen af vore Afdelinger, saa at
en Lejlighed til ubemærket at rykke frem altsaa stod
Fjenden aaben. Da Major Gosch maatte erkjende, at
det var af Vigtighed, at denne Mangel saa hurtigt
som muligt blev afhjulpet, besluttede ban, da ingen
Afdelinger, hvem det nærmere maatte tilkomme, saaes
i Nærheden, og da han paa Grund af, at Fremryk
ningen var hleven udsat, maatte vente, at der vilde
hengaae nogen Tid, inden ban atter kunde gaae frem
til Isted By, at trække sig tilhøjre for i det Mindste
foreløbigt at effectuere Chausseens Besættelse og derved
sikkre vore Troppers senere Fremrykning. Imidlertid
lod Majoren dog sit 4de Compagni under Capitain L.
Bruns, der var den Sidste, der repasserede Vandløbet,
og som havde indtaget en Stilling bag Broen, forblive
der, da han ansaa det for rettest at holde det Punkt
besat, hvor han kunde antage, at man eventuelt vilde
søge ham, og som havde særlig Betydning som De
bouchee. Strax efter Ankomsten til Chausseen blev
Corpset, navnlig 3die Compagni, beskudt af Infanteri,
der henhørte til den fjendlige Avantgarde-Brigade, og som,
dog kun for en kort Tid, havde sluttet sig til 4de Bri
gades fremadgaaende Bevægelse, og Major Gosch lod det
derfor indtage den Stilling i Nærheden, som syntes at
være stærkest,nemlig ved Sortehøj, hvor de der værende
Indskjæringer, Smaahøje og en Sandgrav afgave en taale-
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lig Dækning. Efter at have staaet i nogen Tid i
denne Stilling tvers over Chausseen modtog Corpset
gjennem en Ordonnantsofficer fra Overcommandoen
Ordre til at forblive der, indtil den almindelige Frem
rykning fandt Sted, og kort efter rykkede, som vi
snart nærmere skulle see, 6te Batteri (Haxthausen)
frem og protsede af i den af Corpset besatte Stilling;
Blænkerkjæden inddroges, og den store Artillerikamp
begyndte, under hvilken Corpsets 3 Compagnier
efter Overcomtnandoens Ordre overtoge vort Artilleris
Dækning.

2det Forstærknings-Jægercorps havde ogsaa snart,
da Fjenden trængte stærkt paa, maattet tiltræde Re
traiten, der af de 3 Compagnier iværksattes gjennem
lsted, medens 1ste Compagni trak sig ned til Mosen
mellem Byen og Chausseen og senere fol' en Tid, ind
til det atter stødte til Corpset, søgte Stilling .(3. for
Sortehøj i Højde med vort Artilleri. Efterat Vandløbet
var passeret, besatte en Del af 2det og 3die Compagni
samt en mindre Afdeling af Jste Forstærknings-Jæger
corps, til hvilken det mod Isted tilbagegaaende Mand
skab af 12te lette Bataillons 1ste Compagni havde
sluttet sig, det nærmeste 'l'errain N. ø. for Broen,
hvorfra de i Forening med 3die Reserve-Jægercorps's
4de Compagni afviste de Forsøg, som fra Fjendens
Side bleve gjorte paa at trænge længere frem, indtil
disse ved Ankomsten af 2den Forstærknings-Bataillon,
de 2 Kanoner under Lieutenant Lønborg og de af
OberstThestrup førte Afdelinger ganskeopgaves. Sidst
nævnte Bataillon, der, som det vil erindres, efter Bri
gadens Disposition skulde have holdt sig tæt ø. for
Chausseen, men paa Grund af Forholdene var kommen
til at danne Reserven for venstre Fløj, havde KI. noget
over 8 sat sig i Marche i nordvestlig Retning for at
nærme sig Chausseen, da al Fægtning der var ophørt,
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og man der kun saa enkelte adspredte Trops, eftersom
3die Forstærknings-Bataillon havde opgivet det tid
ligere occuperede Termin og trukket sig længere tilbage
for noget senere at indtage en Stilling V. for Chaus
seen. Under Marchen var imidlertid Bataillonen bleven
indhentet af den af Major Biilow afsendte Adjutant, der
efter at være passeret gjennem det sydlige Isted havde
begivet sig til Afsnittet N. for samme, og da Ba
taillonens Commandeur, Oberstlieutenant du Plat, af
ham var bleven underrettet om, at vore i Isted væ
rende Tropper bleve stærkt trængte, og at de, hvis
ikke Understøttelse erholdtes, maatte opgive Byen,
havde OberstJieutenanten strax ladet Bntailfonen rykke
tilbage mod Isted; ved Ankomsten fandtes dog Byens
sydlige Del allerede forladt af Vore og besat af
Fjenden, hvorfor Bataillonen for at hindre ham i at
trænge længere frem indtog en Stilling N. V. for
Broen. Hovedstyrken af 2det Forstærknings-Jæger
corps var imidlertid efter Brigadens Ordre gaaet tilbage
til S. 6. for Rammek, hvor Oberst Ræder havde
samlet flere mindre Afdelinger og et ikke ringe Antal
Mandskab, der under Indtrykket af de ved Stollik
forefaldne Begivenheder var gaaet tilbage, og som det
ikke uden Møje var lykkedes at faae standset.

Det var, da Forvirringen endnu der var paa sit
Højeste, og da Alt syntes at stille sig yderst ugunstigt,
at General de Meza KJ. omtrent 81

/4 og noget senere
Oberst Thestrup indtraf til Egnen om Rømmek. Hvor
betænkelig Situationen dengang der forekom at være,
vil tilstrækkeligt fremgaae af nedenfor anførte, til den
danske Overcommando indløbne Meldinger.

Efterat han havde afsendt følgende Anmodning
til General Krogh: ..Generalen maa sende mig nogle
Officerer, hvilkesomhelst til Adjutanter, Alle dem jeg



622

nævner ere enten faldne eller borte," meldte General
de Meza Kl. henad 81/2:

"Af 2den Division har jeg fundet paa Vejen til
Isted Oberst Thestrup med 3 Batailloner. Oberst
Hæder skal være i Nærheden, og jeg skal søge at
drage ham til mig.

Om Oberst Krabbe vides intet. Capitain Falken
skjold, del' kom saaret tilbage fra Isted, siger, at
ingen Orden eller Commando er del'.

Oberst Baggesen skal være i Nærheden, men
skilt fra sin Brigade, bvis Fragmenter ere ubekjendte.
At overtage Commandoen over den 2 d en Di vi s i on
tror jeg saaledes del' ingen Qvæstion kan være om.

Mit Raad er, at l s t e Divisio n og Reserven
rykke frem strax og forcere Passet. - Ellers ere vi
blamerede. ti

Kl. lidt over 81
/ 4 afsendte Oberst 'l'hestrup fol

gende Melding:
liJeg er ankommen med 3 Batailloner til - - *)

og rykker frem over et Pas over Mosen N. for Isted,
hvor OberstBaggesen hal' sagt mig, at enkelte af bans
Afdelinger l'et nu befandt sig engagerede paa den sydlige
Side mod Isted, dog uden at kunne give mig nogen
Oplysning enten om sin egen eller Oberst Krabbes
Brigade.

Jeg har forefundet 2 Compagnier af l ste For
stærknings-Jægercorps under Retraite ligesom de en
kelte Afdelinger, jeg ellers har mødt, men jeg fører
dem nu mod Fjenden. Jeg beder om årtilleri.«

Kl. 8 1
[ 2 meldte Oberst Ræder:

n General Scbleppegrells Corps er en deroute, han
selv falden tilligemed Bnlow og Læssoe. Vi have

*) Stedbetegnelsen er ikke anført i Meldingen.
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gjeuoprettet Ordenen, men vore Sagers Stilling er
særdeles vanskelig. Min Brigade har lidt meget stærkt.
Oberst Thestrup el' ankommen med 3 Batailloner.
Fægtningen er staaende, men der behøves Patroner,
Levnetsmidler, Mandskab og Kanoner.«

Ved Ankomsten til Passet N. for Rømmek havde
Oberst Thestrup erholdt Meddelelse fra Oberst Bag
gesen om, at den c. 1000 Alen længere mod -Øst
liggende Stenskov var besat af Fjenden, men at han
ikke havde Tropper at disponere over til dens Obser
vation, og Førstnævnte havde derfor beordret Com
mandeuren for 6te . Reserve- Bataillon, Oberstlieutenant
la Oour, til at lade 2 Compagnier rense og besætte
Skoven og de 2 andre Compagnier forblive tilbage til
Passets Bevogtning. Med 2det Jægercorps og 5te
Reserve-Bataillon, førstnævnte i Teten, rykkede Obersten
derimod frem over Passet og derpaa, efterat Jæger
corpset val' blevet udviklet i Compagnicolonner, videre
mod Bømmek, under hvilken Marche han, som vi have
seet, stødte paa og optog de fra Kampen ved .Øvre
Stollik retirerende Tropper. Da man naaede Rammek,
var den sydlige Del af Isted forladt af vore Tropper
og besat af Fjenden, og da Oberst Thestrup dels ansaa
det for sandsynligt, at Fjenden havde en betydelig
Styrke i og bag Byen, og dels af Hensyn til den ham
stillede Opgave maatte være betænkelig ved ufortøvet
at føre sine 2 Batailloner frem til Angreb i denne
Retning, indtog han foreløbigt en Stilling sydvestlig
for Rømmek, idet ban søgte at sætte sig i Forbindelse
med de i og nærmest Afsnittet værende Afdelinger af
5te Brigade. Kort efter mødte Obersten den af Oberst
Iieutenant Henckel til Overcommandoen afsendte Ad
jutant, og da han af ham erfarede den heldige Vending,
Sagerne havde taget ved -Øvre Stollik, fandt han sig
foranlediget til at forblive paa den Del af Kamppladsen,

40
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hvor han var indtruffen , og hvor hans Nærværelse
syntes saa meget mere ønskelig, som der fra Oberst
Hæder indløb Anmodning om Forstærkning, tildels
grundet paa, at hans Afdelinger havde forskudt sig;
angaaende Divisionscommandoens Overdragelse til Ge
neral de Meza havde OberstThestrup endnu ikke, lige
saa lidt som de øvrige højere Commanderende. erholdt
nogensomhelst Underretning.

Imidlertid havde Lieutenant Lønborg efter General
de Mezas Ordre ladet sine 2 Kanoner kjøre op i en
Stilling nordlig for Isted, hvorfra de rettede deres Ild
mod Broen over Isted . Bækken og dens nærmeste
Omgivelser. Tilliden og Troen paa Sejren vaktes
paany hos vore Tropper, de toge atter Offensiven, idet
2den Forstærknings-Bataillon KJ. noget over 9 lod
sine Skytter samt l ste Oompagni rykke frem over
Broen, medens Fjenden, ved at see sig stillet over
for en betydelig Overmagt snart havde opgivet enhver
Tanke om at 'fortsætte Angrebet, og nu i Erkjendelse
af sin fuldstændigt isolerede Stilling begyndte at trække
sig tilbage til Højderne S. og S. V. for Isted, Heller
ikke denne Retraite foregik med den ønskelige Orden,
og efter et kortvarigt Engagement kastede vore Tropper
de fjendlige Blænkere ud af Byen, hvis sydlige Udkant
de dernæst besatte. For at understøtte Angrebet paa
Isted havde Oberst 'I'hestrup befalet 5te Beserve-Ba
taillon at occupere 'I'errainet vestlig fol' denne By, og
Major Scharffenberg lod derfor Bataillonen rykke frem
under Dækning af l ste Compagni, der udvikledes i
spredt Orden j det var imidlertid paa den Tid, at 3die
Reserve-Jægercorps fra sin Stilling ved Ohausseen gik
tilbage mod Sortehøj , og Majoren fandt sig derfor
snart foranlediget til ogsaa at sende sit 2det Com
pagni frem i forreste Linie. Under en levende Ti
railleurild, og skjøndt den blev stærkt beskudt af det
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fjendlige Artilleri, tog og besatte Bataillonen Højderne
S. V. tor Isted, dog ikke uden at den endnu havde
maattet fremsende sit 3die Compagni til Understøttelse
for højre Fløj, der blev tagen i Flanken af de i Eg
nen af Hvilehøj staaende, fjendlige Tropper.

Det for en Oversigt af Terrain og Tropper saa
ugunstige Vejrlig i Forening med Manglen paa Adju
tanter havde i bøj Grad vanskeliggjort General de Meza
den ham stillede Opgave. Om det endelige Udfald
af Kampen ved .ovre Stollik og om den Oberstlieute
nant Henckel underlagte Styrkes Tilstedeværelse i
Terrainet .8. for Isted Sø havde Generalen ingen
Efterretning erholdt, og endnu Kl. omtrent 91

! 4 havde
han tilstillet Overcommandoen følgende, kun lidet
lovende Melding:

.. Jeg har aIt med en tidligere Ordonnants (og
med Lieutenant Rosen) meldt, at med de her ved Isted
forefundne Fragmenter intet klækkeligt Angreb kan
foretages, og raader til, at lste Division strax rykker
frem for at forcere Passet ved Isted. Af Baggesens
Brigade er næsten Intet at faae samlet. Krabbe er
for langt borte og tør muligt heller ikke drages- hid.
Vi have nu atter taget Isted . Men vor fulde Styrke
bør vist ikke tøve længer med at gjare Ende paa
Pas forceringen. Stærkere, fjendlige Oolonner synes
ogsaa nu at trænge frem.•

Kort efter, at denne Melding var afsendt, erholdt
dog General de Meza Underretning af Oberst Thestrup
om hans 3 Batailloners Stilling I Oapitainerne Hirsoh
og Krieger af Overgeneralens Stab meldte sig som Ad
jutanter og udsendtes i de forskjellige Retninger for
at skaffe Oplysning om de Generalen underlagte Trop
pers Stilling og Tilstand, ligeledes Ritmester Sohu
macher af 2den Divisions Stab, og endelig indtraf
ogsaa Lieutenant Vaupell med Melding om vore Troppers

40*
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l:itilling ø, for Isted Se. Glædeligt overrasket begav
Generalen sig strax derhen, og efter personlig at have
overbevist sig om hver enkelt. Troppeafdelings Tilstand
lod han K1. henad 93/4 Oberstlieutenant Henckels kort
forinden retournerede Adjutant atter afgaae til Over
commandoen med følgende Melding:

»Jeg skylder at melde, at Oberst Baggesens Bri
gade, der efter hans mundtlige Rapport var saa aldeles
opløst, dog efter nøjere Mønstring ikke er i saa maade
lig Tilstand, - I min Stilling hel' ved Isted er nu
samlet:

dh 'I d { 5te Linie-Bataillon 'l
u VI e e l Bde Linie-Bataillon , slagfærdige.

12te lette Bataillon ,

2den lteserve-Bataillon ,
lste Reserve-Bataillon ,
2 sammenbragte Compagnier.

Under Oberst 'I'hestrup :
1ste Forstærknings-Jægercorps, Fragmenter,
5 te Reserve- Bataillon ,)
6te Reserve-Bataillon, ganske friske.
2det Jægercorps,

D d k
Imidlertid havde den danske Overcommando alle-

eu aDtI c

Overcomma~do rede K1. noget over 9 efter Modtagelsen af General de
bealutter BIll'

~ll ved et BB' Mezas første Melding, og da den turde gaae ud fra,
Jonelangreb at d t ti dl' b h' FI" d B.efe at Ior- at e Jen 1ge Angre paa ejre øj l og ve øg-
eere den fjend- f Id d' . b l t t ' ' l d BUge Slllllng mose u stæn Igt var afvist, es u te sig ti ve a-

ved IBlet!, t b C d ti dl' StiIl'tikov; _ Ile. jone angre at søge at rorcere en Jen ige l mg
gtvenhederues ved Isted Skov For at zive de til Angrebet be-Gang nærmest ' b&

Centrum Ind- stemte Tropper nærmest af 6te Brigade Tid til at
til Kl, omtrent

12 M hl<1ng. ordne sig efter den bestaaede Fægtning og samle sig
henimod Chausseen og i det Hele taget skaffe det
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temmelig stærkt medtagne Infanteri nogen Tid til
Hvile blev det bestemt, at Angrebet skulde finde Sted
Kl. 10 1

/ 2 , og i den Meddelelse, som derom tilgik Ge
neral de Meza, blev han anmodet om indtil da at søge
at holde Fægtningen staaende j de beroligende Mel
dinger, der efterhaanden indløb om Forholdene ved
2den Division, og hvorefter der ogsaa vilde kunne
gjøres Regning paa en kraftig Medvirkning fra dennes
Side, samt .ønsket om ved Artilleriets Ild tilstrækkeligt
at forberede og understøtte Angrebet bevirkede dog,
at Tiden fol' dette yderligere blev udsat.

I Henhold til den nævnte Anmodning befalede
General de Meza Oberstlieutenant Henekel, hvem Com
mandoen over den B, for Isted Sø samlede Styrke
midlertidigt fremdeles blev overdraget, foreløbigt at
holde sig til Defensiven, ligesom der ogsaa tillagdes
Oberst Thestrup Ordre til at forblive i den indehavende
Stilling og afvente Udfaldet af den Kamp, som imid
lertid var begyndt mellem vort og Fjendens Artilleri.

Af Batteriet Baggesen, over hvilket Lieutenant
Lønborg havde overtaget Commandoen, vare 4 Ka
noner*) efter at være bragte i kampdygtig Stand kjørte
op ved Siden af de 2 Granatkanoner nordlig for Isted,
og med den saaledes samlede Del af Batteriet havde
Lieutenanten optaget Kampen mod den fjendlige Ar
tilleriopstilling .ø. for Chausseen. 6te Batteri (Haxt
hausen), der allerede endel tidligere var beordret frem
ad Chausseen, og som efter at have passeret Batteriet
Marcussen havde trukket sig ind i Terrainet .ø. for
Chausseen for at støde til 5te Brigade, erholdt gjennem
Artilleriovercommandoen Befaling til at tage Position

*) 1 af disse Kanoner blev dog af Lieutenant Lønborg paa
Grund af forskjellige Mangler atter trukket tilbage fra
Fægtningslinien.
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vod Sortehøj under Dækning af de del' placerede 3
Compagnier af 3die Reserve-Jægercorps, Under
Avanceringen blev det stærkt beskudt af det fjendlige
Artilleri, men det mistede dog derved kun 1 Mand
og et Par Heste og naaede lykkeligt gjennem det sum
pige Termin til den befalede Stilling, hvor det opkjørte
tilvenstre af Chausseen og KI, henad l O aabnede en
tildels flankerende Ild mod det fjendlige Artilleri ø.
for Chausseen; strax efter blev Batteriet imidlertid
tillige beskudt af det fjendlige 12 Pds. Batteri Nr. l,
hvis af Hegn skjulte Stilling V. for Chausseen ikke
val' bleven bemærket, og maatte nu vende sin Ild og
saa i denne Retning. lover 1a/4 Time stod Batteriet
ene i Stillingen mod det sanvel i Anlal som Caliber
betydeligt overlegne, fjendlige Artilleri og i en kryd
sende Ild, og der indtraadte derved for Batteriet flere
kritiske Momenter, der stillede betydelige Krav til Be
falingsmændenes Dygtighed og Condutte saavel som til
Betjeningsmandskabets Koldblodighed ogRaskhed. Først
Kl. omtrent 11a/4 sendtes 12te Batteri (Lund) frem
til Forstærkning, hvilket opkjørte V. for Chausseen, og
noget senere efter Anmodning fra l ste Division det
24 Pds. Granatkanon-Halvbatteri Jonquieres , der tog
Stilling med 2 Kanoner paa højre Fløj af Batteriet
Haxthausen og med 2 Kanoner paa højre Fløj af
Batteriet Lund.

Medens Infanterifægtningen ved Chausseen, som
vi have seet, var standset paa den korte Tid nær, hvor
Dele af den fjendlige Avantgarde-Brigade havde fulgt
den 4de Brigades fremadgaaende Bevægelse, var Kampen
stadigt bleven fortsat ved Vejen fra Gammellund til
Isted. Vore der værende 3 Batailloner, Ilte og 3die
Linie-Bataillon samt 5te Forstærknings-Bataillon, der
agerede hver for sig uden nogen overordnet Commando,
idet sidstnævnte Bataillon for Størstedelen holdtes i
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Heserve, havde ikke formaaet at trænge længere frem;
den Frontal- og Flankeild, hvormed de bleve modtagne
af Afdelingerne af den l ste og 12te slesvig-holstenske
Bataillon, havde været saa heftig, at 3die Linie- Bataillon
tvertimod, efterat den havde fremsendt Alt paa l Pe
loton nær i Front og Flanke, og efterat den havde
lidt et betydeligt Tab, havde seet sig nødt til at fore
tage en Frontforandring bagud om venstre Fløj og
noget efter gaae tilbage ind i Bøgmose henimod den
Vej, som gjennemskjærer Mosen , fol' at ralliere sig.
5te Forstærknings-Bataillon, der ogsaa var bleven en
del udsat fol' den fjendlige Flankeild, havde fulgt 3die
Linie-Bataillons Bevægelser, hvorimod det var lykkedes
l l te Linie- Bataillon endnu en Tid lang at holde sig
ved Gammellund Vejen. Paa Grund af sin isolerede
Stilling, og da fjendlige Tropper atter bemærkedes under
Fremrykning Syd fra, lod Oberst Staggemeier imidlertid
senere Bataillonen trække sig tilbage til Hegnene tæt
S. for Bøgmose, hvor den henimod Slutningen af Ar
tillerikampen paa venstre Fløj kom i Forbindelse med
5te Forstærknings-Bataillon, der, fulgt af 3die Linie
Bataillon som Reserve, atter var rykket frem og havde
indtaget en Stilling med venstre Fløj henimod Chaus
seen, Front imod Sydøst.

Under Artillerikampen samledes efterbaanden de
Tropper af l ste Division, der vare bestemte til at ud
føre Angrebet langs Chausseen, og opstilledes, som Yi
senere nærmere skulle see, i Colonner bag Artilleriets
Stilling, samtidigt som General de Meza fortsatte sin
samlende og ordnende Virksomhed ved 2den Division.
5te Reserve-Bataillon, der stadig] var udsat for en
heftig Ild fra det fjendlige Artilleri, havde kun med
Vanskelighed kunnet holde Stand overfor Fjendens
Bestræbelser efter at gjenvinde de tabte Højder; ogsaa
4de Compagni havde maattet udsendes til Understøt-
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telse for højre Fløj, enkelte Dele af Bataillonen havde
næsten forskudt sig, en Reserve var ikke mere for
Haanden, og Major Scharffenberg havde derfor seet
sig foranlediget til at give Brigaden Melding om Ba
taillonens vanskelige Stilling. General de Meza, der
netop var tilstede, da denne Melding indtraf, lod som
Følge deraf 2den Forstærknings-Bataillon frempoussere
sine Skytter og sit l ste Uompagni til Hegnene syd
vestlig for Isted, medens Resten af Bataillonen besatte
Byen, og ved disse Troppers kraftige Bistand lykkedes
det at hævde det vundne 'I'errain : et Forsøg paa ved
Bataillonens Tapriffelskytter at hæmme den fjendlige
Artilleriild blev dog uden Resultat. I Reserve V. for
Isted stod 2det Jægercorps og bagved dette l ste og
2det Compagni af 6te Reserve-Bataillon, der KJ. om
trent 11 vare blevne beordrede frem fra Passet N. for
Rømmek; 3die og 4de Compagni af denne Bataillon,
som havde besat Stenskov eg efter Ordre vare forblevne
del' for at observere 'I'errainet i venstre Flanke, vare
ikke blevne kaldte tilbage til Bataillonen. Henimod
Slutningen af Artillp.rikampen lod General de Meza
endelig lste Forstærknings-Jægercorps, der havde samlet.
sig vestlig for Rømmek i Nærheden af Chausseen, rykke
frem til Isted, hvor ogsaa , dog først noget senere,
2det Forstærknings-Jægercorps samledes. Allerede en
Tid forinden General de Meza afsendte sin sidst anførte
Melding til Overcommandoen, var der fra OberstKrabbe
indløbet Melding om, at han havde Vanskelighed ved
at holde sig ved Vedelspang, da ban havde hele Oberst
Abererons Brigade imod sig, og Generalen havde der
for ladet Obersten tilkjendegive, at ban i Nødsfald
maatte repliere sig paa 2den Brigade; til Kampen ved
Vedelspangskal Fremstillingen nu foreløbigt atter vendesig.

Da Oberst v. d. Tann KI. omtrent 5 Morgen
overbragte Oberst Abereron Ordren til foreløbigt at
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standse med Offensiven , havde Sidstnævnte, SOlD det r~~~:~:~

vil erindres, for Størstedelen ladet sine Afdelinger re- dspangolnl1dlll
ens J1 er.

passere Defileet, og det 2det slesvig-holstenske Jæger-
corps, som vi forlode i en Stilling i og V. for Skoven
S. for Katbæk , havde fremdeles alene maattet udholde
Kampen mod vore Tropper. Navnlig i Skoven trængte
3die Jægercorps, hvis 1ste Compagni nu ogsaa var
blevet draget frem i forreste Linie, stærkt paa tildels
i den fjendlige Stillings højre Flanke, og det fjendlige
Jægercorps havde derfor efterhaanden maattet trække
sig tilbage til og i Højde med den sydlige Del af
Skoven, idet det V. for Mysunde Vejen værende Uompagni
samtidigt var blevet draget bort til Understøttelse for
den stærkt truede, hejre Fløj. Medens Højderne N. V.
og V. for Skoven saaledes i Løbet af Fægtningen fuld
stændigt kom i vore Troppers Magt, var paa Oberst
Krabbes Befaling 1 Compagni af 10de lette Bataillon,
det 3die under Capitain C. G. Muller, blevet detacheret
til Sønder Farensted for ogsaa fra denne Side at af
spærre Passet ved Vedelspang og for at observere den
ved førstnævnte By formodede Broi uden at støde paa
nogen Modstand var Compagniet naaet til Byen, og da
der ingen Bro fandtes der, var 1 Deling bleven sendt
længere mod Vest for at søge Broen, medens Capitain
Mtiller med sin øvrige Styrke gik frem i Retning af
Mysunde Vejen, hvor det paa Grund af Bortdragelsen
af det fjendlige Jægercompagni foreløbigt ikke mødte
nogen Modstand.

Det ved Bavnernes Antændelse givne Signal til
at tage Offensiven var, som vi have seet, ikke blevet
bemærket ved den slesvig-holstenske 2den Brigade*);
derimod indtraf KJ. henad 6 den fra Hovedqvarteret

*1 Efter Oberst Abercl'ons Paastand skal Oberst v. d. Tann
ikke have omtalt for ham, at Antændelsen af Bavnerne
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afsendte Officer foran Vedelspang med Ordre i saa
Henseende. Da han imidlertid ikke traf Oberst Aber
cron, kom Befalingen ikke strax til dennes Kund
skab, saa at Tiden gik hen indtil Kl. omtrent
61/4, inden Fremrykningen kunde begynde; det be
stemtes herved, at 1ste Afdeling af 7de Bataillon, der
havde Teten, skulde gaae frem i Colonne ad Hoved
vejen samtidigt med, at Jægerne skulde følge paa
Fløjene, for saaledes at gjennembryde og kaste vor
Fægtningslinie. Bataillonen havde dog kun begyndt
sin Fremrykning, da den saa sig udsat for en heftig,
omfattende TiraiJIeurild, idet vore Tropper netop da
trængte de fjendlige Jægere ud af Skoven samtidigt
med, at lOde lette Bataillons 3die Compagni naaede
frem fra Sønder Farensted og paa venstre Fløj kom
i Forbindelse med en Del af 3die Jægercorps's 1ste
Oompagni under Capitain Magius, der var trængt frem
i Terrainet V. for Mysunde Vejen. Del' opstod derved
en ikke ubetydelig Forvirring i de fjendlige Rækker,
og det 6 Pd's. Batteri Nr. 3, del' ogsaa val' kommet
under vore Tirailleurers Ild, saa sig foranlediget til at
gaae tilbage over Passet j men da 7de Bataillon ud
viklede sig paa begge Sider af Hovedvejen og optog
Kampen i Forening med Jægercorpset, bragtes dog
Fægtningen snart til at blive staaende, saameget mere
som det ikke laa i Oberst Krabbes Plan at trænge
længere frem imod Passet, og kort efter bleve vore
Tropper, da Oberst Abercron efterhaanden betydeligt
forstærkede sin Fægtningslinie , nødte til at vige for
Overmagten. Tilvenstre hovedsagelig i Retning af
Sønder Farensted fremsendte Obersten nemlig l ste
Afdeling af 5te Bataillon, i Retning af Nørre Farensted

skulde være Signalet til en Gjenoptagelse af den fore
løbigt standsede ofiensive Bevægelse.
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og mod Skoven 1ste Afdeling af 6te Bataillon, medens
2den Afdeling af 5te Bataillon fulgte efter som Re
serve j det 6 Pds, Batteri Nr. 3 blev atter draget frem,
hvorimod 2den Afdeling af 6te Bataillon samt det 3
Pds, og 12 Pds. Batteri, hvilket sidste havde fundet
Lejlighed til at anbringe nogle Skud mod vore fra
Skoven fremtrængende Tropper, forbleve bag Passet.

Klokken var omtrent 71
/ , . 10de lette Bataillons

3die Compagni og den i Forbindelse med dette kjæm
pende Del af 3die Jægercorps's l stø Compagni vare
blevne trængte tilbage til SønderFarensted, hvorfra de
noget senere efter en levende Kamp, og efterat den i
vestlig Retning udsendte Deling, der ikke havde fundet
Breen, atter var stødt til Compagniet , maatte gaae
tilbage Nord paa over den der værende Mose. Ved
Mysunde Vejen var Fjenden trængt frem indtil c. 1000
Alen fra vort Batteris Stilling, men ved dettes levende
og virksomme Ild og ved et af Oberstlieutenant Ræder
udført Modangreb lykkedes det atter at kaste ham
tilbage henimod Vejen fra SønderFarensted til Katbæk.
Paa vor venstre Fløj endelig vare vore Tropper efter
en heftig Kamp, hvorunder det omstridte Terrain af
vexlende gjenvandtes og tabtes, kastede ud af Skoven,
saaledes at Fjenden stærkt truede venstre Fløj af
Hovedstillingen foran Nørre Farensted. 4de Com
pagni af 3die Jægercorps, der hidtil var blevet boldt
i Reserve, var blevet draget frem i forreste Linie
hovedsagelig i Terrainet V. for Mysunde Vejen, lige
ledes 4de Compagni af 10de letfe Bataillon, hvoraf
Halvdelen havde været afgivet til Bedækning for Bat
teriet, medens det andet Halvcompagni paa Oberst
Krabbes Befaling for en Tid havde været dirigeret
noget tilbage i nordvestlig Retning i Anledning af en
indløben Melding om, at fjendligt Infanteri havde vist
sig ved Skoven mellem Nedre Stollik og Nørre Faren-
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sted; levrigt vare 3die Jægercorps og l Ode lette Ba
taillon under Kampens Gang blevne stærkt blandede
mellem hinanden over hele Linien.

Saavel fra 3die Jægercorps som fra -I Ode lette
Bataillon var det blevet indmeldt, at de uden For
stærkning ikke vilde kunne holde deres Stilling, og
Oberst Krabbe saa sig derfor nødt til at disponere
over Størstedelen af den hidtil i Reserve holdte 4de
Linie-Bataillon. Denne Bataillons 3die Compagni
sendtes frem i Retning af Mysunde Vejen og bidrog i
Forening med de øvrige der værende Tropper til, at
Fjendens flere Gange gjentagne Forsøg paa med sine
Colonner at trænge længere frem fuldstændigt mis
lykkedes j hver Gang bleve de fjendlige Colonner viste
tilbage ved vort Artilleris og Infanteris heftige Ild,
hvornæst vort Infanteri brød frem fra Stillingen og ved
kraftige om end kortvarige Modangreb gjorde et ikke
ubetydeligt Antal Fanger. Af 4de Linie-Bataillons
l ste Compagni var l Peloton under Overcommander
sergent l\leyer noget tidligere blevet detacheret for over
Nedre Stollik at søge Forbindelse med 2den Brigade
og ad denne Vej om muligt at naae frem til og be
sætte Jen hidtil forgjæves søgte Bro over Langsø j vi
have allerede paa et tidligere Sted seet, at det lykkedes
dette Peloton at nane frem til Broen. Med den øvrige
Del af Compagniet samt 4de Compagni beordredes
Capitain M. Muller at understøtte Fægtningsliniens
venstre Fløj. Under Dækning af lste Compagnis
Skytter rykkede Capitainen frem i sydøstlig Retning
mod Skoven og passerede ·3die Jægercorps's Kjæde,
hvornæst ogsaa den øvrige Del af 1ste Uompagni ud
vikledes i Kjæde bag et mod Skoven fremspringende
Hegn j 4de Compagni dirigeredes endel østligere ind i
Skoven, svingede derpaa tilhøjre og gjorde nu i For
-ening med ] ste Compagnis Skytter og en Afdeling af
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I Ode lette Bataillon et Angreb i Fjendens Flanke,
medens den øvrige Del af ] ste Compagni paa samme
Tid ligeledes rykkede frem. Ved dette overraskende og
med megen Dygtighed førte Angreb kastedes Fjenden
med Kraft tilbage gjennem Skoven, og Capitain Muller
lod nu sin Styrke indtage en Stilling bag den Vej,
som skjærer Vejen fra Sønder Farensted til Katbæk,
og bag en Jordvold i Skoven med venstre Fløj støttet
til en af Mosens Indskjæringer og paa højre Fløj i
Forbindelse med Afdelinger af 1 Ode lette Bataillon og
3die Jægercorps. Gjentagne Gange gjorde Fjenden
Forsøg paa at gjenvinde det tabte Termin, men ogsaa
ber afvistes han bver Gang dels ved TIden, dels ved
Angreb med Bajonetten.

Skjøndt det saaledes hidtil var lykkedes Oberst
Krabbe at standse Fjendens Fremrykning mod Hoved
stillingen og holde Fægtningen staaende, var Situa
tionen dog betænkelig. Kampen i hans højre Flanke
ved Stollik havde vel trukket sig længere bort, men
de Efterretninger, som hidtil havdes derfra, vare dog
langtfra beroligende, Fjenden syntes at ville vedblive
med sine Angreb paa bans Stilling, og til at imødegaae
dem havdes foruden Halvescadronen endnu kun 1
Uompagni af 4de Linie-Bataillon i Reserve. Under
disse Forhold var det, at Oberst Krabbe afsendte den
tidligere anførte Melding til Divisionen, at han havde
Vanskelighed med at holde sig mod den ham angribende,
fjendlige Brigade, men da han indsaa, at en Retraite
vilde medføre store Ulemper og kunde gjøre det muligt
for Fjenden at falde Armeens Hovedstyrke i venstre
Flanke, besluttede han ikke desto mindre at søge at holde
Stillingen til det Yderste. Imidlertid var der paa den
fjendlige Side indløbet Efterretninger, der fik en af
gjorende Indflydelse paa Forholdenes Udvikling og i
hvert Fald gjorde det mindre vanskeligt for Oberst
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Krabbe at zjennemføre sin Beslutning, saa at han ikke
blev sat i den Nødvendighed at gjare Brug af den
ham ved Divisionens Disposition givne og senere paany
fra General de Meza modtagne Bemyndigelse til i
Nødsfald at repliere sig paa 2den Brigade. For Sikker
heds Skyld erholdt dog den halve Ingenieurdeling under
Capitain Thulstrup, der hidtil havde været beskjæftiget
med at sløjfe de fjendlige, lavrigt temmelig ubetydelige
Løbegrave paa Højderne S. B. fol' Nørre Farensted og
med at danne de nødvendige Deboucheer fol' Batteriet
Dinesen, Ordre til at forberede en Retraitestilling for
Batteriet nordlig fol' Boglund.

Af de fjendlige Tropper vare 2den Afdeling af
6te Bataillon samt det 3 Pds. og 12 Pds. Batteri
endnu ikke blevne dragne frem over Passet. K!. om
trent 8 havde Prinds Friedrich af Augustenborg bragt
Oberst Abercron Meddelelse om de i Centrum forefaldne
Begivenheder tilligemed Ordren til at handle efter eget
Skjøn, og ikke længe efter indtraf ogsaa Major Wy
neken med Efterretning om 3die Brigades Tilbagegang
bag Langsø. Under denne Sagernes Stilling fandt
Oberst Abercron det raadeligt at standse med Offen
siven og indskrænke sig til Defensiven, en Anskuelse,
som ogsaa Major Wyneken synes at have delt, og han
beordrede derfor efterhaanden sine Tropper til at gaae
ti lbage bag Passet alene med Undtagelse af Afdelingen
af Gte Bataillon, der skulde dække Tilbagemarchen,
men til hvilken dog et betydeligt Antal Tirailleurer af
2det Jægercorps og 7de Bataillon vedblivende sluttede
sig. Understøttede af 4 Kanoner af det 6 Pds. Bat
teri fia en Position tæt N. for Passet, fortsatte imid
lertid disse Tropper med stor Udholdenhed og Kraft
Kampen, uden at den væsenligt forandrede Charakter,
saa at den iværksatte Formindskelse af Fægtningslinien
ikke synes at være bleven bemærket paa vor Side; ved
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Middagstid bleve endelig ogsaa de nævnte Tropper
beordrede tilbage. Som Følge af Oberst Krabbes Be
faling om at holde Fægtningen staaende fulgte vore
Tropper kun svagt efter; ikkun enkelte mindre Tirail
leurafdelinger, der trængte længere frem mod Passet,
veslede endnu, ligesom ogsaa Batteriet, endel Skud med
Fjenden, og Fægtningen hørte efterhaanden næsten
ganske op. - Vi vende os nu til den fjendlige Over
commando.

Allerede IH. henad 81/2 havde General WillisenGenerelWIIUsen,der her givet
givet Oberst Gerhardt 0rdre til at trække det 12 Ordre til at

paabegynde ne-
Pds. Batteri tilbage og saaledes at begynde Retraiten,tralteu, bestem-mer sig tIl frem
men da Obersten anmodede ham om at maatte vente dele. at .Ol'e
d d d h l T· Tid f . at holde sut-erme en nu en a v nnes ,e tersom Batteriets Ungen.
Stilling ikke syntes truet, havde han givet efter for
dette Ønske og var lidt efter redet tilbage ad Chausseen
for at begive sig til den for l ste Brigade bestemte
Samlingsplads ved Amholt Sø. Ved den sydlige Ud-
kant af Isted Skov mødte Generalen Major Wyneken,
som netop ankom fra Vedelspang og afgav Melding om
de ved 2den og 3die Brigade stedfundne Begivenheder,
uden at han dog kunde meddele noget Bestemt om
General v. d. Horst's oghans Troppers endelige Skjæbne;
Majoren omtalte desuden, hvorledes han undervejs S.
for Isted- og Kathrineskov havde truffet en Mængde
sprængte Tropper, hvilket gav General Willisen An-
ledning til i bittre Ord at udtale sig om enkelte
Troppeafdelingers Forhold. Generalen overdrog nu
Majoren at bringe Obersterne Gerhardt og Wissel
Ordre til successive at tiltræde Retraiten i Retning af
Slesvig, og fortsatte derefter sin Vej henimod Amholt
Sø, hvor han personlig gav den der allerede indtrufne
2den Bataillon Befaling til at tage Stilling bag Bakken
østlig for Reth Sø tæt v,ed Chausseen og det 12 Pds.
Batteri Nr. 2, der atter var blevet bragt i kampdygtig
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Stand, Ordre til at tage Stilling mellem Beth Sø og
Bock Sø for at imødegaae en Fremrykning af vore
Tropper ad Chausseen eller i venstre Flanke. Ved
denne Tid, KI. 91/4_9 1

/ 2 , modtog Generalen til
lige mundtlig Melding af Stabschefen ved Reserve
cavaleriet, Ritmester Kendell, om de paa venstre Fløj
forefaldne Begivenheder samt navnlig tillige om, at
tiere af vore Colonner, hvis Styrke paa Grund af
Vejrliget vel ikke ret bavde kunnet bedømmes, men
som dog ansloges til omtrent 1 Bataillon, bavde draget
sig mod Sylvested *); det blev betydet Ritmesteren, at
Heservecavaleriet skulde marcbere til Kurborg fol' del'
at dække Armeens mod Rendsborg besluttede Retraite,

Klokken val' lidt over 9, da Major Wyneken
naaede N. fol' Isted Skov for at overbringe Ordren til
at begynde Retraiten, men Forboldene bavde der, siden
Generalen var redet bort, væsenligt forandret sig.
Kampen førtes ikke længer tæt foran Hovedstillingen,
idet vore Tropper, som vi bave seet, paa den Tid
havde opgivet den sydlige Del af Isted og Plateauet
S. fol' Isted Sø og vare gaaede tilbage til Byens
nordlige Afsnit og Terralnet N. fol' Grydeskor , og

*) Det skal her bemærkes, at Major Gagern i sin Beretning
af 31te Juli 1850 om Fægtningen ved Solbro og Jydbæk
udtaler, at der ogsaa fra lste Brigade er blevet sendt Mel
ding til Hovedqvarteret om vore Troppers Afmarche mod
Sylvested ; i hans i 1852 udkomne Skrift ..Die erste
schleswig-holsteinische Infanteri-Brigade in der Schlacht
hei Istedt" omtaler han imidlertid kun, at der fra De
tachementet ved Solbro gjennem Brigaden er afsendt
Melding til Hovedqvarteret om vore Troppers Forcering
af Trenen og Detachementets derved foranledigede 'I'il
bagetog paa Jydbæk og videre paa Amholt , i hvilken
Melding vor Styrke var angiven til 3 Batailloner, 4 Es
cadrener og 2 Batterier.
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heller ikke Vest fra truede nogen Fare, da vore 'I'roppers
Fremrykning ad Gammellund Vejen var bleven bragt
til at standse. Ifølge Oberst Gerhardts Opfordring
og med Obersterne v. d. Tanns og Wissels Billigelse
blev det som Følge deraf besluttet at udsætte Be
falingens Udførelse, indtil ny Ordre indtraf, i hvilken
Anledning Major Wyneken red tilbage for at gjøre
General Willisen bekjendt med Sagernes forandrede
Stilling og indhente hans Beslutning. . Resultatet blev,
at Retraiten foreløbigt opgaves eller ialtfald udsattes,
og at det blev paalagt Major Wyneken at bringe Oberst
Abereran Ordre til at holde sin Stilling indtil Aften,
da Generalen vilde holde sig den Udvej aaben, om
fornødent at kunne lade Hæren gaae tilbage over My
sunde. Det 24 Pds. Granatkanon-Batteri sendtes atter
frem i Stillingen N. for Isted Skov, hvor det placeredes
V. for det 6 Pds. Batteri Nr. 2, ligeledes fremsendtes,
dog først noget senere, 2det Halvbatteri af det 6 Pds.
Batteri Nr. l, der foreløbigt holdtes i Reserve, og
endelig fik Reservecavaleriet, der nu var ankommet til
Lyrskov, Befaling til at hvile og fodre i 2 Timer,
medens al dets Bagage dog skulde dirigeres tilbage til
Krop for, saasnart en stærkere Fremtrængen af vore
Tropper bemærkedes, at gaae videre tilbage til
Rendsborg.

Da General Willisen vendte tilbage til Kamp
pladsen N. for Skoven, havde vore Tropper vel atter
sat sig i Besiddelse af det sydlige lsted og Højderne
S. V. for denne By, men i Henhold til den danske
Overcommandas Befaling holdtes, som vi have seet,
Fægtningen fra vor Side staaende paa hele Linien, saa
at der foreløbigt ikke blev gjort noget Forsøg paa at
trænge længere frem imod den fjendlige Stilling; til
at imødegaae et Angreb i venstre Illanke maatte den
ved åmholt Sø samlede Styrke ansees fuldstændigt

41
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tilstrækkelig, saa at der heller ikke i saa Henseende
skjønnedes at være nogen Fare. Det synes, som om
disse Forhold i Forbindelse med dll Forestillinger, der
fra forskjellig, saaledes navnlig ogsaa fra Hertugen af
Augustenborgs Side bleve gjorte Generalen, yderligere
have styrket ham i Beslutningen om at holde ud i
Stillingen, og at Tilliden og Troen paa et gunstigt
Udfald af Kampen efterhaanden atter i det Mindste for
en Tid er bleven vakt hos ham, hvorfor ogsaa det til
Slesvig tilbagegaaede Hovedqvarter paany dirigeredes
frem til Falkenberg.

Under Artillerikampen, i hvilken der paa vor Side
fra først af kun var udviklet en Fjendens meget under
legen Styrke, højst regnet 22 mod 37 Kanoner, men
som ievrigt førtes paa forholdsvis store Afstande og
paa Grund deraf uden noget betydeligere Tab, var der
efterhaanden indtraadt en større Pause i Infanteri
fægtningen, der kun blev afbrudt ved de Forsøg, der
fra slesvig-holstensk Side bleve gjorte for atter at
komme i Besiddelse af de ovenfor nævnte Højder
ligesom ogsaa af Passet S. for Isted Se. Ved sidst
nævnte Sted holdt de 2 Modstandere sig hver paa sin
Side af Passet, hvorimod Grydeskov var ubesat alene
med Undtagelse af den i Passets umiddelbare Nærhed
liggende Del af Skoven, hvor endel slesvig-holstenske
Tirailleurer havde sat sig fast. Commandoen paa
denne Fløj af det fjendlige Centrum var bleven over
taget af General v. d. Horst, som var forbleven der
med de Tropper, der havde fulgt ham tilbage over
Passet, og som senere havde tilkaldt fra Gulholm en
Afdeling af I Jte Bataillon og den der værende Del
(2-3 Compagnier) af 5te Jægercorps. Navnlig efter
Ankomsten af denne Forstærkning Kl. omtrent l l blev
der gjentagne Gange gjort Forsøg paa at trænge frem
mod vor Stilling, men hver Gang blev Angrebet afvist
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navnlig ved Ilden fra Batteriet Just, som, uagtet det
var udsat for en stærk Tirailleurild, vedvarende hævdede
sin Stilling. Fra venstre Fløj havde General Willisen
endnu KI. noget over l l ikke modtaget nogen yderligere
Melding, og det synes, som om denne Udeblivelse af
Meldinger efterhaanden har bevirket, at den modtagne
Meddelelse om danske Troppers Bevægelse mod Sylvested
ikke er bleven tillagt nogen videre Betydning, og at
Generalen har troet uden Betænkelighed at kunne
disponere over Størstedelen af den ved Arnholt Sø
samlede Styrke til Understøttelse af Centrum, mod
hvilket man kunde skjønne, at et Angreb forestod, idet
det efterhaanden opklarende Vejrlig tillod et frit Over
blik overKamppladsen og de paa vor Side stedfindende
Troppeconcentrationer henimod Chausseen. Ved oven
nævnte Tid beordredes saaledes B Escadroner af Re
eervecavaleriet, nemlig 2den og 4de Escadron af l ste
Dragon-Regiment og 4de Escadron af 2det, at rykke
frem i Trav tillsted Kro, og det l 2 Pds. Batteri
Nr. 2 til at stille sig til Raadighed for Bdie Brigade:
General v. d. Horst, der mente ikke at behøve Bat
teriet i Stillingen mellem lsted Sø og Langse, befalede
det at afgaae til Gulholm , men kort efter forandredes
denne Befaling saaledes, at ikkun 2det Halvbatteri
afgik til Gulholm, medens l ste Halvbatteri holdtes
tilbage ved Haarholm. l ste Afdeling af l ste Jæger
corps, l Escadron og 4 Kanoner af det ridende Bat
teri, der som Reserve skulde følges af Bdie Bataillon,
hvis Btilling ved Arnbolt besattes af ~den Afdeling af
12te Bataillon, erboldt Befaling til at rykke frem over
Gammellund for at true vor hejre Fløj; 1/, Times Tid
senere beordredes dog Bdie Bataillon, der paa Grund
af en stedfindende Ammunitionsforsyning endnu ikke
havde kunnet tiltræde Marchen, til at rykke frem til
lsted Kro til Understøttelse for Avantgarde-Brigaden,

41*
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ligesom ogsaa 2 af Kanonerne under Dækning af l af
de til Isted Kro fremsendte Escadroner maatte rykke
ind i Fægtningslinien tilvenstre af det l 2 Pds. Batteri
Nr. l. Kl. henad 12 bleve endelig ogsaa 2den Ba
taillon og l ste Halvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr.
l dirigerede frem ad Chausseen mod lsted Kro, men
modtoge undervejs, som vi snart nærmere skulle see,
Befaling af den commanderende General til at vende
om og marchere mod Skovby. Efter Bortsendeisen af
det 12 Pds. Batteri Nr. 2 var man ved Hovedqvarteret
kommen til Erkjendelse af, at der var bedre Anvendelse
for Batteriet i Centrum, og l ste Halvbatteri af det 6
Pds. Batteri Nr. 4 blev derfor draget ud af Fægtnings
linien og i Forening med l Kanon af det 2det Halv
batteri dirigeret til Gulholm , hvor det K!. omtrent
121

/4 afløste de der værende 12 Pds. Kanoner, der
dernæst afmarcherede for at slutte sig til den øvrige
Del af Batteriet j det ved Haarholm holdende Halv
batteri havde imidlertid allerede K!. henad 12 ifølge
højere Befaling i hurtig Gangart sat sig i Marche mod
Isted Kro til Understøttelse for det truede Centrum.

Medens man paa Ijendlig Side saaledes beredte
sig paa at modtage det forestaaende Angreb, havde
vore Tropper efterhaanden indtaget de dem befalede
Stillinger. Eftorat de disponible Afdelinger af Bte
Brigade vare blevne samlede i Nærheden af Chausseen,
og efterat den manglende Ammunition var bleven er
stattet, var l ste lette Bataillon bleven beordret at
følge som Reserve for 5te Porstærknings-Bataillon,
hvorimod Brigaden havde modtaget Befaling til at lade
sine øvrige Afdelinger tage Opstilling bag det ved
Sortehøj placerede Artilleri for paa nærmere Ordre,
naar dettes lid havde gjort sin Virkning, i Forbindelse
med 2den Division at gaae frem til Angreb paa den
fjendlige Stilling. Oberst Irminger havde med nogle
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passende Ord forberedt og opmuntret Mandskabet til
dette Angreb, som skulde bryde Fjendens sidste Mod
stand, hvilket var blevet besvaret med et tordnende
Hurra, som vidnede om den Aand, der besjælede disse
Tropper, skjøndt de for Størstedelen havde maattet ud
holde en langvarig og haardnakket Kamp. Under
Fremrykningen til det forestaaende Angreb bleve Af
delingerne formerede i Compagnicolonner, som ved
hensigtsmæssig Placering i Terrainet saa heldigt dæk
kedes mod den fjendlige Artilleriild, at Tabet under
Artillerikampen var meget ringe. Som Reserve for
6te Brigade var bestemt at skulle følge 9de Linie
Bataillon , der , da den var skilt fra sin egen Brigade,
havde anmodet om at maatte deltage i Angrebet i
første Linie, men imidlertid havde erholdt et afslaaende
Svar, samt endvidere 3die Forstærknings-Bataillon;
sidstnævnte Bataillon var, formeret i Compagnicolonner,
rykket frem i Bøgmose for at tilvejebringe Forbindelse
med Il te Linie-Bataillon, angaaende hvis isolerede
Stilling den havde erholdt Underretning, men ikke længe
efter fik den gjennem 1ste Division Ordre til at mar
chere til Chausseen og sætte sig i Colonne bag 9de
Linie-Bataillon, der ogsaa stilledes under Oberstlieute-

De daoske og
nant Gerlachs Commando. For at lette Overblikket slesvl~-holsten-

. d l' Overslat d .. II dt k' skeTropperøgives ne snror en versigt, er 1 sine ove ræ VIser gjeosldlge Stll-

d · tC t d d k I' liogi og nære 1 og nærmes en rum væren e, ans e og s esvig- mest Ceotrum

holstenske Troppers gjensidige Stilling KJ. omtrent 12 Kl. ~'::J~:;.t 12

Middag:

Danske Tropper.

Paa venstre Fløj ø. for Isted Sø stode:
5te Linie-Bataillon, 2den Reserve-Bataillon (3
Compagnier), 12te lette Bataillon, 1ste Reserve
Bataillon - Bataillonens 2det Compagni stod ved
Broen over Langsø -, 2det og 4de Compagni
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af 3die Reserve-Bataillon , 2den Escadron og l
Deling - den fra Nørre Farensted retournerede
- af 3die Escadron af 4de Dragon-Regiment,
lste og 2den Gardehusar-Escadron, der Kl. om
trent 91

/ 2 vare afgaaede til Raadighed fol' 2den
Division, Ilte Batteri (Just) i Position med 6
Kanoner paa Højden N. for Grydeskov og 2 Ka
noner paa Højden N.Ø. for Isted Sø samt en
mindre Ingenieurafdeling; længere tilbage endelig
13de Linie-Bataillon. Den samlede Styrke ud
gjorde saaledes 5 1

/ 4 Batailloner, 31/4 Escadroner og
8 Kanoner samt en mindre lngenieurafdeling.

V. for Isted Sø befandt sig:
I forreste Linie i den sydlige Del af lsted By og
paa Højderne S. og S.V. for denne 2den For
stærknings-Bataillon og åte Reserve-Bataillon,
som Reserve V. for Byen 2det Jægercorps og
)ste og 3die Compagni af ote Reserve- Bataillon,
i lsted l ste Forstærknings-Jægercorps, længere
tilbage 2det Forstærknings-Jægercorps, 4de Com
pagni af 3die Reserve-Jægercorps, 7de Batteri
(Baggesen) med 5 Kanoner i Position nordlig for
lsted under Bedækning af 2den Reserve-Bataillons
4de Compagni samt den resterende Del af 4de
Dragon-Regiments )ste og 3die Escadron og 11' 4

Deling Ingenieurer; ved Stenskov endelig Sdie
og 4de Compagni af 6te Reserve-Bataillon. Den
hele Styrke udgjorde saaledes 61

/ 2 Batailloner, c.
:1/4 Escadron og 5 (o) Kanoner samt )1 4 Deling
Ingenisurer.

Ved Flensborg-Slesvig Chaussee stode:
I Position ved Sortehøj 6te Batteri (Haxthausen),
) 2te Batteri (Lund) og Granatkanon- Halvbatteriet
Jonquieres under Bedækning af 3 Compagnier af
Bdie Reserve-Jægercorps; opstillede i Colonner
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bagved Artilleristillingen 2det og 4de Compagni
af l ste Reserve-Jægercorps, 4dt:! Forstærknings
Bataillon, Garden til Fods, 2den lette Bataillon
( l ste, 2det og 4de Oompagni) , 9de Linie-Ba
taillon (l ste, 2det og sdte Compagni) samt 1
Deling Ingenieurer: i Begmose under Marche til
Chausseen Bdie Forstærknings-Bataillon j c. 800
Alen bag Sortehej 8de Batteri (Mosstn) under
Bedækning af l ste Compagni af l ste Forstærk
nings-BataiUon; i Nærheden af sin tidligere bavte
Position 4de Batteri (Marcussen) j længere tilbage
endelig deu resterende Del af Reserveartilleriet,
nemlig I ste Batteri (Lumholtz), 2det Batteri
(Scbultz) *) under Bedækning af 9de Bataillons
4de Compagni og Granatkanon-Halvbatteriet
Kauffmann, samt 9 Escadroner af Reserve
cavaleriet med 6 Kanoner af 10de Batteri (We
gener) - 5te Dragon-Regiments 3die og 6te
Dragon-Regiments 2denEscadron varemed 2 afBat
teriets Kanoner og 2det Compagni af I ste Forstærk
nings-Bataillon under Marche fra Bollingsted til
Engbro , der holdtes besat af Iste Forstærk
nings- Bataillons 3die og 4de Compagni -. Den
ved Chausseen disponible Styrke bestod saaledes
af 61

/ 4 Batailloner, 9 Escadroner og 62 Kanoner,
deraf 20 i Position, samt l Deling Ingenieurer.

Paa vor hejre Fløj i Bøgmose befandt sig:
I forreste Linie 5te Forstærknings-Bataillon og
l l te Linie-BataiUon, hvortil 2den lette BataiJlons
3die Compagni havde sluttet sig; bagved som
Reserve 3die Linie-Bataillon og l ste lette Ba-

*) Dette Batteri beordredes til at forblive ved Reserve
artilleriet istedetfor 8de Batteri (Mossin), der attacheredes
lste Division.
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taillon. Den her samlede Styrke udgjorde saa
ledes 41

/ , Batailloner.
Den i Centrum disponible Styrke udgjorde saa

ledes ialt 22 1.'4 Batailloner, l 3 Escadroner og 76 Ka
noner samt 21

: 2 DelingerIngenieurer j afKanonerne stede
33 i Position.

Slesvig-holstenske Tropper.

Paa højre Fløj ved Passet S. for lsted Sø samt
i Kathrineskov og den .østligste Del af lsted Skov
stode:

11 2 Bataillon af 4de Brigade, nemlig 4de Jæger
corps og en Afdeling af 14de l3ataillon, af
Avantgarde-Brigaden en Afdeling af 8de Ba
tailJon og 1 Cornpagni af 15de BatailJon, af 3die
Brigade c. '2 1

/ , Batailloner, nemlig 5te Jægercorps,
en Afdeling af l l te Bataillon og Dele af 9de
og lOde Bataillon, samt endelig 2 Kanoner af
det 6 Pds. Batteri Nr. 4, tilsammen c. 41

/ 2 Ba
tailloner med :! Kanoner. Desuden befandt sig i
Egnen ved Haarholm under Marche til Gulholm
5 Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr. 4.

Hovedstillingen foran og i Isted Skov stode:
I Position tildels i der værende Forskandsntnger,
længst mod ..øst det 6 Pds. Batteri Nr. 2, der
næst det 2-I- Pds, Granatkanon-Batteri, det 6
Pds. Batteri Nr. 5 (6 Kanoner) og det 12 Pds.
Batteri Nr. 1, sidstnævnte V. for Chausseen;
noget vestligere 2 Kanoner af det ridende Batteri
under Dækning af 1 Escadron. Af Infanteri stode
.ø. fol' Chausseen med Skyttel' foran Artilleriet:
Af 4de Brigade l3de Bataillon og en Afdeling
af 14de Bataillon, af Avantgarde-Brigaden en
Afdeling af 8de Bataillon, 3 Compagnier af l 5de
Bataillon og 3die Jægercorps: V. for Chausseen
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1ste Bataillon og en Afdeling af 12te Bataillon.
I Reserve i Nærheden af Isted Kro stode den
netop ankomne 3die Bataillon, 2 Escadroner og
2det Halvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr. 1 j

under Fremmarche længere tilbage 2den Bataillon
og lste Halvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr. l j

ved den østlige Del af Isted Skov 1 Escadron j

under Marchs fra Haarholm mod Isted Kro l ste
Halvbatteri af det 12 Pds. Batteri Nr. 2. Den
hele Styrke udgjorde saaledes 71

/4 Batailloner, 4
Escadroner og 44 Kanoner, deraf 32 i Position.

Paa venstre Fløj befandt sig:
Under Marene til Gammellund en Afdeling af
l ste Jægercorps, l Escadron og 2 Kanoner af
det ridende Batteri j i og ved Arnholt en Afde
ling af 12te Bataillon i paa Højderne ø. for Arn
holt Sø 3 Compagnier af 4de Bataillon j S. for
Arnholt Sø en Afdeling af l ste Jægercorps og l
Compagni af 4de Bataillon; S. for Lyrskov stode
af Reservecavaleriet endnu kun 2 Esoadroner , da
der yderligere var blevet detacheret 2 Escadroner
og de resterende 4 Kanoner af d'et ridende Bat
teri. Den samlede Styrke var saaledes 21

/ 2 Ba
tailloner, 3 Escadroner og 2 Kanoner.
Hele den i og nærmest Centrum værende Styrke,

'l'ropperne ved Arnholt Sø medregnede, udgjorde saa
ledes c. 14 11

4 Batailloner, 7 Escadroner og 4.8 Kanoner,
deraf 34 i Position j desuden befandt sig ved Gulholm
c. 13/~ Bataillon, l Escadron og 4 Kanoner og paa
Marche mod dette Punkt 5 Kanoner.

Den ovenfor nævnte Detachering af Heservecava
leriet havde fundet Sted Kl. omtrent 111/4, idet Oberst
Ftiraen-Baehmann havde beordret. Oberstlieutenant
Buchwaldt at gaae frem over Dækkekro med l ste og
3die Escadron af 2det Dragon-Regiment og 4 Kanoner
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af det ridende Batteri i Anledning af en Melding, der
var indløben fra den derhen detacherede Ritmester
Weise, om at danske Tropper i ikke ringe Styrke
baade af Cavaleri og Infanteri rykkede frem ad Vejen
fra Sylvested over Jægerkro mod Skovby. Meldingen
blev befordret videre til Hovedqvarteret og undervejs
afgivet til en af General Willisena Adjutanter, men
af ham tilbageholdt, da ban ikke tillagde den nogen
Betydning, og kom saaledes ikke til Generalens Kund
skab. Til den Oberst Schepelern underlagte Styrke
skal Fremstillingen nu foreløbigt atter vende sig.

Klokken val', som allerede tidligere omtalt, om
trent IO, da Oberst Schepelerns i Sylvested samlede
Styrke satte sig i Marclie ad Vejen til Slesvig; For
dækningen overtoges af 6te Linie- 8ataillon, del' var
udviklet i Compagnicolonner med fremsendte Skytter,
li die og 4de Oompagni i første Linie, de 2 andre
Compagnier i Reserve. Intet tydede paa, at Marchen
var bleven bemærket af Fjenden, og flere fjendlige
'I'rosvogne, der kom Nord fra over den der liggende
Mose, bleve overraskede af vore Tropper og tagne.
Først ved Jægerkro opdagedes en fjendlig Cavaleripa
trouille, hvorfor den disponible Halvescadren Dragoner
blev draget frem, og et mindre Commande af denne
udsendt for at omgaae Gaarden j Fjenden trak sig dog be-

~:':~:8 S~hJ: tids tilbage, og Marchen fortsattes derpaamed Cavaleriet i
g':::r ~~~::- Teten indtil c. 20uO Alen V. for Skovby, hvor Bat-

Skovby. teriets 3die Deling KJ. noget over l 11/2 beordredes at
kj.øre op S. for Vejen forved nogle Skud at henlede det
danskeHovedqvarters Opmærksomhed paa Brigadens An
komst. Medens 6te Linie-Bataillon gik frem mod Skovby,
fortsatte Halvescadronen sin Fremrykning ad Hovedvejen
og fik derved .ø je paa de 3 fjendlige Escadroner j men
kort derpaa aabnede det fjendlige, ridende Halvbatteri fra
en Stilling dels paa, dels tæt N. for Vejen en heftig
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Ild saavel mod de nævnte Afdelinger, hvis Fremryk
ning derved bragtes til at standse, som mod de 2
Kanoner. Vort Batteris 3 øvrige Delinger bleve nu
beordrede frem og toge Stilling i Højde med 3die
Deling, 1ste Halvbatteri N. for Vejen, men kort efter,
at de vare komne til Skud, protsede de fjendlige Ka
noner paa og trak sig under vort Batteris levende Ild
i Forening med Escadronerne Nord paa , da de, som
det hedder i den slesvig-holstenske Cavaleri- Brigades
Beretning, ansaae det for at være uden Nytte at udsætte
sig for en Artilleriild, som de dog ikke vare i Stand
til virksomt at kunne imødegaae. Medens 3die Bri
gades Hovedstyrke opmarcherede i 2 Træfninger, l ste
Jægercorps og 7de Linie-Bataillon i l ste og formerede
i Compagnicolonner henholdsvis paa venstre og højre
Fløj af Batteriet, sendtes dettes 4de Deling under Ca
pitain Stiernholm frem indtil c. 800 Alen fra Skovby,
imod hvilken By 6te Linie-Bataillon fortsatte sin
Fremrykning efter med sit l ste Compagni at have for
stærket sin forreste Linles højre Fløj.

Imidlertid var Commandoen over den slesvig
holstenske Hærs venstre Fløj af General Willisen
bleven overdraget til Oberst Fiirsen-Bachmann *), o~

*) Ifølge den slesvig-holstenske Cavaleri -Brigades Rapport.
Det synes iøvrigt, som om den midlertidige Commandeur
for den aleavig-holetenske l ste Brigade, lI1ajor Gagern,
ikke har været vidende om den tagne Bestemmelse, og
at der derfor har hersket endel Uklarhed med Hensyn
til Ordningen af Commandoforholdene paa denne Fløj
af Hæren , der tidligere havde været underlagt General
Bandiseina Commando. Den senere anførte, Major
Gagern af General Willisen givne Befaling, med de
endnu disponible Tropper af l ste Brigade i Forbindelse
med Cavaleri-Brigadeu at kaste de til Skovby frem
trængte, danske Tropper tilbage over Trenen, var neppe
egnet til at hæve Uklarheden.
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Denne havde ved det fremsendte Cavaleris Hetraite
ladet 2den Afdeling af 1ste Jægercorps og 2det Com
pagni af 4de Bataillon bryde op fra deres Stilling S.
for Arnholt Sø og sætte sig i Marche mod Dækkekro,
og med disse Tropper fulgte paany Escadronerne og
det ridende Halvbatteri. Efter at have naaet Korsvejen
gik Jægerafdelingen frem ad Vejen til Sylvested, me
dens Compagniet af 4de Bataillon dirigeredes frem over
Skovby, hvor det indtraf netop, som 6te Linis-Bataillons
Tirailleurer vare ved at trænge ind i Byen. Det der
ved opstaaede Engagement var dog kun meget kort
varigt, da 6te Linie-Bataillon just paa den Tid 
Klokken var henad l - havde erholdt Befaling til
at gaae tilbage for som Arrieregarde at følge den
øvrige Del af Brigaden, der var under Afmarche for
at tiltræde Tilbagemarchen over Sylvested. KJ. omtrent
121

/ 4 var nemlig den fra Overcommandoen afsendte
Ordonnants indtruffen med den tidligere nævnte Ordre
til Brigaden om at gaae tilbage for bagom at forene
sig med Hovedstyrken ved Isted; Ordren var efter sin
Ordlyd meget bestemt, og skjøndt den var given for
flere Timer siden, var del' dog paa den Tid, den kom
Brigaden ihænde, endnu intetsomhelst Tegn paa , at
Forholdene væsenligt skulde have forandret sig, ligesom
de Efterretninger, der erholdtes af Ordonnantsen, vare
meget sørgelige, Oberst Schepelern troede derfor ikke
at kunne undlade at følge den, en netop befalet Frem
sendelse af Granatkanondelingen blev contramanderet,
og om end med tungt Hjerte gav Obersten Befaling
til, at Brigadens Afdelinger efterhaanden skulde ind
tage deres Plads i Marchecolonnen; Melding om Bri
gadens Tilbagemarche afsendtes strax til Overcomman
doen, Under et ubetydeligt Engagement med den kun
langsomt efterfølgende Fjende trak 6te Linie-Bataillon
sig tilbage mod Sylvested-Slesvig Vejen, under hvilken
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Bevægelse det nærmest Vejen værende 4de Uompagni for
dog for en kort Tid maatte danne en Flanke mod N. for
Vejen fremrykkende, fjendlige Jægere og et Compagni af
4de Bataillon, der ligesom de øvrige Compagnier af denne
Bataillon, noget senere efterfulgte af 1ste Halvbatteri
af det 6 Pds Batteri Nr. 1 og 2den Bataillon, paa
General Willisens Befaling under Major Gagems Com
mando vare blevne dirigerede frem for at kaste vore
Tropper tilbage over Trenen. Henimod Jægerkro
standsede Fjenden imidlertid sin Fremrykning, og det
nævnte Compagni af 6te Linie-Batalllen sluttede sig
nu som Bagdækning til den mod Sylvested afmarche
rende Bataillon.

Medens man i Hovedstillingen foran Isted Kro
afventede det i Fronten forestaaende Angreb, var man
pludseligt bleven opmærksom paa Kanonilden foran
Skovby. Overraskelsen hos General Willisen og hans
nærmeste Omgivelser maatte være saa meget større,
da Meldingen om vore Troppers Fremrykning over
Sylvested, som det vil erindres, var bleven tilbageholdt,
og man var derfor ogsaa i Begyndelsen i Tvivl, om
ikke den Røg, som bemærkedes, hidrørte fra forsømt,
opblussende Kogeild , da Lyden af · Skuddene ikke
kunde høres paa Grund af den stærke Kanonade i
Hovedstillingen. Da al Tvivldog snart maatte svinde,
afsendte General Willisen den fra Vedelspang retour
nerede Major Wyneken for at faae Klarhed om
Forholdene og med Bemyndigelse til om fornødent at
medtage 2den Bataillon. Den pludselige Tilsynekomst
af en, som det paa Grund af vor Bærs numeriske
Overvægt kunde befrygtes, muligen betydeligt overlegen,
fjendlig Styrke bag Stillingens venstre Fløj og i en
truende Nærhed af Hovedretraitelinien paa en Tid,
hvor der allerede var disponeret over en betydelig Del
af den ved Arnholt Sø samlede Styrke, kunde ikke
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Andet end gjore et stærkt Indtryk paa General Willisen
og lade de Betænkeligheder, han tidligere havde havt
ved at fortsætte Kampen længer, paany fremstaae med
forøget Kraft. Af hans i Hovedstillingen staaende
Tropper var Artilleriet vel i fuldkommen Orden og
hævdede med Ro sin Stilling, men ved Infanteriet var,
naar alene undtages den i Reserve staaende 3die Ba
taillon, den taktiske Orden mere eller mindre brudt,
og Afdelingerne blandede mellem hverandre samt stærkt
rystede af den langvarige Kamp, saa at der var Grund
til at befrygte, at det ikke vilde yde nogen kraftig og
haardnakket Modstand mod et alvorligt Angreb, navn
lig ikke under den deprimerende Indflydelse af en i
Ryggen af Stillingen stedfindende Fægtning, og i saa
Fald vilde Slaget ikke alene være tabt, men et fuld
stændigt Nederlag blive Følgen. Under disse Forhold
troede General Willisen ikke at burde sætte Alt paa

General WII- • •
lisen beslem- eet Kort; han afventede derfor Ikke Major Wynekens
mer sig 1I\ • 1/ l

endeUg atop_ Tilbagekomst, men gav KJ. henad 12 4, a tsaa omtrent
~~~e~l':Jr~r~g paa samme Tid som Oberst Schepelern modtog Over
Ul Relralle. commandoens Ordre til at gaae tilbage, Befaling til, at

Slaget skulde afbrydes og Retralten tiltrædes. De nær
mere Anordninger i saa Henseende bleve trufne af
Oberst v. d. Tann, og det synes at have været Hen
sigten atter for en Tid at optage Kampen i Stillingen
mellem Arnholt Sø og Langsa, hvornæst da 2den og
3die Brigade skulde gaae tilbage over Mysunde, Avant
garde-Brigaden, 4de Brigade og Reserveartilleriet over
Slesvig og l ste Brigade samt Reservecavaleriet over
Dannevirke til Rendsborg. Selv begav General Willisen
sig tilbage ad Chausseen, hvor han lod 2den Bataillon
vende om og sætte sig i Marche mod Skovby og hvorhan
kort eftergav Major Gagern, hvem han traf paa, den tid
ligere omtalte Befaling, med de disponible Tropper af
l ste Brigade i Forening med Cavaleri-Brigaden at
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kaste de til Skuvby fremtrængte, danske Tropper til
bage over Trenen. Henimod Amholt Sø mødte Ge
neral Willisen Major Wyneken, som havde bragt i
Erfaring, at der fra vor Side endnu kun skulde være
udviklet 2 Batailloner, l Batteri og noget Cavaleri,
men som Generalen nu lod ride tilbage til Oberst v. d.
Tann uden at underrette ham om den givne Ordre til
Retraite. Paa Tilbagevejen til Isted Kro mødte Major
W yneken allerede det Artilleri, der havde havt Stilling
i Nærheden af Chausseen; fast overbevist om, at en
Misforstaaelse maatte finde Sted, udtalte han denne
Anskuelse for Oberst Gerhardt med Tilføjende, at den
commanderende General formentlig kun havde villet trække
en Del af Tropperne tilbage, hvorved Obersten saa sig
foranlediget til at lade det endnu i Reserve holdende
2det Balvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr. l i hurtigst
Gangart kjøre op i den Stilling V. for Chausseen, som
det 12 Pds. Batteri Nr. l tidligere havde havt inde;
da en stor Del af Avantgarde-Brigadens Infanteri,
navnlig V. for Chausseen, foruroliget ved Rygtet om
den omgaaende Bevægelse, havde fulgt det tilbage
gaaende Artilleri, tildels ogsaa, som det synes, efter
directe højere Befaling, lod Oberst Gerhardt for at
dække Artilleriet 2den Afdeling af den i Reserve
staaende adie Bataillon opløse sig i Kjæde bag Hegnet
umiddelbart V. for de 4 Kanoners Opstilling, medens
denne Bataillons l ste Afdeling blev stallende i sluttet
Orden som Soutien tæt V. for Chausseen for i fornødent
Fald at optage de foran i Fægtning værende Tropper.
Af det østligere staaende Artilleri vare allerede l ste
Halvbatteri af det 24 Pds. Granatkanon-Batteri og
)ste Halvbatteri af det 6 Pds. Batteri Nr. 2 gaaede
tilbage ad Vejen til Ny Bjerent, og de endnu i Stil
lingen tilbageblevne Halvbatterier netop i Begreb med
at skulle følge. Klokken var omtrent 12 1

/2.
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Ilden fra vore Batterier, iblandt hvilke 8de Bat
teri (Mossin) just havde aflast 6te Batteri (Haxthausen)
i dets Stilling ved Chausseen, havde ikke kunnet bringe
det fjendlige Artilleri til Tavshed, og Overcommandoen

General Krogh befalede derfor KJ. noget over 12 1/ 4, at Infanteriet
beCaler Btor- k Id f Ol A b d fi dli StOII'men paa den S U e gaae rem ti ngre paa en Jen ge l mg.
l)eDdUge ser, Af 6t B ° d Al'.J IO Ok f . l' t T f'IIDg ; BeglveD- e nga es lue mger gI rem l lers e ræ mng,
hedernes GaD!' regnet fra Hejre til Venstre V for Chausseen lsteIndtil Kam- l °

pene Ophør. Compagni af Iste Beserve-Jægercorpa, l ste og 2det
Compagni af Garden til Fods og lste og 2det Com
pagni af 4de Forstærkuings-Bataillon, Bo for Chaus
seen 3die og 4de Compagni af 4de Forstærknings
Bataillon og 3die og 4de Compagni af Garden til
Fods j B. for Chaussoen gik ligeledes frem 4de Com
pagni af l ste Reserve-Jægercorps, og noget længere
tilbage fulgte 2den lette Bataillon som Soutien j lste
lngenieurdeling, hvoraf 3 Sectioner hidtid havde været
attacherede 4de Brigade og 2 Seetioner 6te Brigade,
var af Delingens Commandeur, Capitain Jørgensen,
bleven samlet for at være paa rede Haand, dersom der
under Angrebet paa den fjendlige Stilling skulde blive
Brug for den, og beordret at følge Gardens Bevægelser.
Brigadecommandeuren, Oberst Irminger, havde selv til
Fods sat sig i Spidsen af 4de Forstærknings-Batalllon.
Det fjendlige Halvbatteri modtog vore Tropper, navnlig
de af dem, der befandt sig ved eller nærmest Vo for
Chausseen, med en heftig Ild først med Kugler, senere
med Shrapnels og Kardæsker. Ikke desto mindre fort
sattes Fremrykningen med den største Kraft og Orden,
og ved hensigtsmæssig Benyttelse af de smaa Folder i
Terrainet undgik selvdesluttede Afdelinger at lidebetyde
ligere 'I'ab ; dog blev blandt Andre Commandeuren
for 4de Forstærknings-Bataillon, Major Saint-Aubain,
saaret af en Granat, der knuste hans højre Ben
og derved kort efter forvoldte hans Død. Da man
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naaede frem paa Geværskuds Afstand, blev Angrebet
stedse voldsommere, idet vore 'Iropper i Lab styrtede
frem mod den fjendlige Stilling. Det ø. for Chausseen
staaende, slesvig-holstenske 3die Jægercorps veg tilbage,
hvorimod Afdelingen af 3die Bataillon endnu holdt
sig i sin Stilling bag Gjærdet tæt V. for Halvbatteriet;
den som Soutien staaende lste Afdeling af 3die Ba
taillon havde netop ifølge en tidligere given Bestemmelse
villet udvikle sig i spredt Orden for i fornødent Fald
at optage de i Fægtning værende Tropper, da den af
Oberst Gerhardt erholdt Ordre til endnu at vente der
med. Faa Minutter efter befalede Oberst Gerhardt
Commandeuren for 3die Bataillon at lade blæse "Til
bage« til sin foranværende Afdeling og tillige at bringe
Artilleriet Ordre til Retraite I ligesom han strax efter
directe befalede Bataillonens 1ste Afdeling at gaae
tilbage i sluttet Orden. Da Signalet 'blev givet, og
Tirailleurerne som Følge deraf løbe tilbage, vare vore
Skytter naaede frem til i kort Afstand fra Batteriet,
mod hvilket de nærmeste Dele af Garden til Fods,
4de Forstærknings-Bataillon og lste Reserve-Jæger
corps's 1ste Compagni nu stormede las. En Del af
vore Skytter havde allerede overskredet det Gjærde,
bag hvilket Halvbatteriet var placeret. da i samme
Øjeblik den ene af de bagved holdende, fjendlige Esca
droner, nemlig 2den Escadron af 1ste Dragon-Regi
ment, efter Befaling af den der tilstede værende Stabs
chef ved Cavaleriet, Ritmester Keudell, gik frem til
Attaque for om muligt at frelse Kanonerne. Vore
Skytter, der hurtigt vare vegne tilbage bag Gjærdet
og tildels havde formeret Kredse, modtoge imidlertid
de fjendlige Dragoner, der tilmed saae sig standsede af
-Gjærdet, paa nært Hold med en heftig Ild, hvorved
nogle Ryttere og Heste styrtede, og Resten ilsomt
vendte om og derved undervejs nedred endel af deres

42
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egne tilbagegaaende Tirailleurer. Ved Attaquen var
det dog lykkedes Commandeuren for Batteriet, Capitain
Seweloh, at redde 1 af Kanonerne, der fik protset
paa, hvorimod de øvrige 3 Kanoner maatte efterlades
og faldt i vore Troppers Hænder, da de 2 Forstillinger
allerede noget tidligere havde taget Flugten, og den
tredie var væltet og Stanghestene snarede.

Medens Bte Brigade derpaa fortsatte sin Frem
rykning mod Skoven, blev den tilbage vigende Fjende
og navnlig Chausseen ved Indgangen til Skoven beskudt
af Batteriet Mossin og Halvbatteriet Jonquieres , der
vare rykkede frem til en Stilling c. 1500 Alen S. for
Sortehøj henholdsvis tilvenstre og tilhojre af Chausseen.
Enhver ordnet Modstand fra Fjendens Side paa dette
Punkt borte dog nu op, og ikkun enkelte, mindre Ti
railleurafdelinger navnlig af 3die Bataillons 2den Af
deling satte sig fast ved Isted Kro, der var kommen i
Brand, og bag Hegnene V. for denne, hvorfra de dog
snart bleve fordrevne af vore fremrykkende Tropper.
Da det fjendlige Cavaleri var blevet udsat for vort
Artilleris Ild, var det nemlig jaget tilbage mod Chaus
seen ved Indgangen til Skoven, hvor det stødte sammen
med det l sto Halvbatteri af det 12 Pds. Batteri Nr.
2, der netop nu var ankommet, og hvis Commandeur,
Lieutenant Kauffmann, var redet noget frem for at ud
søge sig en Position. Som Følge af, at Cbausseen
derved tildels var spærret, bøjede Cavaleriet i fuldt
Firspring af til Højre og Venstre og jog saaledes, hen
synslost ridende Alt overende , navnlig ogsaa ind paa
den tæt V. for Chausseen tilbagemarcherende, sluttede
Afdeling af 3die Bataillon, der fuldstændigt blev
sprængt. Det moralske Indtryk af denne blinde Til
bagejagen havde de alvorligste Følger, idet det Infanteri,
som simide have dækket Retraiten, i Uorden spredte
sig i Skoven og blev revet med paa Flugten, saa at.
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Mandskabet i Begyndelsen var aldeles døvt for Offi
cerernes Commando til at standse, da mange troede at
have det danske Cavaleri midt imellem sig. Paa en
regelmæssig Samling var der under disse Forhold, hvor
Chausseen var opfyldt af alle Slags Kjøretøjer, der i
vild Hast søgte at komme forbi hverandre, ikke at
tænke, og om det. end hist og her lykkedes Officerernes
Bestræbelser at samle mindre Trops af forskjellige
Troppeafdelinger og faae dem til at gjøre Front og
tage Stilling*), saa kunde dog disse Stillinger kun i
meget kort Tid holdes, da al Sammenhæng og ordnet
Ledelse var gaaet tabt, og vore forfølgende Tropper
stadigt trængte stærkt paa, Ogsaa det 12 Pds, Halv
batteri havde gjort Omkring, og 3 af dets Kanoner
vare i rask Gangart farede tilbage ad Chausseen; den
fjerde Kanon var det derimod lykkedes den nu tilstede
komne Halvbattericommandeur at faae standset og af
protset, og først efter at have gjort nogle Skud mod
vore fremtrængende Tropper var ogsaa denne Kanon
kjert tilbage.

Af 6te Brigades Afdelingel' havde navnlig Garden
til Fods og de 2 Compagnier af 1ste Reserve-Jæger
corps overtaget Forfølgelsen i forreste Linie, idet
Gardens l ste og 2det Compagni og Jægercorpsets l ste
Compagni vedblivende holdt sig V., de andre Com
pagnier ø. for Chausseen; 4de Fcrstærknings-Bataillon
havde for Størstedelen samlet sig og fulgte ad Chaus
seen, medens 2den lette Bataillon gik frem igjennem

*) Ret betegnende ere Oberst Gerhardts Ord til Lieutenann
Eickstedt uf 3die Bataillons lste Afdeling, der havde
faaet samlet c. 80 Mand, som han var i Færd med at
rangere : "Det er den første Afdeling af alle Tropperne,
som staaer samlet i Orden, besæt De med dem Hegnet
der tilhøjre."

42*
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Skoven .ø. for denne. Batteriet Mossin , der havde
erholdt Ordre til at følge 6te Brigade, lod efter at
være kommet forbi Isted Kro sit 1ste Halvbatteri
under Lieutenant Buntzen gaae frem tilhojre over
Højderne V. for Skovranden. hvor det fik Lejlighed til
at beskyde det mod Lyrskov tilbagegaaende, fjendlige
Infanteri; 2det Halvbatteri under Lieutenant Hertel
fulgte ad Chausseen gjennem Skoven. Fjenden forfulgtes
rask til den sydlige Udkant af Isted Skov, der naaedes
KI. noget over 11/2, men her indtraadte en delvis
Standsning i Fremrykningen, da Fjenden holdt Passet
ved Lyrskov besat, og Dele af det tilbagegaaende In
fanteri havde sat sig fast bag Afsnittet S. for Skoven,
navnlig ved de forreste Huse af Bjørenthedo og i Ter
rainet henimod Reth So, under Dækning af det 12
Pds. Batteri Nr. 1 og det 6 Pds, Batteri Nr. 5, som
efter General Willisens Befaling havde taget Position
paa Højderne ved Chausseen og derfra aabnede Ilden
mod vore Tropper. Af dette Artilleri blev ogsaa 2det
Halvbatteri af Batteriet l\1ossin beskudt, da det naaede
Udkanten af Skoven, hvorfor Halvbatteriet tog Stilling
tilhejre af Chausseen bag et der værende Stengjærde
og strax besvarede Ilden. - Imidlertid havde den
danske Overcommunde befalet de længere tilbage staa
ende Tropper ved Chausseen at følge den fremad
gaaende Bevægelse, og lignende Befaling tilgik vore i
Bogmose værende Afdelinger l der erholdt Ordre til at
trække sig hen til Chausseen. Med 3die Forstærk
nings-Bataillon og 9de Linie-Bataillon var det blevet
Oberstlieutenant Gerlach paalagt foreløbigt at besætte
'l'errainet ved Isted Kro, og til denne Styrke sluttede
sig snart 3die Linie-Bataillon. Reservecavaleriet med
det samme attacherede Batteri Wegener erholdt
kort efter sin Ankomst til Isted Kro Ordre til at
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rykke frem til Forfølgelse af Fjenden Vest om Slesvig
ad Vejen over Lyrskov, Skovby og Hysby.

Af vore i og ved Jsted staaende Tropper var
5te Reserve-Bataillon i Forening med den nærmest
samme fægtende Del af 2den Forstærknings- Bataillon,
strax efterat 6te Brigades Afdelinger vare komne i
Højde med den, ogsaa gaaet frem til Angreb, og til
dette Angreb havde efter Befaling af Oberst Ræder,
der netop paa samme Tid havde bemærket, at 2den
Brigade allerede var under Fremrykning paa Plateauet
S. for Isted Sø, tillige den øvrige Del af 2den For
stærknings-Bataillon sluttet sig j i 2den Træfning fulgte,
udviklede i Compagnicolonner, 2det Jægercorps og til
venstre for dette lste og 2det Compagni af 6te Re
serve-Bataillon. Fjenden, der kun gjorde svag Mod
stand, kastedes strax , og i Løb toges Skovkanten,
hvornæst 5te Iieserve-Bataillon og den med denne
fægtende Del af 2den Forstærknings-BataBlon forfulgte
den vigende Fjende gjennem Skoven til dens sydlige
Udkant, idet de efterhaanden nærmede sig til Chaus
seen og for en Del trak sig over paa dennes vestlige
Side, medens Hovedstyrken af 2den Forstærknings
Bataillon gik frem giennem den .ostligste Del af Skoven
ved Vejen til Ny Bjerent og snart kom i Forbindelse
med den fremrykkende 2den Brigade. Strax efterat
den nordlige Skovrand var tagen, havde 2det Jæger
COl'PS og de 2 Compagnier af Bte Reserve-Bataillon
sat sig i Marcbecolonne og rykkede nu frem ad den
ovenfor nævnte Vej, og ad denne fulgte efterbaanden
ligeledes de øvrige ved Isted værende Tropper alene
med Undtagelse af 2det Forstærknings-Jægercorps, der
først noget senere blev dirigeret frem over Isted Kro.

KI. omtrent. 12 1/'1 havde Oberstlieutenant Henckel
i Overensstemmelse med den givne Befaling, da man
havde bemærket, at vore Tropper vare under Frem-
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rykning ved Chausseen, beordret de ham midlertidigt
underlagte Afdelinger til at storme Passet S. for Isted
Sø. Stormen indlededes med, at Batteriet Just aab
nede en heftig Kardæskild mod Passet med dets
nærmeste Omgivelser og tillige levende beskød de
fjendlige Piecer, del' endnu vare blevne tilbage i Stil
lingen. Med 2den Iieserve-Bataillon i Teten stormede
vore Tropper derpaa Passet uden dog at møde nogen
alvorligere Modstand, hvornæst Oberstlieutenant Henckel
lod 5to Linie-Bataillon udvikle sig tilvenstre i Retning
af Kathrineskov, medens 121e lette Bataillon sendtes
frem tilhojro paa Plateauet S. fol' Isted Sø fol' at søge
Forbindelse mod Tropperne fra Isted; 2den Reserve
Bataillon rykkede frem i Midten noget en reserve, og
yderst paa venstre Flo] ad Vejen, der forer-O. om
Kathrineskov til Ny Bjerent, 4de Compagni af 3die
Reserve-Bataillon; noget længere tilbage fulgte l ste
Reserve-Bataillon samt Cavaleriet som Reserve, medens
Batteriet Just under Dækning af 3die Reserve-Ba
taillons 2det Compagni tog Position paa Plateauet S.
for Isted Sø for at understøtte Infanteriet under dets
Fremrykning og rense Hegnene fol' de fjendlige Kjæder.
Efter c. 1/ 4 Times Fægtning, under hvilken Fjenden
kastedes tilbage paa Kathrineskov, hvis Udkant ogsaa
toges uden nogen alvorligere l\lodstand, vare de forreste
over Isted fremrykkende Afdelinger komne i Højde
med 2den Brigade, og den samlede Styrke rykkede
nu videre frem gjennem Skoven i Retning af Ny Bje
rent. Ved at rykke ind i den nordøstlige Del af
Skoven val' navnlig 5te Linie-Bataillon bleven temme
lig levende beskudt af nogle Piecer, sandsynligvis af
det 6 Pds, Batteri Nr. 2, del' havde taget Stilling
hinsides Langsø, og 2 Kanoner af Batteriet Just under
Commando af Lieutenant Thestrup vare derfor blevne
beordrede frem til Understøttelse. Da Kanonerne
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naaede frem til den Vej, som fører .øst om Kathrine
skov, havde de fjendlige Piecer imidlertid allerede op
givet deres Position, men Lieutenant Tbestrup fandt
dog Lejlighed til fra to forskjellige Stillinger ved den
nævnte Vej at beskyde det retirerende, fjendlige In
fanteri, For at dække Retraiten satte en Del af de
fjendlige Tirailleurer sig fast i Ny Bjerent, men efter
nogen Tids Kamp, nnder hvilken et Par af de forreste
Gaarde kom i Brand, blev Fjenden KJ. omtrent 21

/ 2

ogsaa fordreven derfra af vore Skytter, hvornæst Lieute
nant Tbestrups Kanoner og noget efter ogsaa den
øvrige Del af Batteriet Just kjørte op paa de der
værende Højder og en kort Tid beskøde de for Største
delen i Retning af Mysunde tilbage gaaende, fjendlige
Tropper. Efter General de Mezas Befaling blev Frem
rykningen her foreløbigt standset for at give Tropperne
Tid til at samle og ordne sig, og bel' overtog den
under Angrebet paa Passet ankomne Oberst Baggesen
atter Commandoen over de tilstede værende BataiJloner
.af 2den Brigade samt over det fra lsted med de øv
rige Tropper ankomne Batteri Baggesen. Af 5te
"Brigades Afdelinger havde Commandeuren , Oberst
Hæder, nu kun Størstedelen af 2den Forstærknings
.Bataillon tilbage paa dette Punkt, da l ste Forstærk
.nings-Jægercorps efter Ankomsten til den sydlige Ud
kant af Skoven var blevet dirigeret mod Chausseen for
at søge Forbindelse med Tropperne der og derved kom
til at deltage i disses videre Bevægelser,

Af det fjendlige Infanteri, der havde holdt lsted
Skov og Katbrineskov besat, havde l ste Bataillon og
Størstedelen af 3die Bataillons 2den Afdeling trukket
sig tilbage ad Vejen over Lyrskov og Skovby og vare
ved Passet N. for førstnævnte By blevue optagne af
deu derhen fra Arnholt dirigerede 2den Afdeling af
12te Bataillon, der boldt Passet offensivt besat. Resten
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af 3die Bataillon, Iste Afdeling af ] 2te Bataillon,.
3die Jægercorps, Sde Bataillon og 1 Compagni af 15de
Bataillon vare gaaede tilbage langs Chausseen; enkelte
mindre Afdelinger havde, SOOl vi have seet, sat sig
fast i og ved de forreste Huse af Bjerenthede og i
Terrainet henimod Reth Sø, men den øvrige Del at
disse Tropper lykkedes det kun tildels at faae standset
og nogenlunde samlet bagved Artilleriets Opstilling.
De andre 3 Compagnier af ] 5de Bataillon, 13de og
14de Bataillon, 4de Jægercorps og Afdelingerne af
3die Brigade havde ligesom det 24 Pds. Granatkanon
Batteri, det 6 Pds. Batteri Nr. 2 og de 2 Kanoner
af det 6 Pds. Batteri Nr. 4 trukket sig tilbage over
Ny Bjerent og derfra mod l\lysunde med Undtagelse
af en Afdeling af 4de Jægercorps, der gik tilbage paa
Slesvig; ogsaa her var Uordenen stor, da Skoven for
lodes, Infanteriet val' i stærkt eplostTilstand, Soutiens
vare næsten ikke mere for Haanden, og ikkun lidt
efter lidt, tildels først ved l\lysunde, lykkedes det at.
faae Bataillonerns ordnede. Af Cavaleriet var den
4de Brigade attacherede Escadron gaaet tilbage paa
l\Iysullde, de 3 til Isted Skov fremsendte Escadroner
med de 2 Kanoner af det ridende Batteri og den ene
Kanon af det 6 Pds, Batteri Nr. lover Passet ved
Lyrskov j derhen nanede ligeledes endnu tidsnok tilbage
Escadronen og de 2 Kanoner af det mod Gammellund
fremsendte Cornmando, hvorimod Jægerafdelingen maatte
iværksætte sin Retraito Vest om Arnholt Sø. Ligesom
det 12 Pds. Batteri Nr. 1 og det 6 Pds. Batteri Nr.
5 var ogsaa ] ste Halvbatteri af det 12 Pds. Batteri
Nr. 2 gaaet tilbage paa Slesvig. Dette Batteris 2det
Halvbatteri l der efter ved Gulholm at være aflost at:
de 5 Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr. 4 havde sat
sig i l\Iarcbe for at støde til l ste Halvbatteri, var
ankommet til Haarbolm netop paa den Tid 4de Bn-
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gades Afdelinger vare under stærk Retraite over Ny
Bjerent; Halvbatteriet saa sig nu nødsaget til at slutte
sig til de retirerende Tropper og gik med 2 Compag
nier af 4de Brigade, der af Oberstlieutenant Grotthuss
foreløbigt bleve afgivne til dets Bedækning, tilbage
mod Kattenhund, tæt N. for hvilket Punkt det indtil
videre tog Position. Det fik her Lejlighed til at gjøre
nogle Skud mod vore senere fra Ny Bjerent fremryk
kende Afdelinger, men da der da indløb Efterretning
om, at dansk Cavaleri havde vist sig i højre Flanke;
gik Halvbatteriet tilbage til en Position c 1000 Alen
S. for Kattenhund, hvor det forblev afventende og uden
at komme til Skud indtil KJ. omtrent 4 Eftermiddag,
da det erholdt Ordre til at afmarchere til Slesvig og
slutte sig til de øvrige, retirerende Tropper.

Allerede Kl. noget over 2 havde det ved Chaus
seen placerede, fjendlige Artilleri opgivet sin Stilling
og trukket sig tilbage, da det ikke saa sig tilstrække
ligt souteneret af Infanteriet. Af vore her værende
Troppeafdelinger vare navnlig en Del af 5te Reserve
Bataillon og tilvenstre for den Gardens 3die og 4de
Compagni i Forening med et Par Pelotons af Iste
Reserve-Jægercorps's 4de Compagni gaaede frem over
Afsnittet S. for Skoven, hvor de ferdrevs de fjendlige
Trops, der havde sat sig fast der, og under den dog
først senere fortsatte Fremrykning rensede den V. fol'
Chausseen liggende Skov og Bjerenthede i under Fægt
ningen val' et af de nordligste Huse af denne By
gaaet op i Flammer. Fjenden fortsatte sin Retraite
mod Slesvig, dog med Undtagelse af en Del af 3die
Bataillon, der langs Udkanten af Pølhegn søgte hen til
Vejen over Skovby og Hysby og her forenede sig med.
den i denne Retning tilbage gaaende Del af Bataillonen.
For at give Infanteriet Lejlighed til at samle sig tog
det fjendlige Artilleri under denne Retraite flere Gange-
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paany Position, men dog uden at komme videre til
Anvendelse, da vore Tropper ikke fulgte, og uden at
-Øjemedet fuldstændigt nanedes. Ved Ankomsten til
Slesvig bleve Tropperne efterliaanden dirigerede ad
Ekernførde Vejen over Hadeby Nor til Afsnittet ved
Fartorp, idet General Willisen derved tilsigtede paa
samme Tid at sikkre Forbindelsen med de over :l\Iy
sunde tilbagegaaende Afdelinger og at undgaae det
Termin, hvor vort overlegne Cavaleri kunde blive far
ligt for hans Tropper, og tillige haabede ved den ind
tagne Flankestilling dels at hindre vor Hær i hurtigt
.at rykke from ad den lige Vej til Rendsberg , dels at
lette 'l'ilbagetoget for hans over Dannevirke paa Rends
borg tilbagegaaende Styrke. For at vinde Tid til saa
vidt muligt at bortskaffe Syge og Sanrede fra Laza
rethet paa Gottorp m. m. efterlodes som Arrieregarde
l Compagni af 3die Jægercorps og Sde Bataillon hen
holdsvis ved den nordlige Udkant af Thiergarten og paa
Gottorp, hvilke Afdelinger først ved vore Troppers
Nærmelse KI. 61/2- 7 Eftermiddag trak sig tilbage og
sluttede sig til den øvrige Styrke.

Den ved Passet ved Lyrskov ståaende Afdeling
af den slesvig-holstenske J 2te Bataillon havde efter
nogen Tiraillering med vore Tropper og omtrent sam
tidigt med de ved Chausseen opkjørte Batterier op
givet sin Stilling, da den saa sig truet af Batteriet
Wegener, som General Flindt strax efter sin Ankomst
med Reservecavaleriet havde ladet kjøre op i Nærheden
af det Sted, hvor Vejen over Lyrskov , den saakaldte
Oxevej, bojer af fra Chausseen. Beskudt af dette
Batteri trak Afdelingen sig i Lob tilbage over Passet
og derfra over Lyrskov , S. for hvilken By den for
merede sig paa Hovedvejen og efter Befaling sluttede
sig til de øvrige Tropper. Som ved Chausseen saa
ledes vare ogsaa de fjendlige Tropper hel' paa denne
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Tid under stærk Retraite, idet de saavel fra Lyrskov
som fra Egnen om Jægerkro vare under Marclie til
Skovby og Hysby for over Dannevirke at gaae tilbage
paa Rendsborg. Befalingen i saa Henseende havde
Oberst Fiirsen-Bachmann modtaget gjennem Major
Wyneken, og, som det sees af de foreliggende Be
retninger, har Obersten ogsaa i Henhold dertil givet
ikke alene Reserveeavaleriet, men ogsaa andre Afdelinger
deriblandt navnlig 4de Bataillon, de fornødne Ordrer,
men den tidligere omtalte Uklarhed i Commando
forholdene, der var tilstede paa denne Fløj af Hæren,
traadte ved denne Lejlighed atter frem, idet den mid
lertidige Commandeur for 1ste Brigade, Major Gagern,
der selv synes at have betragtet sig som den paa
Stedet Højstcommanderende, ikke modtog nogen Ordre
til Hetraite, men selv Kl. henad 2 tog Initiativet dertil
efter ved Iagttagelse af Fægtningens Gang i Centrum
at være kommen til Erkjendelse af Retraitens Nød
vendighed.

Gardens 1ste og 2det Compagni og den Del af
.5te Reserve- og 2den Eorstærkninga-Bataillon, der stod
vestlig for Chausseen, vare fulgte efter den over Lyr
skov retirerende, fjendlige Afdeling, men da vort Re
servecavaleri ligeledes var gaaet frem til Forfølgelse
af Fjenden, ophørte for deres Vedkommende Fægt
ningen; medens l\lajor Scharffenberg nu samlede sin
herværende Styrke, toge de 2 'ompagnier af Garden
Stilling paa Højderne tæt S. for Lyrskov for efter Divi
.sionsgeneralens Befaling at afvente nærmere Ordre.

Klokken var omtrent 21/4, da General Flindt lod
Reservecavaleriet med Batteriet Wegener sætte sig i
Marche for at rykke frem over Passet til Forfølgelse
af Fjenden. I Teten vare 4de og 3die Escadron af
Bdie Dragon-Regiment, derefter fulgte Batteriets 4de
Deling under Lieutenant E. F. Scbau, de 2 andre
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Escadroner af 3die, de 2 Escadroner af 5te Dragon
Regiment, Batteriets 2den og 3die Deling og endelig
de 3 Escadroner af 6te Dragon-Regiment; som tidligere
havde Batteriet ogsaa her en fast Bedækning af 6te
Dragon-Regiment. I Henhold tJl Ordlyden af den
ham givne Ordre lod General Flindt Cavaleriet under
hele Fremrykningen udelukkende følge den over Lyr
skov, Skovby, Hysby og Lille Dannevirke førende Vej,
men da denne Vej paa Grund af de omgivend e Jord
volde og Hegn i næsten hele sin Udstrækning, ogsaa
udenfor Byerne, danner et Defilee, blev derved Mulig
beden af at naae et større Resultat af Forfølgelsen
saa godt som udelukket, saa meget mere som de her
retirerende, fjendlige Tropper, om end den ilsomme
Retraite og den Nord fra kommende Strøm af Flygtende
havde fremkaldt nogen Forvirring og Sammenblanding,
dog for Størstedelen havde bevaret den taktiske Orden.
Allerede i Nærheden af det lille Vandløb S. for Am
holt So indtraadte en Standsning i Cavaleriets Frem
rykning, da det blev beskudt af et Par i Egnen af
Dækkekro opstillede Kanoner, sandsynligvis henhørende
til det ridende Batteri *). Lieutenant Schau lod sin
Deling kjore op og besvare Ilden, og da Batteriets 2den
Deling ogsaa blev trukket frem og chargerede paa
1200 Alens Afstand, trak de fjendlige Piecer sig til
bage, hvornæst Fremrylmingen fortsattes i samme Orden
som tidligere til c. 1000 Alen fra Skovby, hvor ':I de

*) Sanvidt man kan skjønne, maa det have været 2 af de
Nord fra kommende Kanoner af det ridende Batteri.
Ogsaa de øvrige TrOPIJer, med hvilket Cavaleriet under
sin videre Fremrykning kom i directe Berørelse , synes
sna godt som udel ukkende at have henhørt til de Nord
fra retirerende Afdelinger , der altsaa maa have dannet
Queuen af den fjendlige Marchecolonne.
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Deling atter for en Tid maatte tage Stilling og be
skyde den gjennem Skovby retirerende Fjende. I
samme Orden avanceredes videre gjennem Skovby og
Hysby uden at der senere paa Grund af det ufordel
agtige Terrain blev Lejlighed til at anvende Artilleriet;
derimod gjorde Cavaleriet i Skovby enkelte Efternølere
til Fange, ligesom det senere sprængte en Flok af de
bageste Infanterister fra hverandre, hvoraf dog kun
enkelte gjordes til Fanger, da de fleste undslap over
Vejhegnene, idet de lode deres Geværer og Bepakning
i Stikken*). Under den fortsatte Forfølgelse i Lille
Dannevirke gjorde vort Cavaleri paany et Angreb, men
Vejen der fandtes baricaderet, og den fjendlige Bag
trop, som henhørte til 3die Bataillons 4de Compagni,
bevarede den fornødne Holighed, gjorde Front og afgav
paa Førerens Commando sin Ild, hvorved en halv Snes
Cavalerister, deriblandt Ritmester Holler og Lieutenant
A. Plindt, faldt eller saaredes, og en Snes Heste ligeledes
gik tabte. Angrebet blev derved afslaaet, og General
Flindt, del' kom til den Erkjendelse, at en videre Frem
rykning uden l\Iedvirkning af Infanteri ikke var mulig,
lod nu hele Colonnen gjore Omkring og med Undtagelse
af l Escadron, der blev efterladt til Observation i
Hysby, gaae tilbage paa Skovby, hvor Cavaleriet Kl.
noget over 5 opmarcherede paa Korsvejen tæt S. for
Byen for der at afvente nærmere Ordre fra Over
commandoen.

*) Det skal her lejlighedsvis anføres som et Bevis paa den
moralske Virkning l som Rygterne om vor 3die Brigades
Fremrykning over Sylvested har udøvet paa en Del af
de fjendlige Tropper, at Commandeuren for den slesvig
uolstenske 3die Batalllous 2den Mde1ing i sin Fægtnings
rapport anfører, at det var dansk, ad Vejen fra Sylvested
ankommende Cavaleri, der fratog Afdelingen de omtalte
Fanger.
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Den fjendlige Styrke tog efter at være passeret
Dannevirke foreløbigt en Opstilling S. for Kroen for
at ordne sig og holde Hvil. Den l ste Brigade var
atter for Størstedelen bleven samlet, naar undtages c.
300 Mand af 3die Bataillon, der havde taget Vejen
over Slesvig; endvidere befandt sig her af Intimteri
l ste Bataillon og 2den Afdeling af 12te Bataillon
samt endelig Reservecavaleriet med det ridende Batteri.
Under dette Hvil indtraf en Adjutant fra. General
Willisen med den Befaling. at lste Brigade, Reserve
cavaleriet og Artilleriet ufortøvet skulde fortsætte
Marchen til Rendsborg for at sikkre denne Fæstning,
og med den Meddelelse, at den øvrige Del af Hæren
trak sig tilbage paa Ejderen. I Henhold til denne
Ordre fortsattes Marchen over Krop mod Rendsborg ;
2 Escadroner anvendtes som Arrieregarde, og mod
KI. Reide udsendtes et Par Delinger Cavaleri, da
man synes ikke at have været uden Bekymring for,
at vort, som man maatte antage, betydeligt overlegne
Iieservecavaleri skulde søge over Kurborg og den
nævnte By at naae frem til det for Cavaleri gunstige
Terrain henimod Krop. Ved Sorgbruck toges atter en
Opstilling og holdtes Hvil, og der blev l ste Bataillon,
l Escadron og de 5 Kanoner af det 6 Pds. Batteri
Nr. l efterladte til Bevogtning af de nærmeste Over
gange over Sorgen, medens Forposttjenesten længere
mod øst overdroges l ste Jægercorps, der tilligemed
1 Escadron sendtes til Duvensted og Omegn; de øvrige
'frapper indtraf til Rendsberg henad Natten. - De
tachementet fra Treja og Hollingsted havde ligeledes
trukket sig tilbage over Reide og Krop til Rendsborg.

Med Utaalmodigbed havde den danske Over
commanclo afventet Reservecavaleriets Fremrykning, der
ikke foregik med den Hurtighed l man havde ønsket
og baabet, og den kraftige Forfølgelse af Fjenden, som
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Overcommandoen havde havt fol' eje ved Fremsendelsen
af Oavaleriet, og hvorved den havde ventet dog at.
indvinde nogle af . de Sejrens Frugter, som den ved
Tilbagekaldelsen af 3die Brigade havde maattet give
Afkald paa, var saaledes fuldstændigt mislykket. En
hurtig og virksom Forfølgelse af Fjenden ved Hærens
.ovrige Styrke fandt ikke Sted. Grunden dertil maa
vistnok ikke alene søges i vore Troppers mere eller
mindre udmattede Tilstand eller deri, at man har be
høvet Tid for at samle og ordne sig til den videre
Fremrykning og for at træffe de nødvendige Forholds
regler for at kaste Fjenden tilbage fra de Stillinger,
hvori han muligen kunde have sat sig fast, men ogsaa
i den Omstændighed, at man ved Fremrykningen mod
Slesvig, som Overcommandoen nærmest havde for øje,
har troet at maatte anvende en ikke ringe Forsigtighed,
da et Angreb fra øst i vor venstre Flanke muligen
kunde være tilsigtet af Fjenden. Det var Overcem
mandeens Tanke, at 1ste Division skulde gaae frem
over Lyrskov mod Skovby, medens 2den Division
dels ad Vejen fra Ny Bjerent over Kattenhund, dels
ad Chausseen og der fulgt af Reserveartilleriet diri
geredes paa Slesvig, og at denne Bevægelse skulde
støttes af Oberst Krabbes Corps, der fra Vedelspang
skulde søge at nærme sig Hærens Hovedstyrke: de
forskjellige Troppeafdelingers øjeblikkelige Stilling og
andre Forhold bevirkede imidlertid, at de i saa Hen-
seende givne Befalinger foreløbigt endel modificeredes. DHeo dDkokske

ror lJ ' er
Først Kl. omtrent 3 satte Tropperne ved Chausseen frem til Sle8v1l!'~

sig atter i Bevægelse, idet de foran værende Afdelinger,
nemlig en Del af 5te Reserve-Bataillon og Gardens
3die og 4de Compagni i Forening med et Par Pelotons
af l ste Reserve-Jægorcorps's 4de Compagni gik frem
imod Falkenberg , efterfulgte af 2den lette Bataillon,
Batteriet Mossin under Bedækning af l ste Forstærk-
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nings-Bataillous l ste Compagni og det af General de
Meza henimod Chausseen dirigerede lste Forstærknings
.Jægercorps. Af de længere tilbage værende Afdelinger
fulgte efterhaanden ad Chausseen 5te Forstærknings
Bataillon, 2det Forstærknings-Jægercorps, de 3 til Bedæk
ning af Artilleriet tidligere anvendte Compagnier af 3die
Reserve-Jægercorps samt Reserveartilleriet, og ad Vejen
til Lyrskov de 3 Batailloner, der under Oberstlieutenant
Gerlachs Commande havde holdt Egnen om lsted Kro
besat, nemlig 3die Forstærknings-BataiIlon, Bdie og
9de Linie-Bataillon, samt endvidere Isto og 4de Com
pagni af l sto Reservo..-Jægercorps, 4:de Forstærknings
Bataillon, l sto lot.te Bataillon, Ilte Linie-Bataillon
samt 12te Batteri (Lund), allo henhørende til Iste
Division. I Nærheden af Falkenberg indtraadtø atter
en Standsning i Fremrykningen fol' at give 2den Di
visions Hovedstyrke Tid til at komme frem fra Ny
Bjerent, og den videre Fremrykning synes yderligere at
være bleven forsinket ved Reservecavaleriets uventede
Tilbagekomst til Skovby, der gav Anledning til Rygter
om, at Fjenden paany var ved at trænge frem paa
denne Fløj. Ifølge Overcommandoens Befaling tog
Oberstlieutenant Gerlach Stilling ø. for Lyrskov-Skovby
Vejen med 3die Forstærknings-Bataillon, 3die Linie
Bataillon og det ligeledes derhen dirigerede l ste For
stærknings-Jægercorps, samtidigt med at han lod 9de
Linie-Bataillon, formeret i Compagnicolonner og med
fremsendte Skytter, gaae frem mod Skovby, til hvilken
By Bataillonen allerede havde nærmet sig paa Gevær
skuds Afstand, inden man erholdt Klarhed om For
holdene. Fra Falkenberg bleve Gardens 2 Compagnier
og Batteriet Mossin med dets Bedækning dirigerede
mod Lyrskov for at slutte sig til lste Divisions øvrige
Tropper, del' nu efterliaanden indtoge en Bivouakstilling
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'tæt N. for Skovby*), medens Reservecavaleriet efter
at have efterladt endnu l Escadron til Observation S.
for Skovby gik tilbage til Lyrskov, hvor det tillige med
Batteriet Wegener gik i Bivouak: de 3 Batailloner af
5te Brigade under Oberstlieutenant Gerlach forbleve
foreløbigt ved Jste Division. 2den lette Bataillon
blev derimod af Overcommandoen beordret til at for
blive ved Chausseen for under den videre Fremrykning
at danne Avantgarden der, og i denne Fremrykning,
der fandt Sted KI. omtrent 51/2, deltoge ogsaa fore
løbigt de tidligere nævnte, ved Chausseen værende Dele
af 5te Reserve-BataiIlon og 1ste Reserve-Jægercorps.

Kl. henad 3 1/2 havde General de Meza ladet 2det

*) Da det kan have sin Interesse, anføres nedenfor efter
en fra Lste Division til Overcommandoen indsendt Melding
en Fortegnelse over de 'I'roppeafdelinger, som Kl. 73/ .

Eftermiddag vare tilstede i eller ved Bivouaken dersteds,
med Angivelse af deres omtrentlige Styrke:
Af 4de Brigade :

9de Linie-Bataillon (3 Compagnier) .• ,
11te do. do. . • . • ... .. .... . • •
5te Reserve- do. . • . . . .• ..... ....•
6te do do. {2 Oompagnier)

Af 6te Brigade:
Livgarden til Fods .. ..... •.. ... . - 620
1ste lette Bataillon . ......... . .•.. •. , - 450
1ste Forstærkn-Bataillou (1 Compagni) - 200
4cIe do. do. .. ..... .. '" - 588
1ste Reserve-Jægercorps (2 Compagnier) - 300

Batterierne l\Iossin og Lund.
Desuden vare tilstede af 2den Divisions
Tropper :
Af 5te Brigade:

3die Linie-Bataillon - 600
2den Forstærknings-Batalllou .......•. - 132
3die do. do... . .. .... - 730
lste do. Jægercorps . . . . • • • - 400

43
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Jægercorps gaae frem fra Ny Bjerent i Retning af
Kattenhund tilvenstre for 2den Forstærknings-Bataillon,
der var bleven udsendt for at holde Forbindelse med
Tropperne ved Chausseen j de 2 Compagnier af 6te
Reserve-Bataillon fulgte efter Jægercorpset som Reserve.
Fjenden var saa godt som ganske forsvundet, og først
henimod Kattenhund bemærkedes en til en svag Ba
taillon anslaaet, fjendlig Styrke, der befandt sig paa
Retraite, Og' med hvilken der vexledes nogle Skud.
Denno fjendlige Styrke maa sandsynligvis have været
de 3 tidligere ved Gulholm staaende Compagnier af
den slesvig-holstenske 9de Bataillon, der i Forening
med den 3die Brigade attacherede Escadron KJ. omtrent
3 og samtidigt med, at de øvrige der værende Tropper
bleve satte i Maroho for over Triangel og l\loldened at
gaae tilbage paa Mysunde, af Oberst v. d. Tann vare
blevne sendte frem for at demonstrere mod Bjerenthede
og derved om muligt opholde vore Troppers Fremrykning
mod Slesvig, men som ifølge de foreliggende Beret
ninger efter nogen Skydning paa langt Hold sluttede
sig til de øvrige, retirerende Tropper. 2den Divisions
Hovedstyrke fulgte kun langsomt efter mod Kattenhund,
idet Divisionen stadigt søgte at holde en saa stor
Styrke som muligt disponibel paa Vejen til Slesvig for
i fornodent Fald at kunne modstaae Fjenden, saafremt
et Angreb fra hans Side maatte være tilsigtet mod
Divisionens venstre Flanke. General de Meza kom dog
snart til Erkjendelse af. at et saadant Angreb ikke
truede, men at Fjenden var under fuld Retraite paa
Mysunde , og han afsendte derfor KJ. omtrent 4 fra
Ny Bjerent en Ordre til Oberst Krabbe, hvorefter det
paalagdes Denne istedetfor at søge at nærme sig Hærens
Hovedstyrke at anvende sine Tropper til at forfølge og
observere den mod l\Iysunde retirerende Fjende, ligesom
Generalen til den Ende kort efter befalede Oberst-
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lieutenant Saurbrey at afgaae med 4de Dragon-Regi
ments 2den og 3die Escadron mod Vedelspang for at
støde til Oberst Krabbes Corps. Efter at være kommen
i Højde med Tropperne ved Ohausseen fortsatte Divi
sionen efter nogen Tids Ophold og samtidigt med disse
sin Fremrykning over Kattenhund og ad en fjendlig
Colonnevej til henimod Ohausseen i Nærheden af
Taterkro, hvor den Kl. henad 7 foreløbigt tog en Op
stilling i Forbindelse med de ad Chausseen indtrufne
Afdelinger.

2den lette Bataillons 4de Compagni, der havde
Fordækningen paa Chausseen, var i Nærheden af
Taterkro bleven beskudt fra Thiergarten, hvorfor Frem
rykningen var bleven standset, indtil Skovpartierne
først kunde blive afsøgte. Dette Hverv overdroges
nu 2det Jægercorps, der som Soutien skulde følges af
de 2 Compagnier af 6te Reserve-Bataillon, men sam
tidigt lod Overcommandoen 1ste Division tilgaae Ordre
til at dirigere 2 Batailloner Syd om Pølhegn og Thier
garten mod Slesvig for om muligt at tage de fjendlige
Tropper, der maatte befinde sig i disse Skove, til fange.
Divisionen modtog Ordren KI. 71

/ 4 og bestemte for
denne Opgave foruden l/~ Escadron de ved Divisionen
værende Afdelinger af 5te Brigade under Oberstlieute
nant Gerlachs Commando, for at de med det samme
kunde støde til deres Brigade, men Befalingen i saa
Henseende tilgik de paagjældende Afdelinger, uvist af
hvilken Grund, saa sent, at de først KJ. henad 9 kunde
sætte sig i Bevægelse. Skovpartierne vare imidlertid
da forlængst afsøgte af 2det Jægercorps, der havde
fordrevet de enkelte fjendlige Skytter, som fandtes der,
og derpaa tilligemed de 2 Oompagnier af 6te Reserve
Bataillon havde taget Stilling ved disse Skoves sydlige
Udkant, hvor de forbleve, indtil de sent paa Aftenen
beordredes at afgaae til Divisionens Bivouak ved Skovby.

43*
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Fra Højderne N. for Slesvig havde man seet,
hvorledes de tildels opløste og i Uorden retirerende,
fjendlige Afdelinger ø. for Hadeby Nor igjen samlede
og ordnede sig til den videre Retraite. En kraftig
Forfølgelse af Fjenden sydlig fol' Slesvig var dog paa
Grund af de Anstrængeiser, vore Tropper havde været
underkastede, og saaledes som Forholdene nu engang
vare, neppe muligl og det synes desuden, som om en
Fremrykning udover Dannevirke Stillingen i det Hele
taget ikke foreløbigt har ligget i den danske Over
commandos Plan j derpaa tyder ikke alene de l ste
Division og Reservecavaleriet givne Befalinger om at
indtage Bivouakstillinger ved Skovby og Lyrskov, men
ogsaa en Ordre, som under Fremrykningen mod Slesvig
KJ. 61

/ 4 blev tilsendt :3 die Brigade, at den skulde
slutte sig til Hovedstyrken ved Slesvig og foreløbigt
tage Stilling ved Nykro S.D. fol' Lyrskov. Under
Opholdet ved Taterkro stødte de endnu manglende Af
delinger efterhaanden atter til 2den Brigade, nemlig
Ingenieurafdelingen, det nu atter samlede 3die Reserve
Jægercorps og den J Bde Linie-Bataillon, der først KJ.
omtrent 4 var brudt op fra sin Stilling S. for Øvre
Stollik j af 5te Brigade, der var bleven samlet noget
nordligere , var, som vi have seet, endnu kun Største
delen af 2den Forstærknings-Bataillon , 5te Forstærk
nings-Bataillon .og 2det Forstærknings-Jægercorps til
stede j det ved Løbebroen over Langse efterladte 2det
Compagni af Jste Reserve-Bataillon havde allerede
tidligere sluttet sig til Bataillonen. Saasnart Melding
var modtaget om, at Skovpartierne vare blevue afsøgte,
sendtes 4de og en Del af 2det Compagni af 2den lette
Bataillon frem igjennem Altstadt og Lollfuss, og noget
senere, Kl. henad 9, beordredes den øvrige Del af Ba
taillonen i Teten af 2den Brigade og efterhaanden
fulgt af den øvrige samlede Del af 2den Division med
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de 2 Husar-Escadrener og af Reserveartilleriet at rykke
frem over Huhnerhåuser igjennem Friederichsberg og
Bustrup for at indtage en Blvouakstilling bag Danne
virke Vold mellem Hadeby Nor (lg den fra Bustrup
Teich udgåaende Slugt. Til Forpost 'llfgaves 2den
Forstærknings-Bataillon og 1 Busar-Escadron, og des
uden havde 2den Brigade til Sikkring for venstre Fløj
ladet det 3die Reserve-Jægercorps gaae i Bivouak med
sit 2det Compagni ved Badeby og de 3 andre Com
pagnier ved den østligste Vej til Vedelspang; Til
gangene til Altstadt og Lollfuss bleve bevogtede af de
der værende Compagnier af 2den lette Bataillon. De
fra I ste Division afgaaede Afdelinger af 5te Brigade
under Oberstlieutenant Gerlachs Commando ankom i
Løbet af Katten efter paany at have afsøgt Pølhegn
og Thiergarten til Slesvig, hvor de dels indqvarteredes
i Friederichsberg l dels gik i Bivouak S. for Bustrup.

l l ste Divisions Bivouak ved Skovby vare ogsaa
de fleste mangl-ude Infanteriafdelinger efterhaanden
indtrufne, saaledes navnlig den Del af f>te Reserve
Bataillon, som havde deltaget i Fremrykningen ad
Chausseen, de ved Stenskov efterladte 2 Compagnier
af 6te Reserve-Bataillon , der først KJ. :t havde faaet
Ordre til at slutte sig til Brigaden, 3die og 4de og
noget senere 2det Compagni af l ste Forstærknings
Bataillon, der havde holdt Engbro besat, og endelig,
som allerede ovenfor nævnt, 2det Jægercorps og 1ste
og 2det Compagni af bte Reserve-Bataillon: foruden
2den lette Bataillon, der forst den :2 6rIe retournerede
til Divisionen, forblev ogsaa den mindre Del af l ste
Reserve-Jægercorps, der havde deltaget i Fremrykningen
ad Chausseen, Natten over i Bivouaken S. for Bustrup,
hvor den blev anvendt som Kanonbedækning. Til Sik
kring af Stillingen udsattes en Forpostlinie V. og S. fol'
HysIJy og ligeledes S. fol' Skovpartiernehenimod Slesvig til
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Forbindelse med de Forposter, man antog Overcom
mandoen vilde lade udsætte vestlig for Slesvig; Be
stridelsen af Forposttjenesten overdroges l l te Linie
BatailJon og de 2 Escadroner af 3die Dragon-Regiment,
som vare blevne efterladte af Beservecavaleriet S. fol'
Skovby, og som efter Divisionens Forlangende vare
blevne stillede til dens Rasdighed. - I Reserve
cavaleriets Bivouak ved Lyrskov indtraf henad Midnat
fra Engbro Oberstlieutønant Hounens med 3die Escadron
af 5te og 2den Escadron af 6to Dragon-Regiment samt
l ste Deling af. Granatkanon-Batteriet Wegener.

Den fjendlige Styrke ved Vedelspang, hvor Fægt
ningen. som vi have seet, allerede fra Middagstid saa
godt som ganske var ophort, havde KI. henad 4 mod
taget Ordren til at gaae tilbage paa l\lysunde, og
Oberst Abercron havde derfor sendt det halve i3 Pds.
Batteri og 2 Cornpagnier af ote Bataillon forud til
Mysunde fol' at besætte Terrainet foran Broen og val'
dernæst efterhaanden fulgt efter med sin øvrige Styrke
over Tolk og Skoldørup med 2det Jægercorps som
Arrieregarde. Sansnart Oberst Krabbe bemærkede, at
Fjenden val' begyndt med at trække sig bort fra
Passet, ordnede han sine Tropper fol' at gaae frem til
Angreb og sætte sig i Besiddelse af Passet, men for
inden dette Angreb kunde bringes til UdforeIse, havde
den fjendlige Arrieregarde allerede trukket sig bort.
Vore Tropper rykkede nu frem over Passet l hvor del'
blev efterladt l Compagni af lOde lette Bataillon, men
en Forfølgelse af Fjenden fandt ikke Sted! da Oberst
Krabbe endnu ikkehavde modtaget Ordren fra General de
Meza om at tage Retning paa Mysunde, og Tropperne
tilmed vare fol' udmattede til at kunne forfølge den
hurtigt retirerende Fjende. Medens l Ode lette Ba
taillon med 2 Kanoner beordredes at indtage en Bi
vouakstilling ved Tolk, lod Oberst Krabbe i Henhold
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til den modtagne Befaling om at nærme sig Hærens
Hovedstyrke de øvrige Tropper sætte sig i Marcbe mod
Nybøl, bvor de hen paa Aftenen gik i Bivouak. Først
-der indtraf de under Oberstlieutenant Saurbreys Com
mando fra Ny Bjerent afsendte 2 Escadroner af 4de
Dragon-Regiment: den Deling af 4de Linie-Bataillons
lste Compagni, der havde havt Stilling ved Løbebroen
over Langse, og som efter Fjendens Bortmarche var
passeret Broen og havde afsøgt Skoven ved Gulholm,
-sluttede sig over Bregling til Brigaden.

Oberst Schepelerns Brigade havde efter l Times
Hvil i Sylvested og efter der for en kortere Tid at have
-efterladt 6te Linie-Bataillons 4de Compagni til Ob
servation fortsat Marchen til Solbro , som naaedes
mellem KJ. 5 og 6, og hvor der atter blev gjort et
længere Holdt; allerede i Sylvested var den fra Treja
beordrede halve Husar-Escadrun atter stødt til Bri
gadens Hovedstyrke, og undervejs eller kort efter An
komsten til Bolbro indtraf efterhaanden den øvrige
Styrke fra Treja og det i Sylvested efterladte Compagni.
Under Marcben til Jørl Kirke, hvor en Bivouak ind
toges for Natten, afbrødes efterbaanden Broerne ved
.Solbro, Sollerup og Sollerup Mølle fuldstændigt, og KJ.
-3 1

/ 2 om Morgenen fortsattes Marcben over Eggebæk
·og Langsted til Bollingsted, i hvilken Bys Nærhed
man først synes at have modtaget den af Overcem
.mandoen den foregaaende Dags Aften afsendte Ordre.
r Henhold til denne Ordre fortsattes Marchen over
-Gammellund og Isted Kro til Nykro c. 1/ 4 Mil .ø. for
.Skovby, hvor Brigaden indtraf om Eftermiddagen
.mellem Kl. 4 og 5 og indtog den befalede Bivouak
-stilling som Reserve for de øvrige Tropper.

General Krogh havde taget sit Hovedqvarter i
.Slesvig By. Endnu samme Nat afsendtes pr.Telegraph
rfølgende Rapport til Krigsministeren: Efter 2 Dages
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Kamp har Armeen vundet en afgjørende UH'n blodig
Sejr og naaet Byen Slesvig. Vi have taget 1> Ka
noner og 1000 Fanger. Vort Tab er stort.

General Willisen havde foreløbigt taget sit Hoved
qvarter i Flekkeby, og det synes oprindeligt at have
været hans Hensigt at lade Tropperne overnatte ved
Fartorp og Mysunde for at skaffe dem den Hvile, hvortil
de fremfor Alt saa meget trængte. Dnsket om saa
snart som muligt at naae den sikkre Stilling ved
Rendsborg havde dog snart ladet ham opgive denne
Tanke, og In. omtrent 10 havde Tropperne derfor

Den sles"lg- •
holst.nske lirer maattct bryde op for at fortsætte TIlbagemarcben mod

gll4er tilbage • ,.
tl1 Eideren. Ejderen. Styrken ved Fartorp tog Vejen over Flekkeby,.

Hummelfeld, Dsterby og Gr. Wiltensee til Sehested,
medens Afdelingerne ved J\Iysunde efter at have af
brudt Broen over Slien med 4de Brigade som Arriere
garde marcherede over Kosel, Kokkendorf, Vindeby,
Marienthal, Lehmsiek og Sehested til Ejderen, der
passeredes ved Kluvensiek. Denne Nattemarche stillede
for store Fordringer til Troppernes Udholdenhed og
Kræfter; Hundreder af Marodeurer bleve liggende paa
Vejene og maatte søges bortskaffede ved reqvirerede
Vogne, de Commanderendes , navnlig ogsaa General
Willisens personlige Opmuntringer og Anstræugelser
for nogenlunde at bevare Ordenen vare forgjæves, og
ved Ankomsten -ti l deres Bestemmelsessteder den ~ Bde
KI. henad ~ om Formiddagen vare Tropperne i en
stærkt opløst 'I'ilstand . - Ved den slesvig-holstenske
Hærs Tilbagegang til Ejderen val' selvfolgelig ogsaa
Rømningen af Ekernforde bleven nodvendig. Det der
værende 1h. 3 Pds. Batteri blev først dirigeret tilbage,
men da de 2 Compngnier af den ] ste Erstatnings-Ba
taillon, der holdt Ekernforde besat, allerede den 26de'
om Morgenen tidligt rømmede Byen, lykkedes det paa
denne Dag kun at bortskaffe 2 Stykker af det i de-
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de Tabet paa
Fjeudens Sld~

I SIRget den
24de og 25d e-

Juli.

faste Batterier anbragte, svære Skyts; den 27de bleve
imidlertid 10 Kanoner ved Borgernes Hjælp trans
porterede til Frederiksort og Kiel, og de 4 endnu til
bage blevne Kanoner nedgravede.

Kampen den 24de og 25de havde kostet
fjendlige Tropper:
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:

22 Officerer, 5 l 2 Underofficerer og Menige.
Af Saårede: 4[) do. 1157 do. do

Af Sidstnævnte faldt 14 Officerer og 397 ITnder
officerer og Menige i vore Troppers Hænder; 10 Of
ficerer og 10 62 Underofficerer og Menige faldt usaarede
i Fangenskab. Af Læger vare 2 faldne; l 8 vare fri
villigt forblevne i Slesvig for at pleje de der efterladte
Saarede. En officiel, detailleret Tabsliste findes under
Bilag e*).

*) De ovenfor anførte Tabsangivelser referere sig udeluk
kende til denne Tabsli ste, hvorefter Fangernes Antal i
det Hele kun skal have været 14M3; ifølge den officielle,
danske Navnefortegnelse over de i Slaget gjorte Fanger
har deres Antal imidlertid været 1598, altsaa 115 flere,
hvilke navnlig falde pau de usaurede Fanger, hvis Antal
i den officielle, danske Rapport om Slaget ved Isted an
gives at have været 10 Officerer og 1155 Underofficerer
og Menige. I samme Rapport opgives Antallet af
saarede Fanger at have været 539, altsaa 128 flere end
fra fjendlig Side angivet; det overskydende Antal maa
vel antages i den nærmeste Till efter Slaget at være
afgaaet ved Døden j 17 fjendlige Officerer og 285 Under
officerer og Menige bleve i Dagene fra den 26de til den
28de Juli begravede dels i Flen sborg og Slesvig, dels
paa Valplarlsen, løvrigt skal bomærkes, at den summa
riske Opgjerelse af Tabet først fremkom fra Fjendens
Side den 22de August, og at det derfor kan antages, at
et Antal let Saarede i Mellemtiden atter have meldt sig
til Tjeneste vel]Troppeafdelingerne. - Da det kan have-
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Fjendens totale 'I'ab var analedes 77 Officerer og
2731 Underofficerer og Menige samt 20 Læger.

'Tabel "en vor Tabet paa vor Side var'Side I SIDgel •

-den 24dc og Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:
25de Juli

48 Officerer, 47 Underofficerer og750 Menige.
AfSaarede:88 do. 123 do. 112194 do.

AfSidstnævnte faldt 2 Underofficerer og 45 Menige
i Fjendens Hænder; 4 Officerer, 13 Underofficerer og
351 Menige faldt usaårede i Fangenskab.

Vort totale Tab var saaledes: l 4O Officerer, 183
Underofficerer og 3295 Menige.*)

Do Officerer, der fandt Heltedoden vare:
General F. A. Schleppegrell, Commandeur for 2den

Armee-Division. .
Oberst J. C. M. 'I'repka, Commandeur for 13de Linie

Bataillon.
W. H. F. A. Læssoe, Commandeur for 12te

lette Batalllen.

sin Interesse , og man i saa Henseende netop er i Be
siddelse af de fornødne Data, skal lejlighedsvis her an
føres, at de fjendlige Tropper l som kjæmpede med NI'

3die Brigade, under denne Kamp paa begge Slagdage i
det Hele IUlVe lidt et Tab af nogle og firsindstyve Fuldue
og Saarede , og at 3die Brigades Ammunitionsforbrug
under Kampen i det Hele hal' været: ]96 6 Pds. Kugle
skud, 51 1~ Pds. Granater, 6 Kardækskud og 26415
Infanteripatroner, deraf 5827 til Taprifler.

"*) I det anførte Tab er medregnet et ikke ringe Antal
meget let Saarede , som allerede i Løbet af de første 8
Dage efter Slaget atter meldte sig til Tjeneste ved Af
delingerne, derimod ikke c. 150 Mand, del' vel paa
Tabslisterne have været opførte som Savnede, men som
i Løbet af de første Dage efter Slaget atter indfandt sig
ved Afdelingerne, da de enten havde været commanderede
til forskjellig Tjeneste, eller som Syge vare blevne tilbage.



F. L. Popp
H. W. W. Bech
H. D. M. KaIl

Tjeneste
G. H. Carstensen

Capitain J. F. L. Mathiesen
C. Matbiesen
F. C. N. Møller
W. H. A. Kranold
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Major A. P. de Saint-åubain , Commandeur for 4de
Forstærknings-Bataillon.

Ritmester E R. A. Meyer af 4de Dragon-Regiment,
af ] ste lette Bataillon,
" l ste Forst.-Jægercorps.
" 3die do. Bataillon.
" Generalstaben, Stabs-

chef ved ~den Brigade.
G. F. S. Falkenberg " ] ste Reserve-Bataillon.
C. H. Baggesen II 3die Linie- do.
L. F. A. Lunddahl II l ste Reserve- do.
H. C. 'r. Dau*) n 4de Forst.- do.

Lieutenant G. W. Blom n 12te lette do.,
Generalstabsaspirant.

II 2den Forst. - Bataillon.
n 3die do. do.
n lngenieurcorpset, til

ved l Bde Linie-Bataillon.
af 2den Divisions Artille-

ricommando.
M. T. Ørsted II 4de Forst.-Bataillon.
W. Fønss " 12te lette do.
I. P. S. Nellemann II 4de Dragon-Regiment.
W. O. Orlamundt • 3die Forst.-Bataillon.
J. W. Baron Gul-
denerone " 3die Res.-Jægercorps.
C. E. Freiesleben n 4de Forst.-Bataillon.
P. C. Bechmann n 2den Reserve- do.
R. T. Strauss II l ste do. do.
J . L. Hotnann n l ste Forst.- do.
E. A. Christensen II 3die do. do.
J. S. Falkenskjold n 2det do. Jægercorps.

*) Tillagdes Capitains Charakter den 6te October 1850 og
døde den paufølgende 4de November.
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Lieutenant C. P. C. Gautesen af 2detForst.-Jægercorps.
C. C. F. Brede u 5te do. Bataillon.
W. Bache " 4de do. do.
J. A. Møller ,,7de Batteri (Baggesen).
C. W. Rousing ,,4de Linie-Bataillon.
C. F. Hansen Il 3die do. do.
A. L. A. Mariboe ., l ste lette do.
C. P. H. Brorson Il 3die Linie- do.
S. E. Harpøth ., 12te lette do.
P. E. Lorentzen ,,3die Jægercorps.
F. M. Albrechtsen" l ste Forst.- Bataillon,
C. W. Ohmeyer Il 2det do. Jægercorps.
A. C. H. Bodenhofi· ·, 3die Res.- do.
S. H. 'l'. Printzen " 13de Linie-Bataillon.
C. H. W. Lindorph « 2dct Forau-Jægercorps,
W. C. J. Nordberg n 9dc Linie-Bataillon.
T.H.W.Pontoppidan Il 5te do. do.
P. J. S Garde l 3die Res.-Jægercorps.
J. H. Kofoed " 3die Forst -Bataillon.

De andre saarede Officerer vare:
OberstIicutenant E. E. J. Biilow af Generalstaben.

tabschef ved 2den Division.
Major J. W. A. Harbou, Commandeur for 9dc Linie

Bataillon.
- R. L. l\1iinnich af ddie Jægercorps.

Capitain F. E. Tscherning • lste lette Bataillon.
Ritmester J. Holler Il 3die Dragon-Regiment.
Capitain C. F. Løvenfeldt "lste Res.-Jægercorps.

H. N. F. Kåker Il 4de Linie-Bataillon.
E. Lind " 5te Reserve- do.
C. F. S. Dorscheus Il l ste lette do.
F. L. A. Hein "lSde Linie- do.
J. A. F. Falkenskjold " 2det Forst.-Jægercorps.
J. l\I. F. F. Rist Il 2den Reserve-Bataillon.
C.D.'1'. L.Witzleben ., 2den Forst.- do.
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n 12te lette do.
n Infanteriet, Adjutant ved

2den Division.
M. B. Nægler n Livgarden til Fods
A. S. H. Flindt .. 3die Dragon-Regiment..
H. C. Olsen u 3die Linie-Bataillon
L. F. A. Borring " l ste Forst .- "do.
N. 'r. Bartels n 2den Reserve- do.
I. J. Baron Mørner
(svensk) n 8de Linie- do.
P. C.E.Hammerich » I ste Forst .-Jægercorps.
L. J . T. Berg .. Iste Reserve-Bataillon.
F. H. G. Jahn ,,3die Linie- do.
F. F. Dorph n l ste Forst.- do.
J. L. Ludvigsen n l ste Jægercorps.
N. T. L. Holst ,,3die Forst.-Bataillon.
L. F. Drewsen ,,2det do. Jægereorps.
O. R. Thygesen ,,3die Reserve- do.
P.lI1.Zimmermann n Iste lette Bataillon.
C. A. Bjerring n 2den do. do.

S. W. Hedermann
D. E. Middelboe
C. F. Scb.ening
P. J. F. Bauditz

af 3die Forst.-Bataillon.
.. 2den Reserve- do.
n 2den lette do.
.. Infanteriet, Adjutantved

2den Division.
C. F. Bruns n 2det Jægercorps.
W. P. J . L. Hackhe n 2det Forst.-Jægercorps.
O. J. H. Krabbe • 2den Reserve-Bataillon .

Lieutenant J. E. Holck u Livgarden til Fods.
P. B. Prydz u 9de Linie-Bataillon.
A. R. Bjerregaard II 9de do. do.
J . O. P. Bentzen .. 4de Dragon-Regiment.
G. Maes n lste Forst.-Jægercorps.
H. T. W. Heckscher n 3die do. Bataillon.
E. R. Grev Platen-
Hallermund
O. F. Vaupell

Capitain
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Lieutenant O. E. Gjedsted af 2den lette Bataillon,
J. P. Raaby ., I2te do. do.
E. E. P. Nielsen » 3die Forst.- do.
O. B. Spang " I2te lette do.
L. Lund n 7de Batteri (Baggesen).
A. F. W. Ibsen " 5te Forst.-Bataillon.
O.F.A.Hamburger" 5te Reserve- do.
N. P. Andersen ,,5te Linie- do.
P. Derph " 5te Reserve- do.
W. J. Haffner ,,4de Forst.- do.
P. F. A. Jæger "l ste do. Jægercorps.
O. E. Dalgas "lOde lette Bataillon.
O. F. Falbe n 2det Jægercorps.
E.E.F.Brurnmersted.. 3die Res.-dægercorps.
N. B. Agerskov ,, 2det Forst.> do.
N. P. Jensen u 2det Jægercorps.
H. Beck • 13de Linie-Bataillon.
T. Thorson u Gte Reserve- do.
G.F. Løvenskjold " 12te lette do.
H. G. Olaussen "Iste Forst.-Jægercorps.
1\1. J. Riise n 5te do. Bataillon.
S. Frick 11 2den Reserve-do.
F. G. Jungwirth "Iste do Jægercorps.
W. A. Topp "Iste lette Bataillon.
J. L. Larsen ,, 3die Reserve-do.
T.G.F.W Huusher » lste Forst.-Jægercorps.
'r. G. Mtmster "12te lette Bataillon.
O. F. W. Secher u 1ste Forst.-Jægereorps.
A. H. Drastrup " 6te Reserve-BataiIlon.
L.J. W.Hartvigsen " Iste lette do.
P. O. S. Barboe u 4de Linie- do.
P.H.W. Hammeleff " IOde lette do.
E. O, H. Baron
Rosenorn-Lehn . " 3die Forst> do.
1\1. Petersen ,, 2det do. Jægorcorps.
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Lieutenant E V. Schau af 5te Reserve-Bataillon.
H. J. O. 'I'obiesen » 5te do. do.
O. O. O.Engelhardt" 3die Forst.- do.
A. O. L. Eissing Il 5te Linie- do.
A.O.N. W. Holstein Il 2det Forst.-Jægercorps.
L. Frandsen " Infanteriet,Ordonnants-

officer ved 2denBrigade.
F. S. Kinch • 4de Forst.-Bataillon.
H.A.V.Knudsen Il 2den do. do.
A. Brun Il 3die Jægercorps.
P. F. Rørbye Il 5te Reserve-Bataillon.

Af ovennævnte snarede Officerer blev Oberst
lieutenant Bulow ført som Fange til Slesvig By, men
efterladt paa Lazarethet dersteds.

Følgende Officerer faldt usaarede i Fangenskab:
Oapitain J. P. Baggesen, Chef for 7de Batteri.
Lieutenant G. Oastenschjold af 4de Dragon-Regiment.

F. G. H. O. Gandil Il 5te Linie-Bataillon.
F. L. O. Qvist *) Il 5te do. do.

Detailleret Tabsliste findes under Bilag 9.

Omsorgen for de mange Saarede havde stillet Omsorgen for
de Sonrede ;

særdeles store Krav til vore Lægers Udholdenhed og Am bula ncerne..

Virksomhed, paa hvilken vi kortelig ville kaste et Virksamheu.

Blik. Den 24de havde ]ste Divisions samtlige Bri
gade-Ambulancer været i Virksomhed, idet Bdie Bri-
gades Ambulance under Overlæge Hahn havde havt
Station i Sollerup, og 4de og 6te Brigades under
Overlægerne Collstrop og Bondesen dels i Skovkro, dels
i Stenderupaa Kro j 5te Brigades Ambulance under
Overlæge Jacobsen, der ogsaa havde taget Station i
Skovkro, havde fra om Eftermiddagen RI. 21

/ 2 med et
Mellemrum af l Time indtil Midnat været i Activitet

*) Døde den 21de August i Rendsborg af Cholera.
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ved at assistere 6te Brigades Ambulance. Den 2åde
om Morgenen Kl. 3 blev 5te Brigades Ambulance sta
tioneret i Popholt, og der blev ogsaa noget senere 4de
Brigades Ambulance etableret for nogle Timer, indtil
den ifølge Divisionslæge Djorups Befaling fulgte efter
6te Brigades Ambulance til Helligbæk Kro. Uagtet
et betydeligt Antal Vogne efterhaanden reqvireredes fra
Reserve-Vognparken, savnedes dog Transportmidler til
det over Forventning store Antal Saarede, og Divi
sionslæge Djorup og Overlæge Jacobsen bleve derfor
enige om KJ. c. 21

/ 2 at etablere de ambulante Laza
rether og ikke evacuere til Flensborg, forinden flere
Transportmidler bleve disponible, hvilket først begyndte
at skee Kl. 8 om Aftenen j Kl. 91/2 Aften vare alle
Saarede i HeIligbæk Kro og Popholt evaenerede. 
Af 2den Divisions 2 andre, Divisionslæge Thune under
lagte Ambulancer var lste Brigades under Overlæge
Hviding bleven etableret i et Hus N. for Nørre Faren
sted ; tvende Gange erholdt den Befaling til at rykke
frem til denne By, men maatte begge Gange kort efter
ifølge Ordre atter gaae tilbage. 2den Brigades Am
bulance befandt sig om Morgenen den 25de, da Fægt
ningen begyndte, i Nærheden af den nordre Indgang
til .ovre StolIik. Fra det Hus, hvori den var bleven
etableret, blev den fordrevet ved den sig nærmende
Fægtning, og medens Ambulancens Flytning fandt Sted,
blev Huset beskudt med Brandraketter og stod strax
i Lue, hvorved noget Materiel gik tabt. Ambulancen
trak sig nu tilbage til det Sted, hvor Vejen fra Klap
holt bøjer af mod Øvre StoIIik, og forblev her i uaf
brudt Virksomhed indtil Kl. 81/2 om Aftenen, da den
erholdt Ordre til at rykke frem til Isted, hvor der
bivouakeredes om Natten. Manglen paa Transport
midler havde ved denne Ambulance, hvor man var saa
meget længere fjernet fra Reserve-Vognparken, været i
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høj Grad fulelig j man havåe maattet hjælpe sig med
de Vogne, man selv havde til Raadighed, og med de
enkelte, man havde faaet hentet, men Antallet var
aldeles utilstrækkeligt. Grunden til den stedfindende
Mangel paa Transportmidler maa foruden i mangel
fulde Reqvisitioner vel nærmest søges dels deri, at den
Reserve-Vognpark af Bendervogne. som ifølge Dagsbefa
lingen af 22de Juli skulde følge Hæren ad Chausseen
i a 4 Mils Afstand, tidligt om Morgenen den 25de talte
et altror ringe Antal Vogne, da de den foregaaende
Dags Aften fra Flensborg reqvirerede endnu ikke vare
mødte, og dels deri. at Parken under hele Fægtningen
holdtes for langt fjernet, idet den var opkjørt c. 1/ 4

Mil N. for Sønder Smedeby j for 2den Brigades Ved
kommende kom endnu dertil, at en stor Del af de til
Saaredes Transport bestemte Vogne under Overfaldet
ved Bvre Stollik havde taget Flugten, og at Ambu
lancen kom til at virke paa et Sted, der var betydeligt
længere fjernet fra Chausseen, end man oprindeligt
havde gjort Regning paa, Af de ved Afdelingerne an
satte Læger vareenkelte underFægtningens Gang blevne
skilte fra deres Afdelinger, hvorfor de søgte hen til
Brigade-Ambulancerne, ved hvilke de da assisterede.
Ogsaa 3die Brigades Ambulance havde paa denne Dag
paany været i Virksomhed. ligeledes Reservecavaleriets
Ambulance under Divisionslæge Rørby.

'm Modtagelse af Syge og Saarede var der i
Flensborg blevet indrettet 1050 Lazarethpladser, nem
lig 600 i lste og 450 i 2den Linie, og iHeserve
havdes desuden 300 Pladser, der dog ikke kunde be
nyttes, da de skulde holdes parate til at afgaae til
Slesvig; ved 5 i Transport tagne Skibe havde man
paaregnet strar at kunne evacuere 500-600 Patienter,
og om Aftenen den 24de havde Corpsintendanturen
endvidere gjort Skridt for ved Assistance af Chefen for

44
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'I'ransportflaaden, Capitain Tegner, at erholde yderligere,
ertraordinaire Evacuationsmidler fol' 200-300 Sanrede.
Lazarethpladsernes Antal viste sig snart aldeles util
strækkeligt, og del' maatte derfor i al Hast træffes
extraordinaire Foranstaltninger til de mange Saaredes
Underbringelse og Forplejning, hvilket betydeligt lettedes
ved de mange patriotiske Borgeres Hjælp ligesom ogsaa
derved, at der bavdes endel Sengeinventarium til Raa
dighed, som havde været benyttet ved de svensk-norske
Troppers Oasernering. Om der end saaledes blev gjort
for do Snarede hvad der under de givne Forhold val'
muligt, saa stod der dog ikke lidet tilbage at .onske
med Hensyn til deres Underbringelse og Pleje, der kunde
have været bedre i alle Henseender, hvis man fru først
af havde været forberedt paa det større Antal Sanrede.
Mangelen paa Læger val' tilmed stor, og det blev der
for heller ikke muligt at lade Evacuationerne skee i
det Omfang og med den Hurtighed, som var .onskelig,
og som vilde have bødet noget paa Mangelen af et
tilstrækkeligt Antal faste Lazarethpladser. Den 25de
om Aftenen og i Lobet af den 26de ankom imidlertid
flere Læger dels fra Hæren og Flaaden, dels fra de
nærmeste Byer og Als, ligesom ogsaa 6 Læger iland
sattes fra 2 til Flensborg ankomne, russiske Dampskibe
for at assistere ved Forbindingen, l Løbet af den
25de bleve kun 262 Snarede evaeuerede til Faaborg og
Augustenborg, den følgende Dag 361 til Augustenborg,
Sønderborg og Kjebenhavn og fra den 27de til den
29de endvidere 955 til Kjøbenhavn og fol' en mindre
Del til Aabenraa. Det i Flensborg indrettede Recep
tionslocale gjorde god Nytte, og det skyldtes dette, at
en Rapport om Antallet af de til Flensborg indbragte
Saarede og Syge samt en Navneliste over de faldne og
saarede Officerer allerede den 26de Juli kunde ind
sendes til Overcommandoen.
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Dels paa selve Valpladsen, dels paa andre Steder,
men dog som umiddelbar Følge af den vundne Sejr, Yort ved Sla-

get vundne
vare efterfølgende Trophæer og Byttegjenstande faldne Bytte.

i vore Troppers Hrender: 3 Stkr. 6 Pds. Jernkanoner af
det slesvig-holstenske Batteri Nr. l, l Forstilling med
tilhørende Presenning af samme Batteri, l 6 Pds, Me
talkanon af det 6 Pds. Batteri Nr. 4, 24 Flag, 629
Taprifler , 1188 Infanterigeværer , 36 il Karabiner, l
Pistol, 34 Cavalerisabler, 693 Infanterisabler ogHirsch
fængere, 15 Trommer, l Bygelhorn, 5 Hjelme, 728
Pikkelhuer, 293 Chncots, 46 Felthuer, 49 Feltkapper,
12 Vaabenfrakker, 10 Par Kirseis Benklæder, 420 Liv
gehæng, 1255 Patrontasker, 51 Tornystre og 613
Kogekjedler. - Pau Gottorp Slot og i Slesvig fandtes
efterladt af Fjenden l Sygevogn, l Reqvisitvogn, l
Trainvogn, 4 firspændige Fouragevogne, 37 Presen
ninger, endel Matrasser og Oavaleri-Reqvisiter samt
følgende Forplejningsgjenstande: 4040 Potter Brænde-
vin, 16200 Pd. Biscuit, 204 Tdr. Rug, 46 Tdr. Gryn,
30 Tdr. Ærter, 2004 Tdr. Havre, c. 35000 Pd. Hø,
c. 8000 Pd. Halm, 260 Pd. Salt, 2736 Pd. Brød
samt en Mængde Redskaber og Gjenstande, henhørende
til Magasinerne.

Den ærefulde Sejr, den danske Hær havde til
kjæmpet sig, og som atter bragte den største Del af
Slesvig under vor Konges Herredømme, maa vistnok
ikke mindre tilskrives den Bestemthed, hvormed Over
commandoen i skarp Modsætning til Fjendens vaklende
Optræden stadigt trods de indtrufne Uheld og vanske
lige Forhold fastholdt sin engang fattede Plan om at
gjennembryde den fjendlige Stilling, end den Bravour
og Udholdenhed, der fra Afdelingernes Side lagdes fol'
Dagen, og som klart vidnede om den fortrinlige Aand,
som besjælede vor Hær. Med et lysende Exempel
havde Officerer og øvrige Befalingsmænd foregaaet det

44*
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fol' et saadant saa modtagelige l\Iandskab, del' under
do 2 Dages Kamp med uforfærdet Mod havde trodset
enhver Fare og med Hengivelse og Ufortrødenhed
baaret de største Anstrængeiser ; ligesom Hærens Læger
med utrættelig Iver havde virket i deres Kald, saa
ledes havde ogsaa de ved Ambulancerne ansatte Befa
lingsmænd og Menige i Regelen gjort en udmærket
Tjeneste, og ikke faa ere de ~xempler paa Mod og
Opoffrelse, som ogsaa fra deres Side lagdes for Dagen.
I nedenetaaende Dagsbefaling af 26de Juli udtalte
General Krogh sin Tak til Hæren:

Soldater l
OooornlKrach• . 1 have igaar retfærdiggjort mine Forventninger.
Tak tll Hærcn .

Efter en anstrængt Marchs og efter at have kjæmpet
Dagen iforvejen under Savn af Ro og Hvile have I
besejret en kraftig Modstand og kastet Fjenden ud
af hans faste Stilling tilbage over Slien.

Soldater l Atter staae l paa det gamle Danne
virke. - Men nye Kampe, nye Anstrængeiser vente
Eder! I ville bestaae og udholde disse med samme
Aand og Kraft som hidtil!

En mønsterværdig Disciplin og Orden har fundet
Sted ved Besættelsen af Slesvig, jeg haaber , at den
fremdeles vil blive iagttagen af Eder.

Soldater l Jeg takker Ederl .

Krogh.

Ved Krigsministerens snart paafølgende Ankomst
til Slesvig blev følgende Proclamation oplæst for
Tropperne:

:::r~I::t'~~I~~'. .1 Hans Majestæt Kongens Navn og efter Hans
brr::;~~W:~~co Befaling bringer jeg samtlige Krigere af den active
Kaorens Tnk. Armee, Befalingsmænd og Undergivne, Hans Tak for

den Sejr, Armeen har vundet. Kongen er tilfreds med
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sine Tropper, Han er stolt af sin Armee, Han veed,
at Han i sine Krigeres Tapperhed og i sine Under
saatters Kjærlighed ejer et urokkeligt Værn for sin
Throne.

Soldater! I have prøvet Eder i Farens Stund,
I have lært Eders egen Kraft at kjende, I have Tillid
til Eder selv og Eders heltemodige Officerer.

Men nye Kampe forestaae, i hvilke Europas Bjne
ville være henvendte paa Eder. Velan! viser Eder
som ved Slesvig, som ved Fredericia, som ved Isted,
og Sejren vil følge Eder. II

Slesvig den 5te August 1850.
Hansen

Generallieutcnant og
Krigsminister.

General Willisens Udtalelse til Tropperne i An
ledning af Slaget var saalydende:

"Soldaten wir habon die Schlacbt verloren aber Genaral WIUl-
, sons Udtnlelle

wir sind nur gescblagen, wenn wir uns selbst dafur til Tropperne
• I Anledning

ansehen, und den l\Iuth varlieren j das wollen und af Sloget.

werden wir nicht, wir liaben kein Materlal verloren,
und finden in Rendsburg alles was wir brauchen um
so stark zu sein wie vorher. also nur Muth und Ver-
trauen, thut Ihr alle eure Pflicht, seid lbr standhaft
und geborsam, so ist nocb nichts verloren.«

Willis en.
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Bilag 1-

tarke der schleswig-holsteinischen Armee
der Position bei Idstedt am 23stell Juli an Combattanten.

antgarde-Brigade:
Stab , . .
3tes J1Lger-Corps .. . .. . .
lstes Batnillon . . . . . . . .
8tes do. . . . . . . . . . . . . .
15tes do. . . . . . . .. . .
2 Schwadronøn •... . ..... " .,.
] 2 pf. Batterie Nr. ] .
Pioniere .

Summa .

-

I
""

~

cl ,cl 2 ;::::
;::::";,. ,. ,. ::l aJoSo:> 0:>0:>

~'C::; .....-
I
~ålE ='" Cl

o plE 's. J:lCllo o:> e!)tn o

I
5

" " I "
18 81 32 997
18 I 74 36 1073
17 75 21 1029
22 63 15 1005

7 27 5 266
3 10 2 ]66
l 4 .. 60

rsr 334 111 I 4596
; e Brigade:

Stab •.......... .. .. . o •••• 5 .. " "lstes Jåger-Corps .. ... . .. 17 82 28 I J 14
2tes Bataillon .. . . . ..... . . 16 69 20 1022
3tes do. ..... . . . . . . ... 20 72 31 1081
4tes do. .... ...... . . 18 75 36 107 \
1 Schwadron, .... ...... ... .... 3 13 3 121
6 pf. Batterie Nr. 1. ........... 3 9 2 130

Summa ..• \8"2 320 120 4539
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2te Brigade:
Stab •......... ... ............
2tes Jiiger-Corps.. . .
stes Batalllen .
stes do. . . . . . . . . . . . . . .
7tes do. . .
1 Schwadron... ...... . .
li pr. Battede Nr. 3 .
12 pr. do. Nr. 3 ..
1/ 2 3 pf. do. . .

Summa..•
3te Brigade:

Stab .....•. ..................
5te8 Jager-Corps . . .. .. .. . .
9tes Bataillon.. ... .... . . .
10tes do. . . . . . . .. . .
11tes do. . .
l Schwadron . . .• . .
6 pr. Batterie Nr. 2 .

Summu• .•
4te Brigade:

Stab .
4tos Jnger-Corps .,. . .. ... ...•
12tes Bataillon ... .... .. ......
)3tes do. . .. . ..... .....•
14tes do. . . . . . . . . . .. . ...
1 Schwadron....... . . .. .. . .
li pr. Batteris Nr. 4. ...... . . ..

Summa...
Reserve-Cavallerie:

Stab .
Istes Dragv-Rgt, (4 Schw.) " .,.
2tes do. (2 do. ) .

Summa .

4
" " "18 77 32 Il

14 77 32 !
18 80 30 11
19 78 25 11

4 13 2 i
4 8 2 l
3 9 3 ' l
l 6

"85 348 126 I 4i

4 " " "
18 87 31 IC
18 69 31 1(

18 80 1\J l(

14 72 30 J(

3 14 2 J
3 11 3 ]

~8 333 116 44

4 " » "
17 78 27 it
17 71 29 IC
18 75 25 IC
18 81 22 re

3 13 2 l
1_3 _ 1_1 1_3 l
I 80 329 108 45

'l:~I~I '~
10 28 7 :2

29 81 1:"81-7
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'8 ~·a ~ .... '"'S l3lE plE 's, ;..'"o o 'tc.!lUl c.!l

erve-Artillerie:
Stab ••••.••.•... ............•
6 pf. reit. Battelie . • •. . .
12 pr. Batterie Nr. 2 .
24 pr. Granatkan.-Batterie .
6 pr. Batterie Nr. 5 (6 Geschiitze)

Summa•••
Total Summa..•

" 11111

"2
2

"153
163
179

Bilag 2.

Erster Armee Berieht.

26842

Nachdem ich den Obeibefehl der Armee iibernommen,
war die Absicbt, durch die groseere Selbstfmdigkeit nach
Aussen eine friedliche Ausgleichung mit Dånemark zu er
Ieichtørn, nuch bei Allem, was mit der Armee geschah,
so sehr der vorherrschende Gedanke, dass mit jeder Woche,
eine immer starkere Beurlaubung eintrat. Sie wåre sofort
bis auf ein Maximum ausgedehnt worden, wenn es moglich
gewesen wåre, auch nur eine Art Sicherheit dariiber zu
erlangen, dass 'man nicht jeden Augenblick Gafahr liefe,
von dem Gegner iiberfallen zu werden. Als man endlich
eine Bolche Zosicherung auch nul' auf den kurzen Zeitraum
von 14 Tagen erhielt, stand man nicht an, eine Beur
laubung bis auf 500 Kopfe das Bataillon eintreten zu lassen.
Man wusste wohl, welcher Gefahl' man sich damit aussetzte,



94

setzte sich einer solehen aber gerne aus, um zu zeigen,
wie ernstlich man es mit den Unterhandlungen meine,
welche man versucht hatte anzuknupfen.

1\fan suchte dagegen die ganze Sicherheit in einer
solehen Umbildung der Organisation der Armee, welche es
mogllch machte, in kurzer Zeit die ganze bewaffnete Maclit
des Landes schlagfertig dem Feinde entgegen zu filhren.
Diese Yorsicht ist nul' zu sehr nuthig gewesen; denn kaum
war in Folge jener vagen Zusicherung eiue Permittiruug
im Grossen angeordnet, als pldtzlich die Friedensunter
handlungen mit Preussen, welche sich bisher nul' langsam
hingeschloppt, die bekannte schnelle und unerwartete
Wendung zu eincm Abschluss nahmen, welcher uns in der
kiirzesten Zeit dem Anfall der ganzen dånisehen Macht
aussetzte. ~Aus finanzie1Jen und politischcnRiicksichten schob
man selbst noch nach dem 27sten Juni, als die erste Nachricht
gegeben wurde, dass sich Preussen meglieher Wcise in dem
Fa1J befinden kånne, binnen 14 Tagen seine Truppen aus
Schleswig zuriick zu ziehen, die Formation auf den Kriegs
fnss auf und ordnete sie erst dann an, als am 2ten Juli
plOtzlich und unerwartet die Nachricht von dem wirklich
abgeschlossenen Frieden einging.

Nul' dadurch, dass Alles bis auf das geringste Detail
fertig ausgearbeitet dalag, war es rnoglich, in dem kurzen
Zeitraum von 8 Tagen die Armeo auf den grossen Krigs
fuss zu setzen.

Unterstiitzt von der begeisterten BereitwiJligkcit des
ganzen Landes ist dies wirklich vollbracht wordcn, so dass
die Armee am 12ten, als die Nachricht einging, dass ' die
preussischen Truppen bis zum 17ten Schleswig vollig ge
råumt haben wiirden, bereit war, es dicht hinter ihnen
hel' zu besetzen.

In dieser Absicht wurden nun die Maasrageln fllr die
nåchsten Tage getroffen. Die Armee concentrirte sich in
den Tagen 11m l3ten und 14ten mit einer Brigade bei
Kiel, mit dem Gros bei Rendsburg. Zunåchst schien es
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nothig. die seit Jahr und Tag entwaffueten und verlassenen
Werke von EekernfOrde wieder zu besetzen. Zu dem Ende
wurde der gnnze dazu nllthige Artilleriepark am 13ten
fruh von Rendsburg aus in Bewegung gesetzt. Zugleieh
riickte die Avantgarde der Brigade von Kiel am 13ten bis
Gettorf vor. Bei velliget Windstille wåre es den dani
schen Schiffen, aueh wenn sie gewollt hatten, nieht mllg
iich gewesen, in das Innere des Hafens zu kommen, UUl

sich etwa vor die unbewafIneten Batterien zu legen und so
ihre Armirung unmoglich zu machen, die nun unter diesen
gunstigen Umstånden binnen 24 Stunden villlig vellendet
wurde. Es ist durch diese Bewegung zu gleieher Zeit die
im inneren Hafen liegende Fregatte Geflon vollståndig'
gesicbert.

AlU 141en ist die Avantgarde bis auf den balben
Weg gegen Schleswig vorgeschoben, Eckernfllrde vollstandig
besetzt, bei Missunde eine Brucke gescblagen und Spitzen
nach allen Richtungen, naeh Schwansen und Angeln \'01'

geschoben worden, Ecketnfårde wurde am 14ten Morgens
6 Ubr von den preussiscben Truppen geråumt.

Morgen am 15ten wird die Armee ihre Bewegung
fiber Schleswig und Missunde hinnus fortsetzen und den
starken Abschnitt von Idstedt und Wedelspang mit ihren
Spilzen erreicben.

lch werdø nicht ermangeln einer Hohen Statthalter
schaft aber das Weitere zu berichten. Ich kann nicbt
genug den Geist ruhmen, der Alle besealt. Jeder ist be
reit mit Anstrengung aller seiner Kriifte der Sache des
Landes zu dienen; die Armee ist stark, wohl organisirt
und voller Vertrauen.

Man sieht mit Zuversicht den Begebenheiten der
nåcbsten Tage entgegen.

Rendsburg,~den 14len Juli 1850
AlJends 7 Ubr,

Der eommandirende General
v. WilliselI.
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Bilag 3.

Zweiter Armee-Bericht.
Die Bewegung der Armee am I5ten ist gauz so aus

geftihrt worden, wie sie in meinem ersteu Bericht angedeutet
war, Die starken Abschnitte von Idstedt und Wedelspang
sind von den Vortruppen besetzt und die ganze Armee hat
sich haute am 16ten dahinter concentrirt. Bei Missunde
ist eine Brtloke geschIagen und so der Armee eine doppelte
Operationslinie gesichert. Dureten nul' militårischa Ruck
sichten uber das entscheiden, was zunåchst zu thun ist,
.o ware nichts vorthoilhafter, als die Bewegung schnell
bis Bau fortsusetzen und so dem Feinde seinen wahrscheiu
liehen strategisehen Aufmarsch zu storøn. Es scheint
aber angemøssen, diesen grossen militårischen Vortheil
zu opfern, UID die Aufrichtigkeit der Gesinnung, welche
eine friedliche Losung stets gowollt hat und noch will,
auf das Unwiderleglichsto darzuthun.

WaB bisher nun Militårisches geschehen, darf wolil
auf keine Weise als eiue Aggression ungesehen werdeu.

Es ist nul' ein kleiner Theil des Landes besetzt
worden, worauf man voile Anspriiche hat, und meint es der
Geguer ehrlich mit seinen Yersåhnungsvorschl ågan, so ist
nichts geschehen, was ihm den Vonvand geben durfte,
davon zurflckzutreten.

Die eiugetretene grosse Ritze erachwert die Be
wegungen der Truppen in hohem Grade. Doch wird die
selbe mit Festigkeit ertragen und die Truppen befindeu sich
im besten Zustande.

Hauptquartier Schleswig, am I6ten Juli 1850.

Der commandirende General
v. Willisen.
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Bilag 4.

Soldaten!
Der Tag der Entseheiduug ist da! Unsre Ragierung

hat nichts unversueht gelassen, statt der blutigen LOsung
des Streits eine friedliehe herbeizufiihren. IbI' wisst es
alle, dass unsre Vertrauensmrmner, naehdem man sle lange
hingehalten, zuletzt zuriiekgewiesen worden sind. J etzt
wird vou uns verlangt, dass wir feige unsre Waffen von
uns werfen, dann soll uns Gnade werden. Und wer ver
sprieht diese Gnade? Eine Parthei in Dånemark. dieselbe,
welehe sehon einmal mit Drohungen vor dem Konigssehloss
unsres Herzogs verlangte, dass unser gutes Reeht gebroehen
werden solle. Die Gnade diesel' Parthel heisst: Unter
werfung ohne irgend eine andre Sieberheit, als Worte von
zweifelhattem Sinn, Wir wollen unser Reeht, wie es 1t:Hin
nem ziemt; dafiir haben wir znm Sehwert gegriffen und
datur werden wir es fiihren der Parthel gegeniiber, welehe
aueh Dånemark tyrannisirt. Sie aJlein ist es, welehe Oline
mark hindert, neben uns in Frieden zu leben und mit uns
stark zu sein.

Wir nehmen jetzt den Kampf allein auf, Zwei Jahre
der basten Sehule haben uns die Uebung, die Kenntniss
und vor Allem den Geist der Ordnung und des strengen
Gehorsams gegeben, weleher immer den Erfolg verbiirgt.
Wir k l} nn e n jetzt AJles leisten und wir w oII e n es. Ei n
Gedanke, e i n WiIle beseele uns. Ebrlos sey der, weleher
dureh Mangel an Gehorsam oder Entseblossenheit dem
Vaterlande Gefahr bringt!

S o Id a t e n! Enre Offlciere werden euch iiberaJl mit
dem gUinzendsten Beispiele vorangehen, die Strengsten im
Gehorsam die Tapferstan im Kampfe sein. Ihr aber wer
det euch riieksiehtslos auf den Feind stiirzen, wenn es
vor w ii r t s heisst und nicht weiehen, wo ihr halten sollt,
Das erwarte ich von Eueh, das erwartet das Vaterland,
das fordert eure Ehre. Ihr werdet eurar Voråltern wiirdig
sein.
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Wir wollen fest zusammen halten, in guten uud in
schlimro en Tagen, weun sie kommen soliten. Ich wieder
hole Eueh, dass ich mit dem Letzten ausharren werde.
So denke jeder und das Vaterland blsibt frei! So denn
mit GoLt! fur deutsehe Ehre und Schleswig-Holsteins altes
gutes Reeht!

Hauptquartler Falkenberg den 21sten Juli 185U.

Euer commandireuder General
v. Willisen.

Bilag 5.

Liste
over den combattante Styrke af den aetive Armee, der l

deltaget i Slaget ved Jsted.
(Efter Styrkelisteu den 15de Juli 1850.)
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Overeoromandoens Sta b .
1 s t e A r roe e - D i v i s i on: Staben.•

3die Brigade: Staben • .• ...•
6te Liuie-Bataillon . . . . . . .. ., I
7de do. do. . .........•
8de do. do. . .•.. " ..•
lste Jægereorps .
4de Reserve-Bataillon.. . ..•...

Summa for 3die Brigade .. ..... . .•
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451
4595

e B r i g a d e : Staben .
~de Linie-Bataillon ••.•..••••.
LIte do. do... .
~det Jægercorps •.••..•.•.••.
5te Reserve-Bataillon •...••.••
Bte do. do.. ••.••.•.

Summa for 4de Brigade •••

e B r i g a d e : Staben .•••••••
Garden til Fods •.•••...••..•
lste lette Bataillon •.•.••.•••.
2den do. do. . ••.•.••••.
lste Forstærknings-Bataillon •.••
4de do. do.. .•.
2 Compagnier af lste Reserve-

Jægercorps •••••..•••• • ..
Summa for 6te Brigade .•.

dehusar-Divisionen ......
isionsartilleriet: Staben . .
l2te (12 Pds.) Batteri (Lund) .•
2det (6 do.) do. (Schultz)
3die (6 do.) do. (Glahn).
Summa for Divisicnsartilleriet•..
mma for lste Armee-Division .•.

n Armee-Division: Staben.
r t e Brigade: Staben •.••••.
4de Linie-Batalllen •.•.•.•....
10de lette do. .. .
3die Jægercorps •.....• ....••

Transport .• .

4 ~ ~ ~ "
17 2 100 13 891
17 "Jl; 100 16 895
20 ~2: 95 15 877
19 40 99 16 902

, 18 'Slg 99 16 875
95 rh· 493 76 4440

4
" " " "16 ~3r 63 16 616

17 4~ 95 13 875
16 2 100 12 85344
19 42 109 14 895
18 35 88 16 905

11 17 47 7
101 I '2h . 502 78-,- -

16 I 34 24 8 322
1-----

3 " " " "4 12 22 3 1 0 8
~l7

3 lr 19 3 la
4 Il 19 3 i~

14 il; 6U 9 Hf
~!-6-1,f-;I 1546~'IlN7'5

_ 7 "_ " _ " "

5 " " " "
19 i o 100 l 6 86 2
20 'h 69 16 805
21 38 98 16 876

651rh--267 48 2543

h
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Transpolt .•.
1ste Reserve-Bataillon •..•.•••
2 Compagnier af 3die Reserve-
Bataillon ••••••.••.•••••••••

Summa for lste Brigade.••

2den Brigade: Staben .......
5te Linie-Batalllen ••.•.••..••
12te lette do. • •••.•.••••
13de Linie do. • •...••.•••
2den Reserve do. • .••••••••.
3die do. Jægercorps ..••••.

Summa for 2den Brigade•.•

5te Brigade: Staben ........
3die Linie-Batailloo .•••.•..••
2den Forstærkoings-BataiIlon•••
3die do. do.. •.
5te do. do.. ••
lste do. J ægercorps
2det do. do.

Summa for 5te Brigade•••

4de Dr a g on-Re g im e n t , .....
D i vi s i on 8 a r t i l I eri e t: Staben.

7de (12 Pds.) Batteri (Baggesen)
5te (6 do.) do. (Dinesen).
Ilte (6 do.) do. (Just) ....

Summa for DivisionsartiIleriet••••
Summa for 2deo Armee-Division ...

F e l t i oge ni eu r de t a c h e ID e n
t e t : Staben •..•.•.......••
lste Deling ••..•.•.. .•......

Transport .•.

..: ..: .c, ..: ,a> =a> "" a> ",,- al"" a> ... a> <Ila> '"Cl a> '"Cl"" ElCJ

æl = CJ =0 a>
pæl pfr :::l

O o o
~CJ

65 rh 267 48
20 40 85 11

12 20 50 8
I 97

- 2-
402 67 1=-I1..E

I 4
" " "18 40 93 14

19 I 74 12'li g
18 2 91 141Hr
20 40 100 16
20 39 94 12

Igg - a-
452 68 1=....I1[!

5 " " "
17 l o 88 11
Ul 38 90 14
18 40 96 14
19 40 95 16

~
' 19 "J11l 98 16

17 40 94 15
114 "2h 561 anl-

119-: 31 IO [

3" "" 14 Il 22 2

I
4 11 20 31
4 1\ 20 _3 _

lI5 ill 62 8

l
~ '~~23: 1

2 5 5 ."--------
8 5 5"
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Transport. ••
'den Deling•••....•.•.••••••
de do. • .••.•••.••.••.•

>te do.. .••......••••.••
Jet mobile Brotrain ••••.••.•.
Summa for Feltingdetachem.•••

8 5 5 u 47
1 t 7 l1 49
2 5 6 l1 49
1 t 5 u 50
1 2 3" 32

131.A-U u 227- - - -- - - - --
Iser ve artilleriet: Staben.•
4de (12 Pds.) Batteri (Marcussen)
8de {6 do.) do. (Mossin) .•
lste (6 do.) do. (Lumholtz)
6te (6 do.) do. (Haxthausen]

i
(24 do. ) Granatkanon-Halv-

9d batteri (Jouqnieres) ..•.•
(24 Pds:) Granatkanou-Halv

batten (Kaulfmann) .•...
Snmma for Reserveartilleriet.••

5
3
3
4
3

2 4

"22
20
20
20

10

3
2
2
3

1

3 h 20 3 H
c-- - - ---

63 Ih 106 32 1367- - - -- - - - -- -
5 I 12 20 3 179____1- - -."..."..,o~+~,.."._·I.....,,__.:'~

~ rfh 3~~523 31~

37519 Hoveder.

e 8 e r v e c a val e r i e t: Staben•..
3die Dragon-Regiment .••••.•.
5te do. do. (3 Esca-

droner •....• ..• ..•••..••.
6te Dragon-Regiment •••••....
10de (12 Pds.) Granatkanon-Bat-

teri (Wegener) .
Summa for Reservecavaleriet.••

Ionnantscorpset. •• . ••......•.•
Tutal-Summa...

5
19

15
21

"47

36
46

" "32 9

24 8
30 12

l1

444

335
444

Anm. Underofficerer over Stregen ere:
"Overfyrværkere, Overcommandersergenter eller
Conductenrer".

M e ni g e o v er S t r e g e n ved Artilleriafdelillgerne
h*
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ere "Constabler", unde r Stregen "Train
constabler ".

Til Bevogtning af Trainet og i lignende -Øjemed
var af ovennævnte Styrke afgivet c. 900 Mand.

Endvidere maa i Styrken fradrages c. 400 Mand,
da Sygeligheden siden den 15de Juli var stegen
med over 1 Ilet.

Bilag 6.

Dagsbefaling
den 22de Juli J850.

Hovedqvarteret Flensborg.

Med Hensyn til den Orden, hvori Afdelingernes Train
og Ambulancer skulle folge Armeens Bevægelser, fastsættes
følgende Bestemmelser:
1. a. Hvor Brigaderne som taktiske Hejheder skulle fore

tage en Marche lige overfor Fjenden, formeres ved
hver af dem 2de 'Iraincolonuer nemlig:

1 Ammunitionscolonne, der skal bestaae af det
Brigaden attacherodo Batteris Hoserve-Ammunitions
voiturer, Haandværkervogue og Reservelavetten (hvis
denne ikke følger Linie-Ammunitionsvognene) med
det til samme afdelte Mand~kab og af Infanteriets
og Cavaleriets Patronvoiturer, ligeledes med det dem
tildelte Mandskab (som bor være idetmindste 1 Mand
pr. tohjuls VOg'n og 2 a 4 Mand pl'. firhjuls Vogn),
og fores af Batterireservens Commandeur og

1 Bagagacolonne, der skal bestaae af samtlige ved
Brigaden værende Afdelingers Bagage- og Proviant
vogne, og commanderes af Brigadens Delingsfører.
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Q. Brigaderne have saavidt muligt i betimelig Tid at
angive de Punkter, hvor disse forskjellige Colonner
skulle formeres, for at de respectiveAfdelinger kunne
gjøre sig bekjendte med Vejene til dem. Begge
Traincolonner felge Brigaden paa Marchen i en af
Brigadecommandeuren opgiven Afstand, men saasnart
Brigaden formeres til Fægtning, maa Ammullitions
colonnen være c. 4000 AI. og Bagagecolonnen c. 8/ 4

Mil fjernet fra Slaglinien.
c. Brigaderne maa neje opgive Commandeurerne for

disse Colonner samt bekjendtgjøre for Afdelingerne,
ad hvilke VPje de skulle dirigeres, og hvor de have
Ordre til, naar der indtages Bivouak eller Cantonne
ment , at gjøre Holdt for enten at oplases ved at
Voiturerne gaae til deres respective Afdelinger eller
for at parkere samlet, hvilket Sidste skal være Til
fældet, naar Brigaden befinder eig saa nær Fjenden,
at den maa være slagfærdig. Det kan tillades flere
af Vognene at begive sig til Afdelingerne f. Ex. af
Ammunitiollsco!onnens Voiturer dels for at erstatte
den forbrugte Ammunition, dels (Haandværkervogne)
for de behøvende Reparationsarbejder ved Batterierne,
af Bagagecolonnen for at Afdelingerne kunne erholde
den fornødne Proviant og Kogekjedlerne j dog bør de,
saasnart det er muligt, igjen begive sig tilbage til
den 'I'raincolnunes Parkplads, til hvilken de here;
disse Parkpladser bør omtrentlig være i den Afstand
fra Brigadens Bivouak eller Allarmplads, som oven
er angiven for Afstanden fra Slaglinian.

d. Naar den engang opgivne Bestemmelse for disse Co
lonners Marche eller Parkering maa forandres, har
vedkommende Brigadecommandeur strax at bekjendt
gjere det for Afdelingerne.

Hvis det ikke er gjerligt for Commandeurerne for
Colonnerne at felge den givne Ordre med Hensyn til
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Marchen, have de strax at indmelde saadant til
Brigaderne.

e. Commandeurerne for disse Traincolonner mas under
Fægtningen i Reglen lade Colonnerne parkere i den
angivne Afstand paa Marken tæt ved den Vej, de
ere beordrede at felge, (for ikke at være til Hinder
for forbimarcherende Tropper). Voiturerne maa om
muligt opmarchere med sna stor Afstand, at de med
Letbed kunne gjøre 1/2 og 1/ 4 Vending, og have
Commandenrerne strax at lade gjøre de fornødne
Døboucheer, forat Vognene kunne, alt efter Omstæn
dighederne, gaae frem eller tilbage ad den Vej, der
er dem betegnet. Paa Vejen stilles Poster, der
kunne avertere om, hvor Colonnen staaer.

f. Divisionernes Stabes Bagage bliver at attachere en
af Brigadernes Bagagecolonner efter Divisionscem
mandenl'ernes nærmere Bestemmelse.

g. Analog med hvad her er befalet, har saavel Reserve
artilleriet som Reservecavaleriet at ordne sine Ammu
nitions- og' Bagagecolonner.

h. Hvor flere Brigader henhorende til een Division maa
følge samme Veje, bliver det af Divisionernes Com
mandeurer. alt efter Omstændighederne, at bestemme,
hvilke Vejø Traiucolonnerne skulle tage, om de
skulle følge hver sin Brigade eller efter samtlige
Brigader j dog bor, saafremt det er muligt, åmmuni
tionscolonnerne ikke Ijetnes for langt fra deres Bri
gader.

Skulle saaledes disse Colonner marchere paa Veje,
ad hvilke tillige andre Tropper bevæge sig, have de
i Analogi med den i Dagsbefaling af 18de dennes
citerede § 43 af "provisoriske Bestemmelser for Tje
nesten i Felten" at kjere paa den ene Side af Vejen,
forat Tropper kunne marchere dem forbi, ligesom
det ogsaa paalægges Troppeafdelingerne, naar en
sandan Colonoe skal frem, at give saamegen Plads
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Ol' den paa Vejen, at den kan marchere jevnsides
med dem.

a. Paa Slagdage bel' Brigaderne lade det være sig
meget magtpaaliggende at dirigere de respective
Ambulancer, forat disse til de Saaredes Tarv kunne
blive placerede saa hensigtsmæssigt som muligt.
Dette skeer ved Stabscbefen eller eu Officer af Bri
gadestaben og udføres enten ved directe Befalinger
til Ambulancen, afsendte ved Ordonnants, eller til
den ved Afdelingen ansatte Commandeur over Am
bulancemandskabet. Underretningen gjælder ej alene
Ambulancens lste PIlsition , men i Særdeleshed de
Bevægelser, som Omstændighederne maatte fordre.
Den pacere s saavidt muligt ved en Hovedvej i 1/,
eller 1/ 4 Mils Å fstand fra Afdelingernes Front efter
Forholdenes og Terrainets Beskaffenhed,

b. Brigaderne bave ligeledes at sørge for, at de under
samme børende TroppeafdoJinger erholde Underretning
om åmbulanoeus Position, ligesom at Ambulance
mandskabets disponible Styrke, der følger Ambnlancen,
sendes til de Punkter, hvor Ilden er mest levende,
eller de fleste Saarede forefindes,

e. Til Transport af Saarede reqvireres Bøndervogne , af
hvilke hver om muligt maa være forsynet med 2
Dækkener og tilstrækkelig Halm eller Hø. Der af
gives l Mand pr. Vogn, der sørger fol' dens Til
stedeværelse og hjælper til ved den Saaredes Af- og
Paalæsning. Af slige Vogne reqvireres strax 3 til
hver Troppeafdeling og 20 til hver Ambulance. De
førstnævnte 3 Vog-ne folge umiddelbart Afdelingernes
Bevægelser I og de sidstnævnte 20 Vogue følge Am
bulancen, som i Reglen bar sin Plads foran Brigadens
Ammunitionscolonue.

d , Da det til Ambulancen reqvirerede Vogntal kan blive
utilstrækkeligt, vil bag Armeen paa Hovedlandevejen
følge i circa 8/ 4 Mils Afstand en Vognpark af
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Bendervogne under Escorte af et Commando, t
hvem Transportmidler i slige Tilfælde erholdes Il
Reqvisition af Brigaderne eller Ambulancerne. Den
Vognpark indtager i Reglen sin Plads umiddelt
foran Bagagecolonnen,

e. Til de 3 Vogne, som umiddelbart følge AfdelingE
transporteres de Saarede af Ambulancesoldaterr
Naar ikke afgjort Trang byder det, maa ingen COI
battant forlade sit Geled for at bringe Saarede ..
Vognene og i intet Fald begive sig til åmbulanc
i denne Hensigt.

3. Armeens Traincommandeur fører paa Slagdagene sp
ciel Commando over Bagagecolonnerne. Til Ordet
Opretholdelse og som Bedækning for Bagagecolonnerr
afgives pr. Brigade l Underofficer og 50 Mand, so:
fares af 'I'raindelingsføreren, men som Treincommar
deuren efter Omstændighederne kan detachere

Krogh.

Bilag 7.

Drittel' Armee-Bericllt.

Nachdem der Feiud sich in den Tagen bis zun
23sten Juli in der Gegend von Flensburg concentrirt hatte
zeigte er sich am 24stlln vor unsel'er Avantgarde, welcht
am Abend vorher von Stenderup und Stenderupaue bis Hellig.
bek zuriickgezogen worden war,

Es entspann slch ein lebhaftes Gefecht mit unseret
Avantgarde, welche Befehl hatte, sich auf nichts Ernst
hattes einzulassen l den Feind vielmehr an die Position
heranzuziehen. Nul' als der Feind nachliess anzudr ången,

ging unsere Avantgarde wieder vor, um zu sehen, ob der
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Angriff ernstbaft gemeint sei und um den Feiud nicht sus
dem Auge zu verlieren.

Entscblossen den Angrift' des Feindes in der Btallung
abznwarten und znm gunstigen Zeitpnnkte in die Offensive
iiberzngeben, war die Armee auf folgende Weise vertheilt:

Die Avantgarde mit ibrem rechten Fliigel in und um
Idstedt, mit dem Gros auf der Cbaussee nach
Flensburg.

Die erste Brigade in der Rendezvous-SteIlung bei
Lurscbau.

Die vierte Brigade in der Rendezvous-Stellung an
der Sudwestspitze des Langsees,

Die dritte Brigade bei Behrend hinter dem Langsee.
Die zweite Brigade bei Wedelspang.
Die erste Brigade batte mit einer Jager-Abtheilung

GammeIlund und mit einer.andern Bollingstedt
und Langetedt beeetzt.

In der Stellung selbst waren folgende Vorbereitungen
getroft'en:

Bei Wedelspang waren die Wiesen durch Abstauuug
eine halbe Meile abwårts schwer zugånglich gemacht,
nordlig Wedelspang waren zwei zweckmassig gelegene An
høhen mit Artillerie besetzt, um eine Art Bruckenkopf filr
das Debouchiren zu baben.

Bei Giildenholm-Holzbaus fand aich eine Furth durch
den Langsee.

Zur groseeren Bequemlichkeit wurde eine Laufbrticke
angefertigt, um hier mit der 3ten Brigade debouchiren und
angreifen zu kannen.

Es sollte dies mit der 2ten Brigade von Wedelspang"
aus zu einer Zeit geschehen, wenn dies am zweckm åssig
sten erschien. Die Hauptstellung von Idstedt fand sich da
dnrch bedeutend geschwåcht, dass das vorliegende l\Ioor
durch die grosse Hitze wenigstens fur Infanterie ganz zu
gånglich geworden war. Das Gryder-Holz war mit einem
Jagercorps besetzt; die Gemeinschaft mit der SteIlung
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durch eine steinerne Briicke hinter Idstedt und durch eine
neuorbaute Laufbriicke, da, wo der Bach, welcber aus dem
Idstedter See kommt, in dem Langsee fiiIlt, gesichert, So
sollte aucb dieser Wald als Debouchee fUr die 4te Brigade
benutzt werden konnan,

Als am 24sten Nachmittags das Gefecbt vor der
Stellung beendetwar, lief die Meldung ein, dass eine feind
liche Abtheilung von Cavallerie und Infanterie im Riicken
des linken Flugels bei Sollerup uber die Treene gegangen
sei. Nachdem ein Detachement von 80 Jågern, welches
den Posten lange sehr tapfer vertheidigt, zuriickgedrångt
war, hatten 6 Schwadronen der Reserve-Cavallerie, 4
reitende Geschutze und das 4to Batalllou nebst 4 Fussge
schlitzen gegen Abend dies Detachement mit Leichtigkeit
aber die Treene zuriickgeworfen. Alle eingegangenen
Meldungen und Nachrichten sagten aus , dass der Feind
einen bedeutenden Theil seiner Kråfta gegen unsern linken
Fliigel gewendet hobe, Die WalJrBcheinlicbkeit dieser An
gabe, da hier der angreifbarste Punkt unserer Stellung
lag, veranlasste am Abend des 24sten eine Disposition
zum Angriff fUr den 25sten mit unserem rechten Fliigel
auszugeben.

Als sich jedoch im Laufe der Nacht jene Nachrichten,
-worauf sich diese Disposition begriindete, nicht beståtigten,
wurde sie suspendirt. Es war aber durch Fanale und
durch undere ~fittel dafUr gesorgt , dass sie zu jedem
Augenblicke wieder aufgenommen werden konnte. So erwar
tete man den Augriff des Feindes am 25sten fruh Morgens.
El' begann auch bald nach halb 4 Uhr bei den Vorposten.
Es entspann aich zuerst eine heftige Kanonade mit unserer
12pfdigen Batterie in del' Stellung und mit einer zweiten,
welche auf einem vorspringenden Terrain-Abschnitt westlich
von Idstedt aufgefahren war.

Der Feind hatte in der Nacht und am Abend vorher
den grossten Thei! seiner Kriifte bei Unter- und Ober
Stolk und Becklund concentrirt, mindestens 3 Brigaden.
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Seinen ersten heftigen Angriff machte er auf das Gryder
Holz und nahm es, durch einen noch nicht aufgeklårten
Umstand, im arslen Anlanfe, Es war ihm dabei der Um
stand zu statten gekommen, dass Nebel und ein heftiger
Regen jede Uebersicht unmoglich .machten. Ea gelang
indess dem 4ten Jåger-Corps, nachdem es den Befehl dazu
bekommen, das Holz wieder zu nehmen.

Dies heftige Gefecht nnd der Umstand, dass der
Feind einen grossen 'I'heil seiner KrMte in diese, wie es
schien, sehr gefahrliche Richtung geworfsn, gahen nunmehr

- Verllnlassung, in die besbsichtlgte Offensive uberzu-

l'
Die 3te und 4te Brigade wurden dazu durch Fanale

in einem Moment beordert und beide begannen ihre Bewe
gungen sofort.

Die 2te Brigade debouchirte fiber Wedelspang gegen
Bocklund, die 3te von ihrem Uebergangspunkte cegen beide
Stolk.

Der Feind war durch diese Bewegung sichtlich iiber
rascht, Die 4te Brigade aollte 2 Batalllone zu gleicher
Zeit auf Idstedt , wo sich ein heftiges Gefecht mit dem
15ten Bataillon der Avantgarde entsponnen hatte, debou
chiren, und wåre diese Bewcgung eben so gelungen , so
wåren die Kråfta des Feindes, welcha sich gegen das
Gryder-Holz gewendet, wohl leicht gånalich aufgerieben
worden , und die combinit·te Bewegung der drei Brigaden,
der 4ten, 3ten und 2ten, :wahrend die Avantgarde und die
Iste Brigade auch ihrerseits die Offensive ergreifen sollten,
håtte wobl die Aussicht auf ein vdlliges Gelingen geboten.
Dieser Angriff der 4ten Brigade misslang aber vollståndig,
als jenseits des Debouchees die Teten vom Feinde heftig
angåfallen wurden, Der Gryder-Wald und Idstedt gingen
abermale varloren. Es schien in diesem Augenblick mog
lich , dass die SLel1ung in ihrem Ceutrum durchbrochen
wurde. Es hat nuch wohl nur die Bewegung der 3teu
und 2ten Brigade den Feind abgebalten, hier nicht heltiger
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nachzudrångeu, ja scgar die MogIichkeit gegeben, selbst
mit unsern zUluckgescblagenen Truppen die stelneme
BIucke unterbalb des Idstedter-Sees noehmals zu nehmen.
Die 31e Brigade hatte mit grosser Tapferkeit bei Ober
Stolk den Feind rasch zuriickgeworfen, drei l2-Pfiinder ero
bert, eine feindliche Escadron, weIche wiederbolt im Dorf
wege eine kiihne Attaque gemacht, glinzlich zu Grunde
gericbtet; 2 Stabsolfiziere, den Batterie-Chef und den
Escadrons-Chef gefangeo. AIs abel' ein Theil des Feindes,
welcher die 4te Brigade zuruckgadrångt , sich langs des
Sees in der Richtung gegen Siider-Fahrenstedt wandte und
so den linken Fliigel und den Riicken der 3ten Brigade
bedrohte, wiihrend Ol' sich auch ihr gegeniiber immermebr
mit neueo KrfLften verstårkte , musste diese ihr Vorgehen
einstellen. Zu dieser Zeit uod durch diese Bewegung
stellte sich auch das Gefecht bei del' 4ten Brigade wioder
bel'. Die 3to Brigade ging nun theils uber die Idstedter
Briicke, theils iiber die Fuhrt zuriick, die 2te Brigade,
welche ebenfalls mit grasser Entschlossenheit vorgsgangen
war, stless spåter auf eioe bedeutende Uebermacht und
zog sich nun auch auf die Stelluog von Wedelspang
zuruck, ohue irgend einen bedeulenden Verlust zu erleiden.

Von dem Plateau von Idsledt wurde die riickgangige
Bewegung unseres rechten FliigeJs durch ein wiederholtea
Vorschieben der Avantgardo und der schweren Batterian
unterstiitzt. Von der lslen Brigsda hatte zu glsicher
Zeit das i ste J åger-Corps und das 2te Batail1on, unterstiitzt
von dem l2len Bataillon, welches von der 4ten Brigade
heriiber gezogen war, eine Bewegung von Gammellund
gegen das Buchholz gemacht und driingte da den Feind
gøgen Helligbek zuruck,

So halte denn die Schlacht von Tagesanbruch bis
gegen 11 Ohr gedauert, als der Feind, auf seiuein linken
Fliigel nicht mehr gedrångt, neue Kråfte gegen die Idated
ter-Stellung entwiekelte.

Diesem gegeniiber wurde nach und nach der grosste
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Thei! der Beserve-årtlllerie verwendet j es entspann sich
hier der heftigste Geschlitzkampf des Tages, und man
glaubte es uoch nicht anfgeben zu dlirfen, diese Position
zu halten, da hier noch ein grosser Theil der Isten Bri
gade zur Reserve stand.

Als aber pliltzlieh I die Meldung einging, dass der
Feind abermale bei Treya ;die Treene forcirt und Schuby
sehon besetzt, so sehien es, obschon 'er hier von der Re
serve-Cavallerte und einigen Gesehiitzen aufgehalten wurde,
nicht zwaokmåsaig, es auf'a Aeusserste kommen zu lassen,
im Gegentheil wurde gegen 1 Ilhr der Entschluss gefasst,
die Schlacbt abzubreehen und zuråckzugehen,

Boi der numeriachan Ueberlegenheit des Feindes schien
die Bewegung in unserem Rlieken groase Krarte bekommen
zu konnen,

Es wurde also zunåclrst der noch disponible Theil der
lsten Brigade, bestehend aus dem 3ten und 4ten Bataillon,
dazu verwendet, die Umgehung des Feindes zurliekzuwerfen
und diese aueh dadurch so weit zuriickgedriingt, dass sie
fur ' den Riickzug nicht mehr schådlich wardan konnte.
Der Rliekzug wurde zwisehen 1 und 2 Uhr Mittags ange
treteu, ohne andern Yerlust an Material als 3 demontirte
Gesehiitze. Bei Falkenberg wurde dureh eine Aufstellung
der Reserve-årtlllerie die Avantgarde und die 4te Brigade
aufgnnommen und die rlickgll.ngige Bewegung durch ein
theilweises Anriieken der 3ten Brigade von Behrend gegen
die Chaussee unter specieller Leitung des Obersten und
Chef des Stabes v. d. Tann so unteratiitzt, dass sie nieht
mehr vom Feinde gadrångt wurden. Es erging nun an die
2te und 3te Brigade der Befehl, sich nach Missunde, an
die 4te und die Avantgarde aich nach Schleswig, an die
lste Brigade und die Cavallerie sich von Sehuby nach
Randeburg zuriickzuziehen. Bei Schloss Gottorff ange
kommen, zog sich die 4te Brigade und die Avantgarde
(nunmehr Arrieregarde) seltwårts hinter den starsen Ab-



schnitt von Fahrdorf, nm anf diese Weise einmal die Ver
bindnng mit der 2!en und 3ten Brigade nach Missund&
sieher zu haben, um ferner durch diese Seitenstellnng den
Feind zu verhindern, auf gerader Strasse naeb Rendsburg
sehnell vorzudringen, und zuletzt um der Isten Brigade,
der Reserve-Cavalleri und der grossen Bagage ihren Ruek
zug zu erleiehtern und das Terrain zn vermeiden, wo die
ilberlegene feindliehe Cava1Jeri der Armee hatte gafåhrlich
werden konnen.

Alle diese åbsiehtan sind glucklich erreieht worden;
sii.mmtliebe Bagage ist obne Verlust nach Rendsburg ge
kommen j die Reserve-Cavallerie und die lste Brigade sind
anf dem Rilckzuge wenig beunruhigt worden und die 4

Brigaden des Gros der Armee mit der Reserve-Artillerie
fanden sich am Abend der Seblaeht vollig vereinigt. Da
es aber die Absieht bleiben musste, die gesieherte SteIlung
von Reudsburg sobald als moglich zu erreichen, so trat
das Corps nach IO Uhr in 2 Colonnen seinen Marscll nach
Cluvensiek und KonigsfOrde an. Der grosse Palk ging
åber EekernfOrde nnd Gcttorf und dann nber die Eider.
So befand sich die Armee am 26sten Morgens vereinigt und
in gesieherter Verbindung mit Rendsburg.

So gross aueh ihr Verlust geweseu, so ist der schmerz
Iichste doeh der, dass verhåltnisarnåssig viele Offiziere tod!;
oder verwundet auf dem Platze blleban, Wenn dieser
Verlust ersetzt worden, wird sich die Armee bei dem Sinn,
der sie belebt, bald wieder eben so stark und eben so
sehlagfertig finden, wie vor der Sehlaeht. Der Verlust an
Mannsehaften hat aus den Ersatz·Compagnien gleieh gedeekt
werden kiiunen. Filr die Verpflegung ist reiehlieh Sorge
getragen, so dass ieh mit vollem Vertrauen den kiinftigen
Begebenheiten entgegen sshe, Ieh werde das Vergniigen
hahen, einzelne hervorragende Thaten, die in Menge vor
gekommen, einor Hohen Statthalterschaft zur Belohnung
vorsulegen.
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Das Genanere iiber unsere Verluste werde ich erst
in einigen Tagen nachliefern konnen. Gefaugene haben
wir wenig verloren, deren aber zwiscben 4 und 500
gemacht,

Rendsbnrg, den 27sten Juli 1850.

v. Willisen.
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BII2

Bummarisr
der sehleswig-holateinisehen Armee in der Sc1I1.

-
Gefan

Tl'Il11)lelltlleil. Verwundet. IUnverwund

Offa. IUOffa . \ Gem. oe•. IUOff••,

Stab der I sten Brigade ••..••..•••
" " " " "1stes Infanteri-Bataillon ••••..••.•. 1 4 16 "

1
2tes do. do. t ........... 1 1 13 '1 1
3tes do. do. I ••••••• • ••

"
2 6

" "4tes do. do, ...........
"

2 13 "
4

5tes do. do. t ••• • •••••• "
1 6

" "6tas do. do. t ••••••• • •• 1 1 12
"

2
7tes do. do. .............. ] 4 22

"
2

Stes do. do. I ........... 2 4 25
"

3
9tes do. do. t •••••••••• 1 4 ]5 1 9
10tes do. do. I ••••••••••

"
1 12 3 11

Iltes do. do. .............. 1 ] 7
"

2
12tes do, do. t ............

"
3 12

" "l3tes do. do. t ........... 1 5 38
"

2
l4tes do. do. t ........... 1

"
29

"
1

l5tes do. do. ..............
"

1 19
"

4
1stes Jågor-Ccrps ...•...••..••...

"
1 9 1 1

2tes do. t ......... •• .. ••• • " "
9

"
1

3tes do. I .......... I ...... 1 6 19
"

1
4tes do. I ••••••••• • •• • •• 2 4 27

"
3

5tes do. I.· .............. 1 5 17 () 9
ArtilIlerie -- - l-IB--

: 1=
••••••••••• It ..........

" "Cavallerie ----......................
" " 2 "Summa ... 14 511346 10 57111

Nachdem beim Geueralcommando die von den resp.
Truppentheilen uber die Schlacht bei Idstedt eingereichten
Verlustlisten auf Grund der Nachrichten aus den hiesigen
Lazarethen und den Mittheilungen aus Copeuhagen und
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lustliste
lstedt am 24sten uud 25sten Juli 1850.

~ Summa d..
d

Gefallen. Verwundet. a
anzen Verlustes. ~umma. UJ

UOlb . 1Gem. Offz. IUOfrz.1 Gem. Ofr•• IUOlb.1 Gem. Olb. !u ofrz I Gem. KOple.

I J JI l l l
" " " " " " "5 89 l 4 33 l 4 38 3 13 160 176
2 67 "

l 20 2 4 35 3 7 122 132
2 32

" "
17 2 7 31 2 9 80 91

6 118 2 1 43
"

4 18 2 Il 179 192
1 6 2

"
3 2 4 23

1

4 5 32 41
3 25 1

"
15

"
3 37 2 6 77 85

6 4\ 1 2 17 2 5 53 4 13 lU 128
7 64

"
5 39 4 4 62 6 16 165 187

13 109 I 3 38
"

2 25 3 18 172 193
12 164 l

"
32 l 2 28 5 14 224 24,3

3 25 n " 8 l \ 13 2 4 46 52
3 17

"
2 12

"
2 22

"
7 51 58

7 86 1 2 33 2 1 44 4 IO 163 177
l 92 2 1 34 2 l 14 5 3 140 148
5 74 l 5 30 3 2 46 4 12 150 166
2 30 1 3 8 l 4 24 3 9 62 74
1 1!l

"
2 22 3 6 25 3 9 66 78

7 48 3 2 14 1 2 43 5 11 105 121
7 85 2 2 21 2 9 73 6 18 179 203

14 139 2
"

31 1 5 19 9 19 J89 217
- - 38l 19 1 1 4 - "- 1 II 1 3 34- 1- --

"
2

" "
2

" "
3

" "
7 7-

73 687 77
1-

2808: 108 1351 22 a6 476 31 217 25\4

Schleswig revidirt worden sind, hat sich folgendes Resultat
ii ber den gunsen Verlust der schleswig-holsteiniachen
Armee herausgestellt:
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ai 03 ~
ai.. .... .Sli> .. o li>oG ... ....
8fE Cl> =< p Cl>

O ø

Gefallen ••.•.•.•.. ........ ... 22 2 36 476

Verwundet fn hiesigen Lazarethen 31
"

73 687
in dånisehen do. 14

"
51 346

Gefangen ••.... o•. o.•.• •••.••• 10 18 57 1005
Summa des ganzen Verlustes•..•. 77 20 217 2514

Unter den GefalJenen befinden sich auch die Vermissten,
iiber welche keine nåhøre Nachrichten vorlisgen.

Von den als in hiesigen Lazarethen beflndlich bezeich-

Bilag

Tal
for Slaget ved Isted (I

S

Døde.
Paa vore

Lazarether.
Troppeafdelingo .. .'" .. .'<

G> .. " :l .. ,.. .. el ci .....: ..
&a~ .. G> o fG> Sø. G> .. 1:'... .. .. " .. Sø.G> o::; .. .. 0-.. o
2'S.~

.. e . .. =e =:'" e .. '" ...
o '" ~ CD te o '" ~a:

" ~io " " ..~ ~ ~..!i

Ov e rc o mma nd oe n : •••.•• .I~I " "
I

" "l s t e Di vi s i on: Staben. . . . • • " -
" " " "

,
3 d i e Br i g a de: Staben. . •. o. " n

" " "
,

ste Linie-Bataillon •• .. .. o• . • • "
" " " "

!
7de do. do. . . o' •••••• o "

" " ~

I~Transport. . . " I
" " "
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neten Personen ist eine namhatte Anzahl wieder bergestelIt
und zu den betreffenden Truppentbeilen abgegangen.

Die als gefangen gefilhrten 18 Aerzte verblieben frei
willig zur Pfiege der Verwundeten in den Lazaretben der
Stadt Schleswig.

Die namentlicben Verlust·Listen sind im Druck be
griffen und werden binnen einigen Tagen ausgegeben
werden.

Hauptqnartier Rendsburg, den 22sten August 1850.

Der commandirende General
Willisen.

ste
de og 25de Juli 1850.
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Døde.
Paa vor

Lazarethe
TrO)IJleaftleling. .. .'" ..
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(
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~~=
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4 d e B r i g a d e: Staben... ... " " " " "
9de Linle-Bataillon , . . . . . . . . . . l " . 13 3 4
Ilte do. do. . . . .. . . .. .. " ,, '32 " 8
2det Jægereorps . . . . . . . . . . . . . " l Il 3 2
5te Reserve-Bataillon . . . . . . . . . " 5 30 6 ,
6te do. do. • .. " " l 10 2 2
Summa for 4de Brigade ~-7-196 14 1 7- 2

Transport . " 1 Il " " " "

8de Linie-Bataillon. . . . . . . . . . . " " " I l
lste Jægercorps .. .. . .. . .. .. . " I 12 l 2
4de Reserve-Bntaillon , . . . . . . . . " " " " "

~ - - - -"'- --'- - -
Summa for 3die Brigade . . . . . . " l I 12 2 I 3

I

5
7

l 4
4 IC

10 l
4
52

5
3
2

"2

2

"» , 14
38
31
19
30

l
l
4

"
6te Brigade: Staben.. .. ... "
Garden til Fods....... ... .. "
lste lette Bataillon.......... . 2
2den do. do. . . • . . . . . . . . "
lste Forstærknings-Bataillon . . . 2
4de do. do.. . . 5
I ste Reserve-Jægercorps (2 Cem-

pagnier . . . . . . . . . . . . . . . . . . " l 10 2 l 4
Summa for 6te Brigade 9 9 142 16 25 43

Summa for lste Division . . . . . 10 17 250 32 45 78- - - - - --
2 d e 11 D i v i 8 i o n: Staben. ... _ '_ " " 3 "
lste Brigade: Staben ..... " " " " "
-tde Linie-BataiJlon ••.... . . . 1 " 4 2 l l- ~

Transport. . • 1 4 2 l l·
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~ "
" .. .. "
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2
"

" " " " l 2 4 65 ..

" " " "
., .,

" "
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"

3
" " " "
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"
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,

"
3
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TrO}llleafdeling.

l
3
4
5

2
2
2
l

4
21
33
26

"

"l
5

Transport. . . l
10de lette Bataillon • . . . . . . . . . "
3die Jægsrcorps • • . . •. l
Jate Reserve-Batalllen 1 3
3die Reserve- do. (2 Comlpagnier) . • • . . • . . . . . . . . . . . . " " 3 l 2
Summa for Iste Brigade.. . . . . 5 6 187" 8 15 I

'---

"3
7
3

l
2
5
2

"31
36
38

"3
3
I

l
l
4
3

2den Brigade: Staben •.•..
5te Linie-Bataillon .
12te lette do. • . .. .• .. ..
13de Linie do. ••••••• • - I

2den Reserve- do. • . . • • . . . 1 5 41 5 8
3die Reserve-Jægercorps . . . . . • 3 l 26 2 l-_.- --
Summa for 2den Brigade...... 13 13 172 17 22 1_-
5te Brigade: Staben ....•..

" " " " "3die Linie-Batalllen .. •...• . .. 3 2 25 2 4
2den Forstærknings-Bataillon .•. l

"
9 2 2

3die do. do. . 5 3 44 6 5
5te do. do. ... l 2 30 2 8
lste Forstærknings-Jægercorps • l

"
55 6 11

2det do. do. . 4 l 44 6 4
Summa for 5te Brigade •.• .•••

'-
34 J15 8 207 24

Summa for 2den Division •..•• 34 27 466 52 71 Il- - .-
Feltingenieurdetache·

mentet: Staben...... .. ... " " " "
l ste Ingenieurdeling . • . . . . . . . • " " " "

~------
'Transport. • • " " " "

"
"
"
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" " " " "Brotrainet .. . . . . ... ... . ... . . " I " " " " -
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l -

Cavaleriet : Staben .. . , .. ..
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3 2 l
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II
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l

" "
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1
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l
"

..
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" "
l

" "12to do. (Lund) • . . . . . . . . . " --"- 2
" "
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Trods den vundne Sejr og de snart indløbne
Efterretninger .om, at den største Del af de fjendlige
Tropper var gaaet tilbage til Rendsborg og bag Ejder
Kanalen, ansaa den danske Overcommando det for ret-
test at lade Hærens Hovedstyrke forblive i en Stilling~:~oo~::~~o

f
. beBl\1tter at lade

S. og V. Ol' Slesvig, Bom den besluttede at forstærkeBlnHovedBtyrkn
ved fortificatoriske Arbejder, og foreløbigt at indskrænke fO~~~:~;ed

Operationerne til en Besættelse af Mysunde og Ekern-
førde samt til en Udsendelse af Expeditioner i sydlig
og vestlig Retning. Saalænge Rendsborg ikke maatte
angribes, og danske Tropper ikke maatte betræde Bol-
stens Grund, troede Overcommandoen ikke, at der ved
en videre Fremrykning af Hæren vilde opnaaes noget
i militair Henseende. Tvertimod vilde man derved,
samtidigt med at Fjenden stedse holdt sig i Rendsborg
eller sagte tilbage bag Ejderen, hvorhen det var for-
ment den danske Hær at følge ham, komme til at
opgive en stærk og sikker Position enten for en daarlig
Stilling i det mindre frugtbare Terrain N. for Sorgen
eller for at indtage en Stilling bag Afløbet fra Witten
See til Ejderen med Front mod Vest, hvor man vilde have
Kanalpassene i Ryggen, og hvorved man desuden vilde
aabnehele Slesvig for fjendlige Strejfearpser ogAgitationer.
Dertil kom, at det, forinden en videre Fremrykning
'fandt Sted, i hvert Fald syntes nødvendigt først at

40
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ordne de mange aldeles afbrudte Forhold, at sørge for
Hærens Forsyning med Fourage og Vogne og at træffe
de politiretlige Bestemmelser og Foranstaltninger, som
udfordredes til Hærens Sikkerhed, hvilket Alt vanskelig
gjordes derved, at enten ingen eller ganske nye Embeds
mænd vare ansatte, saa at Hæren selv ej alene maatte
udføre mangt et Hverv, der ellers vilde hvile paa
disse Embedsmænd , men ogsaa maatte assistere dem
for at skaffe deres Befalinger Anerkjendelse og Lydighed.

Som Følge af den tagne Beslutning var det ikke
Mindre Foran-meget væsenlige Forandringer, der i de nærmeste Dagedrlnger I den .
danske Hoved-efter Slaget foretoges i Hovedstyrkena- Stilling ved
styrkes StIllIng'SI' D f . d 'd f 3d'esvig, en 26de om E tennid agen In tra le

Brigade ved Nykro, hvor den indtog en Bivouak
stilling som Reserve for de øvrige Tropper, idet dog
l Bataillon beordredes til at bivouakere i umiddel
bar Nærhed af Reserveartilleriet, del' fik anvist Bivouak
plads N. for Slesvig ved Vejen til Skovby; ligeledes
stødte den til Tønder detacherede Major Bonnez med
2det Compagni af lste Reserve-Jægercorps og 4de
Eseadron af 5te Dragon-Regiment den 30te Juli atter
til Hærens Hovedstyrke. De Afdelinger, der i Anled
ning af det 'stedfundne Slag havde været detacherede eller
afgivne, overgik efterhaanden atter til de Hovedafdelin
ger af Hæren, under hvilke de ifølge den active Armees
Organisation henhørte; for Gardehusar-Divisionens Ved
kommende kunde dette paa Grund af Forholdene først
gjennemføres den 28de Juli, hvorfor Reservecavaleriet
indtil denne Dag inclusive maatte afgive til 1ste Di
vision det til Forposttjenesten fornødne Cavaleri. Alle
rede om Natten til den 26de var det blevet paalagt
l ste Division strax om Morgenen at modificere og for
bedre sin Bivouak- og Forpoststilling, ligesom 2den
Division havde erholdt Ordre til foruden Hadeby ogsaa
at besætte Fartorp og Lopsted og derfra at udsende
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langt udgaaende Patrouiller. Forpoststillingen, navnlig
Forbindelsen mellem Divisionernes Forposter, var dog i
Begyndelsen meget ufuldstændig, idet Byerne Store og
Lille Dannevirke paa Grund af det stærkt gjennem
skaarne Terrain ikke vare besatte, men kun holdtes
under Observation fra et N. for LilleDannevirke posteret
Cavalericommando, der tillige ved Patrouiller holdt For
bindelse med 2den Divisions Forposter, som for Infante
riets Vedkommende vare skudte frem til henimod Vedel
spang, medens Observationen af Terrainet længere mod
Syd udelukkende var overdragen til Divisionens Cava
leri. Først den 27de om Eftermiddagen, efterat Store
Dannevirke var bleven besat med l Compagni og 1
Deling Cavaleri fra 2den Division, blev en sammen
nængende Forpoststilling indtaget i en Linie fra Badeby
Nor over Kongshøj til Bankerne mellem Store Danne
virke og Kurgraven, hvorfra den bøjede af i nordlig
Retning Vest om Lille Dannevirke, Hysby og Skovby;
mindre Observationsposter af Cavaleri fremsendtes til
Jver Selk, Klosterkro og Jagel.

Den 28de Kl. 8 om Formiddagen havde 4de
D R · ts 2d E d d R't t K' Cuvalerlfægt-ragon- egnnen en soa ron un er l mes er ne-nlng ved JaRel

Ser afløst de Afdelinger, der af Gardehusar-Divisionen den 29de Juli

iavde været afgivne til Forposttjenesten ved 2del?- Di-
Tision , og strar efter Afløsningen var der af nævnte
~scadron blevet udsendt 2 Recognosceringspatrouiller,
len ene paa 3O Heste under Lieutenant C. A. Hansen
ra Over Selk til Brekendorf, hvorfra smaa Patrouiller
ikulde fremsendes til Ahlefeld og Aschepel, den anden
iaa 16 Heste under Vagtmester Ferdinandsen over
[agel til Krop og om muligt til Kropperbusch Kro.
liedens den første af disse Patrouiller ikke stødte paa
!'jenden og bragte Efterretning tilbage om, at denne
ned 1 Escadron og 2 Compagnier stod i Friedrichshof
Ig desuden i Steinsiek, Stentenmiihle, Vogelsang og

45*
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Bistensee, blev den anden paa Heden om Krop standset
i sin Fremrykning af fjendligt Cavaleri, nemlig 3die
og 6te Escadron af lste Dragon-Regiment, som efter
først at have kastet nogle Blænkere ud, der opholdtes
af Patrouillen, tvang denne til at trække sig rask til
bage igjennem Jagel til Klosterkro, hvor den forenede
sig med en der staaende Feltvagt paa 25 Heste. Med
den saaledes samlede Afdeling søgte Escadronscomman
deuren at opholde Fjenden, idet han gjorde et Skin
angreb imod ham paa Chausseen, men maatte dog kort
efter heftigt forfulgt tiltræde Retraiten. Imidlertid
havde Forpostcommandeuren, Major Hegermann-Linden
crone, Kl. omtrent Ilah paa Meldingen om, at fjend
ligt Cavaleri var under Fremrykning mod Jagel, an
modet Gardehusar-Divisionen, der netop var under Af
marchs for at retournere til l ste Division, om at lade
1/ 2 Escadron foreløbigt blive tilbage som Soutien. Com
mandeuren for Gardehusar-Divisionen, Oberstlieutenant
C. Torp, saa sig derved foranlediget til at beordre
2den Escadron, del' var i Queuen, til at gjøre omkring
og rykke frem mod Jagel, samt til at lade lste Esca
dron følge efter i kort Afstand. Førstnævnte Esca
dron under Hitmester K. Torp havde neppe tilbagelagt
500-600 Alen i 'l'rav, før vor Dragonafdeling saaes
at komme tilbage ad Chausseen, forfulgt i Carriere al
de fjendlige Dragoner, Hitmesteren tilvinkede vore
Dragoner at holde tilhøjre og lod sin Escadron, del
val' formeret i Colonne med Firer, rykke frem til Atta·
que j det korn til en kortvarig Kamp paa blanke Vaa
ben med Fjenden, der kastedes og forfulgtes med
Heftighed. Kort efter gjorde Fjenden imidlertid atte i
Front, men blev strax igjen angrebet af 2den Husar
Escadron i Forening med Dragonafdelingen. Ilndei
dette Angreb, der udførtes med udmærket Bravour
og hvorved det paany kom til en kort, men mege1
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heftig Kamp paa blanke Vaaben, erholdt Ritmester N.
Torp et Hugsaar i venstre Skulder, og ligeledes sanredes
Forpostcommandeurens Adjutant, Lieutenant H. Sehe
stedt, der havde deltaget i Attaquen, men Fjenden blev
kastet og forfulgtes 600-800 Alen til i Nærheden
af Jagel, hvor vort Cavaleri gjorde Holdt, da man be
frygtede, at de der værende Hegn skulde være besatte
af fjendlige Jægere, som vore Vedetter allerede tidligere
havde ment at see under Fremrykning. Det fjendlige
Cavaleri trak sig imidlertid tilbage til Egnen ved Krop,
medens der paa vor Side ankom foran Jagel 2 af
Oberst Baggesen fremsendte Compagnier af 2den Re
serve-Bataillon, del' afsøgte Byen uden at støde paa
noget Fjendligt og i Forening med 2 senere tilkomne
Kanoner af Il te Batteri (Just) holdt den besat ind
til KI. omtrent 41/ 2 Eftermiddag, da der indløb Mel
ding om, at Fjenden havde trukket sig længere Syd
paa, En Formodning om, at Beboerne af Jagel skulde
have skudt paa vore Tropper, der var fremkaldt der
ved, at der strax efter Angrebet faldt enkelte skarpe
Skud i Husarernes venstre Flanke, viste sig ugrundet,
og Skuddene vare sandsynligvis blevne afgivne af enkelte
fjendlige Cavalerister, som under Choken vare faldne
af Hestene, og som skjulte af Rugmarkerne iværksatte
deres Retraite over Jagelog videre Syd paa,

Tabet paa Fjendens Side i denne Fægtning var:
Af Saarede: 1 Officer og 9 Underofficerer og

Menige.
Af disse faldt 5 Menige i Fangenskab.
1 Underofficer og 3 Menige bleve fangne usaarede.
7 Heste bleve gjorte til Bytte af vore Tropper,

og desuden bIeve 8 Heste saarede,
Tabet paa vor Side var:
Af Saarede: 2 Officerer, l Underofficer og 4

Menige.
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1 Menig, der henhørte til den udsendte Patrouille,
faldt usaaret i Fjendens Bænder, ligesom ogsaa hans
Hest, 3 Heste bleve saarede.

EftE' r et foreløbigt Udkast skulde den Forsvars
stilling, Hærens Hovedstyrke skulde indtage, og som
agtedes forstærket ved fortificatoriske Arbejder, støtte

FortIBcalori.k. • t Fløi til B d b N t kk ' c b'ArhejdertllStll.SlD vens re i øj l a e y Ol' og s ræ e SIg 10r l

.l~~~~~:/~~~.Lille Dannevirke til den derværende Del af Dannevirke
begynde.. (Margrethes) Vold, der ligesom dennes østlige Del skulde

benyttes til Fortificeringen, og det var derhos Tanken
for at imodegaae en Overfløjning mod Vest at give
Stillingen en Flanke, der skulde danne en i nordlig
Retning tilbagegaaende Linie, dækket ved Indskjæringer.
Ved en Recognoscering, der den 27de Juli foretoges
af Commandeuren fol' Feltingenieurdetachementet, Major
Dreyer "), i Forening med en af Hovedqvarterets Adju
tanter, Capitain Hirsch, bestemtes nøjere don Linie,
som skulde forsynes med fortificatoriske Anlæg. Denne
Linie gik fra Dæmningen mellem Badeby Nor og Slien
langs Noret til den nordligste Gren af Dannevirke
Vold, fulgte dernæst denne indtil V, for Bustrup Slug
ten, gik derpaa i en Bue Syd om Store Dannevirke,
stødte atter til Dannevirke Vold i Nærheden af Danne
virke Kro og fulgte dernæst Volden i sydlig Retning
indtil et Punkt c. l 400 Alen fra Kroen, hvorpaa den
drejede mod Nord langs den vestlige Udkant afSønderSkov
samt Bysby og Skovby. Arbejdet paa de fortifica
toriske Værker, angaaende hvis Beliggenhed nærmere
Conference senere fandt Sted med Artilleriovercomman
doen, samt paa de forskjellige Colonneveje, der bleve
anlagte for at lette Communicationen langs Stillingen
og imellem de forskjellige Punkter i denne, tog sin

-) Var den 21<le Juli bleven tillagt Majors Onarakter.
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Begyndelse den 30te Juli og fortsattes gjennem et
længere Tidsrum med i Gjennemsnit en Arbejdsstyrke
af 3 Delinger Sappeurer og 1400-1600 Mand dagligt.
Samtidigt befalede Overcommandocn, at Gottorp skulde
befæstes saaledes, at det kunde afgive et fast Punkt,
hvorfra man med Lethed med en mindre Garnison
kunde bevare Roligheden i Slesvig By, om ogsaa Bor
gerne rottede sig sammen, og hvor man om muligt
kunde holde sig i det Mindste i kortere 'I'id selv mod
et alvorligt Angreb af regulaire Tropper og saaledes
sikkre de i saa Fald der værende Magasiner, forsaavidt
Slottet da ikke blev skudt i Brand ved Brandprojee
tiler. Til dette Arbejde anvendtes i nogen Tid dag
ligt c. 50 Sappeurer og 300 Infanterister, En nær
mere Beskrivelse af de forskjellige fortificatoriske Anlæg
vil paa et senere Sted blive givet.

Den 29de Juli befalede Overcommandoen, at HærenTropperneoFordeling I SUl·
samme Dags Eftermiddag Kl. 6 skulde indtage fal- Ungen.
gende Stilling:

2den Division.

l Brigade skulde indtage en Bivouakstilling i Afsnittet
mellem Bustrup Teich og Badeby Nor. Denne
Brigade skulde i Tilfælde af Angreb besætte den
indre Dannevirke Vold indenfor det nævnte Af
snit samt Passet ved Badeby Kirke. Brigadens
halve Styrke skulde anvendes til Forposttjenesten,
og Forposterne skulde frempousseres til en Linie
fra Over Selk til Friederichsheide j desuden skulde
Terrainet umiddelbart foran Badeby Dæmningen
ved Fartop og Lopsted besættes. Den anden
Halvdel af denne Brigade skulde bivouakere bag
Dannevirke Vold.

l Brigade skulde cantonnere i Friederichsberg I hvor
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Tropperne skulde henlægges i arronderede Qvar
terer afdelingsvis.

1 Brigade (den 1ste) var, som vi snart nærmere skulle
see, allerede tidligere beordret til at indtage en
Stillin~ ved :Mysunde.

lste Division.

l Brigade skulde indtage en Bivouakstilling ved Store
Dannevirke og udstille Forposter i en Linie fra
Friederichsheide til omtrent midtvejs mellem Hys
by og Ellingsted.

1 Brigade skulde indtage en Bivouakstilling mellem
Hysby og Skovby og udstille Forposter i en Linie,
som i Fortsættelse af den sidstnævnte Brigades
gik over Vejen fra Slesvig til Treja omtrent ved
Jæger Kro.

l Brigade skulde som Reserve bivouakere ved Nykro,
men skulde dog udsætte de for Sikkerheden for
nodne Poster paa de Nordvest fra mod Slesvig
forende Veje.

Reservecavaleriet

blev beordret til at indtage en Bivouakstilling ved
Hysby j det skulde ikke udstille Forposter, men dagligt
afgive 2 Escadroner, nemlig l til hver af de 2 Di
visioner, for at anvendes som Piketter under Forpost
tjenesten.

Re s erv ear ti 11e riet

endelig skulde under speciel Bedækning af 4de Re
serve-Bataillon bivouakere ved Nykro.

Den Stilling, Hæren saaledes kom til at indtage,
var tillige den, hvori et fjendligt Angreb vilde blive
modtaget; dog paalagdes det Afdelingerne i paakom-
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mende Tilfælde at drage den størst mulige Nytte af
foran liggende, til Forsvar fordelagtige Terrainafsnit.

I Henhold til ovennævnte Befaling lod 2den Di
vision, der allerede den 26de havde taget sit Stabs
qvarter i Slesvig, 2den Brigade rykke ind i Friederichs
berg og 5te Brigade indtage Bivouakstillingen ved
Bustrup j 1] te Batteri (Just), som var blevet tildelt
førstnævnte Brigade, indtog samtidigt en Bivouakstilling
ved Erdbeerenberg, medens det 5te Brigade attache
rede 7de Batteri (Baggesen) "), ligesom ogsaa 4de
Dragon-Regiment bivouakerede ved Bustrup j Divisio
nens 'I'rain var stationeret ved Huhnerhåuser. I disse
Stillinger afløste de 2 Brigader med Batterier gjen
sidigt hinanden i Begyndelsen hver anden, fra den
6te August hver 4de Dag.

Af ]ste Division befaledes det 4de Brigade med
3die. Batteri (Glahn) at indtage Bivouakstillingen ved
Store Dannevirke, 6te Brigade med 12te Batteri (Lund)
mellem Hysby og Skovby og 3die Brigade med 2det
Batteri (Schultz) ved Nykro i Gardehusar-Divisionen
kom til at bivouakere mellem Store og Lille Danne
virke, fra den 30te Juli dog ved den sydlige Del af
Skovby, og- Divisionens Train stationeredes N. for
denne By. Divisionens Stabsqvarter toges fra den
30te J uli paa Ziegelei.

Det mobile Hestedepot, det mobile Sygeheste
depot, l ste og 2den Proviantcolonne samt den mobile
Feltpark, hvilke efterhaanden vare blevne samlede i og
ved Flensborg, forbleve dersteds med Undtagelse af
førstnævnte Depot, der forlagdes til Overse, Frørup og
Munkvolstrup j Reservetraindepotet, der den 23de var
blevet forlagt fra Haderslev til Aabenraa, henlagdes

*) Commandoen over dette Batteri overtoges den 3lte Juli
af Capitain Tillisch.
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ligeledes til Flensborg. En Ammunitionseolonne fra
den mobile Feltpark stationeredes paa Gottorp.

Hvad Forposterne angaaer, da afgaves af den
ved Bustrup bivouakerende Brigade til Besættelse af
Badeby og Observation af Terrainet ved Fartorp og
Lopsted dagligt 2 Compagnier, medens 2 af denne
Brigades Batailloner og 1 Eseadron af 4de Dragon
Regiment anvendtes til Forposttjenesten paa Linien
fra Over Selk til Egnen ved Friederichsheide ; staaende
Cavaleripatrouiller bleve i de nærmeste Dage skudte
frem foran denne Linie til Jagel, til det Sted, hvor
Vejen fra Over Selk til Lottorf bøjer af fra Braken
dorf Vejen, samt til Esbrem, hvorfra de patrouillerede
henholdsvis mod Sorgbrtick, til Brekendorf og mod
Flekkeby, iligemaade en Cavalerifeltvagt, der placeredes
paa Vejen fra Bysby og Lille Dannevirke vestlig for
Jagelog patrouillerede til Klein og Gross Reide.
Af lste Division afgav 4de Brigade dagligt 3 Com
pagnier (fra den ] ste August l Bataillon), 6te Brigade
1 Bataillon og Gardehusar-Divisionen 1 Escadron til
Forposttjenesten. Sammenstødspunktet af de 2 Divi
sioners Forposter var ikke langt fra det Sted, hvor
Vejen fra Hysby og Lille Dannevirke overskjærer Kur
graven, og paa Linien herfra til henimod Vejen fra
Bysby til Ellingsted cirea 3000 Alen fra førstnævnte
By overtoges Forposttjenesten af 4de Brigade, paa den
..øvrige Del af Linien til cirea 15OO Alen ø. for Jæger
kro af 6te Brigade. Af Eseadronen vare smaa Com
mandoer tildelte de forskjelllge Infanteriposteringer, og
en Feltvagt var udstillet noget ø. for Jægerkro. medens
Eseadronens øvrige Styrke holdtes i Reserve ved Lille
Dannevirke; af Feltvagten ved Jægerkro patrouilleredes
der til Treja og Rømland, af de sydligst staaende
Cavalerieommandoer til Bollingsted og Klein Reide.
De 2 Escadroner, der vare afgivne af Reserveeavaleriet
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for at anvendes som Piketter under Forposttjenesten,
vare placerede henholdsvis ved Hysby og ved Bustrup.

Vore i sydlig Retning udsendte Patrouiller traf
jevnligt paa fjendlige Patrouiller af blandede Vaaben,
der vare gaaede frem til Krop, Kropperbusch Kro og
Brekendorf, men som i den nærmeste Tid dog stadigt
trak sig tilbage, naar vore kom tilsyne. En større
Recognosceringepatrouille af 3die Dragon-Regiment
under Lieutenant Bardenfieth, der den 3die August
rykkede frem til henimod Heidbunge, traf der paa
fjendlige Cavalerivedetter, og ved at kaste disse tilbage
kom han til Kundskab om, at der bag ved Heidbiinge
V. for Chausseen var placeret 3 fJendlige Cavaleri
feltvagter.

I alle de sidste Dage havde Tropperne·for Største
delen maattet campere paa den vaade Jordbund, da
der var Mangel paa Lejrstraa, og Intendanturens Be
stræbelser for ved Reqvisitioner at afhjælpe denne
Mangel vare blevne frugtesløse. I den Anledning Recognolce.
fremkom Commandeuren for åte Brigade, Oberetr~e~:: :r.ie
Ræder, med et Forslag, der støttedes af 2den DivisioiJ'~o~:eB:~lI::::
og som gik ud paa, at der med en Styrke af 2 Ba- døn 3rtø JulI.

tailloner, l Escadron og 2 Kanoner skulde foretages
en Recognoscering og Fouragering til Byerne Fartorp,
Steksvig, Gyby, Flekkeby, Wolfskrug, Esbrem, GeItorC
og Lottorf, og Lejligheden tillige benyttes til at afvæbne
Beboerne og om muligt indhente Oplysninger om Fjen-
den j et lignende Foretagende, men med en større
Troppestyrke, foresloges udført senere til Brekendorf,
Aschepel, Htitten, Hummelfeld og flere andre Byer.

Overcommandoen gik ind paa førstnævnte Forslag
og stillede l Escadron af Reservecavaleriet til Raadig
hed for 5te Brigade, hvem det overdrages at udføre
Foretagendet den 31te Juli. Paa denne Dags Morgen
Kl 4. afmarcherede 2 Compagnier af lste Forstærk-
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nings-Jægercorps og l Deling Dragoner under Major
Schepelerns Commande over Hadeby til Gyby og
Flekkeby *), medens Hovedstyrken, bestaaende af 3die
Linie-Bataillon, 2 Compagnier af ddie Forstærknings
Bataillon, 2 Kanoner af det Brigaden attacherede
Batteri og 3 Delinger Dragoner, Alt under Commando
af Oberstlieutenant Gerlach, afgik over Selk til Esbrem,
hvor den tog Stilling og frempo-usserede l Compagni
og 1 Deling Cavaleri til Wolfskrug. Fourageringen i
Fartorf og Steksvig overdroges til et Commando, der
blev fremsendt af de 2 Compagnier af 1ste Forstærk
nings Jægercorps, del' havde været paa Forpost ved
Hadeby, men som om Morgenen ligesom Divisionens
øvrige Forposter bleve afløste af den til Bivouakstil
lingen ved Bustrup udrykkede 2den Brigade. For
under Fourageringen at dække højre Flanke blev den
fra Forpost afløste 5te Forstærknings-Bataillon op
stillet ved Over Selk, og 2det Forstærknings-Jæger
corps med 2 Kanoner noget sydligere ved Vejen til
Brekendorf': 1 Compagni af dette Corps sendtes
frem til Lottorf for at fouragere i denne By. Intet
steds traf man paa Fjenden, og Kl. l om Eftermid
dagen vare samtlige Afdelinger efter endt Hverv retour
nerede til Bivouakstillingen ved Bustrup, hvorfra de
afmarcherede til Cantonnementet i Friederichsberg. Til
Magasinet paa Gottorp afleveredes 7O Læs Hø og Halm,
og til Commandantskabet i Slesvig nogle faa af Beboerne
afleverede Vaaben.

I Erkjendelse af det Nødvendige i. at der maatte
gribes til overordenlige Forholdsregler for efterhaanden
at retablere den lovlige Orden i den sydlige Del af
Slesvig og tilvejebringe saadaune Tilstande der, som i

*) I FlekkelJy fandt efter lste Brigades Øns ke ingen Fou
ragering Sted.
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det Mindste kunde være betryggende for Hærens Sik
kerhed, havde General Krogh allerede den 26de Juli
erklæret Byen Slesvig i Belejringstilstand, og den føl
gende Dag blev der ved nedenfor anførte Bekjendt-. Det lydlige
gjerelse ogsaa truffet denne Foranstaltning med HenSynSlelvigerklllrea

. . . I Belejrlngltll·
til hele den sydlige Del af SleSVIg: øtllnd .

Oeffentliche Bekanntmachung.

Der commandirende General der Armee finde t
sich durch die Umstånde veranlasst, die Aemter Gottorff

. und Hutten nebst der Landschaft Stapelholm, die slid
Jieh von der Grånzacheide der Aemter Flensburg und
Gottorff belegenen, zum ersten Angeler Guterdistricte
gehorigen adelichen Giiter nebst dem Gebiet des ade
liehen Klosters St. Johannis vor Schleswig, den
Sehwansener und Dånischwohlder adelichen Giiter
district, das Amt Husum mit der Landschaft Eider
stedt, die såmmtlichen sndlich von der Grånzscbeide
der Aemter Tondern und Bredstedt belegenen KOge 80

wie auch, ausser der Stadt Schleswig, die Stådte
Eckernforde, Husum, TOnning, Garding und Friedrichs
stadt nebst dem Flecken Cappeln hiedurch i Belage
rungszustand zu erklåren.

Sll.mmtlichen Einwohnern der angegebenen Di
stricte wird Vorstehendes hiedurch bekannt gemacht
und ergeht zugleich an dieselben der ernste Befehl,
sich in jeder Hinsicht als ruhige Unterlhanen zu ver
halten und allen von den MilitairbehOrden ergehenden
Befehlen unweigerlich Folge zu leisten.

Sobald die KOniglichen 'I'ruppen in einen District,
eine Stadt, Flecken oder Ortschaft einriicken, haben
die Einwohner augenblicklich såmmtliche in ibrem Be
sitze befindliehen Waffen jeder Art an die Befehls
haber der Truppenabtheilungen abzuliefern, Wer
spåter und zwar nach Verlauf 12 Stunden nach dem
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Einrticken der Truppen, im Besitz von Waffen ge
funden wird, wird vor ein Kriegsgericht *) gestellt
und mit schwerer Freiheitsstrafe belegt werden. 
Unter gleicber Strafe sind aucb såmmtliche sogenannte
deutsche oder scbleswigbolsteiniscbe Fahnen unver
ziiglich abzuliefern, und wird das Tragen von Kokarden
u. dgl. untersagt.

Sollten nach dem Einriicken der Koniglichen
Truppen die Districtseingesessenen und Einwohner mit
Waffen in der Band betroffen werden und namentlich
von denselben zum NachtheiI der Armee Gebrauch
machen, so werden die SchuIdigen standrechtlich ab
geurtheilt und sofort erschossen werden.

Jeder Einwohner, der Verbindung und Briefwechsel
mit den Insurgenten unterhålt, denselben Nachrichten
zukommen låsat und uberhaupt zum NachtheiI der Ko
niglichen Armee und zum VortbeiI des Feindes etwas
unternimmt, wird vor ein Standgericht gestellt und
sofort erschossen werden.

Die angedrobten Strafen werden obne Ansebung
der Person gegen alle SchuIdigen, wer sie aucb sein
magen, vollstreckt werden. .

Der commandirende General hegt jedoch die
Hoffnung, dass die Einwohner der vorbenannten Districte
und Ortschaften die Anwendung der vorstehenden durch
die Nothwendigkeit gebotenen Bestimmungen durcb
ein streng gesetzliches Betragen uberflussig machen
werden. Zugleich wird allen ruhigen und ordnunga-

*) Som i sin Tid nærmere vil blive omtalt, havde HaMaje
stæt Kongen ved Resolution af ISde Juli, der senere
suppleredes ved nogle af Allerhøjstsamme under 22de
August approberede Bestemmelser, bemyndigr-t den højst
commanderende General over Krigsmagten i Hertugdøm
met Slesvig til i visse angivne Tilfælde at ,lade civile
Personer dømme ved Krigsret samt eventuelt at anordne
Standret til Sagens Undersøgelse og Paakjendelse.
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liebenden Biirgern und Eingesessenen der vollstAndigste
Schutz ihrer Person und ihres Eigenthums zugesichert,
und werden etwaige begriindete Beschwerden bei den
Befehlshabern der Truppenabtheilungen und event. bei
dem Obercommando der Armee sofort Gehor und Ab
hiilfe finden.

Hauptquartier Schleswig, _den 27sten Juli 1850.

Krogh,
Generalmajor und commandirender

General der Konigl. Armee .

Ved at meddele Regjeringscommissairen i Slesvig,
Gehejmeconferentsraad Tillisch, Underretning om de
trufne Foranstaltninger anmodede Overcommandoen ham
samtidigt om snarest muligt at etablere en Civilbestyrelse AnsætteIs. af

i de af Hæren besatte Dele af Landet, hvor fuldkom- ~m;~~~fr:~t~e
ment Anarchieherskede eftersom Embedsmændene næsten ForanstaltnIn·, ger.

alle uden Undtagelse havde taget Flugten. I Løbet
af de nærmeste Dage blev ogsaa et Antal Embeds
mænd ansat, saaledes blandt Andre Kammerjunker
Berger som Amtmand over Gottorp og Hiitten Amter,
Etatsraad Senrader som Politi- og Borgmester i
Slesvig By, Kammerjunker Ries som Herredsfoged i
Strukstrup, Satrup og Maarkjær Herreder, Kammerjunker
Staffeldt som Herredsfoged i Krop, Meggerdorf, Arns,
Treja, Slies og Fiissing Herreder; den øverste Politi
myndighed i de indenfor Gottorp og Hiitten samt
Flensborg Amter liggende adelige Godser overdroges
henholdsvis til Kammerjunker Berger og Amtmanden
over Flensborg Amt. Kammerherre Warnstedt. og nogle
Dage senere blev den øverste Politimyndigbed i de ade
lige Districter i Svansen og Dånischwold samt Over
tilsynet med Politiet og Administrationen af Ekern
førde ogsaa overdraget Kammerjunker Berger.

Til Pladscommandant i Slesvig havde Overcom-
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mandoen strax efter Indrykningen i Byen bestemt Com
mandeuren for 2den lette BatailIon, Oberstlieutenant
Hindenburg, men da den nævnte Bataillon allerede den
følgende- Dag beordredes til at afgaae til lste Divi
sion, blev Commandeuren for 2den Forstærknings
Bataillon, OberstIieutenant du Plat, udnævnt til Plads
commandant i Byen; 2den Forstærknings-BatailIon, der
indtil videre i taktisk Henseende udgik af 5te Bri
gade, og over hvilken Commandoen overdroges til Major
Benzon, stilledes til Raadighed for Commandantskabet
og forlagdes til Byen. Ifølge Overcommandoens Be
faling blev Adgangen til og fra Byen spærret for alle
de Personer, der ikke vare forsynede med speciel Til
ladelse, og alle Skibe og andre Fartøjer paa Slien uden
Ophold samlede og henlagte ved Skibsbroen , hvor de
stilledes under Bevogtning. Disse Bestemmelser bleve
dog snart noget modificerede. Saaledes blev paa Fore
stilling af Magistraten i Slesvig Passagen ad Chausseen
til Flensborg og ad Vejen over St. Jiirgen fra den 31te
Juli atter frigiven, og fra den 6te August blev det
tilladt de Beboere af Holm, hvis Næringsvej var Fiskeri,
at drive deres Haandtering fra Kl. 4 1/ 2 om Morgenen
til Kl. 7 om Aftenen, i hvilken Anledning det dog
blev paalagt Pladscommandantskabet at lade den syd
lige Side af Slien, som ikke var besat af vore Tropper,
observere ved Baade med Soldater, for at ingen Com
munication ad denne Vej skulde kunne finde Sted, og
derhos at tilkjendegive bemeldte Fiskere, at Misbrug
af den saaledes givne Tilladelse vilde drage stræng
Straf efter sig.

Vi skulle endnu her dvæle ved en Sag, hvorpaa
Overcommandoen særligt maatte have sin Opmærksom

Ordningen nf hed henvendt, nemlig Ordningen af Commandoforholdene
<:ommllndofor.. •

holdene vod og Nødvendigheden af snarest muligt at søge erstattet
Hæren. den store Afgang af Officerer, Afdelingerne havde havt
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paa Grund af det stedfundne Slag. Ved Dagsbefaling
af 26de Juli bekjendtgjordes det for Tropperne, at
General de Meza havde overtaget Commandoen over
2den Division i som Stabschef ved denne ansattes Ma
jor W.ørishøffer. Ved samme Dagsbefaling ansattes
følgende Officerer som Bataillonscommandeurer:
Major Pontavice af 8de Linie-Bataillon som Comman

deur for 7de Linie-Bataillon,
Major Nissen af 2det Jægercorps som Commandeur for

6te Linie-Bataillon,
Major Rodenburg af 6te Linie-Bataillon som Comman

deur for 13de-Linie-Bataillon,
Major S. C. Krieger af 3die Reserve-Bataillon som

Commandeur for 4de Forstærknings-Bataillon,
Capitain C. K. Møller af 12te lette Bataillon som

Commandeur for 12te lette Bataillon og
Capitain Nørager af 9de Linie-Bataillon som Oomman-

deur for denne Bataillon.
Heri skele der allerede den 7de August en Forandring,
idet den frisk meldte Oberstlieutenant Bentzen atter
overtog Commandoen over 6te Linie-Bataillon, medens
Major Nissen ansattes som Commandeur for 12te
lette Bataillon, ligesom det ogsaa befaledes, at Major
Vogt, saa snart han retournerede fra Femern, skulde
overtage Commandoen over 7de Linie-Batailloo, og
Major Pontavice afgaae til 9de Linie-Bataillon for at
overtage Commandoen over denne Bataillon. Major
Diederichsen af Generalstaben, der af Krigsministeriet
blev stillet til Raadighed for Overcommandoen, ansattes
ved 2den Divisions Stab, men afgik allerede den
l ste August herfra til Hovedqvarteret. Som Stabschef
ved 2den Brigade, hvilken Post Adjulanlen, Lieutenant
Lundbye, interimistisk havde overtaget, ansattes under
30te Juli Capitain Faaborg, medens Posten som Sous
chef ved 2den Division først overtoges af Ritmester

46
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F. C. Bauditz og fra den 5te August af den atter frisk
meldte Capitain P. Bauditz.

I Begyndelsen af August ansattes et Antal Offi
cerer som Compagni- og Escadronscommandeurer i de
vacant blevne Pladser, og dels paa Grund deraf, dels
for at udjevne det i Slaget lidte Tab fandt der ogsaa
i samme Tidsrum et større Antal Forflyttelser Sted af
Lieutenanter. I Henhold til en tidligere given Be
myndigelse havde Overcommandoen allerede ved Dags
befaling af 28de Juli befalet samtlige Infanteriafde
linger at indgive Indstillinger om de Personer af Under
klasserne, der maatte qvalificere sig til at udnævnes
til Officerer, og samme Dug androg Overcommandoen
Krigsministeriet om, at Cadetterne i Landcadetcorpsets
Afgangsklasse maatte blive udnævnte til Officerelog
beordrede til at afgaae til Hæren. Denne Anmodning
blev ogsaa taget til Følge, og i Begyndelsen af August
erholdt Hæren saaledes en Tilgang af 3 l til Officerer
udnævnte Cadetter, der alle bleve ansatte ved Infan
teriet. En yderligere Tilgang ef Officerer fik dette
Vaaben, idet 40 Underofficerer under I8de August
bleve udnævnte til Secondlieutenanter i Infanteriets
Krigsreserve. Ogsaa af Ingenieur- og Artilleriofficerer
erholdt Hæren i den nærmeste Tid en Tilgang, idet
Krigsministeriet under 1ste August befalede, at 16
Elever i den kongelige militaire Højskoles ældste Af
deling skulde afgaae til Armeen for der efter deres
Bestemmelse at ansættes henholdsvis ved Foltingenieur
detachementet og ved Artilleriet.

For ikkeforeløbigt at komme tilbage til disse Forhold
lIUndr. For- skulle vi endnu omtale, at den i Fredericia værende 3die

.tærknlllller "n l' fF lti , d t h t t b d d '1 SI .Hæren , e mga e mgemeur e ac emen e eor re es ti esVIg,
hvor den indtraf den 6te August, men at Hærens Afde
linger iøvrigt i den nærmeste Tid saa godt som ikke
erholdt nogen Tilgang af Underofficerer og Menige,
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naar undtages, at endel Erstatningsmandskab indtraf
fra 4de og 5te Dragon-Regiments Depotescadroner,
at endel helbredede Reconvalescenter atter dirigeredes
til Afdelingerne, og at Overcommandoen ved at be
ordre enkelte Depotafdelinger . til Slesvig til Afløsning
af de paa Etapelinien efterladte Detachementer blev
sat i Stand til atter at lade disse støde til Hæren.
Saaledes blev 17de Depotcompagni, der den 26de
Juli var afgaaet fra Kjøbenhavn til Sønderborg, diri
geret til Flensborg, hvor det ankom den 2den August
o~ underlagdes den der udnævnte Pladscommandant,
Oberstlieutenant Federspiel, hvornæst Oberstlieutenant
Lorentzen med 1ste og 3die Compagni af 3die Reserve
Bataillon den følgende Dag atter afgik til den ved
Mysunde værende 1ste Brigade. Af 3die Dragon-Re
giments Depotescadron, der den 24de Juli var bleven
forlagt til Kolding, indtraf i Henhold til Overcomman
doens Befaling et Commando, bestaaende af l Officer,
3 Underofficerer og 30 Dragoner, den 1ste August i
Flensborg, hvor det stilledes til Raadighed for Plads
commandantskabet, og en lignende Styrke den 2den
August i Tønder, hvor den var beordret til at under
lægge sig Commandeurcapitain Ellbrechts Befaling; Resten
af Depotescadronen, 2 Officerer, 7 Underofficerer og 54
Undercorporaler og Menige, indtraf den 14de August
ligeledes i Flensborg, hvor den stilledes til Raadighed
for Gebejmeconferentsraad Tillisch. Af det til Sønder
borg indkaldte tidligere ikke mødte, slesvigske Mand
skab var der efterhaanden indtruffet c. 450 Under
officerer, Undercorporaler og Menige, der af General
commandoen paa Als foreløbigt vare blevne formerede
i et særligt (det slesvigske) Depotcompagni, men da
det var sandsynligt, at Antallet af Mødende stadigt
vilde voxe, og det desuden oprindeligt var Bestemmelsen
at anvende dette Mandskab til Supplering af 10de og

46*
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12te lette samt l Bde Linie-Bataillon, havde General
commandoen under Is te August indstillet til Over
commandoen, om den Del af dette Mandskab, der tid
ligere havde tjent ved de nævnte Batailloner, og som
var i marchefærdig Stand, maatte dirigeres til disse
deres Batailloner for der at tjene til Erstatning for det
i Slaget lidte Tab. Overcommandoen havde taget
denne Indstilling til Følge, men da 2den Division paa
derom sket Meddelelse havde andraget om, at det paa
gjældende Mandskab istedetfor at dirigeres directe til
Bataillonerne maatte standses af Pladscommandantskabet
i Slesvig, for at del' kunde gives Bataillonerne Lejlighed
til der at udtage de Folk, som de troede at kunne
stole paa, og til Støtte derfor havde anført, at Flere
iblandt det omhandlede Mandskab mod Ed og Pligt
vare udeblevne saavel i 1848 som i 1849 og' for en
stor Del havde tjent i Insurgenternes Hær, gik
Overcommandoen ind paa dette Andragende, Mand
skabet*), der udgjorde en Styrke af noget over 300

*) Allorede ved Afmarchen fra Als viste en stor Del af
dette Mandskab megen Modvillighetl, idet de beranbte
sig pan, at mange yngre Folk endnu stedse befandt sig
i deres Iljemstavn, og at de, skjondt ældre, vare blevue
indkaldte, alene fordi de de 2 foregaaende Aar frivilligt
havde meldt sig og følgelig engang stode i vedkommende
Bataillons Ruller. Denne Modvillighed viste sig i en
endnu stærkere Grad ved Ankomsten til Flensborg, men
skjondt Overcommnndoen for at forebygge enhver mulig
skadelig Indflydelse llaa Hæren ansaa det for rettest, at
Mandskabet overførte s til Kjøbenhavn, ble, ' Sagen dog
ved Krigsministerens Nærværelse i Flensborg afgjort
derhen, at det skulde have sit Forblivende ved den en
gang tagne Bestemmel se. Det skal endnu tilføjes, at
14l\fand, som ligeud havde vægret sig ved at afmarchere
fra Sønderborg, bleve arresterede der og ved Krigsrets
dom af 27de August tilkjendte alvorlige Straffe,
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Mand, ankom den Bde August til Slesvig. og der
mødte Officerer fra de paagjældende Batailloner for at
udtage de Folk, do troede at kunne stole paa : af
l 2te lette Bataillon beholdtes kun nogle faa Mand, af
10de lette og l3de Linie-Bataillon derimod en større
Del. Det tilovers blevne Mandskab blev dirigeret til
Fredericia, hvor det blev indlemmet i det der værende
6te Depotcompagni, hvorimod det der værende 7de
Depotcompagni blev beordret til at afgaae til Slesvig
By, idet det· dog paa Marchen derhen i Haderslev og
Aabenraa skulde efterlade henholdsvis 50 og 30 Mand
til Afløsning af Detachementerne dersteds. Efter
Ankomsten til Slesvig blev dette Compagni sidst i
August opløst, og Befalingsmænd og Menige fordelte
blandt Hærens Afdelinger, hvilket ogsaa skete med
l4de, 15de og 16de Depotcompagni, der, som vi
senere nærme) e skulle see, bleve dragne fra Femern.
Vi vende os nu atter til selve Krigsbegivenhederne
og da navnlig først til de Begivenheder, som i de
nærmeste Dage efter Slaget havde fundet Sted paa
Hærens højre og venstre Fløj

Til Hollingsted var der den 27de Juli om Mor- O••æltello ar

genen efter Overcommandoens Ordre afgaaet et De_Ho~~I~:"j:~I~·n

tachement, bestaaende af lste og 4de Compagni af
lsto Heserve-Jægercorps og l Deling af 5te Dragon-
Regiment, under Commando af Capitain Arntz, hvem
det var paalagt indtil videre at holde denne By besat
og udsende langt udgaaende Patrouiller i vestlig og
sydlig Retning. Efter at have afsøgt Ellingsted og
Morgenstern ankom Detachementet K!. 11

/ 2 om Efter-
middagen til Hollingsted, hvorfra kort efter Patrouiller
udsendtes mod Ostenfeld , Wolde og Gross Reide,
gjennem hvilke man erfarede, at Fjenden ikke siden den
25de Juli havde ladet sig see i disse Byer, Qg at og-
saa Husum og Frederikstad skulde være ubesatte af
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Fjenden. Foran Wolde fandtes 2 c. 400 Alen bag
hinanden liggende, 10-12 Fod høje Forskandsninger,
hvoraf den nordligste val' forsynet med en Palissade
port j efter hvad man bragte i Erfaring, vare disse
Værker, til hvis Bygning- udelukkende civile Folk fra
Husum og Omegn vare blevne anvendte, paabegyndte
for faa Dage siden og først fuldendte den 26de om
Aftenen. En Sløjfning af Brystværnene skjennedes at
ville udkræve en ikke ringe Tid og en temmelig bety
delig Arbejdskraft, hvorfor Patrouillen indskrænkede
sig til at bortskaffe Palissadeporten, ligesom der ogsaa
medtoges en forefunden Beholdning af Arbejdsredskaber.
Den 28de Juli befalede Overcommandoen i Henhold
til en Indstilling desangaaende fra Iste Division, at
Besætningen i Hollingsted skulde detachere en Styrke
for ved Beboernes Hjælp at ødelægge de ved Wolde
forefundne Forskandsninger, samt at alle Broer over
Trenen og Heide Aa skulde arrangeres saaledes, at de
i paakommende Tilfælde strax kunde afbrydes, men
dog holdes brugbare til offensive Foretagenderj med
Hensyn til sidstnævnte Foranstaltning skal dog bemærkes,
at et blandt Beboerne af Hollingsted verserende Rygte om,
at Oberst v. d. 'I'ann skulde være afgaaet fra den
fjendlige Hovedstyrke med et Commando af 4000
Mand uden at man vidste hvorhen, foranledigede, at
ikkun Broerne ved Holtingsted og ved Sylvested bleve
arrangerede som befalet, hvorimod Broerne ved 'I'reja
og N. for denne By samt Broen ved Klein Reide
fuldstændigt bleve afbrudte. Expeditionen til Wolde
skulde efter Divisionens Befaling udføres den 29de
om Formiddagen af den i Hollingsted værende Dragon
deling, i hvis Sted CapitainArntz, saalænge Expeditionen
stod paa, erholdt tildelt en Deling Husarer. En Cavaleri
patrouille, der om Morgenen ganske tidligt var bleven
Bendt frem mod Wolde, havde imidlertid fundet den
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nærmeste Forskandsning besat og var bloven modtaget
med Skud derfra. Skjøndt hverken denne eller en
senere udsendt Patrouille havde kunnet skaffe nogen
nærmere Oplysning angaaende denne Besætnings Stør
relse eller Natur, antog Capitain Arntz dog, at en Ca
valeriafdeling under de givne Forhold ikke vilde være
i Stand til at udrette Noget uden Hjælp af Infanteri,
og da han ved at afgive den dertil fornødne Styrke
frygtede for at svække Hollingsteds Besætning mere
end tilraadeligt, besluttede han foreløbigt at opsætte
Espeditionen og afvente nærmere Ordre fra Divisionen.
Denne befalede Capitainen indtil videre at indskrænke
sig til en Observation af den fjendlige Styrke, og at
ban, hvis ban blev angrebet af en overlegen Fjende,
langsomt skulde trække sig tilbage paa Skovby, men
da Divisionen antog, at Fjendens Besættelse af Wolde
muligen kunde være skeet for at maskere en Bevægelse
mod Vest, tog den tillige Anledning til at benstille
til Overcommandoen, om det ikke vilde være hensigts
mæssigt den følgende Dags Morgen at lade en større
Styrke f. Ex. l Bataillon med 2 Kanoner afgaae til
Wolde for at kaste Fjenden tilbage fra dette Punkt.
Overcommandoen bifaldt, at Expeditionen foretoges dog
kun som en Recognoscering, der med største Forsigtighed
skulde gaae frem over Hollingsted og Dæmningen ved
Bringe, der skulde holdes stærkt besat, til henimod
Wolde j den henledede tillige Divisionens Opmærksom
hed paa Muligheden af, at Fjenden med en større
Styrke kunde staae ved Krop. Udførelsen af Recog
nosceringen blev af Divisionen overdraget til Major
Wilster med l ste Jægercorps og 2 Kanoner af 2det
Batteri (Schultz), idet det betegnedes ham som Re
cognosceringens Formaal at søge at erfare, med hvilken
Styrke Fjenden stod ved Wolde, samt, hvis denne var
svag, at kaste ham ud af denne By og dernæst ved
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Assistance af lndvaanerne at lade de opførte Forskands
ninger demolere j det antydedes tillige, at Detache
mentet i Hollingsted vilde kunne understøtte Recogno
sceringscommandoet i det Mindste ved at afgive Husar
delingen og ved Besættelsen af Dæmningen ved Bunge,

Reeogno- Den 30te Kl. 41/ 2 om Morgenen afmarcherede
I.erlnl! mod • •

Wolde den 30teMaJor Wilster med l ste Jægercorps og 2 Kanoner af
Juli. 2det Batteri (Schultz) under Lieutenant J. C. Blom

fra Bivouaken ved Nykro over Skovby, Hysby og Elling
sted til Holliogsted, hvorfra han efter nogen Tids Op
hold og eftur af Detachementet at være bleven for
stærket med l Compagni og nogle Cavalerister fort
satte Marchen mod Bnnge: ved Dæmningen foran denne
By efterlodes Artilleridelingen under behørig Bedæk
ning. Ved de Oplysninger, Major Wilster havde erholdt
af Capitain Arntz angaaende de fjendlige Skandsers
Beskaffenhed, og ved en nærmere Undersøgelse af de
locale Forhold, kom Majoren snart til Erkjendelse af,
at den fjendlige Stilling baade paa Grund af Skand
sernes Beliggenhed og den saa godt som alene til
Vejen indskrænkede Tilgang, var meget stærk, og at
et Angreb paa den, selvom Besætningen var svag,
maatte medføre et ikke ringe Tab. At udsætte sig
derfor ansaa Majoren ikke tilraadeligt, da han dels
tvivlede om, at han vilde finde Tid eller have til
strækkelige Kræfter til at ødelægge Forskandsningerne,
naar han samtidigt skulde hævde Byens Besiddelse
og for at sikkre sin Retraite tillige holde Dæmningen
ved Bunge besat, dels maatte befrygte, at Commandoet,
hvis det under Arbejdet blev angrebet af en overlegen
Fjende og tvunget til at gaae tilbage, paa Grund af
Terrainforholdene vilde blive udsat for at lide et Tab,
der aldeles ikke vilde staae i Forhold til det vundne
Udbyttej paa nogen væsenlig Assistance fra Beboernes
Side ved Arbejdet troede Major Wilster ikke at kunne
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gjøre Regning, da de for Størstedelen kun bestode af
gamle Mænd, Kvinder og Børn. Af de anførte Grunde
besluttede Majoren at indskrænke sig til en Allarmering
af Fjenden for om muligt derved at faae et Begreb
om hans Styrke. Da Commandoet henad Middagstid
nærmede sig Wolde, saaes Fjenden at signalisere fra
den tæt .ø. for Byen liggende Møllebakke, og endnu
før Commandoet var kommet paa Skudvidde, aabnedes
Ilden af det fjendlige Infanteri saavel fra Skandsen som
fra en fra denne i østlig Retning løbende Grøft; Efter
i en halv Timestid at have ladet et fremsendt Com
pagni besvare denne Ild og ladet de 2 Kanoner paa
en Afstand af c. 1200 Alen afgive 28 Kugleskud mod
Forskandsningerne, gav Major Wilster Ordre til Re
traite. Hverken Hecognosceringscommandoet eller den
fjendlige Besætning, der, som senere nærmere vil blive
omtalt, bestod af henimod 1/ 2 Compagni af det slesvig
holstenske ]ste Jægercorps, led nogetsomhelst Tab.
Henimod Aften indtraf Major Wilster med sit Com
mando atter i Bivouaken ved Nykro.

Nogen bestemt Oplysning om Fjendens Styrke ved
Wolde var det ved Rccognosceringen ikke lykkedes at
erholde, men gjennem en Bonde erholdt ]ste Division
Efterretning om, at en slesvig-holstensk Afdeling af
omtrent l Bataillons Størrelse den 28de var ankommen
pr. Dampskib til Sfiderstapel og derfra afmarcheret til
Wolde, ligesom den fra Detachementet i Hollingsted
erholdt Melding om, at en dansksindet Mand, der var
udsendt til Ostenfeld, havde afgivet den Beretning, at
Egnen om denne By og Husum rel endnu ikke var
besat, men at der den ]ste August ventedes fjendlige
Tropper. Til at gjøre noget Forslag om et yderligere
Forsøg paa at komme i Besiddelse af Wolde, ansaa
Divisionen sig ikke foranlediget, saa meget mindre som
dette Punkt under Hærens daværende Stilling neppe
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vilde kunne holdes besat, men paa Grund af den sted
fundne, fjendlige TroppevægeIse vesterpaa tog den An
ledning til at foreslaae Overcommandoen, at den for at
opnaae en større Sikkerhed for højre Flanke skulde lade
Stillingen ved HolIingsted forstærke ved nogle mindre,
fortificatoriske Anlæg og forøge Besætningen dersteds til
mindst l Bataillon med 4 Kanoner; det anbefaledes lige
ledes at etablere en fast Post iSylvested, bestaaende
af 1 Compagni og 1 Deling Cavaleri, der stadigt skulde
patrouillere til 'I'reja, Grøft, Solbroog Jydbæk for at sikkre
sig mod enhver Flankedemonstration fra Fjendens Side.

Overcommandoen gik tildels ind paa dette For
slag. Under l ste August fik Heservecavaleriet Ordre
til at besætte Sylvested med et Detachement, som skulde

~'orokJelligc h Id Ob ' t 'T . 'd' b tFo rauatuttn tn - o e en servationspos l reja, og samt! Igt es em-
Iler for nlolkkrc , d

højre ~'Inn~c, tes det, at Reservecavalenet, el' den foregaaende Dag
havde erholdt Befaling til at forlægge sin Bivouak
stilling fra Hysby til Afsnittet V. for Bustrup Teich
i Nærheden af Vejen fra .Friederichsberg til Danne
virke, istedetfor skulde bivouakere paa et passende
Punkt mellem Skovby og Lyrskov ; Broerne ved Bol
lingsted og Engbro befaledes afbrudte. Den 2den
August erholdt l ste Division Befaling til at forstærke
Stillingen ved Hollingsted ved nogle mindre, fortifica
toriske Anlæg og at forstærke Besætningen dersteds med
endnu l Compagni samt til at detachere l Compagni
som fast Besætning i Sylvested for i Forening med den
der allerede posterede Cavaleristyrke at bestride Sik
kerhedstjenesten mod V,; det betydedes derimod Divi
sionen, at Artilleri foreløbigt ikke vilde være at an
vende ved disse Punkters Besætning. Som Følge af
disse Befalinger afgik l Deling af 5te Dragon-Regi
ment den 2den August om Morgenen til Sylvested, og
den følgende Dag indtraf ligeledes der 3die Compagni
af 7de Linie-Bataillon under Lieutenant Hammer; en
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mindre Cavaleriafdeling blev skudt frem til Treja. Til
Hollingsted afgik den 3die August om Morgenen 2det
Oompagni af 1ste Reserve-Jægereorps, og samtidigt
overtog Major Bonnez Commandoen over det saaledes
forstærkede Detachement. De fortificatoriske Arbejder
dersteds, der forel.øbigt indskrænkede sig til Anlæget
af nogle Løbegrave og Skytsemplacements, lod Divi
sionen strax efter paabegynde, men paa Grund af en
ved Operationerne indtraadt Standsning bleve de først
færdige i Midten af Maaneden i senere bleve disse An
læg fuldstændiggjorte ved Feltingenieurdetachementets
Foranstaltning. Mindre PatrouilIer mest af Cavaleri
udsendtes dagligt mod Holm, Wolde, Borm og Gross
Heide: den 5te og tite August bleve de mod Wolde
udsendte Patrouiller beskudte af Fjenden, hvorved de
hver Gang fik en Hest skudt. Ogsaa Vest paa ud
sendtes Patrouiller, saaledes den 2den August om Efter
middagen til Ostenfeld, Oldersbek, Winnert og Lehm
siek, den 4de og 5te August til Ostenfeld, uden at man
dog nogetsteds stødte paa Fjenden.

De Efterretninger, Overcommandoen erholdt om
Fjendens Bevægelser vesterpaa dels gjennem disse Pa
trouiller, dels ad anden Vej, vare dog i det Hele taget
temmelig usikkre. Den først omtalte Patrouille havde
sanledes bragt Efterretning om, at smaa, fJendlige Cava
leripatrouiller af og til havde vist sig' i Lehmsiek og
Winnert, og at Frederikstad skulde være besat, Husum
derimod ikke. Den den 4de til Ostenfeld udsendte Pa
trouilIe havde berettet, at en større, fjendlig Patrouille den
foregaaendeDag havde været i denne By, og at Skovene ved
Winnert skulde være besatte af Fjenden. Samme Dag
indberettedes fra Detachementet i Sylvested, at der efter
Udsagn af en i Treja anholdt Beboer af Vester Orsted
den 3die August havde været 2 Vogne med fjendlige
Jægere og et lille Cavalericommando i denne By. De
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Patrouiller, der i den Anledning den 5te om Morgenen
bleve udsendte fra Cavaleriposteringen ved Treja og fra
Hollingsted henholdsvis til Vester Orsted og Ostenfeld,
bragte ingen Efterretning om Fjenden. Derimod ind
løb der til Overcommandoen den 5te August sent om
Aftenen følgende Meddelelse fra ]ste Division: -Ifølge
Indberetning fra Detachementet i HoIIingsted af Dags
Eftermiddag KJ. 6 har Dragondetachementet i Treja
tilmeldt samme, at det fra en dansksindet Skolelærer
i Orsted har erholdt Underretning om, at Insurgenterne
have besat Husum med en betydelig Styrke af alle
Vaabenarter. Tiden fol' denne Besættelse er ej an
given.« Ved Affattelsen af denne Meddelelse maa
imidlertid en Forvexling af Dagen have fundet Sted,
idet den refererede sig til en Melding fra Detachementet
i HoIIingsted af 4de August KJ. 6 Eftermiddag. Som
den var, blev den af særlig Betydning, idet den, som
vi senere skulle see, bevirkede en væsenlig Forandring
i de af Overcommandoen for den 6te August trufne
Dispositioner. -

Til Mysunde val' der om Natten til den 26de
Juli fra Hovedqvarteret blevet afsendt en Ordonnants for
at søge Oberst Krabbe, der antoges at være rykket
frem til Færgestedet dersteds, men denne Ordonnants,
der om l\lorgenen m. henimod 4 ankom til Brodersby,
havde ingen danske Tropper truffet der og havde der
for af Sognefogeden ladet sig give et Bevis for, at han
havde været i Byen. Paa Meldingen herom beordrede
Overcommandoen strax )sle Division at foranstalte, at
et Commando af 2 Batailloner og 1/ 2 Escadron (af Re
servecavalerist) afgik Nord om Slien til Mysunde for
at afløse Oberst Krabbe, forsaavidt som han i Mellem
tiden maatte have besat dette Pas, hvornæst Obersten
selv med sin Styrke skulde gaae frem til Overgangs
stedet ved Stubbe, idet han dog skulde lade sit Batteri
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F l d f
r: B•• æUellen af

blive tilbage ved Mysunde. Som ø ge era armar- My.uode den

cherede Oberstlieutenant la Cour om Morgenen Kl. 7 26de Joll.

fra Bivouaken ved Skovby med 6le Reserve-Bataillon
og 4de Forstærknings- Bataillon samt 1/1 Escadron af
5te Dragon-Regiment til Passet ved Mysunde, som han
ved sin Ankomst Kl. 3 om Eftermiddagen endnu fandt
ubesat, og hvorfra han afsendte en Ordonnants til
Nybøl for at overbringe Oberst Krabbe en Afskrift af
den modtagne Ordre. Allerede tidligt om Morgenen
havde Oberst Krabbe ladet den ved Tolk bivouakerende
10de lette Bataillon, hvem en mindre Cavaleriafdeling
var bleven tildelt, fremsende et Recognosceringscom-
mando til Mysunde Færgested, hvilket ved sin Tilbage-
komst op ad Formiddagen havde bragt Melding om,
at intet Fjendligt var opdaget, at Broen var afbrudt
og Færgen sænket ved den modsatte Bred, hvor der
dog laa endel mindre Fartøjer. Et lignende Commando,
der noget senere af den nævnte Bataillon var blevet
udsendt i østlig Retning over Tvede mod Løjt, havde
heller ikke opdaget noget Fjendligt, og efter Alt at
dømme maatte det antages, at Terrainet N. for Slien
var blevet ganske rømmet af Fjenden. Den den fore-
gaaende Aften modtagne Ordre fra General de Meza
gik vel ud paa, at Oberst Krabbes Corps skulde for-
følge og observere den imod Mysunde retirerende Fjende,
men da dette paa Grund af Forholdene ikke var kom-
met til Udførelse, og ingen Befaling eller Meddelelse
senere var modtagen, der kunde være en Rettesnor for
Corpsets Bevægelser, ansaaOberst Krabbedet rigtigst fore-
løbigt at lade sit Corps forblive i sin Bivouakstilling for der
at afvente nærmere Ordre. En saadan Ordre indløb
ogsaa fra General de Meza hen paa Eftermiddagen,
endnu forinden Oberst Krabbe havde modtaget Med-
delelsen fra Oberstlieutenant la Cour, og lod paa, at
Obersten med sin Styrke skulde besætte Passet ved
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Mysunde, da Overcommandoen havde taget en forandret
Bestemmelse med Hensyn til det Oberstlieutenant la
Cour underlagte Commando. Som Følge deraf brød
Oberst Krabbes Hovedstyrke op mod Passet ved My
sunde, hvor den ankom K!. omtrent 9 om Aftenen og
midlertidigt belagde Brodersby, hvor Stabsqvarteret toges,
samt Goltoft og Hestoft; lOde lette Bataillon og de 2
Kanoner samt Ingenieurafdelingen forbleve Natten over
i Tolk (l Compagni i Vedelspang), og 1 Compagni af
4de Linie-Bataillon var blevet detacheret for at be
vogte Overgangsstedet ved Stubbe. De af l ste Bri
gades Afdelinger, der den 25de havde henhort til 2den
Divisions Hovedreserve, nemlig 1ste Reserve-Bataillon
og 2det og 4de Compagni af 3die Reserve-Bataillon,
indtraf ved Mysunde om Natten til den 27 de.

Den forandrede Bestemmelse, der af Overcem
mandoen var tagen med Hensyn til det Oberstlieute
nant la Cour underlagte Commando, og hvorom Oberst
lieutenanten erholdt Underretning den 27 de KJ. 4 om
Morgenen, gik ud paa, at Oommandoet, hvem 1 Deling

Expedltlon til af l ste Batteri (Lumholtz) blev attacheret, den nævnte
I,oppel denZ71lcDags Morgen skulde bryde op fra Mysunde for at fore-

-3010 Juli.
tage en Expedition langs Sliens nordlige Bred til
Kappel, Oberstlieutenanten erholdt det Hverv at paa
lægge Beboerne ufortøvet at afsende alle Fartøjer af
ethvert Slags enten til Sliminde eller i Tilfælde af
Modvind til Slesvig samt at betyde dem, at Fartøjerne,
naar Befalingen ikke blev efterkommet, vilde blive
brændte eller paa anden Maade tilintetgjorte, en Be
faling, der ogsaa skulde communiceres paa den sydlige
Bred af Slien. Fra Kappel skulde Oberstlieutenanten
sætte sig i Forbindelse med de ved Sliminde statio
nerede Skibe af Marinen og anmode dem om at over
tage Bevogtningen af de der samlede Fartojer, og det blev
desuden paalagt Oberstlieutenanten at indhente Efter-
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retninger om Fjenden, at arrestere de Beboere, som i
Gjerningen viste et fjendligt Sindelag samt at lade sig
udlevere alle Vaaben, som Beboerne maatte være i Be
siddelse af, og at aflevere dem i Slesvig. Efter endt
Hverv skulde Commandoet, der selv vilde have at serge
for sin Forplejning ved Reqvisitioner, retournere til l ste
Division og paa Tilbagevejen tilintetgjere de Fartøjer,
for hvis Vedkommende Befalingen ikke var bleven efter
kommet. - Efter at have udstedt 2 Bekjendtgjerelser,
der ved tvende paalidelige Færgefolk bleve kund
gjorte for Beboerne langs Sliens Bredder saavel indtil
Maesholm som i Veseby og Holm l afmarcherede
Oberstlieutenant la Cour Kl. 8 Formiddag ad den nær
meste Vej langs Slien, idet han lod 1 Officer med 2
bevæbnede Baade følge ad Fjorden i Højde med Com
mandoet for at overbringe alle de Fartøjer, der maatte
forefindes paa Slien, den anførte Befaling. • Marchen
gik kun langsomt, da man ansaa det nødvendigt nøj
agtigt at afsøge Egnen, og først KI. omtrent 10 om
låftenen indtraf Commandoet i Arnæs, hvor det, efterat
Forposter vare udstillede, og en Cavaleripatrouille ud
sendt til Kappel for at erfare, om dette Punkt var
besat fra Marinen, indtog et Cantonnement for Natten.
Efterat l Compagni var blevet efterladt i Arnæs, af
marcheredes den 28de Kl. 9 om Formiddagen til Kap
pel, der fra den foregaaende Dag holdtes besat med
~O Mand af Soldatesquen fra Fregatten Havfruen
under Commando af Marinelieutenant Gjødesen, som
af Commandeurcapitain Bille var bleven stationeret ber
med en Kanonhead. Oberstlieutenant la Cour, der
lod sit Comrnando indtage et Cantonnement dels i
Byen, dels paa Gaarden Dortmark og Forposter udstille
i en Halvcirkel om Byen med begge Fløje stettede til
Slien, havde om Eftermiddagen en Conference med den
imidlertid indtrufneCommandeurcapitain Bille, der lovede
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at ville lade Færgerne ved Aroæs og Kappel bugsere
til Sliminde ved en Dampbaad og paatog sig Bevogt
ningen af de derhen dirigerede Fartøjer. Hvad Folke
stemningen angaaer i den Egn, Commandoet havde
passeret, da var det vel tydeligt at skjønne, at Be
boerne vare stærkt bearbejdede for Oprørets Sag, men
de syntes dog med Længsel at imødesee en Ende paa
Krigen, og Ingen blev truffet, som i Gjerningen viste
et fjendligt Sindelag. Dog forekom det, som om en
fjendlig Stemning var' mere fremherskende i Kappel,
og ved Kanonbaadens Opsejling den foregaaende Dag
var del' fra en Mølle i Egnen N. for Kappel blevet
rettet Geværskud mod den, hvilke dog strax ophørte, da
et Granatskud blev affyret mod Møllen j denne var
senere paa Lieutenant Gjedesens Foranstaltning bleven
afsøgt, men det havde ikke kunnet algjeres med Be
stemthed, hvem der havde affyret Skuddene. Af Vaa
ben fandtes i det Hele taget ikkun et ringe Antal j

de vare for Kappels Vedkommende allerede blevne af
leverede til Marinen, medens de øvrige afleveredes til
Commandantskabet i Slesvig. De Efterretninger, man
allerede ved Mysunde havde erholdt fra Beboerne paa
Sliens sydlige Bred, gik ud paa, at der ikke befandt
sig noget Fjendligt i den nærmeste Egn, og at Fjen
den ogsaa efter Forlydende skulde have forladt Ekern
førde, og disse FJfterretninger vare under den senere
Marche yderligere blevne bekræftede. Den 29de af
marcherede Commandoet over Grødesby, hvor Compag
niet fra Amæs atter stødte til, for at indtage et Can
tonnement i Kjus og Ulnæs, og den følgende Dag fort
fattes Marchen dels over Brodersby og Kalleby, dels
over Thorsted til Skaleby og derfra atter samlet til
Slesvig, hvorfra de respective Afdelinger dirigeredes til
de for dem bestemte Bivouaker. Fra . Mysunde havde
Oberstlieutenant la Cour ladet en Baad med l Officer
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19 noget Mandskab roe ad Slien til Slesvig for at op
age alle Fartøjer paa denne Del af Slien og føre dem
il den nævnte Byj et ikke ringeAntal Fartøjer var iøvrigt
ioldt tilbage af lste Brigade ved Mysunde for at an
rendes til Bygningen af en Skibsbro.

Den ovenfor nævnte Brigade, der havde taget sit
;tabsqvarter i Mysunde Færgegaard, havde imidlertidForeløbfg. For-anstaltaln!!.r til
len 27de ved den retablerede Trækfærge ladet overføreslkkrlng ar My-

.il den sydlige Side at' Slien de 2 Compagnier af 3di~s~~~~~';'r1~.
Reserve-Bataillon under Commando af Major S. Krieger, mO~ø~:~rD.

ivoraf det ene anvendtes til fortificatoriske Arbejder,
ivis Bestemmelse dog kun foreløbigt var at sikkre In-
anteriet, der skulde udsende langt udgaaende Patrouiller,
)gsaa navnlig hen imod Ekernførde. Brigadens øvrige
3tyrke var disloceret i Brodersby, Goltoft, Geel, Geelby-
iolt og Skolderup med 1 Compagni detacheret mod
Dvergangsstedet ved Stubbe; 2 Compagnier af 10de
ette Bataillon forbleve dog endnu denne Dag i Tolk
19 Vedelspang. Da Brigaden ansaa det meget ønske-
igt, om Skibsbroen kunde blive retableret, blev det
Iverdraget Ingenieurcapitain Thulstrup at foretage de
'orberedende Arbejder, ligesom Brigaden ogsaa gjorde
le fornødne Skridt for at erholde det dertil nødvendige
~ntal Fartøjer. Ved en Recognoscering, som om Efter-
niddagen foretoges henimod Ekernførde, og med hvil-
ren Oberst Krabbe selv fulgte, erfarede man, at denne
By var forladt af Fjenden, hvorfor Fremrykningen fort-
iattes til selve Byen, hvis nærmeste Indgang besattes
ned det for Ilaanden værende ringe Antal Dragoner.
Her overbragtes der Oberst Krabbe en Skrivelse fra den
if Forbunds-Centralcommissionen ansatte Chef for den

Ekernførde Havn liggende Fregat Gefion *) og Com-

*) Fra tydsk Side kaldtes Fregatten ikke længer Gcfion,
men Ekemforde.

47
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mandeuren for en ombord værende, preussisk Troppe
afdeling, hvori de protesterede mod ethvert Angreb pal
den det tydske Forbund som Ejendom tilhørende Fregai
og erklærede, at de i Tilfælde af et Angreb vilde for
svare sig til det Yderste og før vilde tilintetgjøre Skibe'
end overgive det i andre Hænder. Oberst Krabbe:
Melding om det Passerede, hvori han tillige udbad si!
Ordre, om Brigaden skulde indtage en Bivouakstillin]
udenfor Byen, krydsedes af en Ordre fra Overromman
doen, hvorefter det paalagdes Brigaden den 28de Juli a
lade Major Neergaard med 4de Linie-Bataillon, 4 Ka
noner af Reserveartilleriet og l Escadron af Reserve 
cavaleriet, hvilke sidste vare blevne dirigerede til My
sunde, foretage en Expedition til Ekernforde for a
besætte denne By, saafremt de modtagne Efterretninge
om, at den var forladt af Fjenden, maatte stadfæst:
sig. Efterat Byen var besat, skulde alle Vaaben af
fordres Beboerne, og de Personer, som i Gjerninger
viste sig fjendlige, arresteres; Tropperne vilde være a
forpleje ved Reqvisition. Der skulde derhos drages Om
sorg for Anlæget af nogle Forskandsninger paa de vig
tigste Punkter og for de fjendlige Værkers Demolering
ligesom ogsaa Forbindelsen med den danske Escadn
skulde soges tilvejebragt. Ved Commandoets From
rykning vilde Brigaden have at besætte Byerne Kosel
Holm og Kokkendorf med i Alt l Bataillon, der skuld.
forblive der indtil nærmere Ordre, hvorhos Brigaden u
al Kraft skulde søge at befæste Mysunde Færgested Ol
retablere Skibsbroen , i hvilken sidste Henseende de
var paalagt Søofficeren ved Hovedqvarteret, Capitain
lieutenant C. N. Wulff, at conferere med Brigaden. Saa
snart Befæstningerne vare anlagte og Broen var færdig
skulde Brigaden lægge en Styrke af indtil 2 Bataillone
i Mysunde By og ved langt udgaaende Patrouiller Ol
stadig Forbindelse med Major Neergaard søge at sikkn
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Jesætningen i Ekernførde. Ved at oversende denne
lrdre til Brigaden havde 2den Division tilføjet, at In
;enieurcapitain Owesen vilde følge med Expeditionen for
Forening med Major Neergaard og Capitain 'I'hulstrup

t gjøre Udkast til de Forskandsninger , som skulde
nlægges ved Ekernførde, men at han efter endt Hverv
kulde retournere til Divisionen, og Udførelsen af Be
:estningen overdrages Capitain Thulstrup; ligeledes blev
.et paalagt Brigaden at udsende langt udgaaende Pa
rouilIer fra Holm over Wolfskrug og over Hummelfeld
åod Hiitten samt fra Kokkendorf over Ø'sterby og Syd
m Vindeby Nor til Ekernførde og hertil anvende 1/ 2

:scadron af 4de Dragon-Regiment, der fremdeles stil
Ides til Brigadens Raadighed, hvorimod Regimentets
vrige Styrke skulde afgaae til Divisionen.

I Henhold til den givne Ordre besatte Major
feergaard med 4de Linie-Bataillon, l ste Escadron afBesmttel.en nC

te Dragon-Regiment og 4 Kanoner af 2det BatteriEkerncsrde den
l:l 28de Juli.

3chultz) *) den 28de Kl. 12 1/ 2 Eftermiddag Ekern-
irde uden at stode paa nogen Modstand. Forposter
(Isattes S. for Byen, og Patrouillering foretoges i en
f atand af 112 Mil fra Byen; om Fjenden erfarede man,
~ han havde concentreret en Styrke ved Sehested.
ed Commandoets Ankomst vare endnu ingen af vore
'rlogsskibe ankomne, et Par Timer senere indtraf imid
irtid Corvetten Najaden og Dampskibet Hekla, med
vilke Major Neergaard strax satte sig i Forbindelse.
[ed Hensyn til Befæstningen troede man, som senere
ærmere vil blive omtalt, at maatte indskrænke sig til
.nlæget af nogle Lynetter paa de S. for Byen liggende

*) Kanonerne afløstes den Bdie August af 4 Kanoner af
Iste Batteri (Lumholtz) under Capitain Schau, da Batte
rict Schultz den 29de atter var overgaaet til 1ste Divi
sion og af denne attacheret 3dic Brigade.

47*
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Højder samt nogle Forsvarspalissaderinger m. m. i selve
Byen, og Arbejdet paa disse tog sin Begyndelse den
31 te Juli med en daglig Arbejdsstyrke af 1 Compagni
og 50 - .15O Matroser, Bonder og Daglejere foruden
en fra Mysunde ankommen Afdeling Ingenieurer.

En særlig Opgave blev i den nærmeste Tid stillet
Major Neergaard med Hensyn til Fregatten Gefion.
Som det vil erindres, havde den danske Regjering af
givet den Erklæring til det preussiske Cabinet, at der
ikke vilde bestride det tydske Forbunds fulde og frit
Ejendoms- og Dispositionsret over Fregatten, saasnarl
dette Forbund havde ratificeret Fredstractaten af 2der
Juli. Denne Ratification var imidlertid, som vi senen
nærmere skulle see, stødt paa Vanskeligheder, og Krigs
ministeren, der under Marineminister Zahrtmanns Syg
dom tillige havde overtaget Dennes Functioner, havdr
derfor under 29de Juli meddelt saavel Overcomman
doen som Escadrechefen, at Gefion, saalænge indti
Ratificationerne maatte blive udvexlede, skulde betrag
tes som neutral i strængeste Forstand, og at det der·
for ikke maatte tillades, ·at Fregatten førte tydsk elle
preussisk Flag, Det befaledes endvidere, at ethvert Sam
qvem mellem Skibet og Land skulde ophøre, at de
ikke maatte tillades Nogen af Skibets Besætning unde
nogetsomhelst Paaskud at komme i Irand og helle
ikke Nogensomhelst, være sig dansk eller fremme
Undersaat, at gaae ombord paa Skibet, og at til del
Ende Kysten om Fregattens Leje omhyggeligt skuld
bevogtes. Al Tilførsel af Levnetsmidler til Skibe
skulde skee ved militair Foranstaltning gjennem Plads
commandantskabet, og al Correspondance fra og t i
Skibet maatte kun foregaae ved uforseglede Breve o
skulde ligeledes passere Pladscommandantskabet. DeFor
handlinger, som paa Grund af denne Ordre fandt Ste
navnlig mellem Commandeurcapitain Bille og den Højst
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commanderende paa Fregatten, ville senere blive om
talte under Marinens Virksomhed, her skal endnu kun
anføres l at selve Bevogtningen af Gefion overtoges af
Capitain G. A. Falkenberg, der med 140 Mand af Sol
Iatesquen paa Orlogsskibene landsattes i Ekernførde og
besatte den nordre By og Bro.

Samtidigt med, at Ekernfarde blev besat, havde
Oberst Krabbe ladet 3die Jægercorps indtage en For
poststilling med 11/ 4 Compagni ved Holm, der tillige
holdt Dyrvad besat, l Compagni ved Kokkendorf og l
ved Snap Mølle, medens 3: 4 Compagni af Corpset for
blev i Reserve V. for Bulsø i Tjenesten som Forpost
commandeur overtoges af Capitain Magius af Bdie Jæger
corps, Arbejdet paa Skibsbroen , ved hvilket det af
Fjenden efterladte, tidligere benyttede Materiel kom til
Anvendelse, blev drevet med Kraft under Medvirkning
af Marinelieutenant A. Krieger, der med 2 Kanon
joller var ankommen til Mysunde, og fuldendtes den
29de om Aftenen, hvornæst 2 af Brigadens Batailloner
henlagdes til og S. for Mysunde. Den Stilling, de
Oberst Krabbe underlagte Tropper saaledes havde ind
taget, forekom bam imidlertid mindre hensigtsmæssig,
da det stadigt stod at befrygte, at Fjenden ved at rette
et "alvorligt Angreb over Kokkendorf mod Mysunde i
høj Grad vilae vanskeliggjere, endog umuliggjøre den i
Ekernfarde værende Besætnings Retraite mod sidst
nævnte Punkt, en Omstændighed, der ogsaa havde be
væget Major Neergaard til fra den, 29de om Morgenen
at lade 2 af sine Compagnier med 2 Kanoner og 3i4

Escadron indtage en Stilling ved Grasholt N. V. for
Ekernførde. Efter indhentet, bøjere Bemyndigelse lod Ilte Brigade

indtaR'er en
Oberst Krabbe derfor den 30te om Morgenen 11/ 4 Ba-rremlkudt sen-

taillon udstille Forposter i en Linie over Holm, Geteby,lIDgk:::or~Ok.

Hummelfeld og -Østerby til Westertbal, l Compagni
forblive ved Mysunde til Bevogtning af Broen og ind-
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tog med sin øvrige Styrke, 2 Batailloner, Batteriet o~

1/ 2 Escadron, en Bivouakstilling N. for Kokkendorf; i
denne sidste Stilling forstærkedes han den følgende Dag
med 1/2 Escadron, som han efter Aftale med MajOl

Neergaard drog til sig fra Ekernførde. For endmere
at sikkre Besætningen i Ekernførde havde Oberst Krabbe
dog tillige foreslaaet, at dens Retraite eventuelt skulde
dirigeres paa Kappel, hvor en Skibsbro i saa Fald
maatte slaaes, en Foranstaltning, der ogsaa blev appro
beret af Overcommandoen og i den første Del af Au
gust bragt til Udførelse ved Hjælp af de Lieutenanl
Krieger underlagte 2 Kanonjoller. der bleve dirigerede
fra Mysunde til Kappel.

Den 3lte Juli om Morgenen viste sig en fjendlig
Cavaleripatrouille, bestaaende af 1 Officer og 8 Mand,
paa Højden S. V. for Osterby: den fjendlige Officer
blev skudt af vore Vedetter, hvorefter Patrouillen strax
trak sig tilbage, efterladende Officerens Lig. Af ell
hos ham forefunden Instrux fremgik det, at Patrouillen
var bleven udsendt fra den i Sehested liggende 2deIl
Escadron af 2det Dragon-Regiment med Ordre til al
rykke frem over Haby og Gross Wittensee til .østerb~

og soge at skaffe Efterretninger om vor Styrke mellen
dette Punkt og Ekernførde. Paa den anden Side lec
vor Besætning i Ekernførde den 2den August et Tab
idet en Patrouille, bestaaende af l Undercorporal og €
Infanterister samt 2 Dragoner, der om Morgenen tid
ligt var udsendt for at afsøge Schnellmarker Holz og
skaffe Underretning om en eventuel Fremrykning a
Fjenden ad Chausseen fra Kiel, ved den østlige Udkant a!
Skoven pludseligt blevoverfaldet af en stærk, fra Frederiks
ort udsendt, fjendlig Jægerpatrouille, der fra Værtahusel
Griiner Jager og de omliggende Indhegninger beskød
den, hvorved I af vore Dragoner blev saaret og den
anden Dragon og 1 Infanterist bleve afskaarne og tagne
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mange. For itide at skaffe Brigaden Underretning om
It muligt, fjendligt Angreb og i det Hele taget Efter
'etninger om Fjendens Stilling, havde Oberst Krabbe
len l ste- August ladet danne et Detachement, bestaa
mde af 20 Infanterister og 10 Cavalerister under Com
nando af Lieutenant Tøxen, der skulde have sit Ud
~angspunkt fra Østerby, paa hvilket Punkt det ogsaa
paakommende Tilfælde nærmest havde at repliere sig,

nen som levrigt skulde være i stadig Bevægelse og
røge at nærme sig Fjenden saa meget som muligt.
.gjennem delte Detachement, der gik frem til Gross
Wittensee, erfarede man, at fjendlige Cavalerivedetter
itode paa Højderne S. for denne By, at der i Klein
Wittensee var en Cavalerifeltvagt, og at Bunge skulde
lære besat baade af Infanteri og Artilleri. Det var Oberst
Krabbes Ønske ogsaa at udsende Detachements, der
{Unde afpatrouillere Vejene til Kiel og Frederiksort,
nen da Besætningen i Ekernførde ikke antoges at
nmne afgive den dertil fornødne Styrke, og den Styrke
if Infanteri, der stod til hans Raadighed, i det Hele
.aget forekom ham for svag i Forhold- til Stillingens
)etydelige Udstrækning, androg Obersten gjentagende
im at maatte erholde tildelt l Bataillon til Forstærk
3ing samt om, at de i Flensborg efterladte 2 Compag
lier af 3die Reserve- Bataillon maatte blive dirigerede
;il ham; ved samme Lejlighed henledede han Opmærksom
leden paa det -Ønskelige i, at Communicationen mellem
Brigaden og Slesvig By kunde finde Sted ad Slesyig
~kernførde hausseen istedetfor over Mysunde, og an
modede derfor om, at en Cavaleriafdeling maatte blive
rendt frem til Esbrem for at patrouillere derfra dels
jl Over Selk, dels til Flekkeby. De 2 Compagnier
if 3die Reserve-Bataillon bleve, som vi have seet, den
Idie August dirigerede fra Flensborg for atter at støde
jl Brigaden! men i de andre Henseender toges Brigadens
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Andragende ikke til Følge, da Overcommandoen dels
ikke ansaa en Frempoussering af Detachements ae
Vejene til Frederiksort og Kiel for bensigtsmæssig
under Hærens daværende Opstilling og dels ikke øn
skede at svække sin Hovedstyrke. I en Skrivelse a
2den August, hvori dette meddeltes, anbefaledes del
tillige 2den Division at indskjærpe Oberst Krabbe O€
Major Neergaard den største Aarvaagenhed og at paa
lægge dem under et alvorligt Angreb af en overleger
Fjende at yde den størst mulige Modstand, der lod si€
forene med en sikker Retraite, hvilken skulde rette:
henholdsvis paa Mysunde og paa Kappel. Det med
deltes tillige, at Bavner vilde blive indrettede for hur
tigt at kunne signalisere et alvorligt Angreb, og a'
Overcommandoen imødesaa en Indberetning fra Obers
Krabbe om, hvorvidt en mere tilbagetrukken Stilling
maatte findes mere hensigtsmæssig, i hvilket Til
fælde Ekernførdes Besætning muligen burde modi
ficeres saaledes, at den hurtigt kunde komme i Sikker
hed, nemlig ved at lade den afgive Kanonerne til Bri
gaden og ved at holde de fornødne Vogne beredte ti
at transportere Infanteriet; Hensynet· til Armeens 0l
1ste Brigades Sikkerhed burde fortrinsvis haves fo
.aje, selvom det maatte medføre en temporair Op,
giveise af Ekernførde, hvor mislig end en saadan i Ol
for sig vilde være. Oberst Krabbes Svar indløb alle
rede den følgende Dag og gik ud paa, at han dels a
Hensyn til det Indtryk, en retrograd Bevægelse vild
gjøre saavel paa Mandskabet som paa Befolkningen, del
paa Grund af, at der ingen videre fordelagtig StillinI
fandtes mellem Kokkendorf og Mysunde, ønskede at for
blive i sin indehavende Stilling, som han efter Sam
raad med sine Bataillonscommandeurer ansaa for til
strækkeligt sikkret ogsaa med Hensyn til Hetraitefor
holdene, navnlig erterat der var foretaget den Foran
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dring, at 2 Compagnier bleve udsatte som Soutien for
Forposterne imellem dem og Brigadens BivouakstiIling.
Hvad Besætningen i Ekernførde angik, da ønskede
Major Neorgaard selv under et alvorligt Angreb at be
holde de ham tildelto 4 Kanoner, som han ikke antog
vilde være til Hinder under en Retraite, og over hvilke
han havde disponeret saaledes, at de 2 Kanoner stode
N. for Byen, medens de 2 andre foreløbigt holdtes S.
for denne.

Som Følge af denne Indberetning lod Overcom
mandoen ] ste Brigade i den nærmeste Tid beholde sin
Stilling uforandret. Communicationen med Slesvig fandt
som hidtil Sted over Mysunde, da Chausseen fra Ekern
førde til Slesvig efter Overcommandoens Tilkjende
giveIse ikke kunde betragtes som aaben for en saadan i
imidlertid var der dog, som vi have seet, ved Foran
staltning af 2den Divisions Forpostcommandaur den
2den August blevet placeret en staaende Cavaleri
patrouille ved Esbrem, der patrouillerede mod Flekkeby,
De fra Brigadens Stilling jevnligt udsendte Patrouiller,
nemlig fra Ekernfarde dels ad Chausseen til Egnen om
Gettorf, dels til Harzhof, Lehmsiek og Gosefeld, fra
Westerthal til FriedensthaI, fra Ø'sterby til Damdorf,
fra Hummelfeld til Htilten og Aschepelog fra Flekkeby
til Egnen om Wolfskrug, stødte i denne Tid kun en
enkelt Gang paa Fjenden, nemlig den 5te August, ved
hvilken Lejlighed en af 3die Jægercorps's 3die Com
pagni til Rutten udsendt Patrouille, bestaaende af l
Jæger og 5 Underjægere, blev opsnappet af en over
Damdorf fremsendt, større Patrouille af den slesvig-hol
stenske 4de Bataillon. De Efterretninger, man paa
denne Fløj yderligere erholdt om Fjenden, indskrænkede
sig til, at der ogsaa stode fjendlige Forposter ved Haby
og Holtsee, og at Frederiksort. efter hvad der berette
iles fra Marinen, skulde være forsynet med meget Skyts,
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at der der var en Besætning af 1000-1200 Mand,
samt at der paa Højderne N. for Fæstningen var an
lagt Forskandsninger. Inden vi atter vende os til
det danske Hovedqvarter, skulle vi endnu omtale For
holdene paa Femern og paa Hertugdømmets Vestkyst,
idet vi her tillige gaae endel længer frem i Tiden.

Paa Femern havde Alt været roligt, naar und-
Forholdeno pun "

Femern. tages, at der den 19de Juh om Eftermiddagen var
vellet endel Skud paa lang Afstand mellem 3 af vore
og de 2 ved Heiligenhafen liggende, fjendlige Kanonbaade,
hvorved en af de fjendlige Kanonbaade fik sit Storsejl
skudt itu, men iøvrigt intet Tab ledes. Enkelte fjend
lige Patrouiller bleve af og til udsendte fra et i Hei
ligenhafen liggende, mindre Jnfanteridetachement til
Femern Sund, og en af disse Patrouiller havde ved en
enkelt Lejlighed løsnet endel Riffelskud mod det for
bipasserende Dampskib Gejser, men fra Heiligenhafen
var der i den Anledning. udgaaet en Baad med en
Parlamentair, som havde gjort en Undskyldning for det
Forefaldne, Allerede den l8de Juli havde Krigsmini
steriet meddelt Commandeuren for Troppestyrken paa
Femern, Major Vogt, at Spørgsmaalet om, hvorvidt
.øen i Fremtiden vilde være at holde besat, vilde
beroe paa Saetatens Anskuelser om Vigtigheden af
denne Position, og at Marineministeriet derfor havde
paalagt Commandeurcapitain Bille efter Conference med
:Majoren og den paa Den værende Ingenieurcapitain
Schovelin at gjøre Indberetning I herom og derved
navnlig angive, hvilken Sestyrke der vilde behøves for
at dække -Øen, hvilke faste Batterier der vilde være
fornødne, og hvormange Landtropper der maatte ansees
fornødne for at holde Øen, naar der toges Hensyn dels
til Stemningen blandt dens lndvaanere, dels til lnsur
genternes mulige Planer og Foretagender. I den An
ledning bavde Major Vogt, endnu inden denne Confe-
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renee fandt Sted, troet at burde henlede Krigsministe
rens Opmærksomhed paa, at det vilde fordre et ikke
ringe Offer fra Landetatens Side, saafremt Femern ved
blivende skulde holdes besat, idet den der værende
Styrke, om den end var stor nok til at holde den in
genlunde venligt sindede Befolkning i Ave, langt fra
var tilstrækkelig til samtidigt dermed at modstaae et
fjendligt Angreb og derfor til det .øjemed betydeligt
maatte forøges; en saadan Troppestyrke vilde imidler
tid neppe finde tilstrækkelige Subsistencemidler paa
.øen, hvor der desuden var Mangel paa Vand og om
Sommermaanederne herskede en Feber, hvoraf allerede
flere af Mandskabet vare blevne angrebne. Den om
talte Conferenee fandt Sted den 25de Juli, og man
blev derved enig om, at saafremt Femern vedblivende
skulde holdes besat, hvad Commandeurcapitain Bille
ubetinget udtalte sig for, da maatte den allerede der
værende Søstyrke vel ansees for tilstrækkelig, men at
der dog, naar man vilde være fuldkommen Herre over
Femern Sund, burde anlægges saadanne faste Batterier
der, at ethvert Forsøg fra Fjendens Side paa at anlægge
lignende Batterier paaden lige overfor liggende holstenske
Kyst kunde forhindres, da Fjenden ellers ved at sætte
sig fast der med overlegent Artilleri vilde kunne jage
vore Skibe ud af Sundet og forbyde enhver Gjennem
fart j til et saadant Batteri besluttede man at foreslaae
overførte til Femern 4 Stykker 24 Pds. Kuglekanoner
og 2 Stykker 84 Pds. Bombekanoner. Hvad Infanteri
styrken angik, da antog Major Vogt i Forening med
Capitain Schovelin, at det vilde være nødvendigt at
forøge den med 2 Batailloner, saa meget mere som
flere af de paa .øen værende Depotcompagnier bestode
af ungt, uerfarent Mandskab og kun daarligt vare for
synede med Befalingsmænd, medens Commandeurcapi
tain Bille, uagtet han holdt det rigtigt, at Styrken
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paa ingen Maade formindskedes, men snarere forøgedes,
dog ikke udtalte sig bestemt i saa Henseende, vel
navnlig fordi han troede at have Grund til at antage,
at Fjenden for Tiden ikke vilde foretage noget Angreb
paa øen.

De af Commandeurcapitain Bille og Major Vogt
angåaende denne Sag afgivne Betænkninger bragte
Krigsministeren til Overcommandoens Kundskab ved
en Skrivelse af 28de Juli, hvori han efter at have ud
talt sine Anskuelser med Hensyn til Øens fremtidige
Besættelse overlod Overcommandoen at afgjøre Spergs
maalet Efter Ministerens Mening kunde Besiddelsen
af Femern kun ansees at være af ringe Vigtighed for
Landetaten, da Den ikke var egnet til at tjene som
Udgangspunkt fol' nogen Landgangsexpedition mod
Fastlandet, eftersom den ikke havde nogen Havn, der
kunde benyttes til Ind- og Udskibning for Expeditio
nen, og Forberedelserne til et saadant Foretagende
derfor vilde medtage saa lang Tid, at Fjenden fik Lej
lighed til itide at imødegaae det. Selvet Angreb paa
Heiligenhafen fol' at bemægtige sig de der liggende 2
fjendlige Kanonbaadø og ødelægge det paa Ben Wer
der værende Batteri, et Foretagende, der fra et politisk
Standpunkt betragtet ikke vilde være uden Betænke
lighed, vilde udfordre en betydelig Styrke, og Udfaldet
vilde ikke være sikkert og Udbyttet forholdsvis ringe.
Da Hæren nu tilmed stod i det sydlige Slesvig. vilde
der altid frembyde sig lettere og fordelagtigere Ud
gangspunkter for flt Angreb paa Holsten, saa at det
ikke vilde være hensigtsmæssigt, at en betydelig Del
af vor Sø- og Landstyrke holdtes bunden til Femern
for at observere den sandsynligvis ringe Styrke, som
Fjenden her vilde anvende j dertil kom endnu, at det
paa Grund af det store Tab, Hæren havde lidt i det
stedfundne Slag, vilde være ønskeligt at opløse de paa
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Femern værende Depotcompagnier og derved søge at
erstatte Afgangen ved Bataillonerne, Skjøndt Mini
steren saaledes antog, at de militaire Grunde talte for
Øens Rømning, troede han dog paa den anden Side
at burde henlede Overcommandoens Opmærksomhed
paa den Indflydelse, denne Rømning vilde kunne udøve
paa Befolkningen, der i saa Fald muligen ikke længer
vilde adlyde den lovlige Regjering, men prøve paa at
gjenindsætte de oprørske Autoriteter, en Eventualitet,
som han mente man dog muligen kunne forebygge
ved at indskjærpe Beboerne, at deres Skibsfart i saa
Fald vilde blive afbrudt, og Øen paalagt en haard
Brandskat. Sluttelig tilkjendegav Ministeren, at saa
fremt Overcommandoen maatte foretrække at holde
.øen besat, da vilde de forlangte 6 Stykker svært
Skyts kunne blive hidsendte fra Als, og Cavaleristyrken
blive noget forøget, hvorimod lnfanteristyrken under
alle Omstændigheder burde indskrænkes til højst 500
-600 Mand. Efterat Overcommandoen havde mod
taget denne Skrivelse, besluttede den, at Femern
skulde rømmes, og at en Proclamation skulde udstedes
til Øens Beboere, men endnu forinden denne Beslut
ning var bleven bragt til Udførelse, ankom Krigsmini
steren, som vi snart nærmere skulle see, til Slesvig
By efter i Ekernførde at have havt en Conference
med Commandeurcapitain Bille, og det blev da be
sluttet, at Femern fremdeles skulde holdes besat.
Under 3die August befalede Ministeren, at de 4 paa
Øen værende 6 Pds. Kanoner skulde forsynes med fuld
Bespænding *) og med Færselsvogne til Befordring af
Mandskabet, at der endvidere skulde overføres til Øen
fra Als eller Fredericia 4 Stykker 24 Pds. Kugle-

*) Disse Kanoner vare hidtil kun bespændte med 2 Heste
pr. Kanon.
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kanoner og 2 Stykker 84 Pds, lette Bombekanoner
med fornødent Betjeningsmandskab, samt at det hele
Artilleri skulde sættes under en Artilleriofficers Com
mando efter Overcommandoens nærmere Bestemmelse i
endvidere befaledes det, at Cavaleristyrken paa Øen
skulde forøges med l Officer, 2 Underofficerer og 30
Dragoner af 4de Dragon-Regiments Depotescadron, og
at 3die og 18de Depotcompagni, completerede hver til
en Styrke af 250 Mand, skulde forblive paa Øen,
hvorimod 14de, l 5de og 16de Depotcompagni skulde
opløses, og Befalingsmænd og Mandskab fordeles iblandt
den active Armees Batailloner. Da Ministeren var
kommen til den Anskuelse, at det vilde være rigtigst,
om Posten som Hojstcommanderende paa Femern blev
overdraget til en Soofficer, som da tillige kunde fore
Commandoen over den ved Øen stationerede, maritime
Styrke, gjorde han samtidigt de fornødne Skridt i saa
Henseende. Efter et paa Ministerens Anmodning af
Commandeurcapitain Bille indgivet Forslag faldt Valget
paa den tidligere Chef for Linieskibet Christian den
8de, Commandeurcapitain F. A. Paludan, der paa
Marineministerens Forestilling af Hs, Majestæt Kongen
under 7de August blev udnævnt til militair Gouverneur
paa Femern med den for denne Stilling fornødne
Myndighed og navnlig med Bemyndigelse til, naar han
skjønnede det fornødent, at erklære Øen i Belejrings
tilstand. Commandeurcapitain Paludan ankom den
Il te August til Femern og overtog den 14de Com
mandoen over Øen, og dersteds indtraf ligeledes Major
Castonier, der var bleven designeret til Næstcomman
derende paa Ben og Commandeur for Landtropperne i
Major Vogt forblev med de 3 til Afgang bestemte
Depotcompagnier endnu foreløbigt paa -Øen, da Over
commandoen havde befalet, at han først skulde af
vente Cavaleridetachementets og Positionsskytsets An-
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komst. Førstnævnte var ankommet den Il te og land
sat paa Kysten ved Putgarden, hvornæst det var blevet
henlagt til de nordligt liggende Landsbyer for at ud
sætte enkelte Strandposter paa den hidtil ubevogtede
Kyststrækning, men Positionsskytset og Størstedelen af
Betjeningsmandskabet, der dels blev afgivet fra det paa
Als værende Reservedepot for den active Armees Ar·
tilleripersonel, dels fra Marinen, ankom først den 21de
August, da man i Sønderborg havde maatte afvente endel
Ammunitions Oversendelse fra Fredericia og Assens; den
som Artilleriofficer paa -Øen beordrede Lieutenant Ha
gerup var ankommen den 15de. Den 23de August
overførtes Major Vogt med de 3 Depotcompagnier til
Flensborg. hvorpaa, som vi have seet, Majoren overtog
Commandoen over 7de Linie-Bataillon, medens Depot
compagnierne i de sidste Dage af August opløstes,
og deres Befalingsmænd og Mandskab fordeltes til
Hærens Afdelinger.

Til Anbringelse af Positionsskytset bleve de 2
ældre c. 1000 Alen .ø. og V. for Færgegaarden
liggende Strandbatterier endel forstærkede og forandrede,
og et nyt Batteri anlagt tæt S•.0. for Færgegaarden ;
l\lonteringen af disse Batterier endtes de sidste Dage
i August. De 4 6 Pds, Kanoner med tilhørende
Færselsvogne bleve derefter posterede de 2 i Burg,
de 2 i Petersdorf for herfra at dirigeres derhen, hvor
det maatte behøves. Af Infanteriet blev 3die Depot
compagni henlagt til Burg, medens Halvdelen af l Bde
Depotcompagni posteredes ved Færgegaarden, og den
øvrige Del af dette Compagni fordeltes til Orth og
Staberhof; af- Cavaleridetachementet henlagdes 20
Dragoner til Bannersdorf og 20 til Petersdorf for at
patrouillere Nord paa, medens den øvrige Styrke for
blev i Burg og forrettede den fornødne Meldings
tjeneste. Som Tilflugtssted for Besætningen, hvis
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Fjenden med overlegen Styrke maatte gjere Landgang
paa Øen, bestemtes efter Omstændigbederne Land
tungerne ved Flygge og Glambeks Mølle, og der blev
derfor paa begge Steder opkastet Brystværn for Ar
tilleri. Samtlige nævnte Arbejder udførtes under Le
delse af Ingenieurcapitain Soliovelin. Af Sestyrken var
det blevet overdraget Dampskibet Hertha, der havde
afløst Gejser, og de 4 Kanonchalouper at forsvare
Kysten fra Færgegaarden til Flygge og de 2 Kanon
joller Burgtiefe, hvor Chalouperne ej kunde komme ind;
en Landingsbro for Kanonbaadene byggedes ved Goldt.
Barkskibet Saga krydsede ·0. for Øen, CorveLten Valkyrien
V. for denne. Alt gik løvrigt sin rolige Gang. De 2 ved
Heiligenbafen liggende, fjendlige Kanonbaade foretoge
i Lobet af August oftere Bevægelser under Sejl uden
for Havnen, men i Heglen ikke udenfor Werderbatte
riets Skudvidde, og kun enkelte Gange vexledes der
Skud imellem dem og voreKanonchaloupør, dog uden 'I'ab
paa nogen af Siderne, saaledes den 13de August, ved
hvilken Lejligbed de fjendlige Kanonbaade strax trak
sig tilbage bag Batteriet, da vore Kanonchalouper roede
frem imod dem. Den 24de August om Formiddagen
kom en Jagt under dansk Flag ind i Femern Sund
Vest fraj i loj Kuling og Strøm blevden forsat nær under
den holstensko Kyst, bvilket bavde til Følge, at den
blev bordet af et Rofartej fra de i Heiligenhafen sta
tionerede Kanonbaade. Jagten blev imidlertid taget
tilbage af Dampskibet Hertha under Capitainlieutenant
Sommer, uagtet Batteriet paa Werder søgte at for
hindre det ved en Beskydning; de 30-40 Skud,
som gjordes mod Dampskibet, naaede dog ikke dette.
Den 5te September foretoge de 2 fjendlige Kanonbaade
en af deres sædvanlige Bevægelser under Sejl og kom
ved denne Lejlighed ud i en Afstand af c. 4000 Alen
fra Batteriet paa Werder. Da vore Kanonchalouper
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samlede sig og roede ud imod dem, trak de sig som
sædvanligt tilbage, men det kom dog forinden til et
mindre Engagement, under hvilket der fra vor Side
blev afgivet nogle og tredive Skud; vore Kanoncha
louper lede intet Tab, hvorimod Fjenden fik 2 Mand
saarede.

At medvirke til Ordenens Gjenoprettelse, afvæbneForholdene paa

Befolkningen og vedligeholde Forbindelsen med Esca_m::rt~~~:~~t.
drillen paa Vestkysten var den Hovedopgave, der var
stillet Detachementet i Tønder. Stemningen blandt
Befolkningen der og i Omegnen navnlig blandt de
frisiske Bønder var i Begyndelsen mindre god, hvortil
de slesvig-holstenske Kanonbaades stadige Nærværelse
i Farvandet ved Højer og Før og et udbredt Rygte
om, at 800 Mand fjendlige Tropper ventedes landsatte
ved Sydvestbjørne, hvor ] 00 Vogne vare tilsagte at
møde til deres Transport Nord paa, vistnok ikke bi-
droge lidet; nogle af Lieutenant Hammer fra Højer i
den Anledning udsendte, paalidelige Folk bragte Efter-
retning om, at de omtalte Vogne virkeligt vare til-
sagte, men at den paatænkte Expedition paa Grund af
indtrufne Omstændigheder dog sandsynligvis ikke vilde
komme til Udførelse. Forskjellige andre Rygter, der
satte ondt Blod, bleve udspredte af ildesindede Be-
boere, saaledes f. Ex'. at det unge, ikke udskrevne
Mandskab blev presset til den danske Hær og Flaade,
at Landboerne ikke kunde risikere at komme ind til
Tønder eller føre deres Producter dertil, og at forskjel-
lige større Uheld skulde være tilstødte den_danske Hær,
ligesom man ogsaa kom til Kundskab om, at Forbin-
delsen med Rendsborg stadigt vedJigeboldtes ved en
Stafetlinie over Husum, Bredsted, Nybøl og Ophusum
og derfra ved forskjellige Personer og til forskjellige
Tider til Tønder. Men da alle Forholdsregler bleve
tagne saavel fra Politiets som fra Detachementets Side for

48
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at opsnappe disse Stafetter, da det lykkedes at paa
gribe flere af Ophavsmændene til de omtalte Rygter,
og da der fra Detachementets Side blev gjort Alt for
at berolige Befolkningen og oplyse den om de verse
rende Rygters Falskhed, bedredes lidt efter lidt Stem
ningen, og der indtraadte efterhaanden roligere og mere
ordnede Forhold. I de første Dage af August over
tog den tidligere Ordonnantsofficer ved Hovedqvarteret,
Lieutenant Grev A. ReventIow Posten som Amtmand
over 'l'onder Amt og Overbestyrelsen af Politiet samt
Administrationen af Staden Tønder, og i den Anled
ning blev det af Overcommandoen paalagt Detache
mentscommandeuren, Capitain Thalbitzer, forsaavidt
Hensynet til Troppestyrkens Sikkerhed tillod det, at
yde Grev ReventIow al muligAssistance og efterkomme
hans Reqvisitioner samt i alle vanskelige Tilfælde at
conferere med ham og meddele ham de Dispositioner,
der maatte ansees for nødvendige med Hensyn til
Troppestyrkens Anvendelse.

De Expeditioner, som Lieutenant Hammer foretog
fra Højer for at afvæbne Friserne, vare stadigt blevne
fortsatte, og paa en af disse, som han den 29de Juli
foretog til Rodenæs, Rosenkrands, Rudbøl og Gade
med 20 Matroser og 8 Jægere, blev en af de værste
Urostiftere i Tønder, Kjøbmand Jacobsen, som havde
søgt Tilflugt i Gudskog, tilfældigvis antruffet og ved
sin egen Skyld og haanende Adfærd haardt saaret.
Da det var blevet meldt, at en Del af Beboerne i
Viding Herred, navnlig i Horsbal Sogn, havde nægtet
at efterkomme de til dem stillede Reqvisitioner paa
Levnetsmidler til Hæren, afsendtes i den Anledning
fra Tønder et Commando paa 50 Mand under Lieutenant
Schou til Horsbøl ; samtidigt afgik Lieutenant Hammer
med 30 Mand til Klangsbel. Det viste sig snart, at
Beboerne ingenlunde vare uvillige til at efterkomme Re-
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[visitlonerne, men at disse ikke vare tilgaaede dem,
,ftersom baade Sognefogeden og Lehnsfogeden i Nykirke
rare flygtedej Lejligheden blev benyttet til at affordre Be
loerne deres Vaaben. Fra Overcommandoen var der
ilevat meddelt Capitain Thalbitzer, at der fra Christian
~lbrechts Kog over Dagebel skulde skee Tilførsel afSlagte
lvæg til Holsten, og blevet paalagt ham at træffe de for
iødne Foranstaltninger for at forebygge dette, og der
ideendtes derfor den 1ste August et Commando fra
rønder under Lieutenant A. Hallas over Klægsbøl,
ilybøl og Dedsbøl til Dagebøl, medens Lieutenant
:lammer samtidigt med et mindre Detachement paa
) Vogne afgik til Embsbøl, Mariekog og Christian
Hbrechts Kog j det viste sig, at Transport af Qvæg
,yd paa ikke havde fundet Sted i de sidste 8 Dage,
nen ogsaa denne Lejlighed blev benyttet til at afvæbne
3eboerne af de nævnte Steder. Den 4de August af
ræbnedes den vanskelige Gudskog, idet Capitain Thal
iitzer med l Division Jægere og nogle Dragoner af
~k fra Tønder og besatte den østlige Side af Gudskogs
strøm fra Basbjerg til Kalebøl og derfra den sydlige
3red af Kalebøl og Bondesgaarde Sø til Vestermalle
lUS, medens Lieutenant Hammer med 32 Mand i 6
3aade afsøgte alle Gaardene paa Halligerne og langs
rysten. Endnu den 7de August udførtes en Expedi
.ion fra Tønder til Lindholm for at afvæbne Befolk
[ingen, samtidigt med at Lieutenant Hammer nøjere
lfsøgte Egnen mellem Embsbøl og Nykirke, men
lermed ophørte efter Grev Reventlows -Ønske disse
~oretagender, og de endnu i Beboernes Værge værende
Zaaben bleve forlangte afleverede ved Opfordring fra
~mtet. Af Vaaben, der saaledes vare fratagne Be
loerne, blev der efterhaanden afleveret til Pladseom
nandantskabet i Flensborg l Jernkanon, over 500 Ge-
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værer og andre Skydevaaben , henved 800 Spyd O!
Pigge samt endel Sabler.

Den 3die August havde Capitain Thalbitzer
Højer havt en Conference med CommandeurcapitaiI
Ellbrecht, der, som i sin Tid nærmere skal blive om
talt, den lste August havde overført den ham under
lagte Infanteristyrke til Sild. Oommandeurcapitainsr
havde ved denne Lejlighed fremhævet det Ønskelige i
at Detachementet foretog en Expedition langs Vest·
kysten over Bredsted til Husum for derved at hindn
Besætningen af de fjendlige Kanonbaade i enhver Cem
munication med Fastlandet. Capitain Thalbitzer havdi
dog ikke troet at kunne gaae ind paa et saadant Fore.
tagende, der vilde medtage flere Dage og fremkald,
en al for stor Adsplittelse af hans i og for sig ring,
Styrke, hvis Hovedformaal var at holde 'I'ønder, ol
Overcommandoen bifaldt ogsaa denne hans AnskuelsE
Den 11 te August. havde imidlertid Lieutenant Hammel
der af Commandeurcapitain Ellbrecht var bleven under
rettet om, at Overførslen af hans Tropper til Før va
nær forestaaende, anseet det hensigtsmæssigt at under
stotte dette Foretagende ved en Diversion til Sydvest
hjorne og Dagebøl, og var derfor med Sterstedele:
af den ham underlagte Styrke afgaaet til førstnævnt
Sted, som han holdt besat til den 13de om Efter
middagen, da. ban retournerede til Højer, efterat Syd
vesthjørne paa hans Opfordring var bleven besat me
1 Underofficer og en halv Snes Jægere, der henhørt
til et Commando paa nogle 50 Mand, med hvilke
Lieutenant Schou paa Foranledning af Grev Revent
low var bleven henlagt til Nybøl paa nogle Dage fo
at hævde den derværende Lehnsfogeds Autoritet. De:
13de henad Aften ankrede i Nærheden af Sydvest
bjørne 2 fjendlige Kanonbaade, der stadigt signalisered
og syntes at ville sende Fartøjer i Land, i hvilke



74.5

Anledning Lieutenant Schou selv afgik til Sydvest
bjørne, medførende derhen yderligere nogle og 20
Mand, men dog den følgende Dags Formiddag retour
nerede til Nybøl, da de omtalte Kanonbaade saavel
som en tredie senere tilkommen havde sat sig under
Sejl Syd paa. Sidstnævnte Dag henimod Aften nær
mede imidlertid en fjendlig Kanonbaad sig atter Syd
:vestbjørne paa Kanonskuds Afstand og rettede en halv
Snes Granat- og Kardæskskud mod vor derværende,
svage Besætning uden dog derved at tilføje den noget
somhelst Tab. Som Følge deraf blev den største Del
af Commandoet i Nybøl om Aftenen atter draget til
Sydvestbjørne, ligesom ogsaa Dagebel blev besat med
1 Underofficer og 20 Mand. som Capitain Thalbitzer
dirigerede derhen fra Tønder for at. hindre den Com
munication, som fandt Sted mellem dette Punkt og
ae fjendlige Kanonbaade; da man antog, at en Land
gang muligt vilde blive forsøgt, dirigeredes endvidere
sent om Aftenen et Commando paa 40 Mand under
Lieutenant Hallas til Nybøl som Repli for Besætnin
gerne i Dageb.øl og Sydvesthjørne, ligesom ogsaa Lieute
nant Hammer efter Capitain Thalbitzers Opfordring den
15de om Morgenen tidligt brød op fra H.øjer mod
Størstedelen af sit Commando for at besætte Terrainet
N. for Sydvesthj.ørne og assistere, hvis en Landgang
maatte blive forsøgt. Et saadant Forsøg skete dog
ikke; den Ulde tidligt om Morgenen nærmede en
fjendlig Kanonbaad sig vel Sydvesthjørne, men da
Lieutenant Schou lod sine Jægere besætte Diget N. for
dette Punkt og med sine Tapriffelskytter beskød Kanon
baaden, trak denne sig tilbage efter at have sendt en
Granat mod vore Skytter, der dog intet Tab lede.
Den 15de om Eftermiddagen retournerede Lieutenant
Hallas med sit Commando til Tønder, men da Lieute
nant Hammer indtrængende anmodede om, at Sydvest-
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bjørne og Dagebel ogsaa fremdeles maatte holdes be
salte, afsendtes Lieutenant Hallas allerede den følgende
Dag atter til Nybøl, hvor han forblev med c. 5O Jæ
gere og nogle Cavalerister, medens Sydvesthjørne og
Dagebal hver holdtes besat af l Underofficer med 13
Jægere og en Dragonordonnants j paa hvert af disse
Steder holdtes Vogne stadigt beredte til Mandskabets
Transport, ligeledes i Tønder for om fornødent hurtigt
at kunne afsende Forstærkning. Da man erholdt Med
delelse om, at der blev tilført de fjendlige Kanonbaade
Proviant over Digerne mellem Borg og Sydvesthjerne,
blev der endvidere noget senere sendt et lille Cavaleri
detachement til Bomhol for at patrouillere langs de
nævnte Diger, medens Commandoet i Højer stadigt
lod patrouillere mellem Borg og Højer. Den nævnte
Bevogtning af Kysten holdtes i Gang indtil 30te Sep
tember, om end i den sidste Tid med en noget for
mindsket Styrke j med Besættelsen af Før trak det
nemlig, som vi senere nærmere skulle see, stadigt ud,
og først den I6de September blev denne .ø besat af
vore Tropper. Elter den I8de August, paa hvilken
Dag en fjendlig Kanonbaad havde nærmet sig Sydvest
bjørne paa en Afstand af c. 1000 Alen og kastet en
Granat og en Druekardæsk mod vor derværende Besæt
ning, skete der ikke nogensornhelst Allarmering her fra
Fjendens Side. Den I5de September var Capitain Thal
bitzer efter Overcommandoens Ordre afmarcheret fra
Tønder med sit Compagni for atter at støde til l ste
Reserve-Jægercorps, efterat ban havde overdraget Plads
commandantskabet til Lieutenant Hallas, til hvis Raa
dighed der foruden Dragondotachementet var blevet stillet
et den 12te September til Tønder ankommet Commando
paa 100 Mand af det i Fredericia henlagte 6te Depot
compagni Vi skulle her endnu tilføje, at da Amts
buset i Tønder havde fundet sig foranlediget til saavel
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paa egne som paa det til samme hørende Distriets
Vegne at fremhæve for Overcommandoen den udmær
kede Maade, paa hvilken Capitain Thalbitzer ved alle
Lejligheder havde ydet Amtet den fornødne Assistance,
og den fortræffelige Disciplin og udmærkede Holdning,
der til enhver Tid var vist af Mandskabet under de
vanskeligste Forhold, paalagde Overcommandoen under
13de September den lste Division ad tjenstlig Vej at
tilkjendegive saavel Capitain Thalbitzer som hans Com
pagni dens særdeles Tilfredshed med og Paaskjønnelse
af det af dem udviste Forhold.

Under 26de Juli havde Overcommandoen sam
tidigt med at indberette, at Hærens Fremrykning fore
løbigt var bleven standset ved Slesvig og Mysunde, ud
talt, at Hæren vel var i fuldkommen kampdygtig Stand,
men at nogen Ro og Hvile dog var højst ønskelig.I,.orhandllnger
D St dsni . H F k . d' mellem Krigs.enne an smug l ærens remry nmg van t ingen- ministeren og
l d K · . , t B'~ Id O b d ikk b d Overeomrnanun e ngsnnms ørens Ila. m an en 1 e av Bdoen med Hen-
kunnet erbolde Statsraadets Bemyndigelse til at lade~fw~r:l;r~~~~:
Hæren angribe Rendsborg eller i alt Fald denne Fæst-nlng er Hæren.
nings N. for Ejderen liggende Udenværker*), saa fast-

*1 Allerede i en Skrivelse af lOde Juli til Conseilspræsi
denten havde Krigsministeren, efter at have henledet
saavel hans som Statsraadets Opmærksomhed paa de
Hindringer og Farer. Bestemmelserne i Fredstractatens
§ 4 vilde kunde medføre for den danske Hærs Opera
tioner, og særligt paa Vanskeligheden af at kunne holde
det sydlige Slesvig besat, saafremt en længere Tid maatte
hengaae , inden det tillodes Hæren at overskride Ejderen
eller angribe Rendsborg, andraget paa , at Hæren maatte
bemyndiges til at angribe de N. for Ejderen liggende
Udenværker af Rendsborg, og ifald Insurgenttropperne
skulde overskride Ejderen og i det Slesvigske modsætte
sig de kongelige Tropper, at det da maatte tillades
Hæren at angribe og om muligt at indtage den nævnte
Fæstning.
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holdt han dog endnu stedse sin Anskuelse om det
Rigtige i, at Hæren med concentreret Styrke burde
fortsætte sin Fremrykning fra Slesvig i sydøstlig Ret
ning for efter at have baseret sig paa Ekernførde, der
skulde gjøres til et Hoveddepot for Hæren, og om
muligt bemægtiget sig Frederiksort at indtage en mere
fremrykket Stilling mod Rendsborg navnlig mellem
Biinstorf og Schirnau, og han havde derfor allerede
den 28de Juli ad telegraphisk Vej tilkjendegivet Over
commandoen, at Ekernførde skulde besættes, saasnart
militaire Grunde tillode det, og ligeledes at Krigsope
rationerne burde fortsættes med yderste Kraft. Inden
disse Depecher modtoges , nemlig den 29de om Af
tenen, var imidlertid Ekernførde bleven besat, og da
Overcommandoen forudsatte, at det navnlig var denne
Operation, Ministeren havde tilsigtet, og i alt. Fald
ansaa det for nødvendigt først at befæste Ekernførde
saaledes, at man kunde holde sig der et Par Dage,
blev en Fremrykning af Hæren indtil videre stillet i
Bero, saameget mere som Overcommandoen efter hvad
vi have seet, ikke troede, at der ved en saadan Frem
rykning vilde opnaaes noget i militair Henseende. Sine
Anskuelser herom fremsatte Overcommandoen for Mini
steren i en Skrivelse af 3Gte Juli, hvoriden dog tillige ud
talte, at Hæren var beredt til en Fremrykningstrax, saa
fremt det af særlige, politiske eller militaireGrunde maatte
ansees nødvendigt, eller Ministeriet bestemt maatte
befale en Fremrykning, uanseet at Befæstningen ved
Ekernførde endnu ikke var udført. Forinden denne
Skrivelse indtraf i Kjøbenhavn, var imidlertid Krigs
ministeren afrejst til Slesvig. Efter ved en Indberetning
fra Overcommandoen af 29de Juli at have erholdt
Efterretning om Ekernførdes Besættelse, men samtidigt
om, at Stillingen ved Slesvig blev forstærket ved Anlæg
af Forskandsninger, og han deraf kunde slutte, at en



749

videre Fremrykning af Hæren foreløbigt ikke var til
sigtet, androg nemlig Krigsministeren i en Indstilling
til Hs, Majestæt Kongen af 3 l te Juli om, at det
maatte tillades ham for en kort Tid at begive sig til
Hæren, da han ansaa sin Nærværelse der for nødven-
di Till d l bl . t * Il d d Krlgamlnlate -19. a e sen ev give ), og a ere e en paa-ren afrejaer til

følgende Nat afrejste Ministeren pr. Dampskib til Ekern- Hæren.

ferde, hvor han ankom den 2den August om Morgenen
tidligt, og hvorfra han efter et kort Ophold og en der
havt Oonferonce med Commandeurcapitain Bille begav
sig til Slesvig By. Endnu samme Dags Eftermiddag
tilskrev han Conseilspræsidenten, at de Oonferencer, han
havde havt med Hærens H.øjstcommanderende, paa det
Evidenteste havde stadfæstet hans Overbevisning om de
store Vanskeligheder, der frembøde sig for Hæren ved
under de givne Betingelser at holde en Stilling i det
sydlige Slesvig. Ligeledes meddelte han Marinemini-
steriet, at de Efterretninger, han ved sin Ankomst til
Slesvig havde modtaget om Tilstanden paa Hertug-
dømmets Vestkyst, gjorde det ønskeligt, at Søstyrken
der jo før jo heller forøgedes, og at Dampskibet Hertha
derfor snarest muligt ønskedes afsendt til Commandeur-
capitain Bille for at underlægges hans Commando iste-
detfor Dampskibet Gejser, der da vilde afgaae til Kjø-

*) Det overdroges samtidigt Generaladjutanten for Land
etaten, General SehølIer , og Generaladjutanten for Sø
etaten, l\Iarineeapitain Irminger under Krigsministerens
Fraværelse under hans Ansvar at forestaae de henholds
vis ved Kri gsministeriet og ved Marineministeriet fore
faldende Forretninger. - Det skal endnu her tilføjes,
at Hs, Maje stæt Kon gen under 10de August tillod Com
mandeur Zahrtmann efter hans derom paa Grund af
Sygdom indgivne Ansøgning at afgive den ham over
dragne Marinemini st er-Portefeuilla og foreløbigt over
dra ge samme til Capitain Irminger.
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benhavn, hvorfra det skulde beordres til Vesterhavet
og underlægges Chefen for Corvetten Flora, .Capitain
van, Doekums Commando. Ministerens Plan om en
Fremrykning af Hæren med concentreret Styrke i syd
østlig Retning stodte imidlertid nu paa afgjort Mod
stand fra Overeommandoens Side. Efterat det var
givet, at vor Hær ikke maatte overskride Ejderen eller
angribe Rendsborg, ansaa don nemlig, som vi have
seet, en saadan Fremrykning for kun lidet hensigts
mæssig, da en Opgivelse af Operationslinien over Sles
vig-Flensborg vilde udsætte on stor 001 af Hertug
dommet, navnlig dettes vestlige Del for fjendlig Be
sættelso og Indflydelse, og da et muligt Uheld vilde
kuune drage saa betænkelige Følger efter sig, at det
moralske Moment, som ene ved en saadan fremad
gaaende Operation begunstigedes, umuligt i sine Virk
ninger vilde komme til at staae i Forhold til Opoffrel
son; dertil kom endnu, at det havde vist sig ved en
af Fellingenieurdetachementet foretagen Undersøgelse,
at Ekernførde ikke egnede sig til Hoveddepot for Hæren
under dens videre Operationer, med mindre man forud
kunde være sikker paa et heldigt Udfald af disse,
eftersom det, naar man blot nogenlunde vilde sikkre
sig mod et fjendligt Angreb saavel fra Nord- som fra
Sydsiden, paa Grund af de loeale Forhold vilde være
nødvendigt at anlægge fortificatoriske Værker i stor Ud
strækning omkring Byen, hvortil der manglede baade
Tid og Arbejdskræfter, og som vilde udkræve en Besæt
ning af mindst 10000-12000 Mand. Maatte saaledes
end Tanken om at benytte Ekernførde som Basis for
en Offensive opgives, nærede Krigsministeren dog ved
blivende den Anskuelse, at en Fremrykning fra vor
Side burde finde Sted, i alt Fald som en Demonstration,
og at man burde tilbyde Fjenden et Slag paa Sles
vigs Grund. Han erkjendte vel, at Fjenden, naar en
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saadan Fremrykning fandt Sted, sandsynligvis vilde gaae
tilbage over Ejderen eller bag Rendsborgs Volde, men
antog, at allerede den Omstændighed, at han saaledes
undgik et Slag, vilde være en Gevinst for os. Over
commandoen fastholdt imidlertid sin Anskuelse om, at
Hærens Hovedstyrke burde forblive i den indtagne Stil
ling, ved hvis Forstærkning ved fortificatoriske Arbejder
den liaabede at kunne frigjøre active Kræfter, der kunde
komme til Anvendelse ikke alene, som allerede skeet,
for at sikkre sig Forbindelsen med Marinen ved Ekern
førde og derved Herredømmet over Svansen og Angel,
men ogsaa for at underkaste sig og befæste den lov
lige Orden i det vestlige Slesvig, hvor Oprørerne endnu
stedse spillede Herrer, et Foretagende, som Regjerings
commissairen for Slesvig indtrængende havde anbefalet
Overcommandoen, og paa hvilket denne ogsaa af mili
taire Grunde mere og mere havde fæstet sin Tanke.
Sine Anskuelser i saa Henseende fremsatte Overcom-n l k I re æn n ng fa
mandoen paa given Foranledning i en Skrivelse til Overcomman-

• •• doen ar 4de An-
Krigsministeren af 4de August, der var saa lydende : gual med Hen-

• • • eyn til Opera-
»Ved Indrykningen l Hertugdømmet SleSVIg er tIonorne

der stillet den danske Armee en dobbelt Opgave: Først
at tilintetgjere lnsurgenternes Hærstyrke, den bevæb-
nede Magt, hvormed den oprørske Regjering er i Stand
til at byde den kongelige Regjering Trods, dernæst at
indsætte i Hertugdømmet de lovlige Autoriteter og at
opretholde og sikkre dem i Udførelsen af deres Func-
tioner.

Efter Slaget ved Isted har den danske Armee
indtåget en Stilling S. for Byen Slesvig ved Danne
virke, medens Insurgenternes årmee er kastet tilbage
til Hertugdømmeta Grændse, bvor den i Nærheden af
Fæstningen Rendsberg har concentreret sin Hovedstyrke.

Det skal i det Følgende undersøges, hvorvidt den
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danske Armee, saaledes som Forholdene for Tiden gjøre
sig gjældende, kan løse den dobbelte Opgave.

For at Insurgenternes Armee kan tilintetgjøres
eller blive slaaet saaledes, at dens Modstandskraft er
brudt, udfordres det, saa længe Hertugdømmet Hol
stens Grund ikke tør betrædes af danske Tropper, at
hin forlader sin Stilling, der dels støtter sig umiddel
bart til Fæstningen Rendsborg, som det ikke er ind
rømmet den danske Armee at maatte belejre, dels til en
forskandset Lejr il cheval af Ejderen, der indeslutter
omtrent lige meget af Hertugdømmet Slesvigs og Hol
stens Grund. At Insurgenterne ville abandonnere denne
Stilling, der tilbyder dem fuldkommen Sikkerhed og
utallige, militaire Fordele, som ingensomhelst anden i
Egnen S. for Dannevirke kan erstatte, er ikke sand
synligt. Som en tilsyneladende 1\1ulighed for, at dette
-Øjemed kan opnaaes, er der tilbage, at den danske
Armee rykker frem og angriber Oprørerne under Rends
borgs Volde; en nærmere Drøftelse af Forholdene viser
imidlertid, at denne Operation under de gunstigste For
udsætninger kun leder til, at Insurgenterne trænges til
bage over Ejderen. overladende vor Armee dens nord
lige Bred og en uholdbar Stilling, som ved den Frihed,
hvormed hin kunde bevæge sig paa Holstens Grund,
er farligt truet i begge Flanker og i Ryggen, ikke at
tale om, at vor Operationslinie ved en mod Rendsborg
fremskudt Stilling, som fordrer vor hele Styrke, lette
ligen vil kunne blive alvorligt foruroliget saavelsom de
Egne af Hertugdømmet, som Fjenden ved at overskride
Ejderen eller Kanalen val' i Stand til i det Mindste paa
kortere Tid at hjemsøge med storre eller mindre Streif
eorpser, Den danske Armees Virksomhed udenfor Rends
borg vilde alene indskrænke sig til at vente et Angreb
i et ugunstigt 'I'errain og under Forhold, eler i alle
strategiske Henseender, navnlig hvad Subsistence, Com-
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municationernes Sikkerhed og det bagved liggende Lands
Beherskelse angaaer, maa kaldes precaire, medens In
surgenterne uforstyrrede kunne disponere over deres
Kræfter ved at vælge deres Operationers Udgangs
punkter snart paa et, snart paa et andet Punkt af
Grændsens 11-12 Mile lange Udstrækning, uden
nogensinde at lade det komme til et afgjørende Slag
med vor Armee.

Det vil derfor ikke staae i den danske Armees
Magt at løse den første Opgave, at tilintetgjøre Insur
genternes Armee, ved at opsøge den ved Rendsborg,
saalænge dens Operationer ere bundne til Hertugdøm
met Slesvigs Grund.

Den er derfor henvist til at løse den anden Op
gave i den sterst mulige Udstrækning.

Et Blik paa Hertugdømmets Grændse og de Dele
af Landet, som ligge denne nærmest, er tilstrækkeligt
til at overbevise om, at dets sikkrede Occupation mod
en Fjende, der bar en kampdygtig Styrke som den,
Insurgenterne kunne disponere over, kun kan udgaae
fra en Centralstilling ved Dannevirke, en Stilling, der
af Naturen er skikket til et kraftigt Forsvar, og som
med sine taktiske Fortrin fremfor en hvilkensomhelst
Stilling i Hertugdømmet forener alle for Armeens
Sikkerhed og Subsistence nødvendige strategiske Betin
gelser.

Fra denne Stilling vil Armeen med 2 Flanke
corpser, det ene med Ekernferde, det andet i Afsnittet
bag Trenen ved Schwabsted, og understøttet af en
Escadre i Ejdermundingen, kunne beherske og sikkre
hele Hertugdømmet med Undtagelse af et Belte ved
Grændsen, der i det Højeste indbefatter Egnen S. for
Sorgen og Dånischwold, uden at exponeres for et større
Tab eller endog et Nederlag, og denne Stilling ansees
det for en strategisk Nødvendighed at indtage, indtil
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Hertugdømmet staaer aabent for Armeens Operationer,
eller andre gunstige Conjuncturer for dens Fremrykning
indtræde.u

Skjøndt Krigsministeren, som vi have seet, lige-
Krlgominiele. '"

rene AnokuellerSOm Overcommandoen tilfulde erkjendte, hvilke mang-
med Henoyn till' Id' H' d . d till d . . V' l' OffOperatlollomo. JO ige ID nnger er s I e e sIg I ejen ror en en-

sive fra Hærens Side, og at ethvert Forsøg paa i
Sydslesvig at tilføje Jnsurgenthæren et Tab, som kunde
bringe Kampen sin Afgjorelse nær, sandsynligvis vilde
strande paa den sikkre Retraite, som det holstenske
Gebets Ukrænkelighed skjænkede Fjenden, samstemmede
han dog ikke med Overcommandoen, naar den af disse
Grunde troede at burde indskrænke sig til at søge at løse
den Opgave, at holde den størst mulige Del af Slesvig
besat og der at gjenoprette og hævde Hs, Majestæt
Kongens Autoritet og de retmæssige Forhold, og navn
lig ikke forsaavidt den vilde iværksætte dette ved De
tachering af de 2 Flankecorpser. Ved at lade Hæren
overspænde en saa lang Linie vilde nemlig efter hans
Formening disse Flankecorpser være altfor exponerede
lige overfor en Fjende. for hvem det maatte være af
yderste Vigtighed at erhverve en eller anden, selv den
ubetydeligste Fordel over den danske Hær for derved
at gjenoprette Troppernes Mod og Tillid, og selvom
vor Hær vilde kunne holde sin Stilling, saalænge det
gunstige Vejrlig tillod en Bivouakering, saa troede han
dog, at det, saasnart vedholdende Regn eller kolde
Nætter indtraf, vilde blive nødvendigt at opgive denne
Stilling, naar man ikke vilde see Hæren opreven af Syg
domme. Naar Ministeren desuagtet ikke paa en be
stemtere Maade modsatte sig den tilsigtede Detachering
i vestlig Retning, da synes en i al Fald stærkt med
virkende Grund hertil at have været den, at Commandeur
capitainerne Ellbrecht og Bille i Skrivelser henholdsvis
til Overcommandoen og Ministeren havde fremhævet det
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højst -Ønskelige i Husums og Tønnings Besættelse af
danske Tropper for derved at hindre de ved Vester
havsøerne værende, fjendlige Fartøjers Communication
med Fastlandet og Adgang til Ejderen. Men endnu
stedse søgte dog Ministeren at bevæge Overcomman
doen til samtidigt at lade Hærens Hovedstyrke gjøre
en Fremrykning mod Syd eller i alt Fald lade den
foretage en større Recognoscering. De uheldige For
hold, under hvilke Hæren var stillet lige overfor den
den givne Opgave, optog i det Hele taget i meget høj
Grad Ministerens Tanke, og efter forskjellige forelig
gende Udtalelser at dømme synes det næsten, som om
han ikke vilde have tillagt de politiske Betænkeligheder
med Hensyn til et Angreb paa Rendsborg og en Over
skridelse af den holstenske Grændse nogen særlig stor
Vægt, saafremt Overcommandoen maatte have bestemt
sig til et saadant Skridt, og navnlig ikke naar en
noget talrigere Hær havde staaet til vor Raadighed.
Sine Bekymringer med Hensyn til den hele Situation
meddelte Ministeren General Schaller i Skrivelser af
4de og 6te August, idet han tilstillede ham den af
Overcommandoen afgivne Betænkning og endel af ham
dertil knyttede Bemærkninger med Anmodning om at
bringe saavel disse som selve Betænkningen til Conseils
præsidentens Kundskab. Han fremhævede særligt, af
hvilken uberegnelig Vigtighed det var for vore miIi
taire Operationer, at det snart kom til en Afgjørelse
af, hvorvidt det tydske Forbund vilde intervenere i Hol
sten eller ikke, og at vor Hær snart erholdt Frihed til
at operere. Et Felttog mod Insurgenterne, der ikke
havde Rendsborgs Indtagelse eller Ødelæggelse for -Øje
og ikke opnaaede dette Resultat, vilde efter hans Mening
være spildt for os, men dette Maal vilde med hver
Dag blive vanskeligere og, naar den snart forestaaende
ugunstige Aarstid indtraf, umuligt at naae, Den mo-
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ralske Virkning af Slaget ved lsted antog han saa be
tydelig, at det neppe var at vente, at Insurgenthæren
endnu engang vilde vise en saadan Modstand, naar
den snart kunde blive angrebet paany; men denne
Virkning vilde tabe sig for hver Dag, der gik hen,
ligesom ogsaa den numeriske Ulighed i de overfor hin
anden staaende Hæres Styrke, som ved Felttogets Aab
ning var tilstede, snart vilde forsvinde, idet Insurgent
hæren dagligt erholdt Forstærkning af nye Kræfter baade
personelle og materielle fra mange Egne af Tydskland,
medens vor Hær foreløbigt ikke vilde kunne vente at
see de lidte Tab af Befalingsmænd og Mandskab er
stattede.

De Efterretninger, der indtil den 5te August
fra forskjellig Side vare indlabne til Overcommandoen
angaaende Fjenden, gik i sine Hovedtræk ud paa, at
den fjendlige Hovedstyrke var concentreret i og om
Rendsborg med Forposter i en Linie fra Sehested over
Bunge, Klein Wittensee, Stentenmtihle og Sorgbrtick,
og at der som Besætning i det sydlige Slesvig vestlig
for Rendsberg stod c. 2000 Mand, der boldt Frede
rikstad, SUderstapelog navnlig Wolde besat. Skjøndt
man bavde Grund til at ansee disse Efterretninger for
i det Væsenlige paalidelige, troede dog Overcommandoen
iigeoverfor Krigsministerens stadige Tilskyndelser at
maatte bøje sig saa vidt, at den besluttede samtidigt
med Afsendelsen af et Flankecorps Vest paa at lade
Hærens Hovedstyrke foretage en Recognoscering ben-

Ordre til en imod Rendsborg. Ordren til denne Recognoscering,
olor lfeeOllno- d d d 5t A t Eft idd .eoerlng den Glo er u gaves en e ugus om l' ermi agen, og J

Augult. hvilken Anledning de forskjellige Troppeafdelinger er
holdt udleveret en E:x.traportion til at medføres, vaj
sao. lydende:

»Imorgen tidligt RI. 4 rykker Armeen frem ti
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en stor Recognoscering, saaledes som i det Efterfølgende
bliver befalet.

Den 3die Brigade, som indtil videre udgaaer af
den taktiske Forbindelse med den lste Armee-Division,
detacheres mod Vest efter de Instructioner, som nær
mere ville blive Brigadens Commandeur meddelte.
Brigaden tildeles fra 1ste Division l Deling Ingenieurer,
fra Feltingenieurdetachementet et Brotrain og fra Re
servecavaleriet 1 fuldtallig Escadron. Med Brigaden
følger desuden Batteriet Glahn, hvorimod Batteriet
Schultz forbliver ved Divisionen.

Ovennævnte Recognoscering udføres saaledes:
Den Ilte Brigade (med Undtagelse af 2den For

stærknings- Bataillon, som forbliver i Slesvig) med l
Batteri, 1 Ingenieurdeling og det 4de Dragon-Regi
ment rykker frem over Over Selk ad Vejen til Sten
henmulile.

Den 4de Brigade med l Batteri rykker efter som
Reserve og tager Stilling ved Gross og Klein Breken
dorf tilligemed 3 Batterier af Reserveartilleriet

Den 6te Brigade med l Batteri, l Ingenieur
deling og Gardehusar-Divisionen rykker frem ad
Obausseen mod Sorghriick.

ileservecavaleriet følger denne Bevægelse og vil
benytte de sig tilbydende Lejligheder til at gaae frem
foran Brigaden for at kaste det fjendlige Cavaleri, som
maatte vise sig.

Af den ]ste Brigade forbliver den 4de Bataillon
i Ekernførde, Resten af Brigaden rykker frem over
Ø'sterby mod Damdorf.

Efterat den 4de Brigade er ankommen i Stillingen
ved Brekendorf, hvilket Tidspunkt fastsættes til K!. 8
Formiddag, trænger den 5te Brigade frem til Stenten
muhle og over Friedrichshof til Bistensee og frem-

49
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pousserer herfra en Styrke til Becognoacerina mod
Duvensted, Moor, Biinstorf og Bunge.

Den Gte Brigade foretager et Angreb mod Sorg
briick Passet; skulde det lettelig lade sig forcere,
sendes ogsaa herfra Recognosceringsafdelinger og en
Cavaleristyrke af Reservecavaleriet frem mod Lohe og
Ahrensted.

Den 1ste Brigade udsender fra sin Stilling ved
DamdorfRecognosceringsafdelinger mod Bistensee, Bunge
og Klein Wittensee, medens den sikkrer sin venstre
Flanke ved Patrouilleringer.

Forbindelsen mellem de 3 forskjellige Colonner
søges vedligeholdt, og hyppige Meldinger sendes den
commanderende General, som vil opholde sig paa
Vejen til Stentenmiihle mellem den 5te og 4de Brigade.

Naar Recognosceringen er endt, hvilket antages
at være K!. 4 Eftermiddag, vil Tilbagegangen til de
respective Stillinger ved Slesvig være at foretage saa
ledes, at Colonnerne mod Sorgbriick og Stentenmiihle
holde sig i Højde med hinanden og, naar ingen anden
Befaling gives, indtræffe ved Dannevirke KJ. omtrent
8 Aften.

Den lste Brigade udfører sin Tilbagegang uaf
hængigt af disse Colonner, dog tiltrædes den samtidigt
med disses.

Den 2den Brigade forbliver under Recognosce
ringen i Stillingen ved Slesvig og besætter tilligemed
den tilbageværende Del af Reserveartilleriet Dannevirke.

Under denne Recognoscering ledes Colonnernes
Bevægelser paa Vejen til Stentenmiihle af General de
Meza, og paa Chausseen af General Moltke.

Bagage- og Ammunitionsvoiturerne ligesom Tor
nystrene efterlades under Bevogtning i Bivouakerne
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ved Slesvig"), hvorimod Tornysterammunitionen med
føres' i Bredposerna

Paa Chausseen og Vejen til Stentenmuhle i c.
1/2 Mils Afstand bag Colonnerne følger en Vognpark
under Befaling af Traincommandeuren, hvorfra paa
Reqvisition af Brigaderne eller Ambulancerne de til de
Saaredes Transport behøvende Vogne kunne reqvireres,
naar den havende første Forsyning med Vogne ikke
tilstrækker« .

Krogh.

Samme Dag modtog Oberst Schepelern fra Over-J~~~~cC~~~Il~~"
commandoen nedenstaaende daen til Obe,"t

Schepelcrnl
CO'P".

Instruction

for det til Egnen af Schwabsted detacherede Corps.
»Det Obersten underlagte Corps, som bestaaer af

den Bdie Infanteri- Brigade, Batteriet Glahn, l Es
cadron af Reservecavaleriet, 1 Deling Ingenieurer og
et Brotrain, afgaaer den 6te August KJ. 4 Morgen
fra Bivouakerne ved Slesvig.

Dets Marche dirigeres over Hollingsted til Osten
feld. Her indhentes Efterretninger om Fjenden, og
den videre Fremmarche sikkres med tilbørligt Hensyn
til de indkommende Oplysninger j det bemærkes, at
indtil de sidste Dage kun Landskabet Stapelholm og
Byen Frederikstad have været besatte af Fjenden med
et mindre Corps.

Naar ingen betydeligere, fjendlig Styrke har vist
sig i og i Egnen af Husum eller nordligere, rykker
Corpset frem over Winnert til Lehmsiek, hvor det

*) Denne Bestemmelse blev dog ved en senere Befaling
forandret saaledes, at Infanteriets og Artilleriets Ammu
nitionsvoiturer under Becognosceringen skulde følge de
respective Afdelinger i c. 112 Mils Afstaud .

49*
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tager en concentreret Stilling og forbliver i Bivouak.
Fra denne Stilling udsendes imidlertid strax Comman
doer til Schwabsted og alle andre Færgesteder over
Trenen ; Overgangene bevogtes, og om muligt renses
Trenen strax for alle Baade og Fartøjer. Disse lægges
op paa den nordlige Bred eller gieres ubrugelige.
Den næste Morgen besættes Frederikstad, og foretages
strax de til Byens Forsvar hensigtsmæssigste Befæst
ningsarbejder. - Ved Freilerikstad, findes Trenens
Sluser, som i Tilfælde af, at Trenen fra Schwabsted
til Hollingstod og dens Bredder her ere for let passable
for Fjenden, blive at benytte saalodes, at en Inondation
tilvejebringes.

Fra Stillingen ved Lehmsiek detacheres ligeledes
et Commando til Husum, som imidlertid ikke forbliver
her længer end, indtil Lovlighed og Orden er tilveje
bragt; derimod ville større PatrouiIler saavel til Husum
som til de større Byer af Ejdersted, som ligge inden
for den Omkreds, som Corpset efter Omstændighederne
ansecr det for tilraadeIigt at udstrække sig til, være
at udsende, i hvilket Øjemed Corpset vil kunne reqvi
røre Vogne til Troppernes Befordring. - Det er on
skeligt, at Tønning besættes med en lille Styrke, dog
vil det ikke paahvilo Corpset som en Pligt; derimod
maa, anasnart danske Skibe løbe ind i Ejdennundingen,
Forbindelsen med disse og en mulig Samvirken med
dem være at tilvejebringe.

Skulde Ejdersted mod Forventning blive Udgangs
punktet for truende, fjendlige Operationer, da kan
Corpset benytte sig af en Gjennemstikning af Digerne
S. for Husum for at dække sin Stilling ved Lehmsiek.

Med Hensyn til Befolkningen vil Corpset iagttage
den Regel, at dens fuldstændige Afvæbning finder Sted,
hvor dets forskjellige Afdelinger komme frem, men
kun at foretage Arrestationer, hvor enten et fjendligl
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Sindelag viser sig i Gjerningen, eller Corpsets Sikker
hed fordrer det. - løvrigt ville de forskjellige Pro
clamationer, hvoraf endel hoslagt følge, være at
udbrede.

Corpset vil sørge for sin Subsistence ved Reqvi
sitioner i Overensstemmelse med den Intendants For
slag, som medgives Corpset. - En daglig Rapport
til Hovedqvarteret vil Corpset sende til Detachementet
i Hollingsted, som vil have at besørge den ufortøvet
videre.

Angaaende de Modificationer, som Corpset nnseer
det for nødvendigt at foretage efter at have gjort sig
fuldkommen bekjendt med Terrainet og Forholdene,
imadesses sammes Forslag. - Den Hovedopgave,
Oorpset derved vil have for .øje, er:

l. at tilbagevise Fjenden ved et Angreb,
2. at udelukke ham fra Hertugdømmet N. for Ejder

mundingen og Trenen og om muligt fra Land
skabet Stapelholm og

3. samtidigt hermed at drage Omsorg for sin egen
sanvelsom Armeens Sikkerhed.
Med Hensyn til det 3die Punkt vil Corpset i Til

fælde af, at et Angreb udføres af Fjenden mod Slesvig,
have at operere i hans Ryg og Flanke, hvorved samme
nærmest henvises til Passene ved Treja og Sylvested •.

Krogh.

Endvidere tilstilledes der Oberst Schepelern en
Afskrift af en Skrivelse fra Gehejmeconferentsraad
Tillisch til Overcommandoen, hvori .ønskeligheden af
Husums snarlige Besættelse af danske Tropper frem
hævedes dels for at de derværende oprørske Embeds
mænd, navnlig forhenværende Amtmand Kaup, Land
foged Adler, Amtsforvalter Setzer og Borgmester Thom
sen, kunde blive paagrebne og Bortførelsen af Oppe-
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børselsregistre og Pantebøger m. m. forhindret, dels for
at endel Arrestanter der i Byen, som alene vare blevne
anholdte paa Grund af deres loyale Sindelag, kunde
blive befriede. Endelig bleve ved Dagsbefalingen af
5te August Oberstlieutenant Helgesen og den i Frede
rikstad fødte Capitain Hoffmann af 5te Forstærknings
Bataillon paa Grund af deres nøje Kjendskab til Vester
egnen interimistisk attacherede 3die Brigade.

Til Chefen for Corvetten Flora, Capitain van
Dockum, afsendte Krigsministeren den 5te August fra
Slesvig en Skrivelse, hvori han næst efter at under
rette ham om 3die Brigades Detachering Vest paa og
Gejsers Afsendelse til Vesterhavet paalagde ham snarest
muligt at sætte sig i Forbindelse med den Hojst
commanderende i Husum og med ham træffe Aftale
om en Expedition til 'I'enning fol' om muligt at af
skjære de ved Vesterhavsøerne værende, fjendlige Far
tøjer fra Ejderen, hvorved det dog ikke maatte tabes
af Sigte, at det var meget tvivlsomt, om et saa fjernt
Punkt som Tønning fremtidigt kunde holdes besat.

Alle Forberedelser i Anledning af de befalede
Bevægelser den 6te vare allerede trufne, de fornødne
Befalinger og Dispositioner udgivne, da indtraf sent
om Aftenen til Hovedqvarteret den allerede tidligere
omtalte Meddelelse fra lste Division om, at en bety
delig, fjendlig Styrke af alle Vaabenarter skulde have
besat Husum. Overcommandoen, der antog, at et
Angreb paa vor Stilling muligen kunde være tilsigtet
af Fjenden den følgende Dag, besluttede under disse

Den berniede Forhold at contramandøre Recognosceringen, men dog
rl~:~~~~:~:~_at fastholde Detacheringen af det Oberst Schepelern
:~~~ll -) F~:,:underlagte Corps om end efter en noget forandret

struetlnn til Plan. I de Ordrer som tilgik Afdelingerne angaaende
Oberst Behope- ,

lems Corpe Contramanderingen af Reeognosceringen, blev det paa-
lagt dem dog at møde til den fastsatte Tid paa deres



763

Allarmpladser, hvor de skulde forblive under Gevær
indtil nærmere Ordre, og ved hvilken Lejlighed den
af Krigsministeren udstedte, tidligere anførte Procla
mation i Anledning af Slaget ved Isted skulde oplæses
for dem. 3die Brigade tilstilledes nedenståaende Be
faling:

»I Forbindelse med den store Recognoscerings
Contramandering, som er foranlediget ved den Efter
retning, at en betydeligere, fjendlig Styrke af alle
Vaabenarter skal have besat Husum, meddeles herved
Brigaden Befaling til at dirigere sin Marche Kl. 4
Morgen over Sylvested og Treja, ved hvilket sidstnævnte
Sted Efterretninger maa indhentes og derefter den
videre Fremgang indrettes.

Til Hollingsted ville herfra afgaae 2 Batailloner og
4 Kanoner, af hvilke den ene Bataillon (lste For
stærknings-Bataillon) forbliver ved Hollingsted med 2
Kanoner, medens dette Punkts Besætning og den 4de
Forstærknings-Bataillon med 2 Kanoner under ,Com
mando af Major Bonnez rykke frem til Ostenfeld.

Med Hensyn til Cooperationen af denne Styrke
med den 3die Brigade underlægges den Oberst Sche
pelerns Overcommando. Naar Fjendens Styrke tillader
det, vil det paaligge den 3die Brigade, understøttet
af Commandoet i Ostenfeld, at opsøge og angribe ham
og derefter handle efter den tidligere Instruction.

Saasnart den Major Bonnez underlagte Styrke
kan undværes, sendes den tilbage til Brigaden.

Efter Befaling
Flensborg.

1ste Brigade blev averteret om, at et Angreb
paa den venstre Fløj ' den 6te kunde være muligt, og
det blev derfor paalagt den ved Patrouiller at søge at
erholde Underretning om Fjendens Nærmelse. Forsaa-
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vidt et alvorligt Angreb skulde blive foretaget af
Fjenden, beordredes Brigaden til ved Ildsignaler og
samtidigt ved skriftlig Melding at underrette Over
commandoen derom for at en Forstærkning, som
holdtes rede, strax kunde afgaae til Assistance.

Reservecavaleriet endelig blev det paalagt at ud
sende større Recognosceringspatrouiller KI. 4 Morgen
fra Stillingen ved Dannevirke i sydvestlig, sydlig og
sydøstlig Retning.

3die BrlgadeB Til den befalede Tid satte 3die Brigade sig i
ACmørehe ve- b d T· d t l'BlerpBøj _ min_Marc e mo reja; e er dog Jorst paa et senere
dre Recogeo- p k f F tilli t o k II f l.ccrlnger aC Hr . un t a l rems l mgen, a VI nærmere s u e ø ge

.er.oanalerlet denne Brigades Operationer og ville faae at see bvor-don 610 AugeBt. '
ledes det allerede den 7de August lykkedes den at
sætte sig fast i Frederikstad og efterhaanden at gjøre
sig til Herre over det sydvestlige Slesvig, idet vi fore
løbigt endnu ville dvæle ved de i Centrum forefaldende
Begivenheder og tillige kaste et Blik paa Forholdene
ved den fjendlige Hær, - I Henhold til den Reserve
cavaleriet givne Ordre rykkede 2den Escadron af 3die
Dragon-Regiment under Ritmester F. Bauditz den 6te
August K!. 4 om Morgenen ud af Bivouakeu ved Lyr
skov for over Lille Dannevirke og Krop at gaae frem
mod Tetenhusen og Sorgbriick, medens Halvdelen af
samme Regiments 4de Escadron under Ritmester
Heramb og den anden Halvdel af denne Escadron
under LieutenantBeck samtidigt rykkede frem henholdsvis
over Over SelkogBrekendorf mod Ahlefeld, Langbergog
Ramstorf og over Klein Reide og Friedricbsanbau til
Klein Bennebek og derfra mod Alt Bennebek og Borm.
Ved Krop havde samme Dag tidligt om Morgenen et
Sammenstød fundet Sted mellem en fjendlig Cavaleri
patrouilIe og nogle FIanqueurer af en af Lieutenant
Trepka commanderet Deling af 6te Dragon-Regiments
3die Escadron, der som henhørende til den for denne
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Dag til 2den Division afgivne Piketescadron var bleven
sendt frem mod Krop og Kropperbuscb. Delingen, der
ved denne Lejlighed led et Tab af l menig Dragon,
som blev taget til Fange, og mistede 2 Heste, var,
ofterat den fjendlige Patrouille var kastet, forbleven en
Timestid i Stilling foran Kropperbusch men var da
gaaet tilbage til Mielberg Kro. Da Ritmester Bauditz
naaede i Højde med denne Kro, sendte han l Deling
frem over Krop mod Friedrichswiese og l Deling over
Kropperbusch mod Ileidbunge. medens han selv med
de 2 andre Delinger fulgte efter til Krop, hvor han
lod dem forblive som Soutien. Ved Kropperbusch traf
Delingen paa fjendlige Flanqueurer, der imidlertid trak
sig tilbage ligesom ogsaa en foran Ileidbunge staaeude,
fjendlig Cavalerivedetkjæde og en mindre Infanteri
patrouille, men da en fjendlig Escadron kort efter
rykkede frem ad Chausseen, gik Delingen svagt for
fulgt tilbage til Kropperbusch og replierede sig
dernæst paa den i Krop staaende halve Escadron j den
mod Friedrichswiese sendte Deling stødte ikke paa
Fjenden, men da Delingen paa Chausseen saaes at
trække sig tilbage, tiltraadte ogsaa den Retraiten..
der fra Krop fortsattes af den samlede Escadron
efter flere Ophold, og uden at nogen Forfølgning fra
Fjendens Side fandt Sted. De over Brekendorf og
Friedrichsanbau fremsendte Halvescadroner stodte ikke
paa Fjenden, men bragte Efterretning om, at der stod
fjendlige Vedetposter foran Passet ved Stentenmuhle,
der skulde være forskandset og besat med 4 Kanoner.
og at Wolde, Bergenhusen og Meggerdorf efter Ind
vaanernes Udsagn vare stærkt besatte af Fjenden. Kl.
3-31

/ 2 retournerede de fremsendte Escadroner til Bi
vouaken ved Lyrskov. - Allerede KI. 101

2 var der
givet samtlige paa Allarmpladserne stanende Afdelinger
Tilladelse til at gaae i Bivouak l da der ikke viste sig
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noget Tegn paa en Fremrykning fra Fjendens Side,
og der tilmed var indløbet Melding fra Detachementet
i Hollingsted om, at en om Morgenen fra Ostenfeld
retourneret Patrouille havde bragt den Efterretning fra
en dansksindet, paalidelig Mand, hvis Søn den 5te om
Aftenen var vendt tilbage fra Husum, at denne By
ikke var besat og heller ikke havde været besat af
nogen større, fjendlig Styrke.

Opgivelsen af den større Recognoscering havde
ikke vundet Krigsministerens Bifald. Han saa deri et
nyt Bevis paaRigtigheden afsin Ans1meIse omdenuheldige
Stilling, Hæren vilde komme i ved at indskrænke sig til
Defensiven, og sogte vedvarende at stemme Overcom
mandoen for, at der foretoges en Fremrykning af
Hæren, i al Fald kun som en Demonstration. I en

Yderllllere Be'den 7de August indgiven ny Betænkning fastholdt
tænkning fru '
Ovarcnmmau- Overcommandoen imidlertid sine under 4de fremsatte

-doen Ir 7de Au-
llult med Hen-Anskuelser. Efter at have indberettet, at det under
.syn til Opera-

tlonerne. Oberst Schepelern detacherede Corps den nævnte Dag
vilde sætte sig fast i Egnen om Schwabsted og om
foje Tid gjøre sig til Herre over Ejderdæmningen og
Trenens Overgange, udtalte Overcommandoen sig i denne
Betænkning som følger:

"Det Resultat, Armeen ved denne Operation vil
opnaae, er med Hensyn til Hertugdømmets Under
kastelse - hvilket er det Maal, hvortil man under
de Betingelser, der ere satte for Armeens Operationer
paa Hertugdømmets Grændse, anseer det nødvendigt
og rigtigt at indskrænke sig - af stor Betydning,
idet hele Slesvigs Vestkyst, som hidtil i Udstrækning
fra Tønder til Ejderen har staaet aaben for Oprørernes
Herredømme, nu kan underlægges de retmæssige Au
toriteter.

Det maa imidlertid ikke tabes af Sigte, at denne
Operation og dens Resultater ere knyttede til Armeens
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faste Stilling ved Dannevirke, hvilken, som tidligere
udviklet, er den eneste Position, hvorfra Armeen med
Fasthed og fuldkommen Sikkerhed for ikke aldeles at
tabe Frugterne af en dyrt tilkjæmpet Sejr for Tiden
kan løse sin Opgave.

Man seer sig derfor foranlediget til efter nøje
Overvejelse at yttre for Ministeren den Anskuelse, at
Armeens Hovedstyrke foreløbigt ej bør forlade sin
Position ved Dannevirke. Resultaterne af Armeens
Fremrykning mod Rendsborg til en hvilkensomhelst
Stilling maa Overcommandoen ansee for saa tvivlsomme
og de Forudsætninger, hvorpaa et fol' vor Sag gunstigt
Udfald deraf kunde bygges, saa usikkre, at man ikke
kan opgive sin nys fremsatte og paa formentlig gyldige
Argumenter støttede Mening. Dertil kommer, at den
fortrinlige Stemning, som behersker Armeen, ved en
Fremrykning uden Resultater, et muligt Nederlag eller
dog en bestandig truet og i alle Henseender slet
strategisk og taktisk Position let vilde kunne lide og
berøve Armeen den Kraft, hvormed den i afgjørende
.Ojeblikke nu kan handle, ligesom ogsaa i politisk
Henseende en Tilbagegang af hvilkensomhelst Grund
fra et engang occuperet 'I'errain formenes at virke
skadeligt. Det er naturligvis en Selvfølge, at Recog
nosceringer, Fourageringer, kort sagt ethvert Fore
tagende, sigtende til Armeens Sikkerhed og Subsistence
i sin Grundstilling samt til en videre Fremgang af
Operationerne, ville blive udførte og hver Gang med
den dertil passende Styrke.

Ved at fremsende disse Bemærkninger, som kun
have deres Grund i Overcommandoens faste Overbevis
ning om, at Armeen bør føres i Overensstemmelse med
en Plan, som' med Kraft og Besindighed leder til de
gunstigste Resultater, tør man, dersom de ikke have
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Ministerens Bifald, udbede sig bestemte Inetruetioner
for de Operationer, som skulle foretages."

Endnu samme Dags Eftermiddag tilgik der Af-
delingerne fra Overcommandoen nedenstaaende Dispo
sition til en Recognoscering, hvormed der skulde for-

Ordre til en bindes en Fouragering, da der ved Hæren atter føltes
større Re.ogoT tOI St O d d t Cnoacertng og rang 1 raa, og vercomman oen ansaa e 101'

d;..o~~:~~::st.rigtigst at lade de umiddelbart foran Stillingen liggende
Distrioter deltage i Præstationerne: o

»Imorgen den 8de August foretages af 2den og
4de Infanteri-Brigade, som hver tildeles 1 Batteri og ]
Escac1ron af de respective Divisioner, samt af 4 Esca
droner af Reservocavaleriet og Batteriet Wegener en Re
cognoscering og Fouragering i Egnen mod Bistensee og
Sorgbriick.

I dette .øjemed rykke de nævnte Brigader frem
ad Vejen til Stentenmiihle, den 2den Brigade som Re
serve for den 4de Brigade. Fra Brekendorf, hvor den
2den Brigado tager Stilling, trænger den 4de Brigade
frem til Steinsiek, Friedrichshof og Ahlefeld og gjor et
Skinangreb mod de foranliggende Passe for at over
bevise sig om, hvilke Kræfter Fjenden her udvikler, og
at komme til Kundskab om, hvilke Foranstaltninger
der ere trufne til Passenes Forsvar.

Naar Fjenden ikke udvikler en overlegen Styrke,
som tvinger Brigaden til at gaae tilbage, holdes den
indtagne Stilling, indtil Melding indløber fra den :2 den
Brigade, som under den 4de Brigades Fremrykning
med mindre Commandoer foretager Fourageringen i
Byerne Gross og Klein Brekendorf, Aschepel, Ahlefeld,
Ramstorf, Oxlev og Nordby, at Fourageringscomman
doerne ere retournerede, hvorefter Retraiten tiltrædes.

Under Brigadernes Bevægelse rykke de 4 Esca
droner, Batteriet Wegener og 1 Bataillon af den 2den
Brigade, som detacheres af samme, frem ad Chaus-
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seen til Biinger-Struck*) for at dække Brigadernes højre
Flanke og for ligeledes med mindre Commandoer at
fouragere i Krop, Klein Bennebek og de nordligere
Landsbyer. Mod Sorgbriick foretages der et Skin
angreb i samme Øjemed som ved Passene ved Bi
stensee.

Hele Recognosceringen bliver at lede af General
major de Meza , og den paa Chausseen fremrykkende
Colonne at føre af Oberstlieutenant Freiesleben.

De til Recognosceringen beordrede Afdelinger skulle
'Være samlede respective ved Over Selk og i Højde der
med paa Chausseen ved Daggry. Saasnart Hensigten
med Hecognosceringen og Fourageringen er opnaaet,
-og Retraiten effectueret, afgaae Afdelingerne til deres
Bivouaker.

Der medføres hverken Bagage- eller Infanteriammu
nitionsvoiturer, ligesom ogsaa Bepakningen efterlades.

Corpsintendanturen vil have at afgive det til Fou
rageringen fornødne Antal Vogne og at opgive, hvilke
Gjenstande der skulle reqvireres. - Ligeledes afgiver
samme en Park af Vogne for Saarede,-

Krogh.

Ved en Efterbefaling paalagdes det endvidere Ar
tilleriovercommandoen at afgive af Reserveartilleriet et
12 Pds. Batteri, som skulde følge 2den Brigades Be
vægelser, ligesom der tillagdes lste Brigade Ordre til
at deltage i Recognosceringen med samtlige Brigaden
underlagte Tropper med Undtagelse af det ved My
sunde staaende Compagni og det Major Neergaard
underlagte Detachement i Ekernførde, hvilke skulde for
blive i de af dem indtagne Stillinger. Til den Ende
skulde Brigaden rykke frem over Østerby til henimod

*) I Nærhcdcn af Heidbunge,
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Damdorf, hvor Bovedstyrken skulde tage Stilling og
derfra sende Recognosceringspatrouiller frem mod Bi
stensee, Gross og Klein Wittensee; fra Østerby skulde
Brigaden under Fremrykningen sende en for dens
Sikkerhed i venstre Flanke tilstrækkelig Styrke frem
til Friedenstbal. Det blev tillige paalagt Brigaden, at
den skulde sætte sig i Forbindelse med de i Aschepel
og Ahlefeld fouragerende Tropper, og at den skulde
tiltræde Tilbagetoget til sin tidligere Stilling, naar Un
derretning modtoges om, at Fourageringen var til
endebragt.

Da den commanderende General i Følge med
Krigsministeren agtode at bivaane Recognosceringen,
blev det endelig befalet, at General Moltke under Re
cognosceringen, og indtil Afdelingerne vare retour
nerede til deres Bivouaker, skulde overtage Comman
doen over Stillingen ved Slesvig. Inden vi gaae videre
i Fremstillingen af de Begivenbeder, som bleve en Følge
af de af Overcommandoen givne Ordrer, ville vi vende
os til den fjendlige Bær og see, hvorledes Forboldene
der bavde udviklet sig siden Isted Slaget

Som det vil erindres, var Bovedstyrken af den
Forholdene ,edslesvig-holstenske Bær den 26de om Forniiddagen andon Ilesvlg-hol-
Iton.ke IImr lkommen til Egnen ved Sehested og Kluvensiek, hvor

do nærmeste
Dage ertor lBtedden gik i Bivouak, hvorimod ] ste Brigade med lste

Sløset. Batalllen og 2den Afdeling af ] 2te Bataillon samt
Reservecavaleriet stede i og ved Rendsberg og holdt
Egnen om Bunge samt Overgangene over Sorgen fra.
Bistensee til Sorgbrlick besatte.

r Rendsborg ventede man under Indtrykket af
det stedfundne Slag bvert .Ojeblik at see den danske
Hær foran Fæstningens Volde; Kronværket. hvor Gou
vernementet havde taget Ophold, blev ligesom de foran
liggende Værker besat af l ste Brigades Tropper, en
omhyggelig Forpost- og Patrouilletjeneste i Terrainet
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foran Forskandsningerne blev organiseret, og den øvrige
Besætning i Fæstningen havde Ordre til at møde paa
de respective Allarmpladser , saasnart Allarmskuddene
løde: Beboerne i Fæstningens nærmeste Omegn tilgik
der Varsel om at holde sig beredte til hvert ..Øjeblik
at kunne fraflytte deres Boliger, for at disse kunde
blive nedbrændte, naar Fjenden rykkede frem, man be
gyndte paa at rasere alle de indenfor Kronværkets
Skudvidde liggende Plantninger, Hegn o. ds. 1., og man
var ivrigt beskjæftiget saavel med forskjellige Mon
teringsarbejder som i Laboratoriet med Forfærdigelsen
af Ammunition; det ikke ringe Antal Soldater, der
vare komne bort fra deres Afdelinger og havde taget
Retraiten paa Rendsborg, erholdt Befaling til at ind
finde sig paa en Plads paa den sydlige Ejderbred for
derfra at føres til Hovedstyrken ved Kluvensiek. Den
højst udmattede Tilstand, hvori denne befandt sig,
gjorde det fremfor Alt nødvendigt, at der forundtes
Tropperne nogen Hvile, og da der ikke viste sig noget
Tegn paa en Fremrykning fra vor Hærs Side, befalede
General Willisen, der havde taget sit Hovedqvarter i
Kluvensiek, at Tropperne foreløbigt skulde forblive i
deres Stilling. Da de Avantgarde-Brigaden tildelte
Escadroner vare gaaede tilbage med Reservecavaleriet,
og en Omfordeling i det Hele taget ansaaes nødren
dig, blev det ved samme Lejlighed befalet, at 2den
Brigade skulde afgive sin Escadron til Avantgarde-Bri
gaden, der endvidere erholdt tildelt 4de Escadron af
lste Dragon-Regiment, samt at 3die og 4de Brigade
skulde afgive deres Escadroner til Reservecavaleriet. Til
Gouvernementet i Rendsborg afsendtes der Ordre om at
foranledige, at Iagttagelsen af Afsnittet ved Sorgen
overtoges af Reservecavaleriet, som til den Ende skulde
indtage en Bivouak med det ene Regiments Gros ved
Duvensted, det andet ved Lohe, hvor ogsaa Brigadens
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Stabsqvarter skulde være, og som, saalænge som For
holdene tillode det, skulde skyde Feltvagter og Pa
trouiller frem hinsides Sorgen j det ridende Batteri skulde
henlægges ved Regimenterne. Desuden blev det befalet,
at Reservecavaleriet skulde sørge for Afpatrouilleringen
af Forden, Hohn, Westermuhlen og Hamdorf, og at den
lste Brigade attacherede Escadron skulde patrouillere
mod Schirnau og Bunge. Sidstnævnte Brigade skulde
sørge for Besættelsen af Forskandsningerne om Bonds
borg, men der skulde dog saavidt muligt gives In
fanteriet Lejlighed til Hvile og til at retablere sig.
De fremsendte Tropper skulde, hvis de bleve angrebne,
vel yde en let Modstand for at opholde Fjenden, men
under alvorligere Forhold trække sig bag de nordligt for
Rendsberg fremskudte Værker. Denne Befaling kom
dog ikke strax til Udførelse, da Commandeuren for Re
servecavaleriet, Oberst Fursen-Bachmann, ansaa det for
ubetinget nødvendigt, at der undtes Cavaleriet nogen
Hvile, og først den 27de om Eftermiddagen lod han
l ste Dragon-Regiment og det ridende Batteri indtage
en Bivouak ved Lohe og 2det Regiment ved Duven
sted j l ste Bataillon og l ste Jægercorps, hvilket sidste
hidtil udelukkende havde besørget Forposttjenesten ved
Bunge og Stentenmuhle, forbleve ikke desto mindre
foreløbigt i deres Stilling ved Sorgbriick og Duvensted,
paa førstnævnte Sted ligeledes det 6 Pds. Batteri Nr. l.

Det tabte Slag synes at have rystet General Willi
sen dybt og ladet ham tabe enhver Tro paa, at den
slesvig-holstenske Hær med Udsigt til et heldigt Re

General wuu-sultat foreløbigt skulde kunne optage Kampen i aaben
een beslutter at

concentrere Mark med vor Hær. Det var derfor hans Agt at samle
Hærens Hoved'H H d t k k . R d b h det yrke omkring ærens ove s yr e om nng en sorg, vor en

Rendsborg. kunde finde Lejlighed til at retablere og forstærke sig,
og hvor den, som udtalt i vierter Armeebericht (Bi
lag l), endnu staaende paa Slesvigs Grund kunde haabe
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med mere Held at kunne gjenoptage Kampen. At den
danske Overcommando skulde ville indskrænke sig til
Defensiven og lade sig nøje med det Maal, at underkaste
sig den størst mulige Del af Slesvig, synes han ikke at
have tænkt sig; for ham stillede det sig som utvivlsomt,
at den danske Hær i den nærmeste Tid vilde rykke frem
mod Rendsborg, og da han derhos ansaa det sandsyn
ligt, at denne Fremrykning vilde finde Sted over Sebe
sted, besluttede han der at efterlade Avantgarde-Bri
gaden, som eventuelt skulde gaae tilbage over Kluven
siek, altsaa til- holstensk Grund, og derfra, støttet af
en i Egnen af Raade og Ehlersdorf efterladt Brigade,
skulde søge at lægge Hindringer ivejen for vor Hærs
videre Fremtrængen. I Overensstemmelse med denne Den 81e8 vlg·hohteoake H.re
Tanke blev det befalet, at Hæren den 27de om Efter-Dl81oeatloll den

• 21de JolI.
middagen skulde disloceres som følger:

Hovedqvarteret .....• Bendaborg.

Avan tgarde-Brigaden:
Staben . . . . . . . . . . . .• Sehested.
De 3 Batailloner ogBatte-

riet.. I Bivouak ved Sebested og
langs Ejder Kanalen.

De 2 Escadroner. . . . .. Sebested.
{Forpostlinien fra Bunstorf over Baby til K6nigstOrde.)

l ste Brigade:
Staben " Rendsborg (Kronværket).
Afdelingerne. . . . . . . .. I Lejr ved Rendsborg, Fok

bek og Dorbek.

:2den Brigade:
Staben . . . . . . . . . . . .. Raade.
Afdelingerne " I Bivouak ved Raade og

Ehlersdorf.
~ die Brigade . . ..•... Rendsborg.

50
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4 de Brigade:
Staben. .......•... Rendsborg.
Afdelingerne. . . . . . . .. I Teltlejr samt i Audorf,

Sehaeht og Sehuldorf.
Rese rveea va leriet:

Staben , Lohe.
lste Dragon-Regiment . Lohe.
2det do. Duvensted.
Det ridende Batteri. .. Duvensted.

(Forposter fra Sandschleuse, over Førden langs Sorgen
til Bunge.)

Re s e rvea rtill e ri e t:
Staben , Rendsborg (Aukrug).
12 Pds. Batteri Nr. 3 } I Bivouak ved Blidelsdorf
Granatkanon- Batteriet
12 Pds. Batteri Nr. 21 I Bivouak paa Exereer-
3 Pds. Batteri pladsen samt i Bster- og
6 Pds. Batteri Nr. 5 Westerronfeld.
Ammunitionscolonne . , Jevenstedt.

Til Raadighed ved Forsvaret af Fæstningen havdes
endvidere, som det vil erindres, 1ste, 3die og 4de Er
statnings-Bataillon, Erstatnings- Jægercorpset, den største
Del af Fæstningsartilleriet, forstærket ved det borger
lige Artilleri, samt 2 Compagnier Pionerer. Umiddel
bart efter Hovedqvarterets Forlæggelse til Rendsborg
blev det desuden befalet, at 1ste Jægercorps skulde
forblive i Duvensted og underlægges Reservecavaleriet,
men at den til Avantgarde-Brigaden henhørende lste
Bataillon skulde opgive Sorgbrftck og gaae tilbage til
Rendsborg; dette sidste kom dog, som vi strax skulle
see, ikke til Udførelse.

Ved Hærens Samling om Rendsborg var hele den
øvrige Del af Sydslesvig saa godt som blottet for
Tropper. I Frederiksort blev Besætningen, 2den Er
statnings- Bataillon og en Afdeling Fæstningsartilleri,
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forøget med et af de 5 Jægercorpser afgivet Detache
ment med nogle Dragoner, der skulde anvendes til
langt udgaaende Patrouiller, og saalænge det maatte
lykkes Avantgarde-Brigaden at hævde sin Stilling ved
Sehested, kunde Dånischwold derved ansees for nogen
lunde sikkret i al Fald mod mindre Strejfcorpser, men
Vest paa indskrænkede Besætningen sig til et Com
mando paa 60 Mand af Erstatnings-Jægercorpset, der
holdt Overgangene over Ejderen ved Tønning, Woller
sum og Frederikstad besatte. Det maatte være Stat
holderskabet i høj Grad rnagtpaaliggende saa længe
som muligt at sikkre sig Herredømmet over de rige
Landskaber i det sydvestlige Slesvig og dermed ogsaa
Forbindelsen med de nordligere Distrioter paa Slesvigs
Vestkyst, og det opfordrede derfor General Willisen til
i det .øjemed at detachere en Styrke Vest pna. Gene
ralen efterkom ogsaa denne Opfordring, men da han,
som sagt, var. fuldt overbevist om, at den danske Hær
allerede i de nærmeste Dage vilde søge Afgjarelsen
foran Rendsborg,og derfor ikke ønskede at svække sig
ved større Detacheringer indskrænkede han sig til der- )liudre Dolll-

I chorlng Vest
til at beordre lste Afdeling af lste Jægercorps underr-« - enkelte

. . , F orandringer i
Capitain Sohøning, der den 28de K!. 21 2 om MOr-Hærens Slilllng.
genen tilvogns afgik til Rendsborg og derfra ved Damp-
skib til Sfiderstapel. Senere tilgik der dog denne Af-
deling nogen Forstærkning, saaledes som snart nærmere
skal blive omtalt.

Om Natten til den 28de var der af Avantgarde
!Brigaden blevet fremsendt et Recognosceringscomrnando,
bestaaende af 1 Escadron og 100 Jægere tilvogns, mod
iEkernførde. Man havde derved bragt i Erfaring, at
den nordlige Del af Ekernførde var bleven besat af vore

ropper, men at det kun var en ringe Styrke, der be
fandt sig der, og Intet syntes at tyde paa, at en Frem
rykning her fra vor Hærs Side var forestaaende. Den

50*
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allerede omtalte Recognoscering den 28de ad Rendsborg
Slesvig Chausseen havde constateret. at den danske
Hær heller ikke gjorde nogen Mine til at rykke frem
der. Under disse Forhold besluttede General Willisen
ogsaa fremdeles at bolde Sorg Linien besat med For
poster og befalede til den Ende den 28de, at 4de Ba
taillon skulde afgaae til Avantgarde-Brigaden istedetfor
lste Bataillon, der skulde overgaae til l ste Brigade,
men foreløbigt underlægges Oberst Fursen-Buchmann,
som fremdeles skulde overtage Commandoen over denne
Del af Forpostlinien , og hvem der derhos tillagdes
nærmere Befaling til Forposttjenestens Ordning. I Hen
hold dertil indtoge 2 Escadroner af I ste Dragon-Regi
ment med 2 Kanoner af det ridende Batteri en Bi
vouak ved Sorgbriick, hvor Forberedelser bleve trufne
for at kunne sprænge Broen, medens Regimentets 2
andre Escadroner lagdes i Cantonnement i Krummenort,
Ahrensted og Lobej 2det Dragon-Regiment og de øv
rige Kanoner af det ridende Batteri forbleve i Bivouak
ved Duvensted i af l ste Bataillon forblev l Compagni
ved Sorgbnick, medens 3 Oompaanier besatte Bunge
og Overgangene over Sorgen fra Bistenses til Stenten
millilej det paalagdes 2det Dragon-Regiment at holde
staaende Patrouiller ved Bunge og Stentenmtible og des
uden at patrouillere til Oxlev, Ramstorf, Brekendorf,
Damdorf og Gross Wittensee samt holde Forbindelse
med Avantgarde-Brigaden ved Sehested. 2den Afdeling
af l ste Jægercorps afgik den 28de om Aftenen til Fok
bek og underlagdes atter l ste Brigade, der endnu paa
denne Dag holdt Redoutelinien paa Nordsiden af Rends
borg besat, og hvem det var blevet paalagt foran denne
Linie at etablere den fornødne Forpost- og Patrouille
tjeneste fra Neu Btidelsdorf over Fokbek til Nubel: af
Jægerafdelingen blev dog l Peloton afgivet til Reserve
cavaleriet ved Sorgbriick.
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Ogsaa om Natten til den 29de Juli foretoges der en
Recognoscering af den største Del af Avantgarde-Bri
gadens Tropper, idet disse gik frem mod Wilhelmsthai
S. for Ekernførde dels over Baby og Gross Wittensee,
dels over Hoffnungstbal; 4de Bataillon var under
Recognosceringen forbleven i Sehested, og 2den Bri
gade var for at være nærmere ' ved Haanden bleven
concentreret ved Kluvensiek. Det kom ved Recognosce
ringen, som vi bave seet, ikke til noget Sammenstød
med vore Tropper, men man erholdt Efterretning om,
at Ekernførde den 28de om Middagen var bleven be
sat, som det bed sig, af 2 BatailIoner med nogle Styk
ker Skyts, at Forskandsninger vare blevne paabegyndte
S. for Staden, og at ogsaa Flekkeby og Kokkendorf
boldtes besatte af vore Tropper. Den 29de afløste
2det Jægercorps lste Bataillon, der kom til Hends
borg, og samme Dag afgik 5te Jægercorps med 60
Dragoner til Kiel for derfra at bevogte Overgangene
over Ejder Kanalen ved Holtenau, Knoop, Levensau og
Landwehr; det var derhos paalagt Corpset at bolde
Forbindelse med Avantgarde-Brigaden og med Frede
riksort samt at sende Patrouiller til Gettorf og ad de
andre Veje ind i Danischwold. Den Stilling, som
Avantgarde-Brigaden og 2dBn Brigade havde indtaget,
var, som vi bave seet, bleven frem kaldt ved General
Willisens Formening om, at vor Hær Nord øst fra
vilde rykke frem mod Bendsberg. Efterbaanden som
Tiden gik, uden at den forventede Fremrykning fandt
Sted, og da de modtagne Efterretninger tilmed gik ud
paa, at den danske Bærs Hovedstyrke holdtes samlet
om Slesvig, traadte hos den slesvig-holstenske Over
commando -Ønsket om at bævde sig Besiddelsen af
Sorg Linien stedse stærkere frem. Den 1ste August
erholdt Avantgarde-Brigaden Befaling til at opgive
Sebested og tage en Opstilling med Ryggen imod
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Ny D1elocatlollSchirn Aa paa Højderne østligt for Steinrade og med
af Avantllarde-

Brigaden Oll Retraitelinie paa Sehirnau, Biinstorf skulde besættes2del1 DrIllade. ,.
med 2 Compagmer af Bdie Jægercorps og 1/ 2 Esca-
dron, og disse Afdelinger beordredes i fornødent Fald
at dirigere deres Rotraite paa Lehmbek. I Escadron og
1/ 2 Compagni af Bdie Jægercorps skulde forblive i Sehe
sted, holde Dje med Haby og Holtsee og fremdeles
bevogte Overgangen ved Konigsførde; i Tilfæl1:le af Re
traite skulde de gaae tilbage til Kluvensiek, hvor Over
gangen skulde forsvares og Broen i fornødent Fald af
brydes. For et overlegent Angreb skulde Avantgarde
Brigaden gaae tilbage til Shirnau, hvor Passet om
muligt skulde holdes. 2den Brigade erholdt Ordre til
at efterlade 6te Bataillon ved Nobiskrug tæt V. for
Audorf, men med sin øvrige Styrke at marchere over
Rendsborg og Rikkort til en Bivouakstilling ved Ekern
førde Chaussee mellem Moor og Schulendamm. Bri
gaden, der erholdt tildelt 1/2 Escadron af Reservecava
leriet, skulde med en Avantgarde besætte Bunge, pa
trouillere mod Groas og Klein Wittensee, Bistensee og
Damdorf og holde Forbindelsen saavel med Avant
garde-Brigaden som med det i Duvensted og Omegn
stanende 2det Jægercorps , der fremdeles skulde holde
Overgangene over Sorgen besatte og atter underlagdes
Brigaden. Den Stilling, de nævnte Brigader derefter
indtoge. var følgende:

Avan tg arde- Brigad e n:
Staben , . . .. ... Biinstorf.

{

2 Compagnier Biinstorf,
Bdie Jægercorps I Compagni Sehested,

1 do. N. V.forSteinrade.
J2 Compagnier Schirnau,
l 2 do. N. V. for Biinstorf.

, ... N. V. for Steinrade,
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15de Bataillon .
2 Escadroner. .

Bfinstorf
Steinradesamtmellem Biins

torf og Schirnau.
12 Pds. Batteri Nr. 1
(fra 3. August Nr. 3) Biinstorf.

Lehmbek.

Duvensted og Sorgbriick.
Bivouak mellem Schulen

damm og Moor.
Nobiskrug. .

J2 Compagnier Bunge,
7de Bataillon . . l2 do. Bivouak mellem Schu

lendamm og Moor.
6 Pds, Batteri Nr. 3 . Moor.

Gte Bataillon.

2den Brigade:
Staben .....
2det Jægercorps (For
poster langs Sorgen) .
5te Bataillon.

Den 2den August blev det ved Sorgbriick staa
ende Compagni af 2det Jægercorps afløst af et Com
pagni af 2den Afdeling af lste Jægercorps, hvilken
allerede den 30te Juli var bleven forlagt til Butterberg
og underlagt 3die Brigade; en Afdeling af IOde Ba
taillon henlagdes til Ahrensted for at tjene som Repli.
Det blev befalet, at der skulde opkastes Brystværn og
anbringes Forhug ved samtlige Overgangssteder over
Sorgen. Da Reservecavaleriet fra nu af kun overtog
Bevogtningen af Terrainet fra Sorgbriick Vest paa, bleve
2det Dragon-Regiment og det ridende Batteri henlagte
til Fokbek, Dørbek, Niibel og Sorgbriick med Forposter
foran denne Bro og 1ste Regiment, dog først den 3die,
efterat en ved Klint paabegyndt Bro var bleven færdig,
til Hohn og Lohe med Forposter ved Christiansholm
og Førden. Af Reservecavaleriet havde der i den sidste
Tid været afgivet 3 Escadroner, nemlig til Avantgarde-
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Brigaden 2 og til 1ste Brigade 1 (fra den 29de Juli
kun. l/Ol); den 2den August blev det bestemt, at der
foruden de 2 Escadroner til Avantgarde-Brigaden skulde
afgives 1/2 Escadron til hver af de andre Brigader,
4de Brigade tildeltes der endvidere 2 Kanoner af det
ridende Batteri, som i Forening med Halvescadronen
skulde tage Stilling paa den sydlige Ejder Bred ved
Snevringen ligeoverfor Borgsted , hvor Artilleriet
skulde anlægge Standpladser for Skytset; disse Kanoner
bleve dog allerede den 5te August remplacerede af 2
Kanoner af det 6 Pds. Batteri Nr. 4. Endnu skal her
anfores, at 4de Jægercorps den 30te Juli var afgaaet
fra 4de Brigade og var blevet fordelt til 1ste og 3die
Brigade med l Afdeling til hver.

I Rendsborg var en travl Virksomhed begyndt
for at indrette sig paa at modtage det forventede
Angreb, Den udenom Fæstningen anlagte Forskands
ningslinie var, om den end var i Stand til at yde Hæren
en væsenlig Støtte, dog ingenlunde fuldendt, og der
blev derfor strax efter Hovedqvarterets Forlæggelse til

Fuldetændig. Rendsborg taget fat paa Arbejdet til dens Fuldstæn-
Iliorel.o af lia"d' 'l M d t E '" t tt d tt A b 'dekandenlnllorne iggjore se. e s or mergi ror sa es e e r ej e
om Ilend.bo'll gjennem et længere Tidsrum, selv efterat det havde

vist sig, at en Fremrykning fra vor Hærs Side neppe
var sandsynlig, idet der i Tiden indtil den l l te Sep
tember af de i og ved Rendsborg liggende Infanteri
afdelinger dagligt afgaves en Styrke af 1000-2000
Mand, der anvendtes dels til Arbejde paa selve For
skandsningerne, dels til at rasere den store Mængde
Hegn og Jordvolde, der fandtes foran disse; Arbejds
tiden var fra KI. 5 til 12 Formiddag og fra KI. 2 til
8 Eftermiddag. Den 28de Juli blev det befalet, at
den Brigade, Bom holdt Redoutelinien paa Nordsiden
af Fæstningen besat, skulde bestemme en Commandant
for hvert selvstændigt Værk, og at Chefen for Artille-
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riet ligeledes skulde udnævne en Artillel'icommandeur
for hvert Værk. Skandserne forsynedes med Levnets
midler og Vand for 8 Dage, og i Fort Bndelsdorf
stationeredes endvidere et ambulant Kjøkken. Gouverne
mentet i Rendsborg blev det paalagt at organisere
Slukningsvæsenet og tilvejebringe det størst mulige
Antal Færger. Den 30te Juli blev det befalet, at
Major Jungmann skulde overtage Commandoen over
det samtlige Fæstningsartilleri paa Nordsiden samt
over Batteriet ved Nobiskrug og de paa den sydlige
Ejder-Bred anbragte 2 Stykker Feltskyts.

De Værker, som dels allerede vare, dels efter
haanden bleve anlagte omkring Rendsborg vare føl
gende, regnet fra venstre til højre*):

. . Antal Skyts. Besætn. af Infanteri.
Nordligt for EJderen: Kan. Mort. Minimum. Maximum.
l. Margarethen Schanze 278 Md. 694 .Md.
2. Klinter Batterie .. 2 72 - 72 -
3. Klinter Schanze ... 4 78 - 214 -
4. Redoute Rolhenhof. 4 4 473 1025 -
5. Butterberger Batterie 3 30 ]~4 -
6. Fort Schleswig .. 5 4 206 466 -
7. Htittenfleohe .. ... 3 139 309 -
8. Rutten Batterie ... 4 16 - 174 -
9. Neu Budelsdorfer

Fleche .. ... . . 3 139 - 309 -
10. Neu Budelsdorfer

Batterie ...•....• 4 125 323 -
ll. Fort Btidelsdorf ..• 13 4 502 964 -
l 2. Blokhus ved Fortet 42 42 -
13. Bruckenkopf Schanze 6 36 - 154 -

at overføre ... 51122136 - 4940-

*) Se Oversigtskaartet til Krigsoperationerne i Sydslesvig.
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Antal Skyts. Besætn. af Infanteri.
Kan. Mort. Minimum. Maximum.

Overført ... 51 12 2136 Md. 4940 Md.
Sydligt for Ejderen:

14. Schlucht Batterie .. 2 360 - 780 -
15. Nobiskrug Batterie

NI' 1 og 2 ...... 6 183 315 -
16. Redoute Audorf ... 6 145 325 -
17. Nobiskrug Redoute. 7 145 325 -
18. Schachter Redoute. 2 221 280 -
19. 1\1001' Schanzo . . . . 2 266 606 -
20 Eisenbahn Redoute. 3 153 38.7 -
21. do. Batterie Nr. l

og 2 (for Feltskyts) . 56 196 -
22. Schiitzenhof Fleche . 3 122 - 358 -
~3. Klinter Redoute ... 5 232 - 562 -

----
Summa... 87 12 4019 Md. 9074 .!\Id.

Af disse Værker bleve Nr. 1, 2, 3, 12, 17, 20,
21 og ~ 2 først anlagte efter den 5te August; først
i Begyndelsen af September kunde Forskandsningslinien
paa Nordsiden af Fæstningen ansees som fuldt færdig.
l selve Fæstningen var Kronværket armeret med 35
Stykker Skyts, Altstadt med 16, Neuwerk med 38 og
Lynetterne S, for Ejderen med 17. Til Haadighed
for Forsvaret var der altsaa ialt 205 Stykker Skyts
foruden en mindre Reserve, der dog senere hen blev
forøget ved Anskaffelser fra England og Tydskland.

Foranstaltnill- En af de første Opgaver maatte være at skaffe
~~:g t~~:;[~:::~Afdelingerne Erstatning for det ved lsted lidte Tab, og
TlIb og til yder-det blev derfor ved Armeebefalinger af 28de Juli oglIgere Forstærk-
ning lIf Hærell·4de August bestemt, at samtlige Jægercorpser og Ba-

tailloner inden den 5te August om Aftenen skulde
compIetere deres Styrke ved Mandskab fra Erstatnings
Brigaden indtil 1100 Menige, i hvilket Tal de Syge
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og Saarede, forsaavidt deres Fraværelse kunde antages
at vare udover 14 Dage, ikke skulde medregnes. Ved
sidstnævnte Armeebefaling blev det fremdeles bestemt,
at der fra den 6te August skulde træde en forandret
Formation i Kraft for Erstatnings-Brigaden, hvorved
da tillige det Forhold ophævedes, hvorefter ethvert
Compagni af Erstatningstropperne betragtedes som hen
hørende til de respective Linie-Batailloner eller Corpser
som et 5te Compagni. Denne Brigade skulde derefter
bestaae af l Garnisons-Bataillon paa 4 Compagnier
med ialt en Styrke af 10 Officerer, 37 Underofficerer,
4 Gefreitere og 640 Menige, nemlig den tidligere 2den
Erstatnings - Bataillon med Garnison i Frederiksort,
l Erstatnings-Bataillo 11 af samme Styrke og bestaaende
af 3 l\Iusketercompagnier og l Jægercompagni med
Garnison i Rendsborg, l Sygevogtercompagni, bestaa
ende af 1 Officer og 200 Mand, samt endelig l Arbejds
compagni, der skulde have en Styrke af 1 Officer
og indtil 300 Mand, og som attacheredes Ingenieur
corpset. For Erstatnings - Bataillonens Vedkommende
blev det imidlertid endvidere bestemt, at alt
nyhvervet, endnu ikke indavet Mandskab, lige
som alt nyt udskrevet Mandskab foreløbigt skulde til
gaae den, og da Compagniernes etatmæssige
Styrke som Følge heraf snart kunde ventes overskreden,
blev det fastsat, at, naar et Compagnis Styrke var voxet
til 200 Mand, skulde der af samme formeres 2 Com
pngnier og saa fremdeles, og at, naar Erstatnings-Ba
taillonen paa denne Maade var bragt paa 7 Compagnier,
skulde der af disse formeres 2 Batailloner og saa
fremdeles Ved Armeebefaling af l4de August, blev
yderligere en tredie Bataillon underlagt Erstatnings
Brigaden, idet det blev bestemt, at hver af de 15
Infanteri-Batailloner skulde afgive 40 gifte Menige af
de ældste Aldersklasser, og at der af dette Mandskab
og Erstatnings-Bataillonens skulde dannes 2 lige stærke
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Batailloner, samtidigt med at der af Jægercompagniet
skulde formeres 2 Compagnier. For at hidføre en
ensartet Benævnelse fol' Estatnings- Brigadens Afdelinger
blev det derhos befalet, at Garnisons-Bataillonen i
Frederiksort skulde kaldes 1ste Besætnings-Bataillon,
de 2 andre BataiJIoner 2den og 3die Besætnings-Ba
taiJIon og Jægerafdelingen Besætnings-Jægercorpset.

Allerede strax efter lsted Slaget ml' det blevet
besluttet at søge Hærens St.yrke efterliaanden forøget
med 10000 Mand dels ved Antagelse af Frivillige saa
vel fra Indlandet som fra Udlandet, dels ved Udskriv
ning af det 19aarige Mandskab, Henimod Slutningen
af August skete der fra Krigsdepartementet et Opraab
til alt Landets vaabendygtige Mandskab, som endnu
ikke hørte til Hæren, om at melde sig frivilJigt i
Rendsborg. Endel efterkom vel denne Opfordring,
men Udbyttet blev dog ikke synderlig stort. Antallet af
Udlændinge blandt Hærens Underklasser havde hidtil
kun været noget over 700, men allerede fra de sidste
Dage i Juli gik Hvervingen fra Udlandet for sig i en
større Maalestok, idet der ved de rundt om i Tydsk
land dannede · Hjælpecomitecr dirigeredes talrige
Frivillige til Altona, bvor de ved en der etableret
Indrulleringscommission bleve optagne i Hæren og for
delte til Afdelingerne. Allerede ved Udgangen af Au
gust var Tallet af de saaledes senere antagne Frivillige
omtrent 2700, og dette Tal vorede i Aarets Lob til
c. 6550, men Flertallet af dem var enten daarkge
Subjecter, som vare lokkede af de temmelig høje
Haandpenge*), og hvis Optagelse i Hæren maatte være

*) Den 25de Juli havde ilet slesvig-holstenske Krigsdepar
tement bekjeudtgjort, at der vilde blive udbetalt enhver
veltjent, fremmed Underofficer ved hans Indtrædelse i
llæreu en Godtgiorelse af 50 Mark Courant og lige
sanmeget ved hans senere, eventuelle Afgung fra Hæren.
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iil Skade for Disciplinen i denne, eller ældre, ofte
-svagelige Folk, der snart bidroge til at fylde Lazare
therne; mange af dem bleve da ogsaa efterhaanden
easserede eller afskedigede paa Grund af slet Opførsel *).

- Udskrivningen af det 19aarige Mandskab kunde
ikke skee, uden at der foretoges en Forandring i den
gjældende Værnepligtslov: denne hidførtes ved en af
Landsforsamlingen den 18de September tagen Beslut
ning, og først i BegyndeJsen:af November kunde dette
Mandskab blive indkaldt til Møde ved Hæren for efter
endt Uddannelse den 22de December at indrangeres
i Afdelingerne. Men heller ikke derved lykkedes det
at bringe Hæren op til den tilsigtede Styrke, thi kort
forinden havde en yderligere Afgang fundet Sted af de
hvervede Udlændinge, idet omtrent 2000 preussiske
Værnepligtige ved Cabinetsordre af 9de November
kaldtes tilbage paa Grund af den dengang stedfindende
Mobilisering af den preussiske Hær. Den hele Tilgang
i Styrke, som den slesvig-holstenske Hær erholdt inden

Den 25de August blev paa samme Mande en Godtgjø
relse af 25 Mark Conrant tilsagt enhver i Ilæren som
Menig indtrædende Udlænding, ligerneget om han havde
tjent før eller Bille. - Med Hensyn til Udbetalingen af
Hnandpengene blev man snart nodt til at bestemme, at de
først mantte udbetales, naar den Paagjældentle havde
indfundet sig ved den Afdeling, hvorved han var bleven
ansat, en Bestemmelse der noget senere yderligere
modificeredes aaaledes, at IInlvdelen af Beløbet først
udbetaltes ham, naar han efter en Prøvetid havde vist
sig SODl en brugbar Soldat.

*) Ikke sjeldent hændte det sig, at saadanne afskedigelle
Individer atter meldte sig ved Indrullcringscommisaionen
eller ved Erstatnings-Brigaden, der ogsaa var berettiget
til at antage Frivillige, og at det der lykkedes dem paany
at blive antagne ved Fremvisningen af deres tidligere
Beviser.
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Aarets Udgang, oversteg ikke meget 7000 Mand, der
for den allerstørste Del tilgik Infanteriet. '

Det i Isted Slaget lidte Tab af Officerer havde
været saameget føleligere, som der allerede inden Sla
get bavdes mange Pladser vacante, og der stilledes der
for paany Opfordringer til Officerer fra alle tydske
Stater om at indtræde i den slesvig-holstenske Hær
Den Tilgang, man derved erboldt, var dog ikke stor
(indtil Slutningen af August omtrent 60) og tilfreds
stillede langtfra Kravet i en stor Del af dem var der
lIOS mindre brugbar og havde været for lang Tid ude
af Tjenesten til strax at kunne gjore sig fortrolig med
denne. Samtidigt fandt der indenfor Hæren i den
nærmeste Tid et' større Antal Forfremmelser Sted til
Officerer af saadanne Underofficerer, som havde ud
mærket sig i Slaget. For at bode paa Mangolen af
Officerer ved Compagnierne bleve fra den 24de August
Pladserne som Afdelingsadjutanter indtil videre ind
dragne, og disse Officerer ansatte ved Compagnierne i lige
ledes blev det den folgende Dag befalet, at Comman
deurerne for Bataillonerno og Jægercorpserne fremtidigt
tillige skulde fore den ene Afdeling, saa at der spa
redes I Afdelingscommandeur pl'. Bataillon eller Corps.
Endnu uheldigere stillede Forholdet sig med Hensyn til
Besættelsen af de mange Underofficerspladser navnlig i
Infanteriet, der vare blevue ledige dels paa Grund af
det i Slaget lidte Tab, dels ved de skete Forfremmel
ser til Officer, og hvis etatmæssigc Antal tilmed den
15de og 16de August blev befalet forøget for Infan
teriets Vedkommende, inclusive Erstatnings-Brigaden,
med 5 pr. Compagni, ved ('avaleriet med 2 pr. Esca
dron og ved Artilleriet med 2 pr. hvert Felt- eJler
Fæstningsbatteri. *) For en stor Del bleve disse Pladser

*) Samtidigt befaledes hvert F elt- og Fæ stniu gsbatteris
Styrke forøget henholdsvis med 2 Bombarderer samt 6
Kanonerer og med \I Bombard erer,
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besatte med hvervede Udlændinge, men da mange af
disses Forhold ofte Iod meget tilbage at ønske, vaktes
derved megen Uvillie blandt Landets egne Soldater,
der saae deres formentlig berettigede Fordringer paa
Forfremmelse tilsidesattej indenfor de fleste Afdelinger
var der dog vedblivende flere eller færre Vacancer.
Først henimod Slutningen af Aaret naaede man ved
omfattende Forfremmelser indenfor Hæren nogenlunde at
faae det etatmæssige Antal saavel af Officers- som
Underofficerspladser besatte.

Hvad Materiellet angaaer, da blev det i Slaget
lidte Tab hurtigt erstattet j det 6 Pds. Batteri Nr. l
erholdt 3 andre Kanoner fra Reservebeholdningen, og
det 6 Pds, Batteri Nr. 4 erholdt l (Metal-) Kanon
fra det 6 Pds. Batteri Nr. 5, det saakaldte Udfalds
batteri, hvis Skytsantal foreløbigt indskrænkedes til 4.
Af Reservemateriel fol' Feltartilleriet havdes derefter i
Behold 6 12 Pds. Kuglekanoner samt l 12 Pds. og
28 24 Pds. Granatkanoner; for at bøde paa Mangelen
af 6 Pds. Kanoner bleve 2 engelske Kanoner, der
vare blevne erobrede ved Sebested 1813, paa Karls
htitte ved Rendsborg udborede til et passende Caliber,
og snart erholdt man gjennem et hamborgsk Handels
hus 30 engelske 6 Pds. Jernkanoner, bvoraf 16 bleve
affuterede som Feltskyts, l 4 som Fæstningsskyts. Af
de for Afdelingerne normerede Infanterigeværer fandtes
vel kun en mindre Reservebeholdning, men da man
foreløbigt greb til den Udvej for Erstatnings-Brigadens
Vedkommende at anvende danske, glatløbede Geværer,
hvoraf en ikke ringe Beholdning havdes, og de i Ud
landet allerede tidligere gjorte Bestillinger efter
haanden effectueredes, kom det ikke til at mangle
paa Vaaben. For ikke senere at komme tilbage dertil
ville vi endnu her omtale de enkelte Forandringer,
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som i Aarets Løb bleve foretagne med Hensyn til
'I'roppernee Organisation.

Oprindeligt val' det General Willisens Hensigt,
efterhaanden som Tilgangen blev større end der behø
vedes for at holde Afdelingerne paa den normerede Styrke,
at anvende det tilovers blevne Mandskab til deraf at
danne nye Afdelinger og vel nærmest først at forøge
Jægercorpsernes Antal. Som Følge deraf erholdt Be
sætnings- Jægercorpset efterliaanden en betydelig Til-

';;onoro I Aarol'gang under 14de September erholdt det Navn af 6te
Løb forotagno '
Forandrlngor Jægereorps og under 21de samme Maaned bestemtes
i Troppernes
Organisation. der for dette Corps samme etatmæssige Styrke som

for de øvrige Jægercorpser. Corpset kom ogsaa del
vis for en Tid til Anvendelse i Operationshæren, men
paa Grund af den slette Aand, der rorte sig i det, og
da General Willisen havde besluttet at slaae ind paa
en anden Vej for at forøge Afdelingernes Antal, blev
Corpset allerede i Midten af October opløst, og Mand
skabet fordelt til he andre Jægercorpser; et Reserve
compagni, der som et 5te Compagni henhørte under
Corpset og var underlagt Erstatnings-Brigaden, bibe
holdtes dog endnu, indtil ogsaa det den 20de Novem
ber blev oplost og Mandskabet fordelt til de 5 Jæger
Depotcompagnier, der, som vi nedenfor skulle see, bleve
dannede af det Jægercorpserne tildelte 19aarige Mand
skab. Det var en fuldstændigt forandret Formation af
Jægercorpserne og senere ogsaa af Infanteriet, som
General Willisen tilsigtede, og hvorom han under 12te
October indgik med Forslag til Krigsdepartementet ;
han blev saameget mere bevæget til et saadant Skridt,
som Bibeholdelsen af de store Batailloner og Corpser
havde vist sig mindre heldig, og vilde blive det end
mere, som Styrken voxede. Forandringen skulde bestaae
i, at hvert af de 5 Jægercorpser skulde formeres i 2
Batailloner, der i taktisk, disciplinair og øconomisk
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Henseende skulde rære aldeles selvstændige, men de 2
Batailloner skulde desuagtet fremdeles danne 1 Corps
med fælles Officerscorps, fælles Musikcorps og saaledes,
at den ældste Bataillonscommandeur skulde have In
speetionen over begge Batailloner med Hensyn til Be
væbning og Beklædning, ligesom ogsaa alle Forslag
til Forfremmelse og Forsættelse skulde skee ved ham.
Efter den nye Ordning skulde en Bataillon bestaae af
følgende Combattanter :

J
Stabsofficer (eller ved 2den Ba-

l
taillon l Capitain),

4 Capitainer,

l
5 Premierlieutenanter,
12 Secondlieutenanter,

I
4 Feldwebel,
4 Fændriker,

88 underofficerer .\ 80 d U d filan re n ero cerer (gevær-
væbnede),

6O Gefreitere,
140 Menige,

1 Stabshornist og
24 Spillemænd (ved 2den Bataillon kun 16).

De Geværbevæbnedes Antal blev altsaa 880, men
paa Grund af forskjellige Omstændigheder indskrænke
des dog dette Tal foreløbigt til 800 pr, Bataillon. 
Antallet af Noncombattanter inclusive 4 Læger og 1
Hegnskabsfører sattes for hver Bataillon til 48, og af
'I'rain blev ligeledes for hver Bataillon normeret 2
4spændige Bagage- og Sygevogne, 4 2spændige Ammu
nitionsvogne og 4 lspændige Bagagekarrer. Omord
ningen foretoges for enkelte Corpsers Vedkommende
allerede i den sidste Del af October og gjennemførtes
efterliaanden ogsaa ved de øvrige i Løbet af Novem-

ei
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bero Det var, som sagt, Planen efterhaanden at fore
tage en lignende Omordning af de 15 Infanteri-Ba
tailloner, saa at hver af disse kom til at danne et Re
giment, bestaaende af 2 Batailloner, men dette kom
paa Grund af de imidlertid indtraadte, politiske Forhold
ikke til Udførelse. - Da det udskrevne 19aarige
Mandskab i Begyndelsen af November var blevet ind
kaldt til Mode ved Hæren, blev det iklædt og udrustet
ved 4de (Erstatnings-) Brigades Foranstaltning og der
næst fordelt med 100-125 Mand til hver af de 15
Infanteri-Batailloner og med 80 Mand til hvert af de
[) Jægercorpser. Af dette l\Iandskab blev del' for hver
Bataillon eller Corps dannet en Rekrutafdeling under
Navn af Depotcompagni, til hvis Uddannelse den paa
gjældende Bataillon afgav det fornodne Antal Befalings
mænd, og som til den Ende blev forlagt til en eller
anden af de holstenske Byer. - Ved Infanteriets Be
væbning foretoges i December den Forandring, at de
10 Batailloner, der vare bevæbnede med glatløbede
Musketter, hver erholdt 80 Spidskuglerifler. der til
deltes de 20 bedste Skytter pr. Compagni, hvilke for
hver af Bataillonens Afdelinger kom til at danne et
eget Skyttepeloton under en særligt dertil egnet Officer;
fremdeles erholdt alle Underofficerer ved Jægercorpserne
nye Lutticher Rifler af samme Slags, som hele 1ste
Jægercorps allerede val' bevæbnet med. - Allerede tid
ligere havde det været Brug, at der ved hvert Com
pagni udtoges nogle Mand, der forsynedes med Spader,
Hakker eller større .ther, og som bataillonsvis bleve
sammendragne i et Peloton. Nytten af at have saa
danne Pionerer til Raadighed havde vist sig saa be
tydelig, at General Willisen i Midten af August be
falede, at der for hver af Bataillonernes Afdelinger
skulde dannes et Pionerpeloton, bestaaende af l Under
officer og 2O Mand, der skulde bære deres Geværer
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en bandouliere, og hvoraf 8 skulde bære Spader, 8
Ø'xer og 4 Hakker. Desuden blev det befalet, at endel
Skandseredskaber, der hørte til Bataillonernes Feltud
rustning , og som ved den trufne Foranstaltning vare
blevne tilovers, for særlige Tilfældes Skyld skulde med
føres paa Vogne og ifølge en noget senere tagen Be
stemmelse vel saaledes, at de bleve samlede brigade
vis og medførte paa særlige Reqvisitvogne, hvoraf hver
af Operationshærens Brigader erholdt tildelt l j et Antal
Haandexer (50 pr. Bataillon) som bares af Mandskabet,
forblev fremdeles ved Bataillonerne. Efter Omordnin
gen af Jægercorpserne bestemtes det, at ethvert af
disses Compagnier til Udrustning af en Pionersection
skulde normeres med 6 Spader, 2 større Øxer og 2
Hakker, altsaa pr. Bataillon 24 Spader, 8 større .Oxer
og 8 Hakker j 40 Haandøser, 10 pr. Compagni, bleve
baarne af Mandskabet i Geledet.

Cavaleriet undergik i Aarets Løb ingen væsen
lige Forandringer, men ved Artilleriet blev i Begyn
delsen af October det 6 Pds. Batteri NI', 2 omdannet
til et 24 Pds. Granatkanon-Balteri Nr. 2, og ligeledes
blev det 3 Pds. Batteri omdannet til et 6 Pds., der er
holdt Navn af 6 Pds. Batteri Nr. 5; bortseet fra det
saakaldte lJdfaldsbatteri blev de egenlige Feltbatteriers
Antal altsaa fra nu af 10. Allerede endel tidligere,
nemlig i Begyndelsen af September, lod Chefen for Ar
tilleriet, Oberst Wissel, et Batteri af 6 24 Pds. Be
lejringskanoner med Bloklavetter indrette til Feltbrug.
Batteriet, til hvilket Fæstningsartilleriet og 1ste Ammu
nitionscolonne afgav Mandskab og Heste, bespændtes
med 10 Heste pr. Kanon, og paa særlige Vogne med
førtes ] 00 Skud pr. Kanon samt det fornødne Antal
Bridske, skjøndt Kanonerne ogsaa til Nød kunde bruges
uden disse sidste. Ligeledes blev der omtrent paa
samme Tid oprettet et Batteri af ] O (senere 20)

51*

..
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Haandmorterer, der anbragtes paa 6spændige Vogne,
[) Morterer med tilhørende Stole, Bridske og Ammu
nition paa hver; Mandskabet. der afgaves af Fæstnings
artilleriet, blev særligt øvet i at anbringe Bridskene
paa en beqvem og hurtig Maade, og man brugte det
dertil, at der kun behøvedes 3-4 Minuter for at faae
Mortererne opstillede og færdige til Kast. Endelig
blev del' gjort Skridt fol' at oprette et Raketbatteri,
men dette kom dog kun delvis til Udførelse, da For
søgene havde godtgjort, at Raketterne selv ved store
Elevationer kun bavde en ringe Skudvidde og derhos
gave en meget betydelig Længdeafvigelse. - Hvad Ar
tilleriets Personel angaaer, da have vi allerede seet, at
den etatmæssige Styrke af Underofficerer og Menige
blev noget forøget sanvel ved Felt- som ved Fæst
ningsbatterierne ; dette blev ogsaa Tilfældet for Offi
cerernes Vedkommende, idet hvert Batteri normeredes
med 5 istedetfor som tidligere 4 Officerer. Tilgangen
af Mandskab var i Aarets Løb nogle hundrede dels Re
kruter, dels Frivillige, der bleve uddannede ved et sær
ligt oprettet Depotcem pagni.

Fol' Ingenieurcorpset blev der af Krigsdeparte
mentet fastsat en til Forholdene svarende Formations
plan, der traadte i Kraft fra den l ste November, og
hvorefter Corpset foruden Staben kom til at bestaae af
en Feltpionerafdeling paa 2 Compagnier og en Fæst
ningsafdeling med l Fæstnings-Reservecompagni. 
Det Brotrain, del' havdes fra tidligere Tid, bestod kun
af 11 Pontons med et Brodække af 150 Alens Længde.
r Lobet af November og December, da man fattede
Tanken om eventuelt at iværksætte en Overgang over
Slien, blev dette meget betydeligt udvidet, idet der
hlevanskaffet 76 nye Pentons med et Brodække af 720
Alens Længde og tilhørende Vogne; Øvelser i Broslag
ning bleve da drevne med stor rvel' paa Ejderen ved
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Rendsborg,. og til Medvirkning ved disse maatte Ma
rinen afgive et ikke ringe Antal Matroser.

Endnu skal bemærkes, at General Willisen ved
foretagne Inspiceringer søgte at forvisse sig om Af
delingernes Kampdygtighed, som ban bestræbte sig for
yderligere at fremme ved stadigt, hvor Forholdene nogen
lunde tillode det, at lade Tropperne foretage -Øvelser,
senere ogsaa større Manoeuvrer, ligesom ban ogsaa en Tid
lang dagligt samlede de hejere Officerer med Adjutanter
hos sig for at gjøre sig bekjendt med de Comman
derendes Anskuelser og lære deres Dygtigbed nærmete
at kjende og for yderligere at belære dem ved instruc
tive Foredrag om de forskjellige militaire Forhold.

Den 6te August bestemtes en ny Ordre de ba- b~~.I?~d~ ~~e

taille for Hæren hvorelter denne blev inddelt og dislo-Auguot for den
, slesvlg-bol -

ceret paa folgende !\laade: ll.nik. Bær.

Avautgartleu :
(Oberst Gerhardt, Stabsqvarter: Schulendamm.)

2det Jægercorps: Duvensted, Stentenmflhle og Neu
Duvensted.

3die Jægercorps: Bunstorf, l Compagni Sehested.
l ste Bataillon: Bivouak ved Schulendamm,
12te do.: Bunge og Btinstorf,
4de Escadron af lste Dragon-Regiment: Steinrade.
2den do. af 2det do.: Bivouak ved Schulendamm.
12 Pds. Batteri Nr. 3: Bivouak ved Schulendamm,

Iste Hrigade:
(Under General Baudissins Sygdom directe under Over

commandoen.)
Iste Halvbrigade:

(Major Gagern, Stabsqvarter: Kronværket.)
2den Bataillon: Neu Budelsdorf, Rikkert.
3die do.: Alt Bfldelsdorf.
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4de Bataillon: Borgsted.
3die Escadron af lste Dragon-Regiment: Lehmbek.
6 Pds. Batteri Nr. l: Neu Biidelsdorf.

2den Halvbrigade:
(Oberst Lange, Stabsqvarter: Rendsborg.)

l3de Bataillon: Rendsberg.
15de do.: Rendsborg.
5te Jægercorps: Detacheret til Kiel.

2den Brigatle :

(Oberst Abcrcron, Stahsqvarter : Rendsborg.)
5te Bataillon: 'I'eltlejr ved Klintor Schanze.
6te do.: Nobiskrug, Audorf.
7de do.: Teltlejr S. for Ejderpn, tæt -0. for Hendsborg.
Sde do.: Schuldorf, Schacht.
1/ 2 5te Escadron af 2det Dragon-Regiment: Raade.
6 Pds. Batteri Nr. 3: Schuldorf, 2 Kanoner Raade.

3die Brigade:

(General v. d. Horst, Stabsqvarter: Rendsborg.)

3die Hulv br ig a de :
(Oberstlieutenant Thalbitzer, Stabsqvarter: Rendsborg.)

l Ode Bataillon: Sorgbriick, Sorgwold og Krummenort.
l 4de do.: Kronværket.
l ste Jægercorps: 2 Compagnier detacherede til Frederik

stad, Wolde m. m., i do. Butterberg.

4de Halvbrigade:
(Oberstlieutenant Grotthuss, Stabsqvarter: Rendsborg.)

!lde Bataillon: Teltlejr ved Redoute Rothenhof.
Il te do.: Rendsborg.
4de Jægercorps: Nordligt for Rendsborg.
1 2 5te Escadron af 2det Dragon-Regiment: Rendsberg.
6 Pds. Batteri Nr. 2: liendsberg.
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4de BI'igade,

bestaaende af Besætningstropperne m. m. og underlagt
Oberst Garrelts, hvem Udskrivningsanliggenderne og

Ledelsen af Hvervedepoterne tillige var underlagt:
l ste Garnisons-BataiIlon: Frederiksort.
De øvrige Afdelinger: Rendsborg.

Reservecavaleriet :
(Oberst Fiirsen-Bachmann, Stabsqvarter : Fokbek.)

l ste, 2den, 5te og 6te Escadron af lste Dragon-Re
giment: Hobn og Lobe.

l ste, 3die, 4de og 6te Escadron af 2det Dragon-Re
giment: Fokbek, Niibel og Sorgbruck.

Det .ridende Batteri: Dørbek.

Reserveartilleriet :
(Major Dalitz, Stabsqvarter : Rendsborg.)

12 Pds. Batteri Nr. l: Karlshiitte.
12 Pds. do. Nr. 2: Bivouak ved Ahrensted.
24 Pds. Granatkanon-Batteri: Westerrønfeld.
6 Pds, Batteri Nr. 4: .Osterrønfeld.
6 Pds. do. Nr. 5 (4 Kanoner): Bendsberg.

f 4 Kanoner: Detacherede til Frederikstad og
3 Pds. do. \ Wolde.

4 Kanoner: Rendsborg.
Parken: Jevenstedt.

Hærens Forpostlinie blev i det Væsenlige ufor
andret.

Samme Dag udgav General Willisen følgende Dis_Goneral W,lU·. . oenoDlopoolt ion
position for Stillingen foran Rendsborg: for BUlUng"n

B f: li t A k l l" Stil foran Rond.·
l) e a ingen om, a rmeen s a .sam e SIg l l - borg.

lingen foran Rendsborg, vil først blive givet, naar
Fjenden forcerer Sorgen eller med Overmagt trænger
frem fra Egnen om Ekernførde.

Angriber Fjenden Sorglinien, vil Broen ved Sorg
bruok blive sprængt i Luftenj Reservecavaleriet gaaer

•



796

frem til Lohe for at dække de ved Sorgbriick værende
Troppers Retraite til Ahrensted. 3die Brigade sender
sit Batteri og 2 Batailloner frem til den fordelagtige
Stilling ved Bomhuset for der at optage sine Tropper.
Reserveartilleriet holder et svært Batteri i Beredskab
bag ved Fort Slesvig. Reservecavaleriet trækker sig
langsomt tilbage mod Dorbek o. s. v. Avantgarden
concentrerer sig S. for Schulendamm.

Bliver derimod Avantgarden angrebet, samler den
sig ved Schulendamm efter at have forsvaret Btinstorf,
Bunge og Stentenmiihle saa længe som nødvendigt for
at erfare, fra hvilken Side Fjenden trænger heftigst
frem. Bliver kun en af disse Posteringer angrebet, saa
vil denne være saa meget mere levende at forsvare.
Naar Avantgarden erholder Befaling til at gaae tilbage
til Hovedstillingen, trækker den sig Ost om Fort Bu
delsdorf henimod Slugten.

Af Groset besætter lste Halvbrigade med l
Bataillon Rikkert for at forsvare denne By I indtil den
bliver stærkt truet eller faaer Ordre til at gaae tilbage;
den gaaer da gjennem Neu Biidelsdorf bag Forskands
ningslinien og tager Stilling paa Vejen bag Redouterne.
2 Batailloner stilles foran Karlsbutte som Reserve.

2den Halvbrigade gaaer tillige med Brigadens
Batteri over Btidelsdorf Broen og opstiller sig skjult i
Slugten.

2 den Brigade tager Stilling bag Hegnene i
Egnen af Broen ved Fort Budelsdorf paa den sydlige
Ejder Bred og afventer der nærmere Befaling.

S di e Bri g ade samler den øvrige Del af sine
Tropper i Rendezvous-Stillingen paa Glaciet foran Kron
værket.

Resten af Res erveartilleriet concentrerer sig
bag 2den Brigade.
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I denne Stilling afvente Tropperne nærmere Be
faling.

Jeg vil være at finde i Nærheden af Fort Bil
delsdorf

flovedqvarteret, Rendsborg den flte August j 850.
Den commanderende General

Willisen...

Det var altsaa endnu stedse Tanken om, at vor
Hær maatte og vilde søge en Afgjørelse af Kampen
ved en Fremrykning mod Rendsborg, der optog Gene
ral Willisen. Ved den af ham foretagne Detachering
af en mindre Styrke Vest paa var han gaaet ud fra,
at der fra vor Side neppe vilde blive foretaget nogen
større Troppebevægelse i denne Egn, og om end denne
Anskuelse var bleven noget modificeret ved de foran
Hollingsted forefaldne Begivenheder, ansaa han det i
alt Fald for lidet sandsynligt, at vor Hær skulde ud
strække sine Operationer til Egnen V. for Trenen,
saameget mindre som han havde erholdt sikker Efter
retning om, at Broerne over den nævnte Flod vare
blevne fuldstændigt afbrudte af vore Tropper. De
mindre Forstærkninger, han, som vi nedenfor skulle
see, i de første Dage af August lod tilgaae Detache
mentet, havde derfor hovedsagelig til l\laal, at sætte
dette i Stand til at hindre en Fremrykning af vore
Tropper til Landskabet Stapelholm. Det oftnævnteForetagender afden Veat pDD

Detachement, l ste Afdeling af l ste Jægercorps under detacherede
C 't' S h . ., dStlrke; - den.api am c ømng, var den 28de Juh KI. henimo Forltærkning.
4 om Eftermiddagen ankommet til Siiderstapel. Efter
nogen Tids Ophold her blev 2det Compagni sendt frem
imod Wolde, medens Capitain Schøning med 1ste
Compagni afgik til Frederikstad, hvor han ankom Kl.
9 Aften, og ved hvis vestlige Indgang de fornødne
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Sikkringsdele bleve udsatte. 2det Compagni besatte
med 3 Peletons Wolde og de foran denne By liggende
Forskandsninger og med 1 Peloton Bergenhusen til
Bevogtning af Tilgangene fra Barm Kog og Megger
kog, hvor de derværende Broer bleve afbrudte, medens
4 Pelotons henlagdes i Norderstapel som Reserve og
for tillige at observere Trenen j samtlige paa denne
Flod værende Færger' og Baade bleve i den nærmeste
Tid henbragte til Frederikstad. Den 29de Juli blev
Detachementet forstærket med 4 3 Pds. Kanoner,
hvoraf 2 henlagdes til Frederikstad. 2 til Siiderstapel;
ligeledes val' der blevet tildelt det en mindre Dragon
afdeling af 2det Regiment. Naar undtages den ved
den allerede omtalte Recognoscering den 30te J uli
fremkaldte Allarmering, forløb de nærmeste Dage roligt,
og Tiden anvendtes til at anlægge nogle mindre For
skandsninger V. for Frederikstad dels paa det Sted,
hvor det vestre Trenedige skjærer Husum Vejen, dels
paa det nævnte Dige nærmere hen imod Trenen og
en der liggende Vindmølle. Den 3die August foretog
Capitain Sclwning ifølge en fra den slesvig-holstenske
Overcommande modtagen Befaling om at udstrække

trejferierne til Husum en Hecognoscering mod denne
By med 100 Jægere tilvogns, 2 Kanoner og endel
Dragoner; nogle og tredive Jægere vare desuden
blevne sendte frem til Ostenfeld fol' under Recognosce
ringen at observere mod Hollingsted. Efter An
komsten til Husum sendtes Dragonerne og nogle Vogne
med Jægere videre frem ad Vejene til Bredsted. Flens
borg og Slesvig; de naaede saaledes Vester Orsted og
Immingsted og anholdt paa sidstnævnte Sted et Bud,
del' fra Gottorp Amthus var blevet sendt til denne
Egn fol' at reqvirere Ægtvogne til Vognparken i Sles
vig. Forst sent om Aftenen indtraf Commandoet
atter i Frederikstad. Det var denne Recognoscering,
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-som gav Anledning til den til det danske Hovedqvarter
indtrufne Melding om en større, fjendlig Styrkes Til
-stedeværelse i Husum.

Ifølge den Capitain Schøning først givne Befaling
skulde Stillingen ved Wolde ikke søges holdt, hvis
den blev angrebet af en overlegen Styrke, men Be
sætningen der skulde i saa Fald trække sig tilbage
paa Frederikstad. Heri skete der den 4de August en
Forandring, idet General Willisen befalede, at Stillingen
ved Wolde skulde gjøres stærkere ved Anlæg af yder
ligere Forskaodsninger og i Tilfælde af Angreb for
svares med Energi, og til den Ende lod den dervæ
rende Besætning forstærke med l Officer og 80 Mand
af l ste Bataillon, l Officer og 24 Pionerer samt med 2
lange 6 Pds, l\1etalkanoner. Forskandsningsarbejderne toge
strax deres Begyndelse, og i Skandserne anbragtes for
uden de nævnte 2 Kanoner tillige de 2 3 Pds. Kano
ner, som tidligere havde staaet ved Siiderstapel; lige
ledes blev Besætningen i Bergenhusen forstærket med
endnu l Peloton fra Reserven i Norderstapel. Alle
rede den foregaaende Dag var Tilgangen til Stapel
holm ved Sandschleuae, der tidligere kun var bleven
bevogtet af det til Hohn henlagte Cavaleri, bleven be
-sat med l Officer og 80 Mand af lste Jægercorps's
2den Afdeling. Den åte August blev det anordnet, at
der skulde anbringes en Palissadering foran den vest
lige Indgang til Frederikstad indtil den nærmeste
Mølle, og det blev paalagt Byens Magistrat at sorge
for Tilvejebringelsen af det fornødne Materiale og den
nødvendige Arbejdskraft.

Onsdag den 7de August var en Ulykkesdag for
Rendsborg, idet det derværende Laboratorium denne
Dags Formiddag sprang i Luften; Størstedelen af de
i Laboratoriet beskjæftigede Arbejdere, deriblandt endel
Artilleril'lever omkom ved denne Lejlighed, ligeledes
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ExploBion Ibleve endel Soldater og flere af Indvaanerne dræbte'
~:r:~~~~finln-eller saarede af de vidt omflyvende Bomber og Spræng
ger I AnledDlngstykker af forskjellig Art og en Mængde af Stadens
af ot rorvellt~t '

Angreb. Bygninger lede betydelig Skade*). At Ødelæggelsøn
blev saa stor, var en Følge af, at der i Laboratoriet
var blevet ophobet en betydelig Mængde Ammunition,
da General Willisen for det Tilfælde, at Rendsborg
skulde blive omsluttet, havde ladet alle de ydre
Magasiner tomme og Ammunitionen benbringe til det
Indre af Fæstningen, bvorved alle derværende Maga
siner vare blevue fyldte . Af de danske Krigsfanger,
der varo indqvarterede i Exereerhuset tæt ved Labo
ratoriet, kom Ingen til Skade; Størstedelen af dem
spredto sig imidlertid i Byen, og skjondt de Alle
senere indfandt sig igjen**), gav dette dog Anlednin~

til, at der tilgik Forpostafdelingerne Ordre til at for
stærke Vedetlinien, for at Ingen skulde kunne snige
sig igjennem. - Hen paa Dagen indlob der Efter
retninger om en forestaaende Fremrykningafvor Hær***),

*) Antallet af de dræbte Arb ej dere , henhoreude dejs til
Laborntorieetnten, dels til 4de (Erstatnings-) Brigade,
an gives til )00, af Artillerielever til 17 j den paa Byg
nin gerne i Staden anrettede Skade tuxuretles til 14/)333
:\Iark Courant.

**) Den Bde August hlevc de fleste danske Krigsfanger
førte til Altona og derfra. noget senere til Gluckstadt

***) Det har rimeligvis været Efterretningen om rlen til den
6te August befalede, men atter opgivne, stnrr o Recognosce
ring, der ad Vestkysten Cl' nauet til Ilovedqvuteret i
Rendeborg. I en Skrivelse til 2den Division, der atter
af denne bragtes til Overcorurnaudoens Kundskab, med
delte nemlig Commandeuren for flte Brigade, Oberst
Ræder, at den den 5te om Aftenen udgivne Dispo sition
til ltecognosceringen og Bdie Brigades Detachering Vest
pau allerede i Lobet af hele den nævnte Dag var al
mindelig bekj endt og omtalt ikke alen e blandt Officererne
i Slesvig, men ogsaa blandt Underklnsserne.

/
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-og det indskjærpedes derfor Forpostafdelingerne at vise
den største Aarvaagenhed, ligesom ogsaa ulle Tropper
fik Ordre til at holde sig kampberedte ved Daggry
den 8de. Ogsaa fra Capitain Sehøning var der ind
truffet Melding om de fra vor Side vesterpaa sted
fundne Troppebevægelser, og General Willisen saa sig
derved foranlediget til den 7de om Aftenen at af
sende 2den Afdeling af l ste Jægercorps til det Sta
pelholmske. Da der henad Natten indløb yderligere
Melding om, at Frederikstad blev angrebet, beordredes
endvidere 7de Bataillon at afgaae tilvogns over Fok
bek, hvor 2 Kanoner af det ridende Batteri skulde
slutte sig til Bataillonen, og derfra videre over Ervde
til Norderstapel. Den sidste Ordre kom dog ikke til
Udførelse, idet der gaves Contraordre, da del' om Mor
genen den 8de indlob Melding om vore Troppers Frem
rykning mod Sorgbruck og Steutenmuhle, og det ven
1ede Angreb saaledes syntes at skulde blive til Virke
lighed, I Rendsborg skulde netop de ved Explosionen
Omkomnes Begravelse foregane, da Tropperne allarme
redes i Anledning af den indtrufne Melding. 3die
Brigade dirigeredes til Ahrensted, hvor den tog Stil
ling som Reserve, og lste Halvbrigade rykkede frem
til Egnen af Sehulendamm som Soutien for Avantgarde
Brigaden. Forposttjenesten ved Sorgen bestredes endnu
paa denne Dag paa Strækningen fra Sorgbruck over
Krummenørt til henimod Duvensted af IOde Bataillon
og 1 Escadron af 2det Dragon-Regiment, derfra
til Bistensee af 2det Jægercorps, Af dette Corps
havde en Del af l ste Compagni besat Overgangen paa
Vejen til Oxløv, medens Resteu af 1ste Afdeling stod
som Repli i Duvensted, 3die Compagni holdt Passet
ved Stentenmuhle besat og 4dc Compagni de 2 ost
ligere Overgange, hvor Broerne vare indrettede til
hurtigt at kunne afbrydes, Sorgen var opstemmet og
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kun vanskelig at passere, og ved flere af Vadestederne
var der anbragt Harver. Bag Overgangsstederne fra
Sorgbriick til Duvensted var der opkastet mindre Jord
brystværn, ved Stentenmulile var Vejen paa den sydlige
Side af Passet spærret ved en Palissadering, paa den
nordlige Side ved et tæt Forhug, og paa Højdedraget
tæt N. for Mollen fandtes flere Retranchernents for
Infanteri, hvoraf det ene var forsynet med et Skyde
skaar*); lignende Retranchernents fandtes foran de 2
østligere Overgangssteder ved den sydligste Del af Skoven
V. for Friedrichshof og begge disse Overgangssteder
vare desuden stærkt barricaderede, Det er til den af
den danske Overcommando til den 8de August befalede
Recognoscering, at Fremstillingen nu atter skal vende sig.

Raeognose ertn- Den 7de sent om Aftenen havde General de
gon fro donBklVfeZa ladet de under ham Hejstcommanderende tilzaaeSldo den 8do ~l . o

Augu.t. følgende Disposition:
»Den 4de Brigade skal med det samme tildelte

Batteri (Schultz) og Cavaleri KI. 4. imorgen tidligt staae
i Colonne paa Vejen S. for Over Selk. Kl. 41

/ 2 rykker
Brigaden frem til Gross og Klein Brekendorf, Naar
Brigaden har passeret denne By, formerer den sig i 2
Træfninger.

1ste Træfning: 1/ 2 Batteri følger med I Bataillon
som højre Flojcolonne Vejen til Steinsiek og Stenten
muhle, den mellemste Colonne, l Bataillon, dirigeres
over Skoven V. for Friedrichshof og den venstre Fløj
colonne, 1 Bataillon, igjennem Ahlefeld over Fried
richshof.

Disse 3 Colonner søge at tilvejebringe og ved
ligeholde Forbindelse mellem deres Blænkere og ved
disses Ild at fordrive Fjenden,

*) I dette Skydeskaur fandtes ved Rccognosceringcn den
Btle anbragt en Forvogn . hvorpaa iler var et Stykke
Træ, der havde Li ghed med en Kanon.
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2den Træfning, bestaaende af det andet halve
Batteri og l Escadron, hvilke følge Vejen over Stein
siek, samt 2 Batailloner i Colonner, rykker i en pas
sende Afstand, c. 600 Skridt, frem efter 1ste Træf
ning.

Brigaden beordrer l Compagni til Batteriets Be
dækning.

Den 2den Brigade staaer imorgen tidligt KI. 4 i
Colonne paa Vejen til Over Selk med Undtagelse af l
Bataillon, der skal afgives til den under Oberstlieute
nant Freiesleben paa Chausseen fremrykkende Afdeling.
Klo 41

/ 2 rykker Brigaden frem til Gross og Klein
Brekendorf, hvor den skal tage en Stilling, der be
gunstiger et kraftigt Forsvar, og hvori den kan op
tage 4de Brigade ved en mulig Tilbagegang.

Fourageringen i Gross og Klein Brekendorf,
Aschepel, Ahlefeld, Ramstorf, Oxlev og Nordby fore
tages herfra, og vil Brigaden tillige have at besætte i
højre Flanke Ramstorf og Orlev, hvor Vejene og Pas
sene mod Vest og Syd observeres og i fornødent Fald
forsvares; i venstre Flanke detacheres 2 Compagnier
til Ahlefeld. Patrouiller udsendes mod Vest og mod
.øst for at komme i Forbindelse med Oberstlieutenant
Freiesleben og med den lste Brigade, der samtidigt
foretager en Recognoscering over Damdorf,

De 4 Escadroner af Reservecavaleriet, Batteriet
iWegener og l Bataillon af 2den Brigade, Alt under
Oberstlieutenant Freiesleben, skulle staae paa Chausseen
ved Jagel Kl. 4 imorgen tidligt.

Fremrykningen skeer samtidigt med 4de Brigade,
og Forbindelse søges vedligeholdt ved Patrouillcr.

Nærmere Ordrer ville blive givne paa Stedet.
Meldinger til mig sendes indtil KJ. 51

/ 2 til Over Selk,
senere til Brekendorf.

Hr. Oberst Thestrup og Oberstlieutenant Freies-
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leben ville drage Omsorg for, at det ikke tilstedes
Indvaanerne i Over Selk og Jagel at passere Syd paa«.

de Meza.

Desuden meddeltes det Oberst Baggesen og Oberst
lieutenant Freiesleben, at den Gjenstand, som ved
Fourageringen især skulde inddrives, var Halm, hvoraf
saameget som muligt ønskedes, og at Hø ikkun skulde
tages, naar Halm ikke kunde opdrives i tilstrækkelig
Mængde. 'ri! Transport af det Inddrevne havde Vogn
parken i Slesvig faaet Ordre til at afgive 200 Vogne
til 2den Brigade og 100 til Oberstlieutenant Freies
lebens Commando; forsaavidt det tildelte Antal Vogne
ikke maatte være tilstrækkeligt til Transporten af det
forefundne Qvantum Halm, skulde Vogne tages paa
Stedet; de læssede Vogne skulde strax dirigeres tilbage
til Slesvig under behørig Eseorte.

Til den i Dispositionen fastsatte Tid satte Afde
lingerne sig i Bevægelse fra deres Medeopstillinger.
13de Linie-Bataillon var bleven afgivet til Oberst
lieutenant Freieslebens Commando, der desuden bestod
af 1 Eseadron af 3die, 1 af 5te og 2 Escadroner af
6te Dragon-Regiment samt IOde Batteri (Wegener) :
4de Brigade havde erholdt tildelt l ste Gardehusar
Escadron, 2den Brigade 4de Eseadron af 4de Dragon
Regiment: det af Reserveartilleriet afgivne 4de Batteri
(Marcussen) var blevet attacheret 2den Brigade.

Af 4de Brigade havde 6te Reserve-Bataillon
under Oberstlieutenant la Cour Avantgarden, til hvilken
endvidere 4 Kanoner og l Deling Husarer vare blevne
afgivne; derefter fulgte i behørig Afstand 2det Jæger
corps, 11 te Linie-Bataillon, d~t andet Halvbatteri, 5te
Heserve-Bataillon og endelig Hesten af Husar-Esca
dronen; 9de Linie-Bataillon, der først denne Dags
Morgen blev afløst paa Forpost af en af 6te Brigades
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Afdelinger, stødte først senere S. for Brekendorf til
Brigaden. Da Sikkringsdele vare blevne udsendte, af
hvilke Terrainet afsøgtes i en Afstand af c. 1000
Skridt til beg-ge Sider af Vejen, gik Marchen kun
langsomt, og Klokken var over 7, før Avantgarden
naaede Brekendorf. Her erfarede man, at Byen alle
rede var afsøgt, og at Egnen holdtes under Observation
af en af vore Forposter udsendt Infanteri- og Cavaleri
patrouille, samt at en større, fjendlig Cavaleripatrouille
nærmede sig Byen; forinden Avantgardens Cavaleri
kunde sendes imod den, trak Patrouillen sig imid
lertid tilbage og var snart ude af Sigte. Efterat
!Brekendorf var passeret, og mindre Cavaleripatrouiller
vare afsendte dels over Ramstorf og Nordby til Chaus
seen, dels ad Vejen til Ahlefeld, opmarcherede Bri
gaden i 2 Træfninger, nemlig i 1ste Træfning: 6te
Reserve- Batallloa og 11te Linie-Bataillon, formerede
i Compagnicolonner i 2 Linier henholdsvis tæt V. og
tæt .Ø'. for V{'jen til Steinsiek, og 2det Jægercorps til
~enstre af sidstnævnte Bataillon paa Vejen til Ahlefeld;
paa selve Vejen til Steinsiek noget hag 6te Reserve
iBataillon de 4 Kanoner under Bedækning af den halve
Del af denne Bataillons 4de Compagni. I 2den Træf
ning formerede i Bataillonscolonner: 9de Linie-Batail
Ion V. og 5te Reserve-Bataillon Ø. for Vejen til Stein
siek j paa selve denne Vej Batteriets 4 andre Kanoner
og bag disse Husar-Escadronen.

K!. omtrent 8 skete Fremrykningen fra denne
Stilling i Overensstemmelse med Dispositionen i 3
Colonner, idot højre Fløjcolonne, bestaaende af 6te
Reserve-Bataillon, 4 Kanoner og 1 Deling Husarer.
fulgt af 2den Træfning, gik frem langs Vejen til
Steinsiek, l l te Linie-Bataillon i Terrainet .(1. for
denne Vej i Retning af Skoven V. for Friedrichshof,
og 2det Jægercorps med 1 Deling Husarer dirigeredes

52
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til Ahlefeld for derfra at rykke frem over Friedriebshof.
Efterat de 2 førstnævnte Colonner vare naaede frem
til Vejen mellem Ramstorf og Ahlefeld, blev der imid
lertid atter gjort Holdt for at give 2det Jægercorps
Tid til at indtage sin Plads i Fægtningslinien, og
indtil Ramstorf og Oxlev med de derværende smaa
Skovpartier kunde blive afsøgte, hvilket udførtes af en
Del af 6te Reserve-Bataillons 4de Compagni, samt for
at afvente Melding om, at Forbindelse var tilvejebragt
med den ad Chausseen fremrykkende Colonne.

Imidlertid havde 2den Brigade taget Stilling med
3die Reserve-Jægereorps, 2 Kanoner af 11 te Batteri
(Just) og 1/2 Deling Dragoner paa Højderyggen tæt S.
for Brekendorf og med 5te Linie-Bataillon, 4. Kanoner af
Batteriet Just og 4de Batteri (Marcussen) under Be
dækning af 1 Compagni af 2den Reserve-Bataillon paa
Højderne tæt N. for den nævnte By. 3 Compagnier
af 12te lette Bataillon under Capitain C.K. Møller med 2
Kanoner af Batteriet Just og 1/2 Deling Dragoner sendtes
til Ramstorf og Oxlev for at besætte Passene dersteds,
fouragere i disse Byer samt i Nordby og ved Cavaleri
patrouiller at holde Forbindelse med Colonnen paa
Chausseen. Til Ahlefeld beordredes 2 Compagnier af
2den Reserve-Bataillon med 1/2 Deling Dragoner under
Capitain Nielsens Commando for at dække Foura
geringen i denne By, der skulde foretages af 1/2 Com
pagni af samme Bataillon. Til Fouragering i Asehepel
afgik endelig 1/2 Compagni af 2den Reserve-Bataillon
og 1/'l Deling Dragoner, hvilken sidste tillige skulde
patrouillere til Ahlefeld og Damdorf. l Compagni af
1210 lette Bataillon og l Deling Dragoner vare af
givne som fast Escol-te for de til Fourageringen be
stemte Vogne.

KJ. henad 10, efterat man havde erholdt Vished
om, at intet Fjendligt fandtes i Ramstorf og Oxlev,
og Meldinger vare indtrufne om, at Forbindelsen over-



807

Ilt var tilvejebragt, fortsatte 4de Brigade sin Frem
·ykning. Af 6ie Reserve- Batalllona i forreste Linie
lærende Compagnier var 3die Compagni blevet trukket
;1. for Vejen, medens 2det Compagni holdt sig pas.
lennes vestlige Side; lste Compagni, til hvilket den
Jel af 4de Compagni, der havde afsøgt Ramstorf og
)xlev, havde sluttet sig, fulgte som Reserve ad selve
{ejen, ligeledes Husardelingen og de 4 Kanoner med
leres Bedækning. Af 11te Linie-Bataillon holdt Jste
Jompagni Forbindelsen med 6te Reserve-Batalllou.
nedens 2det Compagni gik frem gjennem Skoven V.
or Friedrichshof; 3die og 4de Compagni fulgte som
~eserve Vest om Skoven, men havde fremsendt 1 /2

~ompagni som Blænkere for at udfylde et mellem de
orreste Compagnier opstaaet Interval. 2det Jæger
'orps havde efterladt sit 2det Compagni ved Indgangen
il Skoven Ø'. for Friedrichshof og gik med l ste og
ldie Compagni i forreste Linie og 4de Compagni i
teserve frem gjennem den nævnte Skov og Gaard,
ørstnævnte Compagni længst mod Vest j af 4de Oom
,agni maatte dog den halve Styrke under Commando
.r Lieutenant Beissenherz udsendes for at afsøge den
,stligste Del af Skoven. Husardelingen, der anvendtes
il at søge Forbindelsen med l ste Brigade, hvilket
gsaa naaedes KJ. omtrent 10, holdtes under Frem
ykningen fra Ablefeld paa Grund af det stærkt cou
erede Terrain ganske tilbage. Den Afdelingerne givne
lrdre gik ud paa, at de skulde rykke frem imod Over
angsstederne over Sorgen for at recognoscere Fjendens
tyrke og Stilling dersteds samt indtil nærmere Ordre
t holde Fjenden fast her, medens Fourageringen
iretoges af de bagved værende Troppeafdelinger. Ved
teinsiek og i Skovene ved Friedrichshof stedte man
aa fremskudte. tjendlige Patrouiller, der kastedes til
age til de af Fjenden besatte Retranchements paa

52*



808

Højderne N. for Stentenmfihle og ved den sydligste
Del af nævnte Skove, hvor der snart udspandt sig en
levende Fægtning. I denne Fjendens offensive Besættelse
af Passene maa vel nærmest Grunden søges til, at Over
commandoens Bestemmelse om kun at foretage et
Skinangreb paa Passene ikke kom til Udførelse, men
at Kampen fra først af fik et større Omfang, der efter
haanden ledede til selve Passenes Forcering.

Den fjendlige Besætning af Stentenmfihle bestod,
som vi have seet, af 3die Compagni af 2det Jæger
corps: af denne Styrke stod 3/4 Compagni N. for Passet,
S. for dette 1/ 4 Compagni. For at erfare Om Fjenden
maatte have Artilleri i Forskandsningerne, hvorpaa det
i den ene af disse anbragte Skydeskaar syntes at tyde,
og for om muligt at drive Fjenden ud af dem lod
Oberstlioutenant la Cour :? Kanoner kjøre op paa en
Højde tæt S. for Steinsiek paa den østlige Side al
Vejen og beskyde Forskandsningerne, hvorfra de fjend
lige Jægere havde rettet en heftig Ild mod vore frem
rykkende Tropper. Samtidigt hermed lod Major Ja
cobsen, der førte 6te Reserve-Bataillons Skyttekjæde,
2det Compagnis Skytter foretage en Svingning ti
Venstre henimod Aaløbet for at flankere den nærmest!
Forskandsning j denne Bevægelse støttedes af 9de Linie
Bataillons 4de Compagni, der for en Tid sendtes frem
paa 6te Reserve-Bataillons højre Fløj, hvorimod del
øvrige Del af førstnævnte Bataillon i Forening mec
5te Reserve-Bataillon som 2den l'ræfning og unde:
Major Scharffenbergs Befaling tog Stilling N. for Stein
siek paa begge Sider afVejenj noget senere udviklede beggl
Batailloner sig i Compagnicolonner, hver med lste o~

2det Compagni i forreste Linie. Efterat den nævnt,
Svingning var udført, og Kanonerne havde gjort l i
Kugleskud mod Forskandsningerne, lod Oberstlien
tenant la Cour Ilden standse og gav sine forrest,
Compagnier Signal til Angreb, i hvilket ogsaa Il t i
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Linie- Bataillons l ste Compagni deltog. Fjenden, der,
da han saa sig enfileret, havde begyndt at trække sig
ud af Forskandsningerne, oppebiede imidlertid ikke
Angrebet, men trak sig heftigt forfulgt tilbage over
Passet, hvis yderligere Forsvar maatte opgives, og der
fra til den S. for Aalabet liggende Skov (Duvenstedter
Røgen). Ogsaa derhen blev Fjenden forfulgt af 6te
Reserve-Bataillons 2det Compagni, hvis Commandeur,
Capitain Hammeleif, ved den Lejlighed blev dødeligt
saaret; Compagniet kastede de fjPlJdlige 'I'irailleurer
tilbage fra Skovkanten og trængte ind i Skoven, men
blev ikke længe efter ifølge Ordre fra Brigaden kaldt
tilbage til den nordlige Side af Passet, der desuden
holdtes besat af 6te Reserve-Bataillons 3die og l J te
Linie-Bataillons lste Compagni. Ved denne Tid saaes
en fjendlig Styrke, der ansloges til I Compagni, kom
mende fra Duvensted at rykke frem mod Stentenmiihle
med sin Blænkerkjæde i de smaa Kratpartier og bag
Hegnene paa den sydlige Side af Aaløbet vestligt for_
Defileet, og Oberstlieutenant la Cour lod derfor sit
I ste Compagni rykke frem i vestlig Retning og be
sætte den nordlige Side af Aaløbet. Det var en Del
af det slesvig-holstenske 2det Jægercorps's 2det Com
pagni, der fra Duvensted var ilet til Undsætning og
havde fremsendt sin halve Styrke i den ovenfor nævnte
Retning, medens den øvrige Del af Compagniet diri
geredes mod Duvenstedter Rogen og i Forening med
3die Compagni gik frem igjennem Skoven, der netop
forlodes af vore 'I'ropper, og besatte dens nordlige Ud
kant j ogsaa andre Tropper af den fjendlige Avant
garde ankom efterhaanden og stilledes som Soutiens
dels her, dels nærmere henimod Bistensee, saaledes
Halvdelen af 2det Jægercorps's lste Compagni, J Com
pagni af Jste Bataillon, 2 Compagnier af 3die Jæger
corps og 2 Compagnier af 12te Batalllen. Engage-
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Retning af Damdorf. Patrouiller vare blevue udsendte
dels over Gosefeld, dels henimod Haby, der fandtes besat
af Fjenden, og mod Gross Wittensee, ved hvilken sidst
nævnte By der vexledes nogle Skud med en fjendlig
Patrouille, uden at dette dog medførte noget Tab. 
Oberstlieutenant Lorentzens Commando havde efter at
være passeret Hutten og Aschepel, hvor man traf paa
Sikkringsdelene af de til Fourageringen i denne By af
sendte Tropper, fortsat Marchen til henimod den N.
for Ahlefeld liggende Skov i paa Højderne dersteds ind
toges en Stilling, hvorfra Patrouiller sendtes frem til
Ahlefeld.

l den anførte Stilling forblev Brigaden, indtil den
KI. omtrent 3 modtog Ordre til at gaae tilbage til sin
Bivouakstilling. Den Oberstlieutenant Coch underlagte
Styrke gik directe tilbage til Ø'sterby, hvorimod de
2 andre fremsendte Commandoer først droges til Dam
dorf og derfra i Forening med Brigadens Hovedstyrke
fortsatte Tilbagemarchen under Dækning af de 2 Com
pagnier af Sdie Reserve-Bataillon i Marchen iværksattes,
uden at man foruroligedes af Fjenden, der dog lod sig
til Syne paa Huttener Berge. Efterat den tidligere
havte Forpoststilling atter var indtaget, rykkede Bri
gaden Kl. omtrent 7 Eftermiddag ind i Bivouakstil
lingen ved Kokkendorf.

Fjendens Tab paa denne Dag angives til:
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:

Il Officerer, 5 Underofficerer og Menige.
Af Saarede: 1 do., 13 do. do.

4 Menige faldt usaarede i Fangenskab. Officeren
henhørte til 10de Bataillon og blev saaret ved Sorg
briick, Resten af Tabet faldt paa 2det Jægercorps.

Tab.l I FlIlgt
ningon don Bd.

Angnlt.

Tabet paa vor Side var:
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:
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l Officer. ) Unrlerof.og1oUndercorp. ogl\1enig-e.
AfSaarede:3 do., 6 do. ,,37 do. "do.

Af de Faldne faldt 1 Underofficer og 8 Menige
i Fjendens Hænder, af Saarede l Underofficer; 5 Menige
bJeve fangne usaårede.

Vort totale Tab var altsaa: 4 Officerer. 7 Under
officerer og 58 UndercorporaJer og Menige. Naar und
tages IOnderofficer og 2 Menige, der bleve saarede ved
Sorgbruck, faldt hele Tabet paa 4de Brigade.

Den faldne Officer var:
Capitain P. H. Hammeleff af 61e Reserve- Bataillon.

De andre saarede Officerer vare:
Capitain L. A. R. Stricker af 2det Jægercorps.
Lieutenant O. A. Scbøning af do. do.
Lieutenant J. E. Beissenherz af do. do.

Detailleret Tabsliste findes under Bilag 2. 
I Fægtningen ved Sorgbruck bleve 3 Heste saarede.

l sin Rapport til Overcommandoen anførte General
de Meza, at Recognosceringen havde vist, at Fjenden
kun med en Linie af Forposter havde besat Sorgen fra
Sorgbrilck til Bistensee, og at de i denne Linie belig
gende Defensivværker ikke tydede paa, at Fjenden var
betænkt paa et alvorligt Forsvar af Sorglinien.

Ved Fourageringen indbragtes til Slesvig af 2den
Brigade J 90 Læs Halm og ) 2 Læs Hø, af Oberst
lieutenant Freieslebens Commando ] Ol Læs Halm
og Hø.

Paa fjendlig Side kunde de Hejstcommanderende
vel neppe være i Tvivl om den stedfundne Fægtnings
Maal og Beskaffenhed, og skjøndt de derfor ikke kunde
tillægge denne Fægtning nogen særlig Betydning, gjorde
dog deres Troppers, navnlig 2det Jægercorps's gode For-
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bold et særdeles gunstigt Indtryk paa dem, sanledes
navnlig ogsaa paa General Willisen, som det vil sees
af hans under Bilag 3 anførte »funfter Armeebericht.•
Fra nu af trængte tillige den Tanke sig efterhaanden
mere og mere frem, at Stillingen bag Sorgen og mel
lem Bisten- og Wittensee var at tillægge Betydning
ikke alene som en gunstig Forpoststilling, men at det
vilde kunne lykkes at omdanne og forstærke den saa
ledes, at den vilde kunne tjene som en første Forsvars
stilling under et alvorligere Angreb, en Tanke, der
fandt sit Udtryk i de Dispositioner, som ikke længe
efter bleve trufne, og i de Befalinger, som efterhaanden
bleve givne til at forstærke denne Stilling ved forti
ficatoriske Arbejder, og som senere ville blive nærmere
omtalte. løvrigt ventede man, at der den 9de August
vildepaafølge et almindeligt Angreb paa Stillingen. 5te
Jægercorps var blevet kaldt fra Kiel med Undtagelse
af l Compagni, der forblev der, Tropperne mødte ved
Daggry paa deres Allarmpladser, og Broen ved Sorg
bruck blev i den tidlige Morgenstund sprængt i Luften,
ligesom der ogsaa blev givet Befaling til at afbryde
Broen ved Stentenmtihle, l Troppernes Stilling fore
toges der dog endnu i de nærmeste Dage kun mindre
Forandringer. Den Escadron af 2det Dragon-Regiment,
der tidligere havde bivouakeret ved Sorgbruck, blev, da
dens Opstilling der efter Broens Sprængning maatte
ansees for unyttig, draget til Lohe - en Feltvagt
holdtes dog vedblivende N. for Sorgen -, og den der
henlagte Escadron af 1ste Regiment forlagt til FOr
den; l Compagni af 5te Jægercorps blev underlagt
Cavaleri-Brigaden og forlagt til Hohn, hvorfra Com
mandoer afgaves til Besættelse af Overgangsstedet ved
Tetenhusen armt af Christiansholm. Bevogtningen af
Strækningen fra Sorgbruck til henimod Duvenstedt over
toges vedblivende af 3die Halvbrigade, der med l Ar-

53
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deling af l Ode Bataillon holdt Sorgbriick og Sorgwold'
besatte, medens denne Bataillons anden Afdeling var hen
lagt til Abrensted og Ude Batalllou til Rikkert. Avant
garde-Brigaden indtog den Dde følgende Stilling. Af 2det
Jægercorps, der efter den8de om Aftenen at være afløst af
12te Bataillon atter overtog Forposttjenesten paa Linien
fra Duvensted til Bistensee, kom 1 Compagni til Duven
sted, hvor der tillige henlagdes l Escadron og 1 Com
pagni til Stentenmiihle, medens 1 Compagni havde
Bevogtningen af de østligere Overgange og 1 Compagni
endelig stilledes bag dette som Repli j 12te Bataillon,
l Compagni af 3die Jægercorps og 2 Kanoner hen
lagdes dels til Bunge, hvor Brigadens Stabsqvarter toges,
dels i Bivouak der i Nærheden og overtog Bevogtningen
af Terrainet mellem Bistensee og Wittenseej 2 Com
pagnier af 3die Jægercorps og 1 Escadron kom til
Btinstorf, og 1ste Batalllen samt Batteriets 6 øvrige
Kanoner indtogeen Bivouak ved Neu Duvensted. 1 Com
pagni af 3die Jægercorps stod som tidligere iSehested. 
l ste Halvbrigade forblev som Soutien for Avantgarden
ved Schulendamm og belagde tillige Moor, Borgsted.
Schirnau m. m.

Fægtningen den 8de blev paaGrund af vore Troppers
pludselige Tilbagegang og den Omstændighed, at de havde
maattet lade endel Døde og Saarede tilbage paa Kamp
pladsen, paa fjendlig Side overalt gjennem Skrift og Tale
betegnet som en af Avantgarden bestaaet sejrrig Fægt
ning, og Troen derpaa vakte megen Glæde saavel i
Hæren som i hele Landet og bidrog ikke lidet til at
styrke Troppernes Mod og for en Tid at svække det
uheldige Indtryk, som de vesterpaa forefaldne Begiven
heder, navnlig Frederikstads Indtagelse, havde fremkaldt.
Deter til disse Begivender Fremstillingen nu skal vende sig.

Som berørt, havde 3die Brigade den 6te August
I{I. 4 om Morgenen sat sig i l\larche fra Bivouakeo
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ved Nykro ad Veien over Sylvested til 'I'reia: forudencorp,eh B ...æ-.. .. , gehf'r dan I lte

3die Batteri (Glahn) var 2den Escadron af 6te Dra- Augult.

gon-Regiment bleven attacheret Brigaden, ligeledes 5te
Ingenieurdeling og et Brotrain, begge underlagte In
genieurcapitain Schrøder; Brigadens i Sylvested poste-
rede Compagni blev afløst af 3die Compagni af 4de
Forstærknings-Bataillon, og istedetfor 4de Reserve-Ba-
taillon blev 1 Compagni af 5te Reserve-Bataillon af-
givet som Bedækning for Reserveartilleriet. Ved An-
komsten til Treja Kl. 73/ 4 Formiddag toges en Opstilling,
medens den 75 Alen lange afbrudte Bro istandsattes ved
5te Ingenieurdelings Foranstaltning og under Dækning
af en mindre Jæger- og Cavaleriafdeling, der sendtes
frem over det tætved værende Vadested og over en
mindre, for Infanteri passabel Dæmning. Da Broens
Istandsættelse antoges at ville medtage 4 Timer,
søgte man at benytte Tiden til at indhente Efterret-
ninger om, hvorvidt Husum var besat af Fjenden eller
ikke, men disse Efterretninger vare modsigende, og nogen
nøjere Underretning erholdt man ikke. Kl. 12 Middag
var Broen færdig, og Kl. 1 rykkede en Avantgarde,
bestaaende af 1ste Jægercorps, 6te Linie-Bataillon, 1/ 2

Escadron og 4 Kanoner, Alt under Commande af Major
Wilster, frem ad Vejen til Husum; l Compagni af 7de
Linie-Batalllen gik samtidigt med Avantgarden over
Broen for at afsøge den N. for Vejen liggende Skov.
Under Marchen erholdt man gjennem Rejsende Under-
retning om, at Husum ikke var besat af Fjenden, og
Kl. 7 Eftermiddag rykkede Fortravet, bestaaende af 2
Compagnier af 1ste Jægercorps, 1 Deling Dragoner og
2 Kanoner, under Commando af Major Nissen ind i
Byen, der besattes, medens Avantgardens øvrige Styrke
foreløbigt havde taget Stilling ved Holager .ø. for Byen.
Major Wilster lod nu ogsaa de 2 andre Jægercompag-
nier og Resten af Cavaleriet rykke ind i Byen, hvor-
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imod 3 Compagnier af 6te Linie-Bataillon og de 4 Ka
noner indtoge en Bivouak udenfor Byen, og det fjerde
Compagni af Bataillonen med nogle faa Dragoner efter
lodes ved Holager for at observere Terrainet mod Syd
og Sydøst. Hs, Majestæt Kongens Proclamation og
den commanderende Generals offentlige Bekjendtgjørelser
meddeltes de deputerede Borgere og øvrige Jndvaanere,
hvorefter de fornødne Foranstaltninger med Hensyn til
Belejringstilstanden bleve trufne. SamtligeEmbedsmænd
vare flygtede med Undtagelse af Landfoged Adler, der
den følgende Dag afsendtes til Slesvig; derhen sendtes
ligeledes nogle faa forefundne Vaaben og Faner.

Medens Avantgarden rykkede mod Husum. var
Hovedcorpset efter foreløbigt at have efterladt Ammu
nitions- og Bagagecolonnen samt Brotrainet under Be
dækning af l Compagni af 4de Reserve- Bataillon ved
'freja paa den østlige Side af Trenen afmarcheret til
Vester Orsted, hvor det tog en Opstilling mod Vest og
Syd med l Compagni fremsendt mod Wittbek for at
komme i Forbindelse med den fra Hollingsted til Osten
feld fremrykkede Styrke. Efter Oberst Schepelerns
Ordre var nemlig Major Bonnez, der var bleven afløst
ved Hollingsted af Oberstlieutenant Hindenburg*), som
med 2den lette Bataillon og 2 Kanoner af ] ste Batteri
(Lumholtz) besatte Passet, KJ. 91/ 2 om Formiddagen
afmarcberet over den retablerede Bro over Trenen mod
Ostenfeld med de ,3 Compagnier af 1ste Reserve-Jæ
gercorps og de barn ligeledes underlagte 3 Compagnier
af 4de Forstærknings-Bataillon; da Broens Istandsæt
telse imidlertid endnu ikke var fuldendt saavidt, at
den kunde passeres af Artilleri, fulgte 2 Kanoner af
]ate Batteri (Lumholtz), som ligeledes vare blevue

. ) Da I stn Forstærknings-Bataillon var paa Forpost, var 2den
lette Bataillon istedetfor bleven beordret til Ilollingsted
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underlagte Major Bonnez, først en Timestid senere efter
under Bedækning af en Del af det i Hollingsted værende
Cavaleridetachement, der dog retournerede til Holling
sted efter at have escorteret Kanonerne til midtvejs
mellem Hollingsted og Ostenfeld, hvor Major Bonnez
foreløbigt havde ladet 4de Forstærknings-Bataillon for
blive for at følge med Kanonerne til Ostenfeld. KJ.
henad 7 om Eftermiddagen blev ifølge en fra Oberst
Schepelern modtagen Ordre 2det Compagni af 1ste
Reserve-Jægercorps pousseret frem til Oldersbek og
Corpsets 2 andre Compagnier echelonerede paa Vejen
mellem denne By og Ostenfeld, tæt S. for hvilket Sted
hans øvrige Styrke havde taget Stilling. - Efter at
have modtaget Avantgardens Melding om. at den var
rykket ind i Husum, lod Oberst Schepelern KJ. om-,
trent 9 om Aftenen sit Hovedcorps sætte sig i Marche
til Ostenfeld, hvor det indtraf henad Midnat og ind
tog en Bivouakstilling S. .ø. for Byen. Major Bonnøz
gaves Ordre til at overtage Forposttjenesten med den
ham underlagte Infanteristyrke og til den Ende at be
sætte Oldersbek og Rantrum med 11/ 2 Compagni, Win
nert og Rott hver med 2 Compagnier ogat fremsende den
nødvendige Besætning til Færgestederne over Trenen,
nemlig til Schwabsted Færge l Officer og 60 Mand,
til Hude 1 Officer og 20 Mand og en lignende Styrke til
Fresendelf. Igjennem disse Vagter, der naaede deres
Bestemmelsessteder om Morgenen den 7de uden at støde
paa Fjenden, erfarede man, at alle Færger og Baade
allerede for flere Dage siden vare blevne førte til
Frederikstad.

Den oprindelige Tanke, at angribe Frederikstad
den 7de om Morgenen, havde paa Grund af Omstæn
dighederne maattet opgives, men Natten igjennem var
Staben i travl Virksomhed med at træffe de fornødne
Dispositioner for den følgende Dag Major Wilster
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erholdt Ordre til med Jægercorpset, den halve Esca
dron og Halvbatteriet at støde til Hovedstyrken, hvor
imod 6te Linie-Bataillon befaledes at forblivei og S. for
Husum og udstille Forposter bag Milde Aa over Mild
sted. Det blev besluttet at danne en Avantgarde,
bestaaende af 7de Linie-Bataillon, de 3 disponible Com
pagnier af 4de Reserve-Bataillon, 4 Kanoner af 3die
Batteri (Glahn) og de 2 Kanoner af l ste Batteri
(Lumboltz) under Bedækning af 1/2 Compagni af 8de
Linie-Bataillons l ste Compagni samt endelig Ingenieur
delingen j Avantgarden stilledes under Commando af
Oberstlieutenant Helgesen , hvem Capitain Hoffmann
blev attacheret, og dens Hverv skulde være at bemæg
tige sig Frederikstad, medens Corpsets Hovedstyrke ind
tog en Stilling ved Schwabsted og Ramsted. Da man
ikke havde kunnet erholde paalidelige Efterretninger om
Fjendens Styrke i Frederikstad, idet denne angaves at
være fra 500 til endog nogle tusinde Mand, og da det
var at forudsee, at Angrebet paa Byen fra den vest
lige Side vilde kunne komme til at koste meget, og
dets Udfald endog vilde blive usikkert under Forudsæt
ning af, at der var en nogenlunde tilstrækkelig Besæt
ning i Byen, var man betænkt paa at bringe saadanne
Bevægelser til Udførelse, som kunde bibringe Fjenden
grundet Frygt for sin Retraite. Besætningen i Holling
sted blev derfor anmodet om at cooperere med
Corpset ved nogen Tid, forinden Angrebet paa Frede
rikstad fandt Sted, at udføre et Skinangreb mod den
fjendlige Stilling ved Wolde, der navnlig skulde beskydes
af Artilleriet j 'l'iden for Fremrykningen bebudedes nær
mere averteret. Til samme Tid var det Hensigten at
sende Afdelinger frem til Fresendelf og Bude, som der
skulde foretage saadanne Bevægelser og træffe saadanne
Foranstaltninger, som kunde lade Fjenden troe, at man
paa disse Steder tilsigtede en Overgang og vilde slaae Bro.
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Den 7de August Kl 6 om Morgenen satte Corp_('orpeetl lIovBl·• geleer den .Ilde

set sig i Marche fra Bivouakstillingen ved OstenfoldA~:~::;e ; ~~d .

over Winnert til Lehmsiek j ved Winnert stødte 1ste h·reder,kltad.
Jægercorps med den halve Escadron og Balvbatteriet
atter til Bovedcorpset. Efter Ankomsten til Lehmsiek,
KL omtrent 10 Formiddag, bleve alle forelebige For
anstaltninger trufne med Hensyn til den Bivouakstil-
Ung, Corpset var blevet beordret til at indtagedersteds j

de ved Treja efterladte Traincolonner beordredes frem
til Wittbek. Natten havde været regnfuld, og Trop-
perne vare meget udmattede saavel paa Grund af de
anstrængende Marcher, som fordi de manglede ordenlig
Forplejning, da der under de stedfindende Forhold ikke
bavde kunnet vindes Tid til at koge, og det ansaaes
derfor nødvendigt at lade dem gjøre et længere Holdt,
forinden Fremrykningen mod Frederikstad kunde finde
Sted, Først KI. 31/ 4 Eftermiddag, efterat en Afdeling
Dragoner under Lieutenant Schroll var bleven sendt
forud for at recognoscere, afmarcherede Avantgarden
for over Ramsted at rykke frem mod Frederikstad og
sætte sig i Besiddelse af denne By. Af Bovedstyrken
fulgte ] ste Jægercorps efter til Ramsted, i og foran
hvilken By det tog Stilling, 1 Compagni afsendtes til
hvert af Færgestederne ved Fresendelf og Bude for at
demonstrere ved disse Overgangspunkter, l Compagni
blev efterladt til Bevogtning af Bivouaken, og den øvrige
Del af Styrken indtog en Stilling ved Schwabsted.
Samtidigt med at Avantgarden brød op, sendtes Mel-
ding derom til Besætningen i Bollingsted medTilføjende.
at man ventede at naae foran Frederikstad mellem
li!. 7 og 8 Eftermiddag.

Iblandt den fjendlige Besætning i Frederikstad
havde allerede den 5te om Aftenen det Rygte udbredt
sig, at Busum var bleven besat af danske Tropper.
En den 6te August tilbagevendende Patrouille havde
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bekræftet dette Rygtes Sandhed og ligeledes berettet,
at Ostenfeld, Winnert og omliggende Landsbyer vare
stærkt besatte af danske Tropper, hvilket ogsaa stem
mede med flere udsendte Spioners Udsagn; det hed sig
fremdeles, at ogsaa Schwabsted var bleven besat, og
at der agtedes slaaet Bro der, men nøjere Underretning
om vore 'Proppers Styrke og Hensigter havde ikke kun
net erholdes. Den -Øverstbefalende i Frederikstad, Ca
pitain Sehøning, havde ved disse Efterretninger seet sig
foranlediget til endnu den 6te *) at detachere 2 Pelo
tons af det i Frederikstad henlagte Compagni til Seeth
med Ordre til hyppigt at patrouillere mod Trenen og
paa flere Steder gjennemstikke den fra Overgangsstedet
ved Schwabsted førende Vej. Hele den Capitain Schø
uing underlagte Styrke var altsaa fordelt paa følgende
~faade :

I Frederikstad 8/ 4 Compagni Jægere og 2 3 Pds.
Kanoner,

i Seeth 1/ 4 Compagni Jægere,
i Norderstapel 3 Pelotons Jægere,
i Wolde 3 Pelotons Jægere, 80 Mand Infanteri,

24 Pionerer, 2 6 Pds. og 2 3 Pds. Kanoner,
i Bergenhusen 2 Pelotons Jægere og
ved Sandsehleuse 80 Jægere.
I Tilfælde af, at Frederikstad og Wolde bleve

angrebne, var det befalet, at begge disse Punkter-

*) Saavel denne SODl nys anførte Tidsangivelser ere tagne
af de fra fjendlig Side foreliggende Beretninger. Sam
menholder man imidlertid Ilermed de ovenfor fremstillede,
paa vor Side forefaldne Troppebevægelsar, forekommer
det sandsynligt, at de modtagne Efterretninger om cn
tilsigtet Broslagning først kunne være indløbne den 7de
August, og at det rimeligvis ogsaa først er pna denne
Dag, at Detacheringen til Sceth har fundet Sted.
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baardnakket skulde forsvares, og hvis Angrebet skete
samtidigt, at da 2 Pelotons af Reserven i Norder
stapel skulde tage Stilling ved Holzkathen, medens det
tredie Peloton og de 2 Pelotons i Seeth skulde rykke
frem til Trenen for at imødegaae et muligt Overgangs
forsøg ved Schwabsted eller Hude, Blev man tvunget
til Retraite, da skulde Besætningen i Frederikstad om
muligt gaae tilbage over Ejderen, Styrken 'i Seeth
trække sig tilbage enten paa Frederikstad eller paa
SUderstapelog den øvrige Besætning i det Stapel
bolmske enten over Suderstapelog Ejderen eller over
Stensluse, hvilket sidste Punkt dog i hvert Fald maatte
søges holdt, saalænge man ikke blev nødt til at op
give Sandschleuse.

Med årbejdet paa Palissaderingen foran den vest
lige Indgang til Frederikstad var det trods Capitain
Schønings indtrængende Opfordring til Byens Magistrat
gaaet langsomtj den 7de bleve imidlertid flere Arbejds
kræfter opbudte, saa at man kunde haabe, at Arbejdet
vilde være endt denne Dags Aften. At et Angreb
paa Frederikstad var forestaaende, havde man dog
ingenlunde ventet, tvertimod troede Capitain Schøning,
at detvardedanske Troppers Agt at sætte sig i Besiddelse af
Stapelbolm og til den Ende at angribe Wolde ogforcere
Overgangen ved Schwabsted j Patrouiller synes heller
ikke at have været fremsendte paa denne Dag fra
Frederikstad ad Ramsted til, saa at Melding om vore
Troppers Fremmarche ikke naaede den Øverstcomman
derende, forinden de allerede stærkt havde nærmet sig
Frederikstad.

Af Oberstlieutenant Helgesens Colonne dannedes
Fordækningen af 7de Linie-Bataillon j 4de Compagni
under Capitain S. Scback havde Fortroppen, som
Soutien for denne fulgte i nogen Afstand 3die Corn
pagni under Lieutenant Hammer og dernæst som
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Hovedreserve Iste og 2det Compagni henholdsvis under
Capitainerne Cbristiani og N. Kuhle. Efter Udsagn
af Beboerne i Ramsted havde der ingen fjendlige Pa
trouiller været der siden den foregaaende Dag, og de
Efterretninger, man efterhaanden havde erholdt, lode
neppe Tvivl om, at det kun var mindre, fjendlige Af
delinger, der holdt Frederikstad og Stapelholm be
satte. Kl. noget over 61/4, da Colonnen havde naaet
Egnen ved Herrenhallig, erholdt Oberstlieutenant Hel
gesen Melding fra den omtalte, mindre Dragonafdeling
om, at det vestre Trenedige var besat af Fjenden, og
at der var anbragt en Palissadering foran den vestlige
Indgang til Byen j den nævnte Dragonafdeling havde
nemlig nærmet sig det Sted, hvor det vestre Trenedige
stader til Diget mellem Ramsted og Koldenbiittel, da
det blev beskudt af en Snes Jægere, som Capitain
Sch.øning havde sendt frem imod den for at kaste den
tilbage ad Schwabsted til, endnu inden han havde faaet
nogen Melding om vor Colonnes Fremrykning mod
Frederikstad. Ved Herrenhallig gjorde Oberstlieute
nant Helgesen et kort Ophold, under hvilket han ved en
Bonde afsendte en Opfordring til Byens Præsident om
at søge at formaae den derværende Besætning til at
trække sig ud af Byen medTilkjendegivelse af, at Oberst
lieutenanten i modsat Fald vilde see sig nødsaget til at
anvende saadanne Midler, der vilde være faretruende for
Byen j denne Opfordring nanede dog ikke sin Bestem
melse, men blev af de fjendlige Forposter bragt til
Capitain Schoning, der strar afsendte den til den
slesvig-holstenske Overcommando med Melding om det
forestaaende Angreb. Saasnart Capitain Schøning havde
faael Underretning om vore Troppers Fremrykning,
havde ban ladet 1 Peloton og de 2 Kanoner rykke
frem til det vestre Trenedige til Understøttelse for de
allerede der værende Jægere og 11/ 2 Peloton besætte
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Forskandsningen ved Husum Vejen, medens 2 Pelotons
holdtes tilbage i Reserve ved den vestlige Indgang til
Byen, og l Peloton ved den østlige Tilgang ved Vejen
til Seeth (Holmer Thor). Imidlertid havde vor Colonne
fortsat sin Fremrykning, og da Capitain Schacks Com
pagni nærmede sig det ovenfor nævnte Sammenstøds
punkt af det vestre Trenedige og Diget mellem Ram
sted ogKoldenbiittel, kom det KI. omtrent 7 i Engage
ment med Fjenden, der havde besat den ved den vest
lige Endeaf Trenen værende Mølle og den noget sydligere
liggende, mindre Forskandsning samt frempousseret en
mindre Afdeling nærmere mod det nysnævnte Sammen
stødapunkt, hvor den fandt Dækning bag nogle mindre
Huse med tilhørende Haver. Kort efLerat Engage
mentet var begyndt, bleve de fjendlige Kanoner, der
havde sendt nogle Skud mod vore forreste Compagnier
under deres Fremmarche fra Herrenhallig, trukne
tilbage til et for dem paa Ejderdiget indrettet Place
ment. For at understøtte Capitain Schacks Compagni,
der trængte rask frem ad Trenediget for at komme
paa nærmere Hold og derved udjevne den Fordel,
Fjenden havde ved sine langt rækkende Vaaben, havde
Lieutenant Hammer erholdt Ordre til med sit Com
pagni at rykke frem til Trenens nordlige Bred for
derfra at beskyde Fjenden i højre Flanke og trænge
frem langs Floden. De sumpede Marskenge vanske
liggjorde dog denne Bevægelse meget; · det lykkedes
vel at komme til Skud, men da Capitain Schack strar
efter kastede de frempousserede, fjendlige Jægere til
bage til Stillingen ved Møllen, trak Compagniet sig
hen til Trenediget som Soutien for 4de Compagni.

Imidlertid havde Oberstlieutenant Helgesen be
ordret den højstcommanderende Artil1eriofficer, Capitain
Stiernholm, til at lade Granatkanondelingen rykke frem
til Chargering, og Capitainen lod derfor Delingen, der
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commanderedes af Commandersergent Bøvig, opmar
chere pas VEljen til Koldenbiittel nogle hundrede Alen
fra den derværende Mølle og gjare nogle enkelte Skud
respective paa 900 og 1200 Alen mod Møllen ved
den vestlige Ende af Trenen og mod et lille Buskads,
hvorfra Fjenden modsatte sig vort Infanteris Frem
trængen. Kort efter lykkedes det Capitain Schack at
sætte sig i Besiddelse af sidstnævnte Mølle, under
Dækning af hvilken Mandskabet samlede sig. En
videre Fremtrængen ad Diget var saa meget vanske
skeligere, som dette var stærkt bestrøget ikke alene
ved Ilden fra de fjendlige Jægere, men ogsaa af de
2 paa Ejderdiget placerede Kanoner, der atter gjorde
nogle Skud mod vore Tropper j disse Kanoner, mod
hvilke Capitain Stiernholm nu bavde ladet sine Gra
natkanoner aabne Ilden, bleve dog snart efter Capitain
Schønings Befaling trukne tilbage og overførte til den
holstenske Bred, da man sandsynligvis har frygtet for,
at de skulde gaae tabt, hvis de bleve brugte til det
sidste -Øjeblik. For om muligt at medvirke til at
drive Fjenden bort fra Forskandsningerne pas Trene
diget og ved Husum Vejen havde Major Pontavice
ladet sit 1ste Compagni udvikle et Peloton i Terrainet
mellem Koldenbiittel og Trenediget, der under Frem
rykningen skulde udføre en Svingning tilvenstre og
derved søge at komme i Flanken paa Fjenden. Og
saa her vanskeliggjorde den fugtige Jordbund og flere
brede Vandgrøfter enhver hurtig Bevægelse, men det
lykkedes dog en Del af Styrken at naae tilstrække
ligt langt frem og sandsynligvis derved at paaskynde,
at Fjenden efterbaanden opgav de omtalte Forskands
ninger, der samtidigt med største Energi vare blevne
angrebne af Bataillonens 4de og efterfølgende 3die
Compagni. Fjenden trak sig tilbage til den vestligste
af de tæt foran Byens Indgang liggende Møller j vore
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Folk fulgte hurtigt efter ad Diget, men da de vare
naaede et Par hundrede Alen frem foran den sidst
itagne Forskandsning, modtoges de pludseligt af en
voldsom, krydsende Ild fra Møllen og' den foran Ind
:gangen anbragte Palissadering og nødtes derved til at
kaste sig ned og søge Dækning bag Diget. Under
den levende Fægtning, som der udspandt sig, blev
Møllen beskudt med Geværbrandraketter ,ligesom Ca
pitain Stiernholm ogsaa lod den bekaste med nogle
Granater, der alle sprang i dens umiddelbare Nærhed;
snart stod Møllen i Lue, og Fjenden, der tilmed saa
sig truet af en Del af vore Skytter, som vare trængte
frem i hans venstre Flanke, opgav nu sin Stilling her
og trak sig tilbage mod Palissaderingen foran Ind
gangen til Byen.

Klokken var omtrent 8. Af 7de Linie-Bataillon var
foruden 4de og 3die Compagni ogsaa 1ste ·Compagni
draget frem for at deltage i Angrebet paa Byen,
medens Bataillonens 2det Compagni og l Compagni
af 4de Reserve-Bataillon stode noget længere tilbage
som Reserve; et andet Compagni af sidstnævnte Ba
taillon var efter Oberstlieutenant Helgesens Befaling
blevet dirigeret til KoldenbUttel for at afsøge denne
By og nærmeste Koge, og det tredie Compagni var
blevet sendt ned mod Trenen for at observere denne
Flods nordlige Bred, i paakommende Tilfælde for
hindre en Overgang fra Fjendens Side samt ved Pa
trouiller saavidt muligt at vedligeholde Forbindelsen
med Hovedstyrken ved Schwabsted. Granatkanonde
lingen blev af Capitain Stiernholm, da Fjenden opgav
sin Stilling ved Mallen, beordret til at indtage en
Stilling paa Diget ved den vestligste Del af Trenen,
medens de øvrige 4 Kanoner bleve trukne frem til i
Nærheden af Koldenbiittel Mølle.

Ligeoverfor de overlegne Kræfter, der stode rede
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til Angreb paa Byen, troede Capitain Schøning at
maatte opgive Tanken om ethvert yderligere Forsvar,
saameget mere som den tidt omtalte Palissadering
foran Indgangen ikke var bleven fuldendt og navnlig
havde en Aabning paa den sydlige Side. De 2 Pelo
tons, der havde dannet Reserven, bleve sendte tilbage
til Færgehuset, hvorfra de kort Tid efter førtes over
Ejderen paa de dertil i Beredskab holdte Baade, men
da Færgen efter Overførslen af Kanonerne endnu ikke
var naaet tilbage, og andre tilstrækkelige Overfartsmidler
ikke vare for Haanden, blev den øvrige Styrke beordret
til at dirigere sin Retraite paa Seeth. Endnu inden
denne Retraite havde kunnet tiltrædes, var imidlertid
Capitain Schack i Spidsen for sit Compagni stormet
frem mod Indgangen ved Møllen. Compagniet led
under dette kjække Angreb et ikke ringe Tab, og
saa Capitain Schack saaredes, efterat man allerede var
naaet tæt henimod Indgangen, men Lieutenant O. P.
Gruner overtog strar Commandoen over Compagniet,
og Angrebet fortsattes med usvækket Kraft. Da man
naaede Indgangen, kom det til et kort Haandgemæng,
idet der vexledes Kolbeslag mellem nogle af Compag
niets Skytter og nogle fjendlige Jægere, der endnu
befandt sig ved Palissaderingen, men Forsvarernes
ovrige Styrke havde da allerede trukket sig over Broen
ind i Frederikstad paa deres videre Retraite mod
Seeth. Imidlertid vare ogsaa 7de Linie-Bataillons 3die
og lste Compagni, der havde sluttet sig til den frem
adgaaende Bevægelse, naaede foran Byens Indgang.
Ukjendskabet med de Ioeale Forhold fremkaldte i første
Djeblik nogen Usikkerhed, saa at Fjenden vandt Tid
til uhindret at kunne fortsætte sin Retraite. Medens
4de Compagni, fulgt af 3die, tog Vejen S. for Kanalen
mod Havnen, rykkede lste Compagni frem over nær
meste Bro og gjennem Gaden N. for Kanalen. Frem-
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rykningen mod Havnen sinkedes endel ved Bortryd
ningen af en Barricade, som Fjenden havde anbragt
ved et Gjennembrud af Diget, og da ma.n naaede
Færgestedet, havde Fjenden netop naaet den modsatte
Ejder Bred, og Færgekarlen vendte tilbage med Færgen.
4de Compagni posteredes dernæst ved den omtalte
Barricade, der atter blev istandbragt, medens Bdie
Compagni stilledes i det sydvestlige Hjørne af Byen,
hvorfra det afsendte en Afdeling til Bevogtning af den
vestlige Indgangi med 1ste Compagni foretog Major
Pontavice en Afsøgning af Byen uden at stede paa
noget Fjendligt og besatte den østlige Udgang (Hol
mer Thor), der fandtes lukket og barricaderet. Ba
taillonens 2det Compagni, som efterat være naaetfrem til
Byens vestlige Indgang en kort Tid var bleven beskudt
af de 2 fjendlige Kanoner, der havde taget Stilling
paa den sydlige Ejder Bred, men uden nogensomhelst
Virkning, rykkede nu ogsaa ind i Byen og posteredes
paa Byens Torv som Reserve.

Saasnart Oberstlieutenant Helgesen havde erholdt
Melding om, at Frederikstad var besat, lod han ogsaa
sin øvrige Styrke rykke ind i Byen, hvor den Natten
igjennem bivouakerede, alene med Undtagelse af det
ved den nordlige Trene Bred efterladte Compagni, der
forblev der til den følgende Dags Formiddag, og efterat
der var draget Omsorg for at ordne Commandofor
holdene og skaffe Tropperne Forplejning, afsendtes
endnu samme Dags Aften Beretning til Oberst Bebe
pelern om Indtagelsen af Byen. At et under de sted
findende Forhold saa gunstigt Resultat kunde naaes i
saa kort Tid - c. l Times Kamp - tilskrev
Oberstlientenant Helgesen især det kjække Mod og den
Raskhed, hvormed Angrebet var blevet udført. Men
en medvirkende Aarsag" var efter hans Formening til
lige, at Fjenden ikke havde havt nogen klar Bevidst-
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bed om Stillingens Fasthed og om do Midler, der
stode til hans Raadighed, og som derfor for en Del
lodes ubenyttede, ligesom han ogsaa antog, at det
Brev, han afsendte til Stadens Præsident, men som op
toges af Fjenden, ikke havde undladt at gjøre et de
primorende Indtryk paa denne.

Fjendens Tab angives til
7 saarede Underofficerer og Menige. Af disse

bleve 2 fangne; 2 Menige faldt usaarede i Fangen
skab.

'fabet paa vor Side var:
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:

" Officerer, l Underofficer og 6 Menige.
Af Baaredæ J do, do.., ] 8 do.

Tabet faldt alene paa 7de Linie-Bataillon, navnlig
dennes 4de Compagni (foruden Capitain Scback 17
Mand).

Den Cooperation, der var paaregnet fra Besætningen
i Hollingsted, blev uden nogenhomhelst Betydning. Oberst
lieutenant Hindenburg, som først KI 61

/ 2 Eftermiddag
havde modtaget Meddelelsen fra 3die Brigade om dens
Opbrud fra Lehmsiek, havde KJ. 73

/ .. sat sig i Marche
mod BUnge med Størstedelen af 2den lette Bataillon,
de 2 Kanoner og Cavaleridetachementet, idet der ved
Hollingsted efterlodes alene Feltvagterne og de til Stil
lingens Bevogtning nødvendige Poster. Foran Bunge,
bvor en fjendlig Patrouille havde vist sig om Efter
middagen, blev der gjort Holdt; Byen afsøgtes, og da
man ved Cavaleripatrouiller, der vare blevne udsendte
til Derpsted og mod Reide, havde erholdt Melding
om, at intet Fjendligt der fandtes, fortsattes Marchen
ad Wolde til, under hvilken Fremrykning Signal saaes
at bli~e tændt ved Wolde Mølle og noget senere ogsaa
i Retning af Barm. Ikke langt fra den forreste For-
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skandaniag stødte man paa Fjenden, idet nogle Skud
bleve vexlede mellem vore Blænkere og nogle fjendlige
Cavalerister. Det indtraadte, paa Grund af den over
trukne Himmel stærke Mørke gjorde det umuligt at
-skjønne, hvor stor en fjendlig Styrke man havde foran
sig, og gjorde det selvom Dagen vanskelige Terrain
ved Siden af Vejen end vanskeligere at passere, og da
Hensigten med at allarmere tilmed syntes at være
opnaaet, besluttede Oberstlioutenant Hindenburg at
trække sig tilbage til Hollingsted, hvorhen han naaede
ved Midnat, uden at Fjenden fulgte efter.

Allerede den 8de om Morgenen begave Oberst
lieutenant Helgesen og Ingenieurcapitain Schrøder sig
ud i Terrainet foran Frederikstads østlige Front for

• •• Iværksættelse
efter en foretagen Recognoscering at lade sknde bl ar Foran.lalt-

Udførelsen af saudanne fortificatoriske Arbejder, der ],·r~~De~e:.:~ld'
kunde give Forsvaret af Byen en større Fasthed. Fomar.

Marsken besidder, som bekjendt, allerede i og for sig
betydelige defensive Elementer, idet de Diger, som
.gjennemskjære Landet, indeslutte Strækninger, der i
Reglen ligge under Havets Niveau, og det altid bliver
muligt ved Hjælp af Sluserne at inondere visse Dele
af Lavlandet. Enhver Dæmning i Stillingens Front-
linie er at betragte som en Vold, der bar vaade Grave
foran sig, og Dæmningernes Knudepunkter samt de
Steder af Forsvarsvolden, hvorfra de tilstødende Dæm-
ninger kunne enfileres, ere givne som de for Forsvaret
og de fortificatoriske Anlæg vigtigste Punkter. I en
saadan Marskegn er Frederikstad beliggende, mod Nord
begrændset af Trenens Bassin, mod .øst og Vest af
dettes Afløb til Ejderen, mod Syd af denno Flod, og
en Forskandsning af Byen begunstiges saa meget·mere
derved, at den kun har tre Udgange, een mod Vest paa
Ejderdiget og to mod øst, den ene over Ejderdiget,
.den anden over Holmer Bro til Rendsborg Chaussee.

54-
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Da et Angreb fra den vestlige Side forekom mindre
sandsynligt, besluttede man først at befæste den øst
lige Side, og det første Arbejde, der kom til Udf.ørelse
der, og som allerede paabegyndtes den nævnte Dags
Middag, var et Retranchement for Infanteri samt et
Placement for 2 Kanoner til at bestryge Rendsborg
Chausses. Delte Arbejde fulgtes snart af andre lig
nende, saa at det ikke varede længe, inden en forste
eller yderste Foreraralinie var dannet, og allerede den
11te August kunde 3die Brigade efter Opfordring fra
Overcommandoen indberette, at de fortificatoriske Ar
bejder vare saa vidt fremskredne, at det var at vente,
at man om 4 Dage vilde kunne modstaae et Angreb
af 5000 Mand, om 8 Dage en forholdsvis storre
Styrke, samt at man efter Forløbet af 14 Dage vilde
være i Stand til at udholde nogle Dages Belejring
nnder den Forudsætning, at man var provianteret for
den tilsvarende Tid, og at man foruden den alt i
Frederikstad værende Styrke vilde kunne disponere
over 8 dels 12 Pds., dels 6 Pds. Kanoner. Hvad den
nævnte Styrke angaaer, da havde Brigaden. saasnart
den erholdt Meddelelse om Frederikstads Indtagelse,
forlangt en Erklæring af OberstIieutenant Helgesen om
hvilken Styrke af hver Vaabenart der maatte ansees
fornøden til Byens Besætning. Oberstlieutenanten
havde derpaa svaret, at han paa Grund af, at Frede
rikstad maatte ansees for Nøglen til Afsnittet V. for
Trenen, holdt det for aldeles nødvendigt, at den alle
rede der værende Besætning forblev i Byen, indtil
Stillingen ved fortificatoriske Arbejder havde erholdt
større Fasthed, og han havde derhos andraget om at
erholde tildelt en Cavaleriafdeling paa 1 Officer og c.
30 Mand for at kunne lade patrouillere mod Stapel
holm og i Ejdersted samt om, at Brotrainet maatte
afgaae til den i Frederikstad værende Ingenieurdeling.
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oberstlieutenantens Andragender bleve tagne til Følge,
dog maatte de 2 Kanoner af 1ste Batteri (Lumholtz)
afgaae til Bivouaken ved Lehmsiek for derfra den 10de
i Forening med lste Reserve-Jægercorps og 4de For
stærknings-Bataillon at retournere til Armeens Hoved
styrke. Oberst Schepelern havde vel andraget om, at
disse Afdelinger endnu for nogen Tid maatte forblive
ved Brigaden, indtil Befæstningsarbejderne vare skredne
noget fremad, og det havde vist sig, hvilke Fore
tagender Besættelsen af Frederikstad vilde fremkalde
fra fjendlig Side, men Overcommandoen havde ikke
villet gaae ind derpaa. Besætningen i Frederikstad
bestod saaledes i den nærmeste Tid af 7de Linie-Ba
taillon, 4de Reserve-Bataillon, hvis detacherede Com
pagni atter var stødt til, 4 Kanoner af 3die Batteri
(Glahn) med l/Z Compagni af 8de Linie-Bataillon som
Bedækning, 1 Deling af 6te Dragon-Regiments 2den
Escadron og 5te Ingenieurdeling med Brotrainet: Ca
pitain Christiani blev ansat som Pladscommandant i
Byen. Tjenestegangen var ordnet saaledes, at 2 Com
pagnier afgaves dagligt til Forpost- og Vagttjeneste, 2
Compagnier til Befæstningsarbejderne j for at deltage
i disse Arbejder blev endvidere lste Jægercorps den
Il te om Aftenen henlagt til Frederikstad, hvor det
forblev til den 13de om Morgenen. I den første Tid,
indtil de fortificatoriske Arbejder vare mere fremskredne,
holdtes hele Besætningen om Natten under Gevær for
at være sikkret mod en mulig Overrumpling i fra den
13de besattes Værkerne paa Byens .østfront om Natten
af 2 Compagnier af den Bataillon, der afgav Forpo
sterne. l Kirketaarnet holdtes der en Observationspost,
aer var forsynet med Lygter for om Natten at kunne
signalisere til Hovedstyrken, saafremt Besætningen al
larmeredes eller truedes af Angreb, og Oberstlieutenant
Helgesen havde ligeledes foreslaaet Brigaden, at der

54*
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skulde henføres endel større Baade og Pramme til
Schwabsted for at sætte Hovedstyrken i Stand til under
et eventuelt Angreb af Fjenden paa Frederikstad at
kunne udføre Demonstrationer mod hans Flanke og
Ryg j denne Foranstaltning kom dog først til Udførelse
den 28de August, da der sent om Aftenen afsendtes
] l Baade til Schwabsted.

Oberst Schepelerns Hovedstyrke var den 8de
August bleven samlet i Bivouaken ved Lehmsiek, idet
ogsaa 6te Linie-Bataillon paa denne Dag blev ind-

l!'orhohJenoTed f H d U d J f d d COberst Bchepe.draget ra usum me n tage se a ens 4 e om-
le~~;r~~~T~' pagni under Capitain F. C. Ahlefeldt-Laurvig, der efter-

Inol1dnUonen dIodes dersteds dels til Lovlighedens Haandhævelse dels
TraoD Dalen, '

for at observere mod Syd og sikkre Brigadens højre
Flanke j det blev paulagt Capitainen, der tillige erholdt
tildelt nogle faa Dragoner, at holde en fast Besætning
i Mildsted og Rantrum samt ved den sydlige Tilgang
til Husum og i Tilfælde af Retraite at gaae tilbage
paa Treja. Af Styrken ved Lehrnsiek afgaves dagligt
for at bestride Sikkerhedstjenesten foruden en Lejrvagt
paa 1 Officer og c. 7O Mand, der dog senere blev
noget formindsket, l Compagni med en halv Snes
Dragoner, der udstillede Forposter langs Trenens Bred
fra Hott over Fresendelf, Siiderhøvt, Hude, Schwabsted
og Ramsted til henimod Erederikstad, med hvis Be
sætning Forbindelse holdtes ved Patrouilleri som For
postcommandeur ansattes Capitain Michaelsen, som
Lejrcommandant Capitain Dreyer, senere Capitain Holm.
Brigadens Magasin, der endnu den 7de var forblevet i
Lyrskov. blev draget frem til Wittbek, og Ammunitions
og Bagagecolonnens Parkplads blev den følgende Dag
forlagt til N. for Winnert. Under 10de August hen
ledede Overcommandoen Corpsets Opmærksomhed paa
det Ønskelige i, at Tropperne, ligesom det var blevet
befalet fol' Hærens Hovedstyrke, paa Grund af det i den
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sidste Tid fremherskende regnfulde Vejrlig i deres Hvile
tid kunde anbringes under Tag, og anbefalede derfor
Bygningen af Barakker paa de Steder, hvor intet Hus
rum fandtes. Som Følge deraf befalede Oberst
Schepelern den 12te August, at den ved Lehmsiek
samlede Styrke skulde disloeeres paa følgende Maade.
6te Linie-Bataillon med 2 Kanoner befaledes at
indtage et concentreret Cantonnement i Schwabsted,
1ste Jægercorps i Ramsted og Wiseh, Escadronen i
Winnert, hvorhen Brigadens Magasin ligeledes den 14de
forlagdes, hvorimod 8de Linie-Bataillon og 2 Kanoner
skulde forblive i Bivouak ved Lehmsiek, hvor Barakker
befaledes byggede for denne Styrke, og hvor ogsaa
Hovedqvarteret forblev; Infanteriet og Cavaleriet erholdt
Ordre til at sikkre deres Cantonnementsqvarterer ved
udsatte Poster, men iøvrigt bleve de givne Bestemmel
ser for Forpost- og Lejrtjenesten i det Væsenlige ufor
andrede. En Inddrivelse af Vaaben befaledes samtidigt
foretagen af Afdelingerne i de respective, nærmest lig
gende Byer ved .øvrighedens Medvirkning; Tallet af
de afleverede Vaaben var dog ikke stort, i det Hele
kun c. 150 Skydevaaben, c. 250 Spyd og endel Sabler.
Den angivne Stilling, i hvilken de cantonnerende og
camperende Batailloner vexelvis afløste hverandre, bibe
holdtes i længere Tid, naar bortsees fra de mindre
Modificationer, som fremkaldtes ved de af og til be
falede Detacheringer fra Hovedstyrken, der i det Føl
gende nærmere ville blive omtalte. - Civilbestyrelsen
i de occuperede Distriotervar bleven overtaget af de hen
holdsvis til Husum og Frederikstad indtrufne Regje
ringscommissairer, Kammerraaderne Davids og Malling.

De angaaende Fjenden modtagne Efterretninger
gik ud paa, at han med ikkun 2-3 Compagnier holdt
sig i det Stapelholmske; gjennem en fra Husum til
Witswort udsendt Patrouille havde man erfaret, at Ej-
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derstedt var ubesat, og fra Hollingsted - hvilket Pas
i Forbigaaende sagt var blevet besat af Major Bonnez
med 3 Compagnier af 3die Reserve-Jægercorps, de 4
Kanoner af l ste Batteri (Lumholtz) og den allerede
der værende Cavalerideling, medens 2den lette Bataillon
og 4de Forstærknings-Bataillon atter vare afgaaede til
Hærens Hovedstyrke - havde man under 10de faaet
l\lelding om, at Fjenden allerede den foregaaende Dags
Morgen havde trukket sig tilbage fra Wolde til Norder
stapel, og at man ved Beboernes Hjælp var begyndt
paa at demolere de paa førstnævnte Sted værende For
skandsninger. Under disse Forhold ansaa Oberst Schepe
lern sig foreløbigt tilstrækkeligt betrygget i sin Stilling
uden at skride til en Inondation af Trene Dalen, hvil
ken han af Hensyn til Beboerne ikkun nødigt vilde
effectuere, naar han kun kunde være sikkret mod en
eventuel Forcering af Passet ved Hollingsted. Han
anmodede i den Anledning Major Bonnez om at lade
rejse en Bavne ved Hollingsted, der kunde avertere ham
om, naar dette Punkt blev alvorligt angrebet, og om,
hvis Besætningen dersteds maatte blive kastet, da at
lade i det Mindste l Compagni trække sig over paa
den vestre Bred af Trenen, hvilket ved at afbryde Broen
skulde søge at holde sig der og dække Brigadens
Flanke, indtil den var kommen i Hejde med Ostenfeld
eller kunde' komme til Undsætning. Denne Anmodning
blev taget til Følge og efter Overcommandoens Befaling
i den Udstrækning, at det blev bestemt, at hele De
tachementet i paakommende Tilfælde skulde trække sig
tilbage til den vestlige Trene Bred og holde sig der,
indtil det kunde forene sig med 3die Brigade. Ved
Siden deraf havde imidlertid Overcommandoen forlangt
en Erklæring fra Brigaden om, hvorvidt den ansaa sig
for tilstrækkeligt sikkret mod, at Fjenden foretog en
Overgang over Trenen fra det Stapelholmske, og da
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denne Erklæring gik ud paa, at Brigaden ikke ansaa
sig fuldstændigt sikkret mod et saadant Foretagende,
eftersom en Broslagning over Trenen vilde være mulig
paa fiere Steder, navnlig ved Holzkathen ligeoverfor
Suderhøvt, fandt Overcommandoen sig den 13de August
foranlediget til udtrykkeligt at fremhæve, at Inonda
tionen burde iværksættes, naar saadant ansaaes for
nødent for Brigadens Sikkerhed, eftersom dette burde
være det Alt overvejende Hensyn. Som Følge deraf, og
da en Oberstlieutenant Helgesen den foregaaende Dag
given Ordre om at iværksætte Inondationen, saasnart
han maatte faae Kundskab om en større, fjendlig
Troppestyrkes Tilstedeværelse i det Stapelholmske, ikke
kunde ansees for tilstrækkeligt betryggende, eftersom
der efter de indhentede Oplysninger vilde udfordres
2-3 Flodtider (24-36 Timer) til at bringe det indre
Vand i Niveau med Ejderen, blev der givet Befaling
til, at Sluserne i Frederikstad den 13de K!. 100m
Aftenen ved Flodtid skulde aabnes for at gjennemføre
lnondationen af Trene Dalen. Ved denne Foranstaltning
naaede Vandstanden i Trenen snart en Højde af om
trent 4 1/ 2 Fod over det Normale, hvorved Flodens Brede
fra Frederikstad til forbi Hollingsted blev saa betyde
lig, at en Broslagning paa denne Strækning maatte
betragtes næsten som uudførlig; Fjendens Operationer,
saafremt han agtede at trænge frem fra det Stapel
holmske, vare saaledes fra nu af hovedsagelig henviste
til Passene ved Hollingsted og Frederikstad.

Med den Styrke, der stod til hans Raadighed,
troede Oberstlieutenant Helgesen ikke at kunne ud
strække sin Virksomhed udover Frederikstad og nær
meste Omegn, men da han ansaa det for paatrængende
nødvendigt snarest muligt at kunne henvende sin Op
mærksomhed ogsaa paa Ejderstrømmen mellem Frede
rikstad og Tønning dels for at kunne observere Fjen-
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den, ifald han maatte rykke frem gjennem Ditmarsken,
dels for at afskjære al Forbindelse mellem Ejdersted
og sidstnævnte Landskab, havde han allerede den 8de
om Aftenen andraget Brigaden om, at den ham under
lagte Troppestyrke foreløbigt maatte blive forøget med
1 Compagni, der skulde besætte Tønning, observere
Færgestederne ved selve Byen samt Wollersum og
endelig ved Patrouiller til Reimersbude holde Forbin
delse med Besætningen i Frederikstad. Som det vil
erindres, havde Overcommandoen i sin Instruction til
Vestcorpset udtalt sig om det .Ønskelige i en saadan
Besættelse uden dog at give nogen bestemt Befaling i
saa Henseende, men da Oberst Schepelern efter Bort
kaldelsen af den Major Bonnez underlagte Styrke ikke

Expedllloller mente at turde svække sig ved yderligere Detacheringer,frB FredcrlkalBcl . . .
tl1 Tllnnlng ogblev Sagen foreløbigt stillet I Bero, og man besluttede

Gardlng. at indskrænke sig til fra Tid til anden at sende en
større eller mindre Styrke til T.onning og kun at ud
strække den etaaende Sikkerhedstjeneste til henimod
Reimersbude. Allerede den 9de KJ. 101/ 2 Formiddag
lod OberstIieutenant Helgesen Capitain Hoffruann med
l Compagni af 4de Reserve-Bataillon og en halv Snes
Dragoner foretage en Expedition til Tønning med Ordre
til at retournere samme Dags Aften. Indtil Reimers
bude fulgte hele Styrken udelukkende Chausseen, men
under den videre Fremrykning befaledes 1 Officer med
40 Mand at følge Ejderdiget og overdroges det Hverv
at gjøre de Fartøjer og Baade, der maatte findes paa
den nordlige Ejder Bred, ubrugelige. Adskillige mindre
Fartøjer og Baade saaes at ligge ved den sydlige Ejder
Bred, hvorimod man paa den nordlige ikkun ved Ro
denspieker traf paa 4 mindre Sejlskibe, der maatte af
levere deres Sejl, og paa en Baad, der blev gjort ubruge
lig. Ved dette Ophold og ved den besværlige og bug
tede Vej ad Diget sinkedes Fremrykningen saa meget,
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at man først naaede Tønning KL 4 om Eftermiddagen.
Byens Embedsmænd bleve beordrede at give Møde, og
Capitain Hoffmann modtog af dem, som kom tilstede,
en skriftlig Erklæring, hvorved de lovede at vise Tro
skab og Lydighed mod den kongelige Regjering. Bort
rejste vare Toldforvalteren, Postmesteren samt Borg
mesteren; de 2 førstnævnte Embedsmænds Contoirer
bleve undersøgte; der forefandtes ingen Kassebehold
ning, derimod medtoges fra Toldforvalterens Contoir
de der beroende Embedsbøger. Byens .øvrighed op
fordredes til at aflevere til Frederikstad alle hos Bor
gerne beroende Vaaben, da en øjeblikkelig Foranstalt
ning i denne Retning ikke kunde træffes paa Stedet
paa Grund af den kun knap tilmaalte Tid. - Strax
efter Ankomsten til Byen havde man gjennem Post
mesteren i Garding modtaget Efterretning om, at en
Besætning - 26 Mand stærk - af det for Tiden
paa Ejderstrømmen stationerede, slesvig-holstenske
Dampskib Kiel, der sagdes at være armeret med 4.
Karonader, havde holdt Tønnings østlige Udkant besat, 
men ved vore Troppers Nærmelse havde begivet sig
ombord; ved Commandoets Ankomst forlod Dampskibet
Stationen. l Ditmarken observeredes intet Fjendligt,
og i Byen herskede levrigt Rolighed og Orden. Kl. 8
om Aftenen forlod Compagniet Byen paa dertil reqvi
rerede Vogne og indtraf Kl. 10 i Frederikstad.

Den lOde August bavde 3die Brigade anmodet
Oberstlieutenant Helgesen om paa bedste Maade at
assistere den Brigaden midlertidigt attacherede Divi
sionsintendant Looft, der efter Corpsintendanturens Ordre
skulde foretage en Udskrivning af Naturalier og Kj.ørsler
i Husum Amt og Landskabet Ejdersted, og som til
den Ende samme Dag vilde indtræffe i Frederikstad
for at conferere med nogle Localembedsmænd, som
dels allerede vare, dels ønskedes tilsagte til at møde
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der i den givne Anledning. Som Følge deraf afgik den
nævnte Dags Eftermiddag en Vagtmester med et Com
manda af 8 Dragoner og l Underofficer og 12 Mand
af 4de Reserve-Bataillon tilvogns for at overbringe Til
sigelser til Penningmestrene i Tønning og Garding og
escortere dem til Frederikstad. Efterat Commandoet
havde udført sit Hverv hos den vestligt for Tønning
boende Penningmester , og denne Embedsmand havde
erklæret sig villig til at følge med til Frederikstad,
efterlodes hos ham 5 Dragoner, medens Resten af
Commandoet afgik til Garding. Ogsaa den derværende
Penningmester erklærede sig villig til at følge med, men
i det .Ojeblik, da man var færdig til at afgaae, stim
lede en Folkehob ind i Gaarden og søgte at stoppe
Vognen; medens Commandoet vendte sig mod disse
Folk fol' at fjerne dem, sprang Penningmesteren af
Vognen, løb ind i Huset og var uagtet al Eftersøgen
ikke til at finde. Den betydelige Folkehob, der havde
samlet sig, søgte nu ved en Jernkjæde at spærre Gaar
dens Stakitport. men dette blev dog forhindret, og
Commandoet tiltraadte derpaa sin Afmarche, idet man
tillige medtog Penningmesterens forspændte Vogn med
Kudsk. Hidtil havde Folkehoben indskrænket sig til
at lægge sin fjendlige Holdning for Dagen ved Hujen
og Piben, men ved den Vej, Commandoet skulde pas
sere, havde del' forsamlet sig et Par hundrede med
Plejler, Forke, Pistoler og Geværer bevæbnede Mænd,
Dg da disse begyndte at anfalde Commandoet, saa dette
sig foranlediget til at give Ild paa Mængden, der der
ved spredtes noget, men dog endnu et Stykke Vej under
€D fra begge Sider fortsat Skydning fulgte efter Com
mandoet. der over Oldenswort retournerede til Frede
rikstad. Ingen af Mandskabet val' bleven saaret, hvori
modaf Rebellerne 1 Mand dræbtes og 2 saaredes. - De
.') ved Tønning efterladte Dragoner vare, kort efterat
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de i Følge med Penningmesteren havde begivet sig paa
Vej til Frederikstad, og endnu inden de havde naaet
Tønning, blevne beskudte af Mandskab, der var landsat
fra Dampskibet Kiel. En af Dragonernes Heste blev
derved saaret, og under de givne Forhold fandt man
det rettest snarest muligt at naae gjennem Tønning
og først hinsides Byen at afvente den tilvogns følgende
Penningmesters Ankomst i da han imidlertid efter nogen
Tids Forløb endnu ikke var ankommen, fortsatte Dra
gonerne Tilbagemarchen til Frederikstad. - En den
12te til Tønning fremsendt Patrouille fandt endnu paa
denne Dag Dampskibet Kiel liggende for Byen; Damp
skibet affyrede kun nogle løse Skud mod Patronillen
sandsynligvis for at skaane Byen.

I Anledning af de forefaldne Begivenheder fandt
Oberstlieutenant Helgesen sig foranlediget til paany for
Brigaden at fremhæve Nødvendigheden af en vedvarende
Occupation af Tønning, men skjøndt Brigaden selv
meget ønskede at give ikke alene Tønning, men ogsaa
Garding en fast Besætning af 1 Compagni, følte den
dog vedvarende stor Betænkelighed ved at svække sin
Hovedstyrke og besluttede at afvente Overcommandoens
nærmere Bestemmelse i saa Henseende. For at paa
gribe og indbringe de 2 Penningmestre og nogle af de
mest Skyldige af Gardings Indvaanere befalede imidler
tid Brigaden den 11te om Aftenen Oberstlieutenant
Helgesen at afsende til hver af Byerne Tønning og
Garding l Compagni af 1ste Jægercorps, der, som vi
have seet, netop var ankommet til Frederikstad for
den følgende Dag at deltage i Befæstningsarbejderne,
men dog kun under den Forudsætning, at danske Krigs
skibe i Løbet af Natten eller den følgende Dag maatte
vise sig ved Ejdermundingen. Det er allerede paa et
tidligere Sted antydet, at det kun gik langsomt fremad
med den paa Vestkysten stationerede Escadrilles Ope-
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rationer; her skal endnu tilføjes, at Corvetten Flora
var for dybtgnaende til at kunne gaae ind i Ejderen,
og at Dampskibet Gejser, som ved Hæren antoges at
være ankommet til Vestkysten, først den 9de August
afsejlede fra Kjobenbavn og den 12te om Eftermid
dagen tilligemed Flora ankrede paa Rbeden ved List.
Som Forholdene vare, maatte altsaa den omtalte Expe
dition forelobigt bortfalde. I Skrivelse af 12te August
udtalte Overcommandoen, at det med Hensyn til det
i Tonning og Garding Forefaldne vilde være nodvendigt
at detacbere en tilstrækkelig Styrke derhen for at til
tvinge sig Beboernes Underkastelse; forsaavidt disse
endnu maatte vise væbnet Modstand, skulde Tropperne
ufortøvet gjøre Brug af deres Vaaben, ligesom de i alt
Fald skulde soge at paagribe de Personer, som havde
staaet i Spidsen for den tidligere gjorte Modstand, for
at et Exempel kunde blive statueret; en fast Besættelse
af Garding kunde Overcommandoen for Tiden dog ikke
tilraade, da den Linie, der holdtes besat, allerede i sig
selv var lang nok. Sluttelig tikjendegaves det ved
samme Lejlighed Oberst Schepelern, at Stillingen ved
Slesvig ikke kunde svækkes ved yderligere Detacberin
ger, men at man for sanvidt muligt at komme Bri
gaden til Hjælp snarest vilde lade den tilgaae 1/2 6 Pds,
Balteri, hvilken Forøgelse af Artilleri foreløbigt maatte
gjøre Fyldest, indtil Forboldene videre udviklede sig.
Efter Modtagelsen af denne Skrivelse beordrede Bri
gaden Oherstlieutenant Helgesen at lade lste Jæger
eorps udføre den af Overcommandoen befalede Expe
dition og derhos saavidt muligt afvæbne Befolkningen.
Da bemeldte Corps efter at have efterladt 1/2 Compagni
ved Reimersbude om Formiddagen den 13de nærmede
sig Tønning, gav det der liggende Dampskib Kiel Sig
nal og stod udefter. Byen fandtes rolig, men Major
Wilster kom snart til Erkjendelse af, at Stemningen
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ingenlunde var gunstig for den kongelige Regjering, og
at det, navnlig saalænge vore Krigsskibe endnu ikke
havde vist sig i Farvandet, vilde være nødvendigt at
anvende Militairmagt for at understøtte Embedsmæn
dene, da en bestemt Optræden af dem ikke kunde
ventes, naar deres personlige Sikkerhed var truet dels
af Pøbelen, dels af Dampskibet Kiels Besætning og de
fjendlige Afdelinger, som ved Færgerne kunde overføres
fra den sydlige Ejder Bred, og hvoraf en paa c. 3O
Jægere allerede havde været i Tønning forinden Jæger
corpsets Ankomst. Efter at have stillet en Opfordring
til de tilstedeværende Embedsmænd og deputerede Bor
gere om at fortsætte deres Embedsfunetioner i loyal
Aand oghverken ved Ord eller Gjerning at foretage Noget
til Skade for den kongelige Regjering, en Opfordring,
som ogsaa en Del af dem forpligtede sig til at efter
komme, og gjort nogle af Byens Borgere ansvarlige
for de Troblevne, lod Major Wilster foreløbigt 11/'l Com
Compagni under Capitain Dreyers Commando forblive i
Byen og afmarcherede med den øvrige Styrke til Gar
ding, idet et Par Borgere til yderligere Sikkerhed med
toges som Gidsler; undervejs posteredes 1/2 Compagni
paa det Sted, hvor Vejen gaaer af til Husum. I Gar
ding var den hele Magistrat tilstede, hvorimod nogle
af Embedsmændene vare flygtede. Ogsaa her erklærede
flere Embedsmænd og deputerede Borgere sig villige til
at efterkomme den til dem stillede Opfordring, andre
derimod ikke og iblandt disse Borgmesteren, som der
for arresteredes. Oprørsregjeringens Proclamationer
fandtes opslaaede paa Torvet; de nedtoges og i deres
Sted opsloges den kongelige Regjerings. De Skyldige
i de tumultuariske Optrin den l Ode kunde .ikke udfin
des j Penningmesteren med Familie var flygtet over
Ejderen. Efter ligesom i Tønning at have gjort nogle
af de deputerede Borgere ansvarlige fol' de Troblevoes
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Sikkerhed afgik Commandoet paa dertil reqvirerede
Vogne atter til Tønning fol' derfra i Forening med den
øvrige Styrke at retournere til Frederikstad, hvor Corp
set ankom om Natten til den 14de. Mandskabet var
blevet forplejet af Indvaanerne efter Reqvisition, og
nogle Vaaben, som vare blevne inddrevne i Tønning
og Garding, medbragtes. Henad Aften den l4de ind
tog Corpset det befalede Cantonnement i Ramsted og
Wisch.

Den af Major Wilster afgivne Rapport og navn
lig den Omstændighed, at en fjendlig Afdeling havde
været i Tønning, bevægede Oberstlieutcnant Helgesen
til den 14<1e at fremhæve for Brigaden, at det fol' i
Fremtiden at kunne forebygge Uorden og for at kunne
effectuere de af Intendanturen udstedte Reqvisitioner i
Ejdersted vilde være uundgaaeligt nødvendigt, at 'I'øn
ning og Garding besattes hver med l Compagni, at
der ved Reimersbude stilledes et Piket paa 80-100
l\Iand, og at der af og til, især paa de Dage, Leve
rancerne skulde ydes, blev fremskudt et ikke for svagt
Detachement fra Husum til Witswort, hvor det efter
Omstændighederne skulde tage et kortere eller længere
Ophold j Oberstlieutenanten tilføjede, at det vilde være
Besætningen i Frederikstad umuligt at afgive den der
til nødvendige Styrke, men at han i Tjenestens Inter
esse dog havde troet at burde lade foretage endnu
denne Dag en ny Expedition til Tønning. Denne Ex
pedition, der foretoges af Capitain N. Ktihle med 1/2

Compagni af 7de Linie-Bataillon, medens en lignende
Styrke af l ste Jægercorps besatte Reimersbude, afgik
den l4de K!. 7 Morgen og retournerede samme Dags
Aften uden at have truffet paa nogen Fjende. Oberst
lieutenant Helgesens indtrængende Forestilling foran
ledigede Oberst Scbepelern til samme Dag at andrage
hos Overcommandoen om en Forstærkning af 2 a 3
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Compagnier, da den fornødne, faste Besætning i det
Ejderstedske hverken vilde kunne afgives af Frederik
stads Besætning eller af Brigadens Hovedstyrke, og
man heller ikke kunde disponere over det til Husum
henlagte Compagni, hvis '.rilstedeværelse der den ind
satte Regjeringscommissair, Kammerraad Davids, paa
skeet Opfordring havde erklæret ubetinget nødvendig,
saafremt man vilde gjøre sig Haab om en regelmæssig
Forretningsgang og en Effectuoring af de stillede Re
qvisitioner. Oberst Schepelern afventede imidlertid ikke
Overcommandoens nærmere Bestemmelse, men i Er
kjendelse af, at man ikke godt længer kunde udsætte
at skride til en vedvarende Occupation af Tønning, be
falede han den 15de om Eftermiddagen, at den ved
Lehmsiek værende Del af 8de Linie-Bataillons l ste
Compagni ufortøvet tilvogns skulde afgaaø til Frederik
stad, at den Del af dette Compagni, som allerede be
fandt sig i Frederikstad for at tjene som Bedækning
for Kanonerne, skulde afgaae fra denne Tjeneste, der
fra nu af skulde overdrages Besætningen, og at Com- l Comp.golof

• • • Hovedstyrken
pagnicommandeuren, Capitain Holm, med det saaledes befales fore-

samlede Oompagni snarest muligt skulde afgaae til Tøn- ~~~g;a::g~:~t
ning, hvor det foreløbigt skulde forblive som fast Be- ~~~~f:g~
sætning umiddelbart underlagt Oberstlieutenant Helge-
sens Commando; det betydedes samtidigt Oberstlieute-
nant Helgesen, at det omhandlede Piket i Reimersbude,
forsaavidt et saadant maatte ansees nødvendigt, vilde
være at afgive af Frederikstads Besætning. Efterret-
ninger, som modtoges samme Dags Aften over Husum
fra paalidelige og tro blevne Indvaanere i Tønning,
kunde kun endmere overbevise Oberst Schepelern om
Nødvendigheden af den trufne Foranstaltning. Disse
Efterretninger gik ud paa, at fjendlige Jægere og Ma-
troser fra Dampskibet Kiel stadigt under vore Troppers
Fraværelse ankom til Tønning; naar en større, dansk



852

'I'roppestyrke bemærkedes langt borte, forlode de Byen
fol' atter at vende tilbage, saasnart Signal gaves om
vore Troppers Afmarchej de faa loyalt sindede Ind
vaanere bleve skarpt bevogtede af Borgerne, saa at de
ikke formanede at oplyse vore Detachementsførere om
Forholdene; Baade færdedes ideligt frem og tilbage over
Ejderen, Hundreder af Oser fortes over til Ditmarsken,
og Spioner dreve deres Uvæsen langs Vestkysten, endog
til 'fonder.

Dc fjcndlige Jægere, der saaledes gjæstede Tøn-
Fordelingen DC. h '1 l' I k Jden vaaterpne mng, enhorte ti det s esvig-ho stens e 1ste æger-
detacherede, 's Tst C . D 8d A t h d GfjendllgeStyrke.COrps S S e ompagrn. en e ugus av e e-

neral Willisen nemlig befalet, at det nu samlede 1ste
Jægercorps med de det attacherede, mindre Troppe
dele skulde indskrænke sig til at besætte og forsvare
Afsnittet ved Ervdc, men at det dog skulde detachere
I Compagni til den sydlige Ejder Bred, og der var der
for blevet foretaget folgende Dislocation: Corpsets
1ste Compagni med 15 Dragoner stod ved St. Annen
og bevogtede den sydlige Ejder Bred, henimod 'I'ønning;
ved Stensluse stod 4de Compagni med de 2 6 Pds.
Kanoner, der tidligere havde været anbragte ved Wolde,
samt nogle faa Dragoner og havde Feltvagter ved
Norder- og Siiderstapel med Patrouiller til Seeth og
Wolde; Sandschleuse var besat af 3die Compagni med
2 3 Pds, Kanoner og nogle faa Dragoner, der udstil
lede Feltvagter ved Omledningsdiget ved Meggerdorf
og fremsendte Patrouiller over Alt Bennebek mod
Krop; ved Ervde stod endelig som Reserve 2dot Com
pagni, de 80 Mand af Iste Bataillon, 2 3 Pds. Ka
noner og 1 Deling Dragoner, der var bleven afgivet
af 1ste Dragon-Regiment. Efterretningen om de fra
dansk Side skete Reqvisitioner i Ejdersted og Ønsket
om at kunne forhindre disse bevægede General Willi
sen til den 12te August at bestemme, at det ved St.



853

Annen staaende Compagni efter at være afløst der
skulde besætte Tønning, og allerede samme Dag blev
foreløbigt l Peloton af Compagniet overført til Tønning,
som det imidlertid atter forlod, da vort l ste Jæger
corps nærmede sig Byen. Den 13de om Eftermid
dagen blev det til Besættelse af Overgangsstedet ved
Tetenhusen og af Christiansholm i Hohn henlagte Com
pagni af 5te Jægercorps afløst der af 4de Jægercorps's
] ste Afdeling og afgik derefteroverDelve til St. Annen,
hvor det afløste Compagniet af lste Jægercorps. Den
14de om Aftenen overførtes sidstnævnte Compagni til
Tønning, hvis' Indgange det besatte, idet det tillige
sendte Patrouiller frem ad Vejene til Garding og
Frederikstad. Den følgende Dag bemægtigede Compag
niet sig en Transport af nogle og halvfjerdsindstyve
Oxer samt en betydelig Del Flæsk, Brød m. m., der
var udskrevon for den danske Hær, og som nu blev
ført over til den sydlige Ejder Bred.

Den Capitain Holm af Oberstlieutenant Helgesen
givne Ordre gik ud paa, at han skulde søge at hindre
enhver Forbindelse med Ditmarsken, bemægtige sig og
ubrugeliggjøre alle mindre Fartøjer og Baade, som
maatte forefindes ved den nordlige Ejder Bred, gribe til
kraftige Midler til Ordens og Roligheds Opnaaelse saa
vel i Tønning som i Garding og yde sin Understøttelse
til Effeclueringen af de stillede Beqvisitioner: det blev
betydet barn, at neutrale Skibe kunde passere efter
Visitering af Toldvæsenet, hvorimod alle slesvigske og
bolstenske Skibe vilde være at opbringe til T.ønning
Havn i sluttelig paalagdes det ham at holde et vaagent
LØje med Dampskibet Kiel og en fjendlig Kanonbaad,
der ogsaa var indtruffen paa Ejderen, og naar danske
Orlogsskibe viste sig, da ufortøvet at sætte sig i For
bindelse med den h.øjstcommanderende Marineofficer.
Den 15de Kl. omtrent 9 om Aftenen afmarcherede

55
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Capitain Holm ad TÆmning til, og samtidigt lod Oberst
lieutenant Helgesen 1 Officer og 60 Mand af den til
Forpost commanderede Styrke afgaae til Reimersbude
for der at stille sig som Piket. Da Capitain Holm
naaede det Sted, hvor Vejen gaaer af til Rodenspieker,
bemærkedes en civil Rytter, der s_atte afsted i Galop
ad 1'onning til, og den derved vakte Formodning om,
at Byen var besat af Fjenden, bekræftedes snart ved
et Par Landboeres Udsagn, som gik ud paa, at Tønning
den 15de om Morgenen var bleven besat af 3OO
slesvig-holstenske Jægere, der havde spærret enhver
Passage til og fra Byen. Med Forsigtighed fortsattes
Marchen, og da 'ompagniet i den tidlige Morgenstund
naaede Byen, blev den netop forladt af Fjenden,' idet
Jægerne overfortes til den sydlige Ejder Bred samtidigt
med, at Dampskibet Kiel og en Kanonbaad saaes at staae
vestligt ud af Ejderen til udfor Alversum, hvor de
ankrede. Byen blev nu besat, de fornødne Vagter ud
stillede, og paa Slotspladsen lod Capitain Holm paa
begynde Opførelsen af Træskure for Besætningen.
Situationen forekom dog Capitainen meget betænkelig,
navnlig da Gejser, paa hvis Ankomst man stadigt
gjorde Regning, udeblev, og da Capitainen nu tilmed
havde faaet Underretning om, at bans Styrke ikke
længer var ubekjendt for Fjenden, og at denne pønsede
paa et Foretagende mod ham, ansaa ban en Forstærk
ning nødvendig for at kunne holde Byen og henvendte
sig i saa Henseende til Oberstlieutenant Helgesen.
Denne efterkom forsaavidt hans Anmodning, at han
den 16de om Aftenen lod 1 Officer og 100 Mand
af den Afdeling af 7de Linia-Bataillon, der den fol
gende Dag skulde afløse Pikettet ved Reimersbude, til
vogns afgaae til Tønning dog kun for at blive der
Natten over og med Ordre til, at de Kl. 7 om Mor
genen skulde afløse det omtalte Piket. Alt forblev
dog roligt i Tonning.
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Imidlertid havde Overcommandoen ved Skrivelse af
16de August tilkjendegivet OberstSchepelern sin nærmere
Bestemmelse i Anledning af Corpsets Indstilling. Over
commandoen udtalte, at der nu, efterat Corpsets Sik
kerhed mod et Angreb fra det Stapelholmske maatte
ansees mere betrygget ved Inondationen af TreneDalen og
Befæstningen afFrederikstad,vilde væreat afgive l Compagni

~ B ..T' t l C . . Argh'ello aC 2som last esætmng l ønmng,oga ompagm VIlde være atuomPagnlor aC
k 1O Fred.rIk.tad.

fordele saaledes, at Hovedstyr en, c. OMand, forblev ved Ilolætnlng ttl

Reimersbude, medens Resten anvendtes som BesætningTØnnl~~~~Gar

i Garding og de Byer, hvor det for Administrationens
Skyld maatte ansees fornødent. Begge Compagnier
skulde afgives af Besætningen i Frederikstad, som alt-
saa herefter skulde holdes besat af 11/'1. Bataillon for-
uden Artilleriet; i Tilfælde af et alvorligt Angreb paa
Frederikstad skulde dog de saaledes detacherede Com-
pagnier inddrages og forenes med denne Bys Besæt-
ning. I Husum skulde der som hidtil fra Hoved-
stillingen ved Schwabsted stationeres l Compagni,
hvilken Styrke dog, saasnart Forholdene tillode det,
skulde indskrænkes saa meget som muligt. Over
commandoen tilføjede, at Corpset ikke vilde kunne er-
holde nogen yderligere Forstærkning, og at dets
Kræfter derfor vilde være at anvende saaledes, at det
størst mulige Resultat opnaaedes, uden at Corpsets
Sikkerhed eller dets eventuelle Cooperation med Armeen
under et Angreb paa Dannevirke Stillingen derved kom
til at lide. Som en Følge af denne Ordre afgik 4de
Reserve-Bataillons 2det Compagni under Capitain Buhl
den ] 7de om Aftenen til Tønning, hvor det afløste
Compagniet af 8de Linie-Bataillon, der den følgende
Dag retournerede til Hovedstillingen ved Schwabsted.
Besættelsen af Reimersbude og Garding overtoges af
7de Linie-Bataillons 2det Compagni under Capitain

55*
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N. Ktible, der tillige beordredes til at udstille en Vagt ved
Katingsiel: den 19de tilgik der Capitainen yderligere
Ordre til om Natten kun at holde Garding besat med
en Snes Mand og med den øvrige derværende Styrke
at tage Station ved Kating. Da de fleste Fartøjer og
Baade vare bragte over paa den sydlige Ejder Bred, var
man forberedt paa hyppige Allarmeringer fra Fjendens
Sidej dette skete- imidlertid ikke, Fjenden forholdt sig
rolig og indskrænkede sig til at bevogte Kysten, og
den 24de blev den fjendlige Styrke i Ditmarsken atter
formindsket - hvorom man ogsaa i Tønning fik Efter
retning - idet Compagniet af 5te Jægercorps fik Be
faling til at slutte sig til den øvrige Del af Corpset,
der, som vi senere skulle see, var bleven forlagt til
Schirnau. lEjdersted indtraadte der efterhaanden ord
nede Tilstande, de løvrigt i ikke stort Antal tilstede
værende Vaaben bleve afleverede, og Beboerne efter
kom i Reglen villigt de til dem stillede Reqvisitioner;
ikkun Garding viste sig i saa Henseende flere Gange
uefterrettelig, hvorfor der efter Overcommandoens Be
stemmelse blev paalagt Byen som Straf i et Tidsrum
af 8 Dage uden Godtgjorelse at give den derværende
Besætning den daglige Brødportion og det reglemen
terede Maaltid varm Mad dagligt. Den Detacbe
menterne paahvilende Bevogtning af Kysten for at for
hindre enhver Communication over Ejderen var yderst
udmattende for Mandskabet, idet Patrouiller uafbrudt
maatte være i Gang paa hele Strækningen fra V. for
Katingsiel til henimod Frederikstad. Det viste si~

imidlertid snart, at Overfarten fra og til Ditmarsker
ikke lod sig forebygge uden Medvirkning fra Marinem
Side, eller medmindre den vestligste Del af Ejderster
ogsaa kunde blive fuldstændigt inddraget under Bevogt
ningen. Næsten dagligt landsattes Personer paa del
vestlige Kyst, navnlig ved St. Peter, og skjøndt Pa-
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trouiller sendtes derhen fra Garding, blev dog denne
Foranstaltning frugtesløs, da Baadførerne syntes vel
underrettede, saa at de, naar en Patrouille enåogsaa
skjult var tilstede, holdt sig med Baadene langt ud
paa Ejderen, og da Landsætning tilmed kunde skee paa
næsten hele Kysten, hvor Sandet var saa fast, at det
endog kunde bære Vogne, Til Gejser saaes bestandigt
Intet, hvorimod det fjendlige Dampskib stadigt holdt
sig i Farvandet. Sidstnævnte Omstændighed foran
ledigede Krigsministeren til gjentagne Gange at hen
lede Overcommandoens Opmærksomhed paa det Ønske
lige i, at der blev detacheret et Par Kanoner til Tøn
ning for at anvendes mod Dampskibet, men denne
Foranstaltning kom dog foreløbigt ikke til Udførelse,
da Dampskibet efter 'lønnings og Gardings Besættelse
stadigt blev liggende udfor Schiilp og altsaa var langt
udenfor Skudvidde fra den slesvigske Kyst.

Et Spørgmaal, med Hensyn til hvilket det alle
rede faa Dage efter den faste Besættelse af Tønning
viste sig nødvendigt at træffe nærmere Bestemmelse, no.tommol.or

d t S 'l d E'd l' f Skib aDgaaondo Soj-var e om ej a sen paa ~ eren navn 19 a elad.on poo Ej -

hjemmehørende i slesvigske og holstenske Havne, idet d..en,

Oberstlieutenant Helgesen, som allerede omtalt, havde
befalet, at saadanne Skibe skulde opbringes til T.ønning
Havn, medens den Toldembedsmændene givne Instruc-
tion ikke indeholdt noget Forbud mod Udklarering af
nævnte Skibe. Efterat Overcommandoen paa given
Anledning havde tilkjendegivet Oberst Schepelern, at
der, indtil nærmere Ordre indløb, skulde forholdes med
slesvigske og holstenske Skibe paa Ejderen og i de
occuperede Havne saaledes, som det af militaire Hensyn
skj.ønnedes fornødent, og uanseet den Instruction, der
maatte være given de civile Øvrigheder, indstillede den
Sagen til Krigsministeriet og udbad sig dets nærmere
Bestemmelse, Den 26de August meddelte Ministeriet
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Overcommandoen, at det allerede havde henledet Ge
hejmeconferentsraad Tillischs Opmærksomhed paa denne
Sag og navnlig henstillet til ham, om der ikke nu,
da den danske Hær var Herre over Ejderen, maatte
være Anledning til at etablere en Oppebørsel af Kanal
tolden i Frederikstad. hvor denne Afgift da vilde være
at opkræve af alle Skibe, der under dansk eller neutralt
Flag maatte passere Ejderen, medens det selvfølgelig
ikke kunde tillades Skibe under Insurgentflag at besejle
denne Flod"), Indtil nærmere Bestemmelse herom
indtraf fra Gehejmeconferentsraad TilIiscb, vilde altsaa
Skibe under dansk eller neutralt Flag uhindrede kunne
passere Ejderen, forsaavidt ikke militaire Hensyn maatte
være til Hinder derfor; i dette Tilfælde vilde derimod
Overcommandoen eller den Højstcommanderende i Fre
derikstad i Kraft af Belejringstilstanden have fuld
kommen Myndighed til at afvise eller tilbageholde
Skibe, navnlig naar deres Sejlads vilde være til Skade
for de militaire Foretagender, eller de paa anden Maade
maatte komme i Collision med Hærens Sikkerhed.

*) Dette var i Overensstemmelse med de fra Marinemini
steriet til Escadrechcfcn paa Ostkysten udgaaedo In
structioner, ifølgf' hvilke Skibe, del' vare hjemmehorende
i slesvigske eller holstenske Havne, frit kunde sejle,
naar de gik under dansk Flag. - Det skal her end
videre bemærkes, at Svaret fra Gehejmeconferentsraad
Tillisch først indløb den 23de September og gik ml paa ,
at hun efter at have forhardlet med Udenrigsministeriet
om Sagen indtil videre havde stillet den i Bero, da man
fandt det betænkeligt at etablere en Kanaltold-Oppe
børsel, sanlænge Hæren ikke var i Besiddelse af Rends
borg og overhovedet ikke var i Stand til at tilsikkre de
Ejderen og Kanalen passerende Fartøjer den Benyttelse
af Kanalværkerne, som ml' Æqvivalcntct for Kanal
tolden.
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Spørgsmaalet havde saaledes foreløbigt fundet sin Af
gjørelse, men gav dog snart Anledning til yderligere
Forhandlinger, som vi allerede her skulle fremdrage
for ikke senere at komme tilbage til denne Sag. Skjøndt
Tilladelsen for Skibe til at passere Ejderen kun var
given betingelsesvis, synes den Hejstcommanderende i
Frederikstad dog at have havt Betænkelighed ved i alt
Fald i nogen større Udstrækning at gjøre Brug af den
ham givne Bemyndigelse til, naar militaire Hensyn for
drede det, at forbyde Sejladsen paa Ejderen. Følgen
heraf blev, at det oftere vrimlede af Skibe paa Ejderen,
en Ulempe, som navnlig ogsaa viste sig den l3de Sep
tember, paa hvilken Dag en Allarmering fandt Sted
fra Fjendens Side netop samtidigt med, at ikke mindre
end 12 Skibe under forskjellige Flag ankrede lige ved
Færgestedet, og som gav Anledning til, at hele Fre
derikstads Besætning forblev under Gevær Natten
over. Ved Efterretningen herom befalede Overcora
mandoen Oberst Schepelern, at der skulde tages saa
danne Forholdsregler, som.. maatte ansees nødvendige
for hans Corps's Sikkerhed, men indberettede samtidigt
Sagen til Krigsministeriet, der deraf tog Anledning
til under 16de September at tilkjendegive Overcom
mandoen, at Ejderen skulde afspærres og Sejladsen paa
denne Flod forbydes, sanlænge militaire Hensyn fordrede
det, og at Udenrigsministeriet var meddelt fornøden
Underretning om denne Foranstaltning. Det var selv
følgelig ikke undgaaet Ministeriets Opmærksomhed, at
denne Ordre let vilde kunne give Anledning til Becla
mationer fradei Farten paa Ejderen interesserede Magters
Side, navnlig da en Blokade-Erklæring ikke var gaaet
forud, og saadanne Reclamationer udebleve da heller
ikke, men Ministeriet gik ud fra, at Sejladsen paa en
Flod som Ejderen under de bestaaende Forhold ikke
kunde bedømmes efter hvad der gjaldt om Sejladsen



860

paa det aabne Hav eller endog til holstenske Havne,
men at militaire Hensyn her maatte være de frem
herskende. Om nogen egenlig Embargo eller Tilbage
holden kunde der efter Ministeriets Mening ikke være
Tale, og det maatte altid staae de fra Nordsøen til
Tønning kommende Skibe frit for at vende tilbage,
men at de fortsatte deres Rejse op ad Floden langs
med de danske Positioner, eller at Skibe, kommende
fra Rendsborg, passerede ned ad Floden, burde ikke
tillades, da vor Stillings Sikkerhed derved altfur meget
vilde compromitteres. Politiske Hensyn og Ønsket om
at gjøre Ejderens Afspærring mindre byrdefuld for de
neutrale Skibe foranledigede imidlertid, at Krigsmini
steriet allerede den 27de September endel modificerede
de givne Bestemmelser. Skibsfarten fra Vesterhavet
til 'I'enning og omvendt blev tilladt, dog vilde Skibe
fra eller til holstenske Havne eller Elben ikke kunne
ind- eller udklareres i 'I'ønning. Medens Forbudet om
at passere Ejderen fra 'I'ønning til Rendsborg blev ved
Magt, blev det tilladt neutrale (ikke holstenske) Skibe
at passere Ejderen udefter fra Rendsborg til Tønning
indtil den ' l Ode October inclusive, idet det dog forbe
holdtes den Hejstcommanderende i Frederikstad at
foreskrive alle de Forsigtighedsregler for Sejladsen forbi
dette Punkt, som militaire Hensyn maatte fordre, saa
som at Sejladsen kun tilstededes ved højlys Dag og
med en vis Afstand mellem Skibene o. s. v. Det kort
efter stedfindende Angreb paa Frederikstad bevirkede,
at den forandrede Bestemmelse først blev meddelt den
Højstcommanderende i Frederikstad den Sde October,
og der havde da ø. for dette Sted samlet sig en
l\Iængde Skibe. Da en saadan Ansamling af Skibe
maatte ansees for endnu farligere for Frederikstads
Sikkerhed end Forbisejlingen, og nye Skibe stadigt an
kom, saa Oberstlieutenant Helgesen sig netop af mili-
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taire Hensyn foranlediget til ogsaa efter den 10de
October at tillade Skibes Forbisejling vesterud. Denne
Forholdsregel blev billiget af Overcommandoen, der
snart kom til Erkjendelse af, at de Foranstaltninger,
der vare trufne for at sikkre Frederikstad mod den Fare,
Sejladsen paa Ejderen medførte, ikke vilde fare til det
forønskede Resultat, saalænge Indsejlingen til Kanalen
giennem Kieler Fjord ikke blev forbudt. En Henven
delse til Escadrechefen paa -Østkysten blev dog for
gjæves, da de ham under 18 de September af Marine
ministeriet givne Instructioner ikke tillode ham at hin
dre neutrale Skibe og Fartøjer i deres Fart paa Kieler
Fjord og heller ikke at forbyde holstenske Skibe under
dansk Flag at gaae ind ad Fjorden, men derimod kun
at gaae ud. Spørgsmaalet om en Blokade af Kieler
Fjord var vel tidligere af Krigsministeren blevet fore
lagt for Statsraadet, men politiske Hensyn havde be
virket, at han hidtil ikke havde kunnet sætte en saa
dan Forholdsregel igjennem. En den 17de October
modtagen Indberetning fra Overcommandoen angaaende
de ovenfor nævnte, uheldige Forhold gav ham imidlertid
Anledning til paany at bringe Spørgsmaalet frem for
Statsraadet, og skjøndt dette heller ikke nu fandt det
hensigtsmæssigt at lade erklære nogen Blokade af Kieler
Fjord, der maatte drage en Blokade af de andre hol
stenske Havne efter sig, saa vedtog det dog i et den
23de October holdt Møde, at Escadrechefen skulde be
myndiges til i Henhold til den commanderende Gene
rals Reqvisition at afvise fra Indløb i Kieler Fjord alle
Skibe, som vare af den Størrelse, at de kunde gaae
igjennem Kanalen, og at Underretning om den saa
ledes trufne Foranstaltning af Krigsministeriet skulde
meddeles Udenrigsministeriet. Hermed havde da Spergs
maalet om Sejladsen paa Ejderen fundet sin endelige
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Afgjorelse, idet derefter alle Skibe under 10 Fods Dyb
gaaonde bleve afviste fra at løbe ind i Kieler Fjord.

I Frederikstad var efter den vesterpaa stedfundne
Detachering Tjenestegangen bleven ordnetsaaledes, at Ba
taillonerne vexelvis afgave 11/ 2 Compagni til Bestridelse
af Sikkerhedstjenesten, nemlig 1 Compagni foran den
østre Front og 1/2 Compagni til at besætte den vest
lige Tilgang og til Byvagt, medens den øvrige Del af
den vagthavende Bataillon, altsaa 11/ 2 Compagni, be
satte Værkerne, dog kun om Natten og efter om For
middagen at være bleven anvendt ved Befæstningsarbej
dernej en lignende Styrke afgaves om Eftermiddagen
til disse Arbejder af den anden Bataillon. Fjenden,
om hvis Styrke og Stilling i det Stapelholmske man
var temmelig nøje underrettet, havde ikke givet stærke
Livstegn fra sig. Enkelte Skytter rettede vel oftere fra
den sydlige EjderBred endel Skud mod vore Poster og
Arbejdere, men denne Ild blev paa Grund af den store
Afstand aldeles uden Virkning og blev fra vor Side
kun undtagelsesvis besvaret *) ; i Egnen om Seeth viste
'dig af og til mindre, fjendlige Patrouiller, med hvilke

*) Denne sidste Omstændighed gav Anledning til, nt det i
Kjobeuhavu blev fortalt, at det var blevet forbudt vore
Poster at besvare Ilden, fordi de fjendlige Skytter stede
paa holsteusk Grund, Skjøndt Krigsministeriet selv
følgelig ikke skjænkede dette Rygte nogen Tiltro, troede
det dog at burde give Overcommaudoen Underretning
derom og ved samme Lejlighed, den 22de August, at
tilkjendegive, at Angreb af den antydede Natur burde
tilbagevises paa enhver l\Iaade, forsanvidt saadant kunde
skee uden at betræde den sydlige Ejder Bred, og at man
under samme Betingelse naturligvi s ligeledes var beret
tiget til efter Evne at forhindre alle Forberedelser, An
læg o. s. Y., som Insurgenterne maatte træffe paa de
sydlige Bred .
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der dog kun enkelte Gange vesledes nogle Skud; fra
Hollingsted havde man derimod erholdt Underretning
om et vor Besætning der tilføjet, mindre Tab, idet en
PatrouilIe paa 11 Jægere og 4 Dragoner under en
Sergents Commando, som den 16de K!. 2 om Morge
nen var sendt frem til Wolde, pludseligt blev angrebet
af 30 fjendlige Jægere, som havde holdt sig skjulte
i det stærkt" couperede 'I'errain .(1. for Byen, og derved
mistede 5 Mand, der bleve tagne tilfange, og desuden
fik 1 Mand samt l Hest saaret.

Den 19de A.ugust blev Stillingen ved Frederik-
stad truet af en Fare, der maatte befrygtes mere endaerrygtet Dille.
et fjendligt A.ngreb Den nævnte Dag reiste sig nem_brud ved Frede-• ~ rlk.tad.

lig en heftig Storm fra Vest, der vedvarede hele den
paafølgende Nat, og som i Forening med en indtruffen
Springflod bragte Vandet i Ejderen til at stige betyde-
ligt: - ved Midnat endog henimod 71/ 2 Fod - over
den sædvanlige Flods Vandstand. Den vestre Sluses
ydre Porte, der vare skrøbelige, bleve sprængte af det
ydre 'Iryk, og Vandmassen strømmede nu ind med en
saadan Heftighed, at en Sammenstyrtning af Slusen og
det ovenpas hvilende Dige og en derved opstaaende
Oversvømmelee af hele Egnen stod til at befrygte.
Allerede KJ. 10 1/ 2 Aften havde Oberstlieutenant Helge-
sen underrettet Oberst Schepelern om den truende
Eventualitet og om, at Besætningen i saa Fald kun
havde Valget imellem at gaae tilbage til Husum eller
at rykke frem til Stapelholm; han udtalte derhos, at
han foretrak denne sidste Bevægelse, og at der, hvis
Corpset billigede den, rettest samtidigt burde finde en
Cooperation Sted fra Besætningen i Hollingsted.
Corpsets Befaling, der afsendtes K!. 11/ 2 den paaføl-
gende Morgen gik ud paa, at Besætningen, hvis en
Oversvømmelse ikke lod sig forebygge, skulde slaae ind
paa Vejen til Husum, men samtidigt forlangtes en yder-
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ligøre Beretning om Forholdene og Indvaanernes sand
synlige Skjæbne, hvis Oversvømmelsen indtraf, samt en
nærmere Udvikling af de Grunde, der maatte gjøre en
Indrykning i det Stapelholmske under den nævnte Even
tualitet tilraadelig. Som Følge deraf indberettedeOberst
lieutenant Helgesen , at Vandet i Ejderen endnu Kl.
41/ 2 Morgen, altsaa i Ebbetid, stod 31/ 2 Fod over den
sædvanlige Flods Vandstand, og at det derfor ikke lod
sig bedømme, hvorvidt Slusen maatte have lidt yder
ligere Skade. Skulde Slusen styrte sammen og Pæle
værket tillige af Vandmassen efterliaanden nedrives, da
vilde Vandet efter nogen Tids Forløb strømme ind i
Gaderne og sandsynligvis komme til at staae temmelig
højt i Husene, saa at Indvaanerne ligesom Besætningen
vilde blive nødte til at forlade Byen, om ikke af andre
saa dog af sanitaire Hensyn. Som de Grunde, der be
vægede ham til i saa Fald at foretrække en Indmatche
iStapelholm, navnlig i dette Landskabs første Afsnit,
anførte ObersUieutenanten:

At en tilbagegaaende Bevægelse vilde udøve en
nedtrykkende Virkning paa Hæren.

At den politiske Stilling syntes at paabyde, at
man ikke uden højeste Nødvendighed tabte Terrain.

At Besætningen vilde komme i en precair Stil
ling ved et Tilbagetog, da dette maatto skee ved
Baade.

At Norder- og Siiderstapel kun vare besatte af
mindre, fjendlige Afdelinger, saa at en Besættelse af
Stapelholms første Afsnit vilde kunne skee udenVanske
lighed, sandsynligvis endog uden Sværdslag, naar der
samtidigt foretoges en Fremrykning fra Hollingsted over
Wolde. Den Stilling, man vilde komme til at besætte,
vilde derhos være forholdsvis stærk.

Om end Corpset maatte erkjende Vægten af disse
Grunde, troede det dog ikke ubetinget at kunne give
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sit Samtykke til en Fremrykning til det Stapelholmske,
saalænge det ikke vidste, om det kunde gjøre Regning
paa en Medvirkning fra Hollingsted, og da det haa
bede, at der endnu vilde levnes Tid til at forelægge
Sagen til bøjere Afgjørelse, lod det opad Formiddagen
Overcommandoen tilgaae en Meddelelse om de mod
tagne Indberetninger og udbad sig dens Bestemmelse
om hvilket Alternativ der i paakommende Tilfælde
skulde vælges. Overcommandoens Befaling, der af
sendtes KI. 41/ 2 Eftermiddag, lød paa, at der for det
Tilfælde, at det skulde vise sig nødvendigt at rømme
Frederikstad, skulde rykkes frem til Stapelholms første
Afsnit, hvor man da ved Vandets Hjælp skulde sørge
for en forbedret Front- og Flankedækning fra Stensluse
til Børm Kog og videre; det meddeltes tillige, at De
tachementet i Hollingsted endnu samme Dags Aften
vilde blive forstærket med 1 Bataillon og 2 Kanoner
fra )ste Division, og at Corpset i det angivne -Øjemed
vilde kunne disponere over den der forenede Styrke,
dog saaledes, at 1 Compagni skulde efterlades i Hol
lingsted, bvortil i saa Fald 1 Deling af Reservecava
leriet vilde slutto sig. Da Meddelelsen berom sent
om Aftenen indløb i Frederikstad, var dog Faren for
et Gjennembrud af Diget allerede væsenligt forringet.
Stormen var i Dagens Løb aftagen i Heftighed og bavde
tilmed taget en mere sydlig Retning, Slusen havde ikke
lidt nogen yderligere Beskadigelse, og der var Udsigt
til, at Vandstanden i Ejderen efterhaanden vilde vende
tilbage til det Normale. Den 21de om Eftermiddagen
kunde Oberstlieutenant Helgesen indberette, at den bøj
este Vandstand (Klo 13i 4 Eftermiddag) kun var 11/ 2 Fod
over den sædvanlige Flod, og at et Gjennembrud af
Diget neppe længer var at befrygte. - Den til Holling
sted dirigerede Styrke bestod af 9de Linie-Bataillon
og 2 Kanoner af 2det Batteri (Schultz) j den 24de om
Morgenen afmarcherede den atter til 4de Brigade.
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Forøtærknlngnf Den 23de om Aftenen ankom til Frederikstad
;~~l1:ltn:;ood,::~den af Overcommandoen tilsagte Forstærkning af Ar-

rlkstnd. tilleri, nemlig 1/2 6 Pds. Batteri, bestaaende af 2 Kugle
og 2 Granatkanoner. Dette Halvbatteri, hvortil Ma
teriellet var taget fra den mobile Feltpark og Perso
nellet tilvejebragt dels fra Depotet for den active Ar
mees Artilleripersonel, dels fra Belejringstrainet, var
efter Overcommandoens mundtlige Ordre blevet mobi
liseret og formeret som en selvstændig Afdeling under
Commando af Lieutenant F. A. Moltke og directe under
lagt Rcserveartilleriet, hvorfra det nu blev detacheret
til Ejderstc(1. Som F.olge af denne Forstærkning blev
Granatkanondelingen af Batteriet Glahn den følgende
Dag trukket tilbage til Ramsted: Capitain Sticrnholm
vedblev som højstcommanderende Artilleriofficer at føre
Commandoen i taktisk Henseende over den hele til
Frederikstad henlagte Artilleristyrke.

Den 25de om Morgenen modtog Oberstlieutenant
Helgesen over Tonning Efterretninger fra Ditmarsken
om, at den fjendlige Hovedstyrke dersteds den foregaaende
Dag var afmarcheret til Rendsborg, samt om at Stræk
ningen mellem Bargen og Hohn Færge kun var be
sat med halvhundrede Mand, og da dette syntes ham
at tyde paa, at Fjenden var i Færd med at conce.itrere
sine Kræfter paa et eller andet Punkt, besluttede han
at udsende et Rccognosceringscommando til Stapelholm,
der, hvis Omstændighederne tillode det, ogsaa skulde
soge at indhente Oplysninger om Fjendens Stilling i
Landsimbets østlige Afsnit. KI. 2 om Eftermiddagen
afmarcherede som Følge deraf Capitain Hoffmann fra

nccognoscorlD"Frederikstad med et Commando, bestaaende af 4de Re
~e~Fr~~~~k~~~~serve-Bataillons 3die Compagni, 50 Mand af samme

gllst. Bataillons lste Compagni samt 14 Dragoner. Byerne
Seeth og Drage bleve afsøgte, uden at man stødte paa
nogen Fjende, og først ved Silderstapel traf man paa
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fjendlige Forposter, der strax bleve kastede ud af Byen
imod Ejderdiget og tilbage over Floden, hvor en min
dre, sluttet Afdeling viste sig j Fjendens samlede Styrke
paa begge Sider af Floden udgjorde ikke over 50-60
Mand j kort efter, at Engagementet var indledet, havde
der i den sydøstlige Udkant af Norderstapel vist sig en
Infanteriafdeling paa c. 50 Mand, der imidlertid strax
trak sig tilbage og forsvandt. Saasnart vore Tropper
havde besat Ejderdiget ved Suderstapels sydøstlige Ind
gang, foretog Capitain Hoffmann en Recognoscering
langs Højderyggen henimod Norderstapel, hvorfra en
fri Udsigt havdes over det foranliggende, side Terrain
til Ervde: saa langt Ojet naaede, opdagedes intet
Fjendligt, ligesom man heller ikke paa eller ved
Dæmningen til Ervde kunde øjne feltfortificatoriske
Arbejder. De oprørske Embedsmænd havde allerede
efter Frederikstads Besættelse af vore Tropper rømmet
Suderstapel, derimod indbragte Capitain Hoffmann efter
Ordre til Frederikstad Fogederne fra de forskjellige Byer,
der ikke havde efterkommet en fra Amtmanden i Hiit
ten Amt udstedt Reqvisition. Under Engagementet var
l Menig af 4de Reserve-Bataillons 3die Compagni
bleven dødeligt saaret.

Samme Dags Eftermiddag erholdt Oberstlieutenant
Helgesen Meddelelse om nogle Efterretninger, der vare
tilgaaede den danske Overcommando fra Hamborg, og
som gik ud paa, at man der ansaa det for afgjort,
at General Willisen snart vilde blive nødsaget til at
foretage et Angreb, og at dette sandsynligvis vilde blive
rettet mod vor højre Fløj, da den Omstændighed, at
vore Tropper her holdt Slesvig besat lige til Ejderen, i '
høj Grad havde vakt Insurgenternes Misfornøjelse.
Oberstlieutenanten tog deraf Anledning til at henlede
Oberst Schepelerns Opmærksomhed paa, at Besættelsen
af Værkerne paa Byens østlige Front under et alvor-
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ligt Angreb mindst vilde kræve 6 Compagnier, og at
der saaledes ingen Styrke vilde være for Haanden paa
Byens sydlige og vestlige Side, hvor det dog maatte
antages, at Fjenden i det Mindste vilde foretage Land
gangs-Demonstrationer. Han anmodede derfor om, at
2 Compagnier af Corpsets Styrke maatte blive henlagte
til 2 N. for Trenen c. 1/ 4 Mil fra Frederikstad paa
Herrenhallig liggende Gaarde for at anvendes til Dækning
af Frederikstads Vestside og tjene som Repli for de. til
'I'ønning, Reimersbude og Garding henlagte Compag-

St:;'~e n:~::{~g _nier. Anmodningen blev taget tilfølge, og den 26de
Hes Lil ~errenom Morgenen bleve 2det og 3die Compagni af den

hellig.
til Ramsted henlagte 6te Linie-Bataillon frem pousserede
til de nævnte Gaarde, idet det derhos blev betydet
dem, at de i Tilfælde af et Angreb paa Frederikstad
skulde staae under den dersteds Commanderendes umid
delbare Commando i Alt hvad der sigtede til at af
værge et saadant Angreb; paa Grund af en indtraadt
Cantonnementsvexel blevø disse Compagnier den 5te
September afløste af 2 Compagnier af Sde Linie-Ba
taillon, som dog kun forbleve der til den følgende Dags
Aften, da de bleve trukne tilbage til Hovedstyrken efter
at være afløste paa Herrenhallig af 6te Linie-Batail
Ions 2det Compagni, der foreløbigt blev afgivet som
fast Besætning. Vi skulle nu nedenfor give en detail
leret Beskrivelse over de fortificatoriske Arbejder, som
dels allerede vare, dels bleve fuldførte inden Slutningen
af September, paa hvilken Tid deres Modstandskraft
skulde sættes paa en alvorlig Prøve.

Befæstningen, der vil findes angiven paa Plan IV,
bestod paa den østlige Side af 3 Linier: en l ste for
Forposterne bestemt Linie fra c. 500-1000 Alen fraBefæstning,eD'. .

Iægena ved Byen, en 2den LIDie, bestaaende af 3 Lynetter l en
Frederiksted. .

Afstand af c. 200-400 Alen fra Byen, og en Bdie
Linie bag Trenens østlige Afløb langs Byens Udkant.
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Den 1 s t e L i ni c bestod i en Indskjæring for
Jnfanteri langs Trenediget, der paa hejre Fløj ved
Ejderdiget støttede sig til et om den nedbrudte Bark
mølle anlagt, stærkere Værk, den saakaldte Mølle
skandse, som var dækket af en dyb Grav, der naaede
ind til Ejderdigets Fod og ved en Palissadering over
Diget var sat i Forbindelse med en i Ejderen udmun
dende, længere Grav; Værket var bestemt til at kunne
holde sig, om end Fjenden maatte forcere den nævnte
Indskjæring. Foran den af brede og vaade Grave om
sluttede Gaard, Gooshof, var der opført en Flecbe med
Placement for 1 Kanon, ligesom der ogsaa der var
anbragt Emplacements for Infanteri til Flankering af
Indskjæringen paa Trencdiget, foran bvilken i bele dens
Udstrækning en 14-16 Fod bred Vandgrav var ble
ven udgravet. Paa det Sted, bvor Linien overskjæres
af Rendsborg Cbaussee, var til Bestrygning af denne
anlagt et af en 31 Fod bred og 91/ 2 Fod dyb Grav
dækket, blenderet Kanonplacement for 2 Stykker Skyts,
bvortil sluttede sig et tenailleret Værk for Infanteri,
der forbandt Blenderingen med det til Forsvar ind
rettede Dige S. for Chausseen. Liniens venstre Fløj
dækkedes ved en paa Trenediget bag en 18 Fod bred
og 12 Fod qyb Gjennemskjæring opført Fleche, hvor
til sluttede sig en Række benimod Trenen bag en ud
videt Marskgrøft anbragte Placements for Infanteri, der
ved Trenen atter støttede sig til et om Gaarden Gre
veshof bag dens brede og vaade Grave paa Syd- og
-Østsiden opført Skulderværn for Infanteri.

Den 2 den Linie, der skulde afgive Hovedfor
svaret, bestod, som allerede nævnt, af 3 Lynetter med
stærke Profiler og stod paa hejre Fløj i Forbindelse med
l ste Linie ved en fra Mølleskandscn udgaaende Løbe
grav paa Ejderdiget. Det største Værk, Centralværket,

56
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laa over Rendsborg Chausseen omtrent 500 Alen bag
ved Forpostliniens Kanonplacement og var indrettet til
5 Kanoner og 300 Mand Infanteri. Traceen var saa
ledes, at Chausseen kunde beskydes med 5 Kanoner,
hver af Siderne med 3; Profilet var stormfrit og kunde
kun bestiges ved Hjælp af Stiger; Gravens Brede var
25 Fod, dens Dybde 10 Fod med 5 Fod Vand; Stru
ben var lukket ved en Palissadering i Tenailleform, og
i de fremspringende Vinkler var der anbragt 2 Blok
huse af 16 Fods Side, hvert for en Besætning af c. 50
Mand.

Det h.ojre Fl.ojværk, ogsaa kaldet Kalkovns
værket, laa dels paa Ejderdiget ved den ostlige 'l'rene
Sluse, dels paa den flade Mark N. for Diget og afgav
Placement for 2 Kanoner og 300 Infanterister. Den
vaade Grav naaede ind til Ejderdigets Fod og var ved
en Palissadering over Diget foran et der anbragt, for
Espingoler indrettet Emplacement sat i Forbindelse med
Ejderen. Struben beskyttedes af 'I'renens østlige Afløb,
til hvilket Værkets venstre Fløjlinie støttede sig; ved
2 Barriereporte communiceredes med Marken. En
Bygning, der var bragt ind i denne Befæstning, blev
ereneleret, og en ligeledes der værende Kalkovn blev
blenderet og forsynet med Gallerier til D Etager In
fanteriild.

For at kunne bestryge Ejderdiget og dettes For
land var der noget længere tilbage ø. for Færgehuset
anbragt et Emplacement for 2 Kanoner, der var dæk
ket mod den holstenske Kyst ved 3 Rækker fyldte
Skandsekurve paa Digets Krone, hvori tillige vare an
bragte 2 Skydeskaar, for at Piecerne ogsaa kunde an
vendes mod den holstenske Kyst.

Det venstre Fløjværk, den saakaldte Trene
s kan ds e, laa paa flad Mark tæt ved Trenen og var
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en i Struben palissaderet Lynette med Placement for
2 Kanoner og 150 Mand Infanteri

For at tilvejebringe Oommunication mellem Vær
kerne og med Forposterne var der dannet en Mængde
Veje ved at henlægge lette Brædebroer over Marsk
grøfterne; disse Broer, der vare indrettede til at rulle,
henbragtes om Natten til Centralværket.

De n 3 di e Li ni e bestod dels af Kanonindskjæ
ringer bag Trenens østlige Afløb, dels i erenelerede
Bygninger og Jordbrystværn for Infanteri; .bag Holmer
Bro var anbragt en palissaderet Tambour. Fra det
venstre Fløjværk var der anlagt en dækket Vej gjennem
den bagved liggende, større Have, der førte til en over
Trenens østlige Afløb anbragt Svingbro, foran og bag
hvilken der var opført Brystværn for Infanteri. Et lig
nende, mindre Værk for Infanteri med Retraitevej til
Broen var anlagt i den sydlige Udkant af den nævnte
Have og bestemt til at optage de af Forposterne paa
venstre Fløj, som under et Angreb ikke havde kunnet
blive optagne i de større Værker; desuden kunde Hol
mel' Bro derfra bestryges. En lignende Bestemmelse
havde en mellem Helmer Bro og Kalkovnsværket tæt op
til Trenens østlige Afløb opført Fleche, der communi
eerede med Byen ved en Trækfærge.

For endmere at vanskeliggjøre Tilgangen til Stil
lingen for Fjenden blev Trenediget efter Oberstlieute
nant Helgesens Ordre af Egnens Digegravere yderligere
gjennemskaaret i Nærheden af det Sted, hvor Diget
bøjer mod øst, og Vandet fra Trenen directe ledet ind
i de talrige Vandgrøfter. Derved blev en Del af Ter
rainet mellem Trenediget og Rendsborg Ohausseen
oversvømmet, og ved at gjennemskjære denne Chaussee
c. 500 Alen fra det blenderede Værk og samtidigt.
fordybe Grøfterne og bringe dem til mindst 12 Fods

56*
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Brede lykkedes det at tilvejebringe en betydelig, passiv
Hindring foran hele Linien lige til Ejderdigetj c. 1200
Alen længere mod øst henimod Bomhuset var der end
videre anbragt en bred, og dyb Gjennemskjæring af
Chausseen. Den Del af den østlige Befæstning, hvor
Forholdene vare mest ugunstige for Forsvaret, var den
højre Fløj. Indtil en Afstand af c. 900 Alen fra
Melleskandsen vare Ejderdigets Krone og ydre Skraaning
fuldstændigt enfilerede fraKanonplacementetø. for Færge
huset, medens Digets indre Skraaning kunde bestryges
fra Forpostlinien. Men derefter bojer Diget mere mod
øst, holdende denne Retning indtil udenfor Kanon
skuds Afstand; paa denne Strækning var Digets Krone
temmelig bred, den ydre Skraaning flad, og langs Ejde
ren løb en Trækvej af en saadan Brede, at Artilleri
med Lethed kunde rykke frem ad den, saa at det vilde
kunne lykkes fjendligt Artilleri at avancere dækket
indtil c. 900 Alen fra Malleskaudaen, hvor den flade
Skraaning paa Digets Yderside vilde tillade, at Ind
skjæringer for Artilleri uden videre Vanskelighed kunde
foretages. Ifølge Oberstlieutenant Helgesens Ordre og
efter en i den Anledning afholdt Conference mellem
de højstcommanderende Ingenieur- og Artilleriofficerer
blev der derfor skredet til saadanne Arbejder, der kunde
give Ejderdiget en større Styrke i længere Afstand fra
den øvrige Befæstning og vanskeliggjøre Tilnærmelsen
der for det fjendlige Artilleri. I en Afstand af c. 900
Alen fra Molleskandsen blev paa Ejderdiget opsat et
Infanteriplacement af Skandsekurve med bagved disse
opkastet Jord j for at dække Observationsposterne fra
Siderne bleve Flankerne gjorte 2 Fod hojere end Facen,
dog var Flanken mod den sydlige Ejder Bred indrettet
til at kunne skyde mod denne, ligesom en Hække
Skandsekurve dækkede mod Indsigt derfraj Trappetrin
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førte ned ad Digets Inderside, og Nedgangen var dækket
med Skandsekurve. Foran Placementet indtil 500 Alen
fra dette blev der paa 7 Steder foretaget 4-5 Fod
dybe, glaoisformige Nedskjæringer i Digets Krone og paa
Vejen langs Digets Inderside; lignende 5 Fod dybe
Nedskjæringer udførtes paa 4 Steder paa Trækvejen
langs Ejderen. Digets ydre, flade Skraaning bibeholdtes,
men her saavelsom paa den Del af Kronen, som ikke
taalte Udgravninger, blev der i Højde med Nedskjæ
ringerne anbragt en Række passive Hindringer, bestaa
ende af storre og mindre Forpælinger, Forhug, Harver
m. m. Bagved Placementet var der ligeledes paa et
Par Steder foretaget Udgravninger paa Digets Krone
og paa Trækvejen. Skjøndt Værket var temmelig frem
pousseret, var Retraiten derfra dog ikke meget mere
udsat end paa den øvrige Linie, da de tidligere nævnte,
uddybede Grøfter mellem Chausseen og Diget sikkrede
Forsvareren mod en pludselig Overfløjning fra denne
Side. Hvad der gjorde det nævnte Arbejde endel be
sværligt var, at det maatte drives om Natten, og at
Arbejdscommandoet desuagtet stadigt blev foruroliget
ved Skud fra den sydlige Ejder Bred; Tabet derved ind
skrænkede sig dog til l Menig af 7de Linie-Bataillon,
der Natten mellem den 7de og 8de September blev
let saaret.

Da Retraiten i det Tilfælde, at Stillingens højre
Fløj blev forceret, let vilde blive umulig for en
Del af Frederikstads Besætning, blev der efter Oberst
lieutenant Helgesens Ordre i den sidste Del af Sep
tember paabegyndt Anlæget af en Retraitevej Vest paa
fra den nordlige Del af Frederikstad til det vestre
Trenedige. Arbejdet var ikke fuldendt den 29de Sep
tember, da Fjenden begyndte sit Angreb paa Frederik
stad ; men medens dette varede, fortsattes Arbejdet af
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al Kraft og fuldendtes. Broen over Trenens vestlige
Afløb var dannet af 2 paa Pæleaag hvilende Landbroer,
forenede ved en 6O Fod lang Flaade, der var indrettet
til Udsvingning mod begge Flodbredder; over Marsk
grøfterne var der lagt Rullebroer, der kunde bevæges
til begge Sider.

Paa Vestsiden af Frederikstad havde man, som
berørt, i den første Tid ladet sig noje med at bibeholde
den af Fjenden der opførte Palissadering og vedliggende
Kanonplacement, dog med enkelte Forbedringer; den
23de August bemyndigede imidlertid Oberstlieutenant
Helgesen Capitain Schrøder til ogsaa der at lade paa
begynde Befæstningen. De presserende Arbejder paa
-Østsiden, der endmere for.ogedes ved en efterhaanden
foretagen Forstærkning af en Del af de temmelig svage
Brystværn i 1ste Linie og ved forskjullige stedfundne
Jordskred, fremkaldte ved, at Vandet udblødte Jorden
forneden, tillode dog kun at anvende en ringe Arbejds
styrke paa Vestsiden, og Arbejderne paa sidstnævnte
Sted standsedes desuden derved, at der efter Oberst
lieutenant Helgesens Ordre skredes til Opf.orelsen af et
Værk for at aflukke Terralnet mellem Havnen og Tre
nens vestlige Udløb . samt ved det ovenfor nævnte Au
læg af en Retraitevej; da Fjenden den 29de Septem
ber begyndte sit Angreb, var Befæstningen paa Vest
siden derfor endnu ufuldendt. De Arbejder, som efter
liaanden vare komne til Udførelse, hestode i:
Et Jordværk for Infanteri om den nedbrændte Molle.
En Banketindskjæring i Biderdiget mellem nævnte Værk

og den tæt ved Indgangen til Byen liggende Mølle,
Et Skulderværn for Infanteri om sidstnævnte Molle.
En Palissadering fra Grøften V. for Værket om den

nedbrændte Mølle over Ejderdiget og herfra paa For
landet langs med Diget til Trenens Afl.ob; foran
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Palissaderingen var en Grav, paa Diget passive Hin-
dringer. .

En Palissadering med Barriereport tæt foran Indgan
gen til Byen (for en Del den af Fjenden opførte).

Endvidere var et større Værk profileret og traceret paa
det Sted, hvor Husum Cbaussee overskjærer det vestre
Trenerlige, og man var begyndt paa "at uddybe Gra
ven mellem dette projecterede Værk og Værket om
den afbrændte Mølle og at indrette det bagved lig
gende Dige til Forsvar. Ligeledes var man, dog
først den 27de September, begyndt paa at danne
et Afsnit, hvorved der inden kort Tid vilde kunne
skaffes et nogenlunde fuldstændigt Forsvar, og som
skulde tilvejebringes ved N. for den afbrændte Mølle
at foretage en Gjennemskjæring af Vejen, opføre et
mindre Jordværk bagved og derfra at anbringe en
Palissadering henimod Treneafløbet ; skjøndt disse
Arbejder ikke vare færdige den 29de September,
vare de dog saavidt fremmede, at man ved Efter
retningen om Fjendens Landgang ved 'I'ennlng saa
sig i Stand til ved Barricaderinger o. dsl. at lukke
den vestlige Befæstning.

Det ovenfor omtalte Værk, der aflukkede Ter
rainet mellem Havnen og Trenens vestlige Udløb og
navnlig tilsigtede at forebygge et coup de main, var be
stemt for Infanteri og var ved anbragte Skandsekurve
dækket mod Enfilade fra det vestlige Ejderdige; Graven
fyldtes ved Højvande, og Vandet holdtes tilbage ved
en Dæmning; imellem Værket og Trenens vestlige Af
løb førtes en Grav gjennem det iøvrigt næsten impas
sable Terrain. - Endnu maa bemærkes, at der til Be
skydning af Havneindløbet og Ejderen var anlagt et
Emplacement bag Diget ved Færgehuset, indrettet til
2 Kanoner til at skyde over Bænk,

Befæstningsarbejderne udførtes, som allerede oftere
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omtalt, fra først af under Ledelse af Ingenieurcapitain
Schrøder. Som Følge af en opståaet Competencestrid *}

*) Den I5de August havde Commandeuren Ior Feltingenieur
detachementet, Major Drey er, i en Skrivelse til Capitain
Schrøder blandt Andet befalet, at den 1ste Linie af den
østlige Befæstning skulde forstærkes saaledes, at den
kunde afgive Hovedforsvaret. Da Capitainen ikke ansaa
en saadan Forandring i do mod megen Kraftanstræn
gelse allerede tildels fuldforte fortificntoriske Arbejder
for hensigtsmæssig, og desuden i sin Stilling som de
tacheret Ingenieurofficer synes. at have betragtet sig som
ikke underlagt Feltingenieurdetachcmentets directe
Commaudo, henvendte han sig med Modforestillinger til
Oberstlieutenant Helgesen som den, af hvem han havde
modtaget (let lIvervat befæste Frederikstad. J en Er
klæring af ISde August til Oberst Schepclerus Oorps
tilkjendegav Oberstlieutenanten sin fuldstændige Billigelse
af den Maade, hvorpaa Capitain Schrøder havde udført sit
Hverv, ogudtalte sigspecielt omdet Hensigtsmæssige iat hen
lægge Hovedforsvaret til 2den Linie, ligesom han ogsaa
fremhævede det formentlig Urigtige i, at Feltingenieur
detachementet med Forhigaaelse af Commandoeu i Fre
derikstad havde givet en denne underlagt Afdeling en
directe Ordre. Overcommnndoen, hvem Corpset fore
lagde Sagen, idet det udtalte sin Tilslutning til Erldæ
ringens sidste Del, men lovrigt ikke nærmere indlod sig
paa selve Befæsmingssporgsmaalet, befalede, som oven
for anført, at Capitain Schrøder skulde afgaae til
Slesvig, da den maatte misbillige den Maade, hvorpaa
han havde opfattet sin Stilling, men samtidigt saa den
sig foranlediget til fol' fremtidigt at undgane lignende
Conflicter at Inde Feltingenieurdetachementet og Oberst
Schepelerns Corps tilgaae nedenstaaende Skrivelse:

nForanlediget ved de Vanskeligheder, der kunne
opstaae ved det dobbelte Tjenesteforhold, hvori de ved
detacherede Corpser eller Commnndoer ansatte Inge
uieurofficerer kunne komme til at staae, idet de baade
forblive under Feltingenieurdctacbemuntets Ressort og
selvfølgelig tillige hare at udføre de Ordrer, som gives
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blev imidlertid Capitainen if.ølgo Ordre fra Overcom
mandoen af 30te August kaldt til Slesvig for at over
tage sin Post som Troppecommandeur ved Feltinge
nieurdetachementet, hvorefter hans Functioner ved
Oberst Schepelerns Corps og Ledelsen af Befæstnings
arbejderne ved Frederikstad foreløbigt bleve overtagne
af Commandeuren for 5te Ingenieurdeling, Lieutenant
Carstensen.

Den Styrke, der stod til Raadighed for Forsvaret frederik. lad..

af denne Befæstning, bestod, som vi have seet, af 2Bo··ædtnllng ; -r
r D ugen Il

Batailloner (6 Uompagnier), 6 Kanoner, l Ingenieur-Slkkerhed.lje .
• nelten.

dehng og en mindre Cavaleriafdeling, hvortil endnu
kom det til Herrenhallig henlagte Oompagni. Den

dem af Commandenren for Oorpset eller Commandoet.
vil Overcommandoen have fastsat følgende Bestemmelser:

Naar en Ingenienrofficer tildeles et detacheret
Corps, da blive alle Ordrer, som Feltingenieurdetache
mentet vil tillægge ham med Hensyn til den Virksomhed,
der i ålmindelighed vil være anbetroet ham under De
tacheringen, f. Ex. Anlæget af Værker og Udførelsen af
andre Arbejder, f,'rst at give efter Conference med
Corpsets Commandeur, og forsaavidt Denne kan erklære
sig enig med Detachementet.

I alle Forhold derimod, som ikke staae i nogen
Rapport til det detacherede COl11S's Stilling. altsaa i
alle Forhold, der blot have Hensyn til Feltingenieur
detachementets Administration, eller som specielt angaae
det Teehniske ved Constrnctionen af Værkerne, er dette
berettiget til directe at udfærd ige sine Ordrer til den
detacherede Ingenienrofficer.

Ved at meddele dette til Efterretning og lagt.
tagelse af Feltingenieurdetachemeutet undlader man
ikke at tilføje, at i Tilfælde af, at Conferencen med
vedkommende Corpscommandeur ikke fører til Samstem
ning, Sagen af Feltingenieurdctachementet vil være at
forelægge Armeens Overcommandø til Afgjørelse"
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21de September modtog man efter derom skeet An
modning foruden endel Faldskjærmsraketter 10 Divi
sionsespingoler med 50 lange og 100 korte, med Spids
kugler ladede Rør, nogle Dage senere endvidere 2
Colonneespingoler med 20 tilhørende Rør, til hvis
Betjening Infanteriafdelingerne afgave endel gode
Skytter, der under kyndig Vejledning bleve oplærte i
Brugen af dette Vaaben; den specielle Commando- over
Espingolerne overtoges forst af Ingenieurlieutenant Elben,
fra den 28de September af Lieutenant Poulsen af 7de
Linie-Bataillon. Alle Forholdsregler bleve trufne for
at kunne imødegaae et fjondIigt Angreb. For Tilveje
bringelsen af en Reserveammunitions Beholdning blev
der sorget, saa at der for hver Infanterist havdes 120
Skud og desuden en lignende særlig Beholdning for den
paaregnede Besætning i Centralværket ; dette Værk
var tillige for paakommende Tilfælde blevet forsynet
med en Reserveportion for Mandskabet. Byens Brand
væsen blev henlagt under den hojsteommanderende
Ingenieurofficer, og et Brandcorps blev organiseretaf de
Kræfter, som under almindelige Forhold betjente de i
Byen værende Sprøjter. Med Hensyn til Udførelsen
af Sikkerhedstjenesten og Værkernes Besættelse havde
de efterhaanden givne Bestemmelser sidst i September,
da Byen blev angrebet, hidført følgende Ordning:

Til Bestridelse af Sikkerhedstjenesten paa den
østlige Side af Byen afgav den vagtgivende Bataillon
1 Compagni, der var fordelt til Vagter ved Greveshof,
det tenailIerede Værk ved Chausseen, Gooshof, Mølle
skandsen og Færgehuset samt til 2 fremskudte, 20
Mand stærke Feltvagter ved Bomhuset og ved Infan
teriplacementet paa Ejderdiget.

1/2 Compagni anvendtes til Vagt i Byen og til
Bevogtning af dennes vestlige Udgang.

Den resterende Del af Bataillonen (11/ 2 Compagni)
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besatte fra Mørkets Frembrud til efter endt Afløsning
om Morgenen samt i taaget Vejr Treneskandsen med
l Peloton, Oentralværket med 2 Peletons og Kalkovns
værket med 1 Peloton samt forstærkede Feltvagtstil
Ungen ved Gooshof med 1/ 2 Peloton. Oommandeuren
for denne Bataillon skulde i Tilfælde af Angreb begive
sig til Kalkovnsværket for derfra at lede Forsvaret af
samtlige Værker foran Byens østlige Front.

Den vagtfri Bataillon, der fra den 4de September
var bleven indqvarteret hos Byens Indvaanere, men dog
saaledes, at Mandskabet om Natten som hidtil holdtes
samlet i Allarmhuse, skulde i Tilfælde af Angreb paa
Byens østlige Front strax fremsende 1/ 2 Oompagni til
Trenocliget N. for Ohausseen og vedliggende Infanteri
placements, 1/ 2 Compagni til Forsvarslinien bag Goos
hof og 1/2 Compagni til Forstærkning af Besætningerne
i Kalkovnsværket og Mølleskandsen, medens der holdtes
i Reserve 1/ 2 Oompagni i Nærheden af Holmer Thor og
l Oompagni paa Torvetj Oommandeuren for Bataillonen
skulde begive sig til Færgehuset. det var bestemt, at
de 2 førstnævnte Halvcompagnier, naar den yderste
Forsvarslinie maatte opgives, i Forening med det ved
Holmar Thor staaende Halvcompagni skulde besætte den
Bdie Forsvarslinie.

De 6 Kanoner vare fordelte paa følgende Punkter:
2 Granatkanoner i Indskjæringen ved Færgehuset, 2
Kuglekanoner i Oentralværket, de 2 andre paa Byens
Torv i Reserve i disse sidste vare bestemte til at be
sætte det blendcredo Kanonplacement paa Chausseen.
Af Espingolerne vare de 2 Oolonnepiecer anbragte i
Espingolplacementet, 3 Divisionspiecer om Dagen i
Mølleskandsen, om Natten mellem denne Skandse og
det nævnte Placement j de øvrige Divisionspiecer vare
samlede i Kalkovnsværket, hvor ogsaa Rarene bleve
opbevarede,
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Bevogtningen af Ejderlinien paa Strækningen fra
Frederikstad til henimod Reimersbude var overdragen
det til Herrenhallig henlagte Compagni af 6te Linie
Bataillon, som til den Ende dagligt afgav 113 af sin
Styrke; en Feltvagt holdt Saxfærge besat, et Piket stod
i den sydlige Udkant af KoldenbiitteI. Den 14de
September blev Compagniet med Undtagelse af For
posterne og 1 Officer og nogle og tyve Mand, der bleve
efterladte paa Herrenhallig til Bevogtning af den nord
lige Trene Bred til henimod Middelburg, med Corpsets
Sanction inddraget til Frederikstad, dog under det ud
trykkelige Forbehold, at Compagniet, naar Signal gaves
ved Bavnerne fra Hærens Hovedstyrke ved Slesvig om
et fjendligt Angreb, strax skulde afmarchere til Lehm
siek for i Forening med den der staaende Reserve at
anvendes ved den af Overcommandoen i saa Fald be
falede Cooperation med nævnte Hovedstyrke. Den til
Frederikstad henlagte Styrke af Compagniet blev be
stemt til at sikkre Stillingen mod et coup de main,
der muligen ved Hjælp af Baade kunde blive forsøgt
fra Havnesiden, hvorfor det under et Angreb skulde
tage Opstilling bag Havnediget ved den mellemste
Sluse og derhos besætte det over det ydre Dige mellem
Havnen og det vestlige Treneafl.øb anlagte Værk.

Som det vil erindres, var det endvidere bestemt,
at de 2 til Ejdersted detacherede Compagnier i Til
fælde af et alvorligt Angreb paa Frederikstad skulde
inddrages og forenes med denne Bys Besætning. Hvad
særligt Detachementet i Reimersbude angaaer, da blev
dette i Midten af September, da Fjenden, som vi senere
nærmere skulle see, havde forstærket Besætningen i
det Stapelholmske, og et Angreb stod at befrygte, af
Oberstlieutenant Helgesen instrueret om, at det, naar
der fra Frederikstad hørtes vedvarende Geværild eller
flere Kanonskud, ufortøvet skulde afmarchere mod



881

Frederikstad og i Reimersbude kun efterlade 1 Under
officer og 15 Mand, som skulde holde sig der saa
længe som muligt og derpaa tage Retraiten paa Husum
eller paa Brigadens Hovedstyrke. Saafremt Detache
mentet ved sin Ankomst i Nærheden af Koldenbiittel
maatte erholde Vished om, at Frederikstad blev an
grebet fra den vestlige Side, da skulde det marchere
over Koldenbiittel for at naae Vejen fra Schwabsted til
Frederikstad og derpaa med al mulig Kraft angribe
Fjenden i Ryggen og søge at bibringe ham den Tro,
at Detachementet var Avantgarden for en til Undsæt
ning afsendt Styrke.

Sundhedstilstanden i Frederikstad havde allerede
fra Midten af August været daarlig, idet der navnlig
forekom en stor Mængde gastriske Tilfælde blandt
Tropperne. Den overordnede Læge ved lste Division,
der havde foretaget en Undersøgelse af de sanitaire
Forhold ved 3die Brigade, antog, at Grunden dertil
maatte søges dels i de locale Forhold i Marskegnen
og det derværende slette Drikkevand*), dels i den
anstrængende Tjeneste, Tropperne havde under det da
indtraadte, fugtige Vejrlig, og som i Reglen kun
tillod dem at komme til Hvile hver anden Nat. At
indskrænke Tjenesten ansaa man ikke for gjørligt,
derimod blev der opført Træskure, hvor det vagthavende
Mandskab, der ikke var paa Post, kunde finde Ly,
ligesom der blev truffet den Foranstaltning, at der til

*) Ved den iværksatte Inondation var Yandet i Tr enen
blevet ubrugeligt som Drikkevand, og man saa sig i saa
Henseende og til Madlavning henvi st til udelukkende at
maatte benytte Brøndvand, der for Størstedelen maatte
tilvejebringes fra Omegnen, i hvilken Anledning Com
mandantskabet stadigt maatte holde et tilstrækkeligt
Antal Vogne med Fonstager disponibelt.
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Besætningen hver Dag blev leveret fersk Kjød og Gryn
istedetfor som sædvanligt hver anden Dag saltet eller
røget Flæsk og Ærter og hver anden Dag fersk Kjød
og Gryn i et Forslag, som Oberstlieutenant Helgesen
efter Conference med Commandeurerne for Troppeafde
lingerne og de ved disse ansatte Læger tillige indgav,
om at der til Besætningen skulde udleveres Genever
istedetfor Brændevin samt Ol, der skulde nydes i For
bindelse med Ingefær, troede Overcommandoen derimod
ikke at kunne tage til Følge.

Den den 25de August fra Overcommandoen ind
l.obne Meddelelse om et muligt forestaaende Angreb
paa Frederikstad havde bevæget Oberst Schepelern til
af Hensyn til den betydelige Virkning, en Fremrykning
fra Hollingsted over Wolde under en imadan Eventua
litet vilde kunne have, at andrage Overcommandoen
om, at førstnævnte Steds Besætning maatte blive hen
vist til at modtage Ordrer fra Corpset i berørte Ret
ning. En Bemyndigelse dertil blev ogsaa under 28de
August givet, men dog kun betingelsesvis, idet Over
commandoen henledede Opmærksomheden paa, at
Hollingsteds Vigtighed for Armeens Stilling ved Slesvig
fordrede, at de Befalinger, indtrædende Forhold maatte
foranledige 1ste Division til at tillægge Detachementet i
Hollingsted, maatte efterkommes fremfor Corpsets, og
at det derfor maatte være en Betingelse for Detache
mentets Cooperation med Corpset, at samtidigt fra
Divisionen modtagne Ordrer ikke kom til at stride med
Corpsets Dispositioner for nævnte Detachement. Da
Divisionen imidlertid paalagde Detachementet, at det i
Tilfælde af en slig Diversion skulde efterlade en saadan
Styrke, at Tilgangene fra D.orpsted og Heide kunde
besættes, og Detachementets Retraite saaledes sikkres
mod en i denne Retning fremtrængende Fjende, og da
Major Bonnez for at kunne opfylde denne Betingelse
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ansaa det for nødvendigt at efterlade 2 Compagnier
og 2 Kanoner paa de nævnte Steder og derfor ikke
troede uden en betydelig Forstærkning at kunne rykke
frem til Wolde, hvor han antog, at Fjenden under et
Angreb paa Frederikstad ikke vilde undlade at opstille
en anselig Styrke, maatte Tanken om en Cooperation
fra Detachementets Side foreløbigt opgives.

I den Stilling, Oberst Schepelerns Hovedstyrke
havde indtaget, foretoges der, naar undtages Detache- Hovedstyrkens
. til H h lli' l' F d ' t' StllllngbsgTre.rmgen l erren ag, ingen væsen Jg oran nng ler aeoversvøm-

den 6te September, da Corpset ifølge en Befaling fra~~l:~:dstie~~~'
Overcommanc1oen der senere vil blive nærmere omtalt sten~ Ordning, 'der mdUl Blut-
maatte afgive 2 Compagnier Bom Infanteribesætning i nFinlgen afettoget.
Hollingsted istedetfor lste Reserve-Jægercorps, der
retournerede til 6te Brigade. Den afgivne Styrke be
stod af l ste og 3die Compagni af 6te Linie-Bataillon
under Bataillonscommandeurens Commando i ved samme
Lejlighed var det, at Bataillonens 2det Compagni blev
henlagt til Herrenhallig, medens 4de Compagni forblev
i Husum, Af Hovedstyrkells 2 resterende Batailloner
henlagdes den ene i Ramsted og Schwabsted med 2
Compagnier paa hvert Sted j den anden Bataillon be
lagde Hyttelejren ved Lehmsiek, fra den 15de Sep
tember tillige Siiderhevt med 1 Compagni. Heri skete
der atter den 19de den Forandring, at den cantonne
rende Bataillon belagde Ramsted med 1 Compagni,
Schwabsted med 11/2, Hude med 1/~, Siiderhøvt med
2/a og Fresendelf med l/a Compagni, medens den til
Byttelejren henlagte Bataillon afgav en mindre Besæt
ning til Holbiillhus, der dog ikke længe efter atter
inddroges; fra den 20de blev endvidere Halvdelen af
det i Husum værende Compagni henlagt til Winnert.
Af Batteriet blev den i Schwabsted cantonnerende De
ling den 25de September forlagt til Bude.

Hovedstyrkens Stilling bag den c, 2500-3000
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Alen brede Oversvømmelse var kun lidet tilgængelig
for et Angreb. Ikkun ved Schwabsted, Papenhørn og
Suderhøvt var Oversvømmelsens Brede mindre betyde
lig, og Diger førte hen imod disse Punkter, men en
Broslagning syntes dog ogsaa paa disse Steder at være
forbunden med saa store Vanskeligheder, at den kun
var lidet sandsynlig. Skulde Oversvømmelsen passeres,
maatte det snarest skee med fladbundede Baade: større
Pramme vilde ikke kunne anvendes udenfor selve Flod
lejet, Baade med Kjøl kun desuden i de brede Grøfter.
Den N. for Holbållhus liggende Wildemoor, der kun
for en mindre Del var oversvømmet, var fuldstændigt
impassabel for sluttet Infanteri; ikkun paa begge Sider
af den brede Skjælgr.oft, som deler Mosen, var Bun
den saa fast, at den kunde passeres af Fodgængere,
som fulgte bag hverandre,

Ogsaa i den nævnte Stilling foretoges efterliaanden
ikke faa Forskandsningsarbejder, der dog kun bestode
i Anlæget af endel Kanonemplacements og Brystværns
linier for Infanteri langs Treneoversv.ommelsen ved de
besatte Byer og i Terrainet mellem disse samt mellem
Lebmsiek og Sehwabsted, Vejene til Papenhørn Gaar
dene og til Færgerne mellem Hude og Suderhovt og
ved Fresendelf bleve gjennemskaarne og vare desuden
oversvømmede i ligeledes gjennemskares alle de Veje,
som fra Skoven .O, for Winnert førte til Wildemoor,
og en Vandgrøft, som adskilte Skovengene fra Mosen,
blev gjort saa bred, at man ikke kunde springe over
den. Colonneveje mest for Infanteri bleve anlagte
fra Lejren ved Lehmsiek til de besatte Punkter langs
Oversvømmelsen samt til Winnert dog kun ved at
anbringe Deboucheer i Gjærderne, saa at de senere ben
i den fugtige Aarstid neppe kunde benyttes. En Pa
trouillegang blev indrettet fra Kleindorfkrug V. for
Ramsted langs Oversvømmelsen til Holbiillbus, idet der
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for at kunne passere Vandgrøfterne blev lagt en stor
Mængde Broer af Faskiner med Jord. Paa medfølgende
Oversigtskaart ville de udførte Forskandsningsæbejder
i det Væsenlige være angivne saaledes, som de vare
ved Slutningen af Felttoget.

Sikkerhedstienesten for denne Del af Corpset be
stredes, som vi have seet, fra først af ved et særligt
dertil afgivet Compagni, der udstillede Forposter langs
Oversvømmelsen fra Rott til Middelburg og Honnens
gaard. I den sidste Del af September skete deri den
Forandring, at Sikkerhedstjenesten paa Strækningen fra
N. for Fresendelf langs Oversvømmelsen til V. for
Ramsted overtoges efter Forpostcommandeurens nær
mere Bestemmelse af de der i Cantonnement henlagte
Compagnier, hver for sit Districts Vedkommende, me
dens Tilgangene fra Wildemoor til Skovene ved Lehm
siek og .o. for Winnert bevogtedes af Vagter, udsatte
henholdsvis fra den i Hyttelejren henlagte Bataillon og
fra Halvcompagniet i Winnert, hvilket sidste tillige
afgav en Vagt til Rott. Denne Ordning vedligeholdtes
paa en kortere Afbrydelse nær, fremkaldt ved Angrebet
paa Frederikstad, i det Væsenlige uforandret indtil
Felttogets Slutning, ligesom ogsaa selve Forpoststillin
gen ikkun undergik enkelte Modifieationer, navnlig for
aarsagede ved den større Udstrækning, Oversvømmelsen
fik længer hen paa Aaret; af disse skal kun anføres,
at Feltvagterne ved Honnensgaard og Middelburg maatte
trækkes tilbage til Kleindorfkrug og Stenbro V. for
Ramsted, samt at Papenbørn Gaardene holdtes besatte
af smaa, fremskudte Poster, der overførtes ved Baade,
Særlige Observationsposter vare placerede paa Højderne
ved Fresende1f, paa den saakaldte Klokkehøj N. V. for
Siiderhøvt samt tæt V. for Ramsted. Fra førstnævnte
Sted overskuedes navnlig Egnen mellem Hollingsted og
Wolde, fra sidstnævnte Terrainet fra Seeth og Drage

57
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til Frederikstad og fra Klokkebøj dels en større Del
af Ervde Dæmning med Stensluse, dels Egnen mod
Sydvest indtil Frederikstad. Lunden og Tønning, lige
som ogsaa større Strækninger af Ejderen lode sig til
Syne; Fjenden vilde saaledes, naar han ikke benyttede
Natten eller begunstigedes af Taage, ikke kunne fore
tage en større Troppesamling mod Frederikstad, uden
at dette itide blev bemærket. Foruden Hovedbavnø
linien, der, som vi senere skulle see, var bleven eta
bleret for at tilvejebringe en Forbindelse med Styrken
ved Slesvig, vare særlige Bavner blevne rejste tæt N.
for Hude og paa Klokkeboj. Den hele Styrke, der
dagligt afgaves til Forposttjenesten, voxede efterhanuden
til 4 Officerer, 10 Underofficerer og 323 Undercorpo
raler og Menige, fordelte til 17 større og mindre Vag
ter, samt 11 Dragoner; i hver By holdtes desuden
om Natten og i taaget Vejrlig 40 Mand disponible for
strar at kunne understotte Feltvagterne.

Til Husum, hvor der for Corpset var blevet op-
Detachementet rettet et Lazareth paa 100 Senge, val', som vi have
I Husum - He- h l 6 L" B 'Il 4d C . h'Bættelae ef seet, en agt te ime- atai ons e ompagm, VIS

NO~?:::~~~ , O!1Commandeur, Capitain F. C, Ahlefeldt-Laurvig, fun
gerede som Commåndant i Byen og i Forening med
Regjeringscommissair Davids udfoldede megen Virksom
hed for at bringe Orden og Roligbed tilveje blandt den
stærkt gjennemagiterede Befolkning. Der maatte til
den Ende oftere gribes til skarpe Midler, og da det
blandt Andet havde vist sig, at Efterretninger, som
kunde være til Skade for Armeens Sikkerhed, fra Hu
sum fandt Vej til de tydske Aviser, og at der navnlig
gjennem de bortflygtede Embedsmænds efterladte Fa
milier stadigt udspredtes Rygter, som vare byggede
paa opmuntrende Breve fra de Bortflygtede, og som
bestandigt stimulerede Befolkningens Tro paa en snar
lig Tilbagekomst af Insurgenterne, troede man at maatte
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i udstrakt Maal gjore Brug af den Ret til at bortvise
mistænkelige Personer, som ogsaa i Byen Slesvig og
andre Steder var kommen til Anvendelse, og lod om
talte Familier, ialt med Børn 54 Individer foruden en
halv SnesTjenestetyende, der frivilligt fulgte med, under
Escorte afgaae til Flensborg for derfra at overføres til
Kjobenhavn. *) De trufne Forholdsregler viste snart
deres gode Virkning, idet de velsindede Indvaanere fik
Mod til at støtte Autoriteterne, navnlig ved at soge at
skaffe deres Paabud Efterlevelse**); ligeledes lykkedes
det Qapitain Ahlefeldt at knytte saadanne Forbindelser,
at han derved blev sat i Stand til jevnligt at erholde
i Reglen paalidelige Efterretninger angåaende Fjenden.
Bestemmelsen om, at Detachementet skulde bevogte
Milde Aa og som Følge deraf henlægge en Del af sin
Styrke til Mildsted og Rantrum, var forbleven i Kraft,
selv efterat Tønning og Garding havde erholdt fast Be
sætning; den 23de August skete imidlertid en Forandring
heri, da en særlig Opgave blev stillet Detachementet.

Efterat Chefen for Escadrillen paa Slesvigs Vest-

*) Det skal her bemærkes, at Krigsministeriet allerede tid
liger e havde paalagt Overcommandoen for hver udvist
Person at angive, hvorledes der med denne skulde for
holdes, og da dette ikke havde kunnet skee ved Udvis
ningen fra Husum, der allerede var effectueret, inden det
kom til OvercommandoeusKundskab, blev dl't under 3die
September befalet af Overcommandoen, at ingen slig
Bortsendelse fremtidigt maatto finde Sted uden dens ml
trykk elige Banetion. Den skete Udvisning vakte lovrigt
stor Sensation ogfremkalllte megenForbittrelse i 'l'ydskland.

"'*) Efter Angivelse fra velsindede Borgeres Side blev det
saaledes oplyst, at 4 3 Pds. Jernkanoner med tilhørende
Kardæ skladninger og endel Infanteriammunition trod s
Befalingen 0111 Afleveringen af Vaabeu m. m. holdte s
skjulte i Byen; de Skyldige bleve tiltalte ved Krigsret
og idømte alvorlige Straffe.
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kyst, Commandeurcapitain Ellbrecht, saaledes som nær
mere vil blive omtalt ved Fremstillingen af Marinens
Virksomhed, havde concentreret sin Styrke paa Sild,
var der paa Grund af de fjendlige Kanonbaades Til
stedeværelse i Farvandene indtraadt en Standsning i
hans Operationer, hvilke først agtedes gjenoptagne ved
Dampskibet Gejsers Ankomst. Underrettet af Over
commandoen om Oberst Schepelerns Sendelse til Vest
kysten og opfordret til at sætte sig i Forbindelse med
vore Tropper i Husum, havde Commandeurcapitainen
under Il te August indstillet til Overcommandoen, at
Lieutenant Hammer med sine Matroser skulde afgaae
fra Hojer Syd paa, for at Lieutenanten kunde assistere
Oberst Schepelern som sokyndig Randgiver. Det var
hans Hensigt ved denne Sendelse at soge udvirket hos
Oberst Schepelern saadanne Foranstaltninger, der i
Mellemtiden inden Gejsers Ankomst kunde bidrage til
at svække de fjendlige Kanonbaades Stilling ved saa
vidt muligt at afskjære dem fra deres Tilholds- og
Understottelsespunkter. Inden Overcommandoens Svar
indtraf, der billigede Commandeurcapitainens Forslag,
var vel Gejser indtruffet, men vedvarende, stormfuldt
Vejrlig hindrede fremdeles ethvert Forsøg paa at over
fore Tropper til For.

Den 2lde August var Lieutenant Hammer med
Matroserne tilvogns brudt op fra Hejor og havde den
følgende Dag meldt sig hos Oberst Schepelern, hvem
han foreviste en Ordre fra Commandeurcapitain Ell
brecht, der gik ud paa, at han skulde søge at bevæge
Obersten til i det ovennævnte .øjemed at lade Nord
strand og Pelvorm besætte fra Husum. Lieutenanten
anførte derhos, at det med en Besætning af 50 Mand
for hver af de nævnte Øer vilde være let at afslaae
ethvert Landgangsforsøg fra de fjendlige Kanonbaades
Side, eftersom de kun vare 3 i Tallet, hver med en
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Besætning af 45 Mand, og en Landgang paa Grund
af Farvandets Beskaffenhed kun kunde foretages paa
enkelte bestemte Punkter j han androg fremdeles OID,

at Okholm og Bungsiel N. V. for Bredsted maatte blive
besatte, for at de fjendlige Kanonbaade derved kunde
berøves enhver Udsigt til Communication med Fast
landet. Denne Anmodning om Samvirken med Ma
rinen troede Oberst Schepelern ikke at burde nægte,
og da det var Lieutenant Hammers Formening, at
Commandeurcapitain Ellbrecht, eftersom Vejret imid
lertid havde bedaget sig, allerede den følgende Dag
vilde besætte Før, befalede Obersten endnu den 22de, at
Compagniet i Husum skulde inddrage sin Besætning i
Rantrum og Mildsted, men derimod afgive l Officer
og 70 Mand med de fornødne Underofficerer og Under
corporaler til Assistance for Lieutenant Hammer; lige
ledes blev det befalet Compagniet at afgive l Under
officer og 30 Menige, der tilvogns skulde afgaae saa
betids fra Husum, at de den 23de ved Daggry kunde
indtræffe i Okholm og Bungsiel, som de skulde br
sætte. Lieutenant Hammer afgik selv til Frederikstad.
hvor han erholdt udleveret en Toldvæsenet tilhørende
Sejljolle, der agtedes benyttet som Recognoscerings
fartoj, og som den 23de transporteredes til Husum,
fra hvilken By Lieutenanten endvidere tog 3 Everter
i Reqvisition. For at forhindre, at nogen Underretning
om den forestaaende Expedition skulde naae til Nord
strand, blev enhver Forbindelse fra Husum med Søen
ved Commandantskabets Foranstaltning afskaaret, lige
som ogsaa Skob.ol og Haleb.ol bleve besatte med en
lille Styrke.

Den 24de KJ. 12 3
/ 4 om Morgenen afgik Lieute

nant Hammer med sine 30 Matroser og Infanteri
styrken, der commanderedes af Lieutenant Penick, fra
Husum og landede KJ. 5 uden at møde nogen Mod-
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stand paa Nordstrand, der erklæredes i Belejringstil
stand og afvæbnedes; 48 Bajonetgeværer, 94 Helle
barder, 158 Landser samt nogle Sabler bleve over
sendte til Husum, og desuden lagdes der foreløbigt
Beslag paa c. halvhundrede, Beboerne tilhørende Jagt
geværer. En Insurgentkrydser var under Stormen den
l 9de strandet paa .(Jens Nordkyst, Mandskabet var
blevet bjerget og havde forladt .Oen, men Skibets In
ventarium, Sejl, Ankere, Tougværk m. m. fandtes skjulte
i et Pakhus og bleve gjorte til Bytte; ligeledes fore
fandtes ved Nordens Havn, del' blev besat, og hvorhen
de 2 Everter og Sejljollen vare blevne dirigerede, en
Krydseren tilhørende, ganske ny 3 Pds. Jernkanon
med Affutage, der netop skulde være bortført, men som
nu blev gjort til Bytte og beholdt ved Detachementet,
hvor man antog den vilde komme til god Nytte. Alle
Udgangs- og Tilgangspunkter paa Øen bleve besatte, i en
af M.ollerne blev udsat en Udkigspost, og Bavner med
'Ijæretønder rejstes Øen rundt. Stalleren og nogle andre
Embedsmænd vare fol' flere Dage siden flygtede fra Øen,
hvorfor Lieutenant Hammer satte sig i directe For
bindelse med Hegjeringscommissair Davids angaaende
deres Remplacering, men iovrigt viste Indbyggerne sig
meget fojelige og efterkom godvilligt enhver Befaling.

Det val' Lieutenant Hammers Agt allerede Natten
til den 26de at besætte Pelvorm, men stormfuldt
Vejrlig forhindrede det, og først den 27 de RI. 5 om
Eftermiddagen, da Vejret bedagedes noget, indskibede
Lieutenanten sig tilligemed Lieutenant Penick og 7O
Soldater og Matroser paa de til Nordens Havn hen
bragte 2 Everter samt paa Sejljollen. Da man naaede
ud for Havnen ved Ostersiel, bemærkedes et betydeligt
Antal Mennesker paa forskjellige Steder af Diget, og
Vogne saaes uophørligt at kjøre frem og tilbage med
mange Folk. Lieutenant Hammer, der ansaa det for
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farligt at løbe lige ind i Havnen, hvor han under Ud
skibningen vilde være udsat for at blive beskudt fra
alle Sider, lod derfer Sejljollen forblive krydsende foran
Havnen, medens han med Everterne løb til Forlandet
paa -Øens nordøstlige Kyst. Her udskibedes Styrken
KJ. 91/ 2 om Aftenen, det nærmeste store Dige besteges,
uden at man traf paa noget Fjendligt, og der afmar
cheredes videre til Ostersiel, hvor Folkehoben havde
spredt sig, og som nu uden Modstand besattes. Den
paafølgendø Morgen blev Landraadet sammenkaldt, den
kongelige Regjering blev paa derom skeet Opfordring
anerkjendt, og de fornødne Befalinger, specielt ogsaa
vedrørende -Øens Afvæbning, communicerede j ogsaa her
vare de fleste Embedsmænd forsvundne, hvorfor der af
Lieutenant Hammer blev gjort de fornødne Skridt for
at faae dem erstattede ved nye. Overfartsstedet til
Hoge blev besat med en mindre Styrke, og Patrouiller
udsendtes hele Øen om for at borttage alle Joller.

Den 31 te August tidligt om Morgenen kom en
slesvig- holstensk Kanonbaad i Sigte Nord fra. Den
~jorde flere Vendinger udfor Ostersiel og kastede nogle
Bomber mod Havnen, hvilke dog ikke anrettede nogen
Skade j da den var nærmest, svaredes der med et Skud
fra den fra Nordstrand medbragte, tagne Kanon, der
var bleven placeret paa Pynten ved Havnen, og snart
efter fjernede Kanonbaaden sig atter. Foruden nævnte
Kanonbaad vare 2 andre i Sigte under Langenæs og
Grøde, og da Lieutenant Hammer befrygtede, at Ka
nonbaadene kunde faae i Sinde at foretage en Pro
viantering paa den af Øerne, som de fandt svagest
besat, og en Forstærkning af Besætningen paa Nord
strand ved Afgivelse af Mandskab fra Pelvorm paa
Grund af Forholdene paa sidstnævnte -Ø forekom ham
umulig, anmodede han Commandantskabet i Husum
om snarest at lade l Underofficer og 20 a 30 Mand,



892

deriblandt saa mange Tapriffelskytter som muligt, af
gaae til Nordstrand. Lieutenant Hammer havde været
af den Formening, at For var bleven besat af vore
Tropper, men nævnte Dags Eftermiddag erholdt han
gjeonem nogle af sine Folk, der vare blevne afsendte
over Hoge med Brev til Commandeurcapitain Ellbrecht,
sikker Efterretning om, at Amrum og Før endnu stedse
vare i Insurgenternes Magt, saa at Brevet ikke havde
kunnet besørges afleveret; han erfarede endvidere, at
de fjendlige Kanonbaades Mandskab for nyligt var blevet
forstærket til 60 Mand pr. Baud, at den ene af disse
holdtes gaaende mellem Amrum og Langenæs, den
anden tæt N. for Hoge og den tredie i Forbindelse
med denne ned ad mod Pelvorm og Nordstrand, samt at
Insurgenterne desuden havde 4 Krydsere, af hvilke
hver var bemandet med 10 Mand, og som i Alminde
lighed for at skuffe Vore førte dansk Flag. Den ufor
modede Omstændighed, at Før endnu ikke var bleven
besat af vore Tropper, lod Lieutenanten erkjende, at
bans Stilling paa -Øerne var mere udsat, end ban fra
først af havde beregnet, og han anmodede derfor atter
indtrængende Commandantskabet i Husum om at af
sende Forstærkning til Nordstrand, idet han fremhævede
at dette vilde være sanmeget mere nødvendigt, som det
paa ingen Maade lod sig gjore at opgive .Oerne. Hans
Anmodning blev taget til Følge, og den lste Septem
ber om Eftermiddagen afgik 1 Lieutenant med 30
~land fra Husum til Nordstrand. Samme Dag foretog
Lieutenant Hammer med 14 Mand en Recognoscering
over Hoge, hvorved han erfarede, at 2 fjeodlige Kryd
sere laa i Amrum Havn, ] Kanonbaad N. for Hornum
Dyb og de 2 andre ved Vyk. Ligeledes kom han ved
en fra Højer modtagen Meddelelse til Kundskab om, at
Flora og Gejser den 24de havde været. inde i Smal
dybet for ad denne Vej at overføre Tropper til Før,
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men at Skibene paa Grund af den pludseligt opstaaede
Storm havde maatte søge rum Sø uden at faae Occu- .
pationen udført, og at Tropperne atter vare blevne ud
skibede paa Sild.

Den skete Besættelse af Nordstrand og Pelvorm
havde vakt endel Betænkelighed saavel hos Overcem
mandoen som ogsaa hos Krigsministeren. Dels skjøn
nedes nemlig Foretagendet i sig selv ikke nødvendigt,
da det ikke var af Vigtighed, om disse .øer noget tid
ligere eller senere kom i vor Magt, dels forudsaa man,
at Besætningen let vilde kunne komme i en exponeret
Stilling, saa at man for at støtte den kunde blive nødt
til yderligere Detacheringer, som vilde svække den paa
Fastlandets Vestkyst opererende Styrke, der jo allerede
gjentagne Gange havde anseet det nødvendigt at an
holde om directe og indirecte Forstærkning. Naar
Overcommandoen desuagtet ikke fra først af modsatte
sig Foretagendet, var dette ikke alene begrundet i, at
man ogsaa i Hovedqvarteret antog Førs Besættelse
umiddelbart forestaaende og derfor ikke vilde nægte
den af Commandeurcapitain Ellbrecht attraaede Coope
ration med Escadrillen, men tillige og navnlig deri,
at man efter Ordlyden i den fra Oberst Schepelern mod
tagne Meddelelse om Detacheringen havde Grund til at
antage, at Foretagendet allerede vilde være kommet
til Udførelse, inden Contraordre kunde indtræffe, og
derfor skyede at opgive en Besættelse, som allerede en
Gang var skeet. Idet Overcommandoen under 2den
September tilkjendegav Oberst Schepelerns Corps disse
sine Anskuelser, skrev den sluttelig som følger:

-Hvad der maa stræbes hen til af Corpset, er
nemlig en successiv Concentrering af dets Kræfter,
efterhaanden som Forholdene maatte blive mere be
fæstede i den lovlige Orden, saa at Posten i Holling-
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sted snarest kunde overtages af Corpset selv, og derved
samme til enhver Tid disponere i sin egen Interesse
over den derværende Styrke, medens Savnet af den
nu dertil afgivne Styrke vilde undgaaes her, hvor en
hver Tilvæxt i de active Kræfter maa ansees i højeste
Maade ønskelig.

Overcommandoen maa Bom Følge af Poranstaaende
anbefale Corpset:

I. eftersom Sagen nu en Gang er indledet, saavidt
muligt at soutenere Besættelsen af Vestøerne for
at undgane et decideret Tab dersteds;

2. om Lejligheden skulde tilbyde sig, især om ikke
Fors Besættelse snarest finder Sted, at opgive
baade Pelvorm og Nordstrand som aldeles uvig
tigo Punkter, hvis Besiddelse til sin Tid vil falde
af sig selv;

3. i det Hele at virke til en saavidt muligt gunstig
Concentrering af Corpsets Kræfter og saasnart
gjarligt at overtage Hollingsteds Besættelse til
Bestridelse med den Corpset tildelte Infanteri
styrke;

4. samt kun i de Tilfælde, hvori det paa Grund af
Tid og Omstændigheder er aldeles nødvendigt
ejeblikkeligt at decidere, at undlade forinden at
henvende sig til Overcommandoen, thi, omenc1
skjondt man billigvis indrømmer Corpset til en
vis Grad selvstændig Handlefrihed, afgive de
tvende senest indtraadte Tilfælde *) Exempler paa,
hvorledes ydre og uberegnede Omstændigheder
kunne paafore Overcommandoen et Ansvar, som,
skjondt uforanlediget, dog af samme maa bæres".
Som Følge af denne Skrivelse, der delvia meddeltes

*) Overcommandoen sigtede herved tillige til den stedfundne
Udvisning en masse fra Husum.
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Lieutenant Hammer, forlangte Corpset bestemt Op
lysning om, hvorvidt For var besat af vore Tropper
eller ikke, og tillige en Udtalelse fra Lieutenanten om,
naar Commandoet i Okbolm og Bungsiel kunde ind
drages. Den 3die September indløb der imidlertid og
saa en Melding fra Tønning om, at Dampskibet Kiel
og et Lodsfarto] fra Før havde lagt sig for Ankel' i
selve Ejderens Flodleje, samt at der syntes at være
endel Tropper ombord, og da Corpset befrygtede, at
der fra Fjendens Side kunde være tilsigtet et Angreb
paa Nordstrand eller Pelvorm, indskjærpede det Lieu
tenant Hammer, der ogsaa directe fra Oberstlieutenant
Helgesen havde erholdt Meddelelse om den indløbne
l\Ielding, at iagttage den største Forsigtighed, saa at
Commandoerne paa Pelvorm og Nordstrand ikke bleve
compromitterede; den følgende Dag, da Dampskibet
efter ved Katingsiel og Vollerwiek at have vexlet nogle
Skud med vore Kystvagter med Lodsbaaden dampede
ud af Ejdermundingen, lod Corpset endvidere for mu
lige Tilfældes Skyld 1 Compagni af 8de Linie-Bataillon
og noget Cavaleri afgaae for Natten til Rantrum og
Mildsted.

De modtagne Meddelelser kunde ikke Andet end
vække Betænkelighed hos Lieutenant Hammer. Mod
Kanonbaadene alene troede han vel endnu stedse at
kunne holde sig paa Pelvorm, men derimod ikke mod
et combineret Angreb af Landtropper og Kanonbaadene,
der med Fordel vilde kunne udføres paa 2 Punkter af
.Øen, og ban besluttede derfor at rømme denne. Før
Afgangen samledes Landraadet, for bvilket Lieute
nanten forkyndte, at man, da Ro og Orden herskede
paa Øen, og i Forventning om, at Alt for Fremtiden
vilde gaae sin lovlige Gang, ikke længer ansaa det for- pelv~~...øm.

nødetit at bebyrde Øen med militair Besætning. Den
-4 de September Kl. 100m Aftenen afgik Commandoet
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fra .øen og landsattes KJ. 12 Midnat paa Nordstrand.
[ sin Indberetning herom til Oberst Schepelern udtalte
Lieutenant Hammer, at han paa Grund af Farvandets
Beskaffenhed vilde kunne holde Nordstrand med sin nu
samlede Styrke uden at compromittere Noget, og at
det var ønskeligt, om Okholm og Bungsiel kunde holdes
besatte, indtil F.or var kommen i vor Besiddelse. Naar
Oberst SchepeJern ikke modsatte sig Lieutenant Ham
mers Bnske, var dette nærmest begrundet i, at man
almindeligt antog, at F.ors Besættelse nu var nær fore
staaende, da man var underrettet om, at 6 Kanon
chalouper under Capitainlieutenant E, A. Wulffs Com
mande vare afgaaede fra Kjobenbavn til Limfjorden og
laa ved Agger for ved første gunstige Lejlighed af
Gejser at buseres til Hojer, hvor 146 Soindrullerede
vare indtrufne til Completering af Kanonbandenes Be
sætning. Det var iøvrigt Lieutenant Hammers Agt,
naar han havde faaet Vished om, at vore Kanonbaade
vare i Farvandet, da atter at besætte Pelvorm for saa
ledes om muligt at stotte deres Operationer, og dette
suameget mere, som han havde erholdt sikker Under
retning om, at Dampskibet Kiel ikke havde havt Land
tropper ombord, men ikkun en Snes Matroser til
Completering af de fjendlige Kanonbaades Besætning.
Dette Forehavende mødte dog trods Lieutenant Ham
mers gjentagne, indtrængende Anmodninger en bestemt
Modstand fra Corpsets Side, og det blev under 12te
September betydet barn, at han skulde rømme Nord
strand, saasnart de fjendlige Kanonbande ikke længer
vare i Farvandet. ForskjeIlige Omstændigheder be
virkede imidlertid, som tidligere antydet, at det
trak ud med Fors Besættelse, først den 9de
September indtraf vore Kanonbaade til Højer, og
først den 16de blev nævnte .ø besat af vore
Tropper. Om denne Besættelse erholdt Lieutenant
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Hammer dog foreløbigt ingen Kundskab; fra Nord
strand vare hverken de fjendlige Kanonbaade eller vore
egne Krigsskibe og Kanonbaade at observere, men han
vidste, at Gejser holdtes gaaende mellem Ileverstrem
men og Ejderen for at afskjære Fjenden Tilbagetoget,
og da han allerede den l3de havde hørt stærk Kano
nade i vestlig Retning, og af et fra Elben den 17 de
indkommet Farl.oj havde erfaret, at de fjendlige Kanon
baade ikke vare ankomne til Elben, ansaa han det
for rimeligt, at deres Forsøg paa at undslippe var
mislykket, og at de endnu laa ved For. For at faae
Vished i Sagen foretog han den sidstnævnte Dag en
Recognoscering Nord paa, men da der henad Middags
tid bortes vedvarende Kanonade i Retning V. for Pel
vorm, landede han paa -Øen for at kunne observere
hvad der passerede. Da ban ankom paa dennes Vest
kyst, var Kanonaden imidlertid ophørt, og ikkun Gejser
saaes ali gaae til Ankers ved Smaldybets yderste Tønde;
af et Ojenvidne erfarede han, at Dampskibet havde
været i Kamp med de af Dampskibet Kiel buxerede,
fjendlige Kanonbaade, men om Udfaldet af Kampen,
og om det var lykkedes disse sidste at slippe Syd paa,
eller om de havde maattet søge tilbage gjennem Smal
dyb til Før, kunde han ingen Oplysning erholde, da
Kamppladsen paa Grund af det stille Vejrlig ganske var
bleven indhyllet i Røg, der først sent fordelte sig. Af
forskjellige Grunde, og navnlig fordi det af et fra Ejder
sted ankommet Fartøj berettedes, at det hverken havde
observeret noget Dampskib eller Kanonbaade at passere
i sydlig Retning, troede Lieutenant Hammer at kunne
slutte, at det ikke var lykkedes Fjenden at undslippe,
og han holdt derfor endnn den I8de September Nord
strand besat. Først denne Dags Eftermiddag erfarede
han ved et Nord paa udsendt Fartøj, at For var bleven
besat, og at de fjendlige Kanonbaade vare undslupne,
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og han afgik derfor, da Vandstanden ikke før tillod '
lleBættelBen afsaadant, den 19de om Morgenen med sit Commando
Nordetrand OP-t'l H h h I f: t . t k l'glveB l usum, vor ans D an ens yr elgesom ogsaa

Besætningen i Okholm og Bungsiel atter stødte til
Compagniet, hvis halve Styrke, som vi have seet, den
følgende Dag afgik til Winnert. Lieutenant Hammer
selv meldte sig til Corpset i Lehmsiek, og der blev
nu nærmest paa OberstIieutenant Helgesens Anmod
ning stillet ham en ny Opgave, idet det overdroges
barn at installere en Patrouillering i Ejdermundingen
for at forhindre enhver Samfærsel med den holstenske
Kyst navnlig fra St. Peter. Lieutenanten afgik derfor
med sine Matroser, hvoraf dog Halvdelen var bleven
afgivct til Kanonbaadene, til det Ejderstedskc, hvorom
det Nærmere dog først senere vil finde sin Omtale. 
Den 10de September maatte Oberst Schepelern paa
Grund af Sygdom fratræde Commandoen over sit Corps,
hvilken derefter indtil den 3die November, da Oberst
Scbepelern atter meldte sig til Tjeneste, overtoges af
Commandeuren for 6te Brigade, Oberst Irminger*), 
Fremstillingen skal nu atter vende sig til Hærens
Overcommando og den ved Slesvig samlede Styrke.

Overcommandoens bestemt fastholdte Beslutning
om at afholde sig fra enhver større, offensiv Bevægelse
og lade Hovedstyrken forblive i Stillingen ved Danne
virke havde efter Recognosceringen den 8de August
foreløbigt ikke modt nogen yderligere Modstand fra
Krigsministerens Side, og den lOde samme Maaned
var Ministeren over Ekernforde afrejst til Kjobenhavn.

"') Commaudoen over lite Brigade overtoges i samme Tids
rum af Commandeuren for i:ldie Forstærkniugs-Bataillon,
Oherstlieutenaut Gerlach, hvis Bataillon indtil videre
blev commanderet af Major L, A. Kriger af lste Re
serve-Bataillon,
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Strax eftersin Ankomst der ilede han med at bringe den
commanderende General, der under l l te Augustvar bleven
udnævnt til Generallieutenant, sin Lykønskning i den
Anledning og sin Anerkjendelse for hans Førelse af
Armeen, idet han dertil knyttede Ønsket om, at det
maatte lykkes Generalen fremdeles at føre Armeen til
Hæder og Sf;Jjer og erhverve sig nye Krav paa Fædre
landets Erkjendtlighed. Hvad der foreløbigt nærmest
maatte ligge Uvercommandoen paa Hjerte, var foruden
af al Kraft ~t fremme Befæstningsarbejderne at for
anledige deForandringer foretagne i Hovedstyrkens Stilling,
som maatte blive en Følge af 3die Brigades Detachering,
og at drage Omsorg for, at 'I'ropperne saavidt muligt
kunde komme under Tag, da det vedvarende, regnfulde
Vejrlig og de nu allerede ofte kolde Nætter ellers let
vilde kunne have en skadelig Indflydelse paa Troppernes
Sundhedstilstand, Angaaende de i saa Henseende
ønskelige Foranstaltninger var der allerede den 9de
blevet indgivet en Forestilling fra lste Division, hvis
Troppeafdelinger hidtil udelukkende havde været hen
viste til at benytte sig af Hytter, der vare opførte af
Grene, men som paa Grund af Mangel paa Halm, der
kun vanskeligt og i utilstrækkelig Mængde kunde er
holdes, ikke vare egnede til at afhjælpe Savnet af Læ.
Under IOde August udgaves derfor følgende 2 Dags
befalinger:

"Fra idag den lOde August vil Forpostlinien fOrDagsberallng af
A Stilli d D . k t d tt IOda Angustrmeens l mg ve annevir e være a u sæ e Somangaaende Ord-
f l nlngan af For-
O ger: posltjanastan.

Den 2den Armeedivision udsætter som hidtil For-
posterne ø. for Badeby Dæmningen og fra Over Selk
til Friederichsheide.

Den l ste Armeedivision fortsætter den egenlige
Forpostlinie fra Friederichsbeide til Kurborg.

Fra dette Punkt udsættes af samme Division en
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Række af Observationsposter langs Reide Dalen, saa
ledes at Posterne fra Kurborg til Morgenstern afgives
af et Detachement i Ellingsted og fra sidstnævnte
Punkt til Hollingsted af det i Hollingsted posterede
Detachement paa 3 Compagnier.

N. for Hollingsted udsættes ingen andre Poster
end ved Sylvested, hvor Reservecavaleriet holder et
Detachement paa 1/ 2 Deling til Bevogtning af Broerne
paa dette Punkt, ved 'l'reja, ved Solbro og ved
Jydbæk.

'fil Forposttjenestens Bestridelse giver Reserve
eavaleriet som hidtil dagligt til hver Division 1 Esca
dron, som anvendes som Piket,

Ved Hollingsted og Ellingsted afgiver Reserve
cavaleriet til hvert Punkt ] Deling, som afløses efter
dets egen Bestemmelse.

Reserveartilleriet afgiver til Detachementet ved
Hollingsted 4 6 Pds. Kanoner, som afløses efter dets
egen Bestemmelse.

Med Hensyn til Passagen blive de tidligere Be
stemmelser i Kraft paa Linien fra Hadeby til Holling
sted, hvorimod alle Vejene mod Vest fra Hollingsted
inclusive og nordligøre aabnes til uhindret Passage
undtagen for Personer, som ere mistænkelige.

Overgangene over Reide Aa afbrydes og gien
nemskjæres, hvorimod Broerne mod Vest*) og Nord
retableres" .

Krogh.

DAgsbefaling af »Fra idag af skulle Armeens Afdelinger campere
lOde August t . SI' f langaaende Af.og can onnere l og om esvig som ø ger:
deliugernea Den 2den Armeedivision med 1 Brigade i Hade-

Camperiog' og
Cantonnerlng.

*) Broen ved Treja val' allerede befalet retableret den 7de
August.
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by og Bustrup med Allarmpladser i Stillingen fra
Hadeby og Bustrup til den østlige Udkant af Danne
virke, og l Brigade i Friederichsberg med Allarm
pladser i de sydlige Udgange af Byen.

Den 1ste Armeedivision med 1 Brigade i Store
Dannevirke og den sydlige Del af Lille Dannevirke
med Allarmpladser i Stillingen fra den østlige Udkant
af Store Dannevirke til Skoven V. for Lille Dannevirke,
og 1 Brigade i den nordlige Del af Lille Dannevirke
og i Hysby med Allarmpladser S for Hysby. Nogle
Gaarde af Skovby benytter Divisionen til Cavaleriet.

Reserveartilleriet indtil videre ved Nykro med
Allarmpladser sammesteds.

Reservecavaleriet ved Lyrskov med Allarmpladser
N. for Skovby.

Divisionerne ville hver Aften have at afgive en
tilstrækkelig Besætning af Infanteri og Artilleri til de
Værker, som ligge i den Del af Stillingen, der er
Divisionen tildelt.

Af Reserveartilleriet skulle paa samme Tid 4 ] 2
Pds, og 4 6 Pds. Kanoner rykke frem til Store
Dannevirke for her at være disponible, indtil det er
blevet lyst.

Til alle de Afdelinger, som ikke kunne cantonnere
i de nævnte Byer, uden at Stillingens Sikkerhed lider,
eller af Mangel paa Plads, ville de fornødne Hytter
og Stalde være at opføre efter Bestemmelser, som
nærmere ville blive givne.

Det paalægges samtlige Afdelinger nøje at in
struere alle Vedkommende om de Punkter, der ved
et Angreb strax skulle besættes, og om Allarmplad
sernes Beliggenhed saavelsom ogsaa at anvise Voitu
rerne hensigtsmæssigt beliggende Parkpladser, saa at
Afdelingernes Bevægelser paa Vejene ikke standses.

Naar Armeen i Tilfælde af et Angreb skulde be
58
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ordres at gaae tilbage, da skal den 2den Division,
naar ikke anderledes befales, nærmest. være henvist til
Vejene gjennem Slesvig og over Gottorp samt Colonne
vejene, som føre til Ziegelei, og den 1ste Division til
Vejene over Nykro og Skovby.

Imellem Skovby og Gottorp vil Armeen i saadant
Tilfælde have paany at tage Position.

Detachementet i Hollingsted trækker sig, naar det
ikke seer sig i Stand t.il at holde sig mod et Angreb
fra Syd eller -Øst, over Dæmningen V. for Byen og
forbyder Fjenden Overgangen her, indtil det kan forene
sig med den 3die Brigade «,

Krogh.

Medens 2den Divisions Stilling saaledes i Hen
hold til de nævnte Befalinger i det Væsenlige blev
uforandret, blev af Iste Division 4de Brigade henlagt
med 3 Batailloner og Batteriet til Store Dannevirke og
med 1 Bataillon i den sydlige Del af Lille Dannevirke;
i den nordlige Del af denne By henlagdes 1 Bataillon
af 6te Brigade, i Hysby denne Brigades øvrige Ba
tailloner og Batteriet; Gardehusar-Divisionen forblev
som hidtil i og ved den sydlige Del af Skovby. Be
sættelsen af Ellingsted og Bevogtningen af Terrainet
fra Morgenstern til det Sted, hvor Vejen fra Holling
sted skjærer Dannevirke Vold, overtoges af 2 Compag
nier, der dagligt dertil afgaves af Bte Brigade, medens
Terrainet fra sidstnævnte Sted til tæt ø. for det Punkt,
hvor Vejen fra Lille Dannevirke til Krop skjærer Vejen til
OverSeik, og hvorForbindelsen holdtesmed2denDivisions
Forposter, observeredes af 1 Compagni af en af 4de Bri
gades Batailloner, hvis øvrige 3 Compagnier stilledes som
Piketter i Nærheden af de forskjellige, anlagte Forskands
ninger henholdsvis ved Store Dannevirke, S.D. for Lille
Dannevirke samt i og tæt S. for denne By. Nogle Dage
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senere skete nog den Forandring deri, at 6te Brigade
yderligere afgav til Forposttjenesten 2 Compagnier, der
placeredes som Piketter henholdsvis i den sydlige Ud
kant af Sender Skov og tæt S. for Lille Dannevirke.
medens det tidligere der værende Piket af 4de Bri
gade kom til Store Dannevirke. Af Cavaleri afgaves
der foruden den af Reservecavaleriet afgivne Piketesca
dron, som posteredes i Lille Dannevirke, og Delingen
i Ellingsted desuden dagligt af Gardehusar-Divisionen
l Escadron, der udstillede tvende Feltvagter, hver paa
1 Deling, henholdsvis S. ø, for Ellingsted og i Egnen
ved Kurborg og med Poster langs Reide Dalen og Kur
graven, medens Resten af Escadronen holdtes samlet
ved Dannevirke Kro for at anvendes til længere ud
gaaende Patrouiller o. s, v. Der var derhos fra Esca
dronen om Dagen udstillet mindre, af Underofficerer
commanderede Poster S. for Klein Reide til Observa
tion mod Groas Reide, S. for Friedrichsanbau til Ob
servation mod Klein Bennebek samt S. for Krop, hvor
Forbindelse holdtes med en fra 2den Divisions For
poster til Kropperbusch fremsendt lignende Post; disse
Poster bleve om Natten trukne nærmere til Hoved
stilIingen.

For fra Stillingen ved Slesvig i Tilfælde af et
Angreb hurtigt at kunne correspondere med de deta
cherede Brigader og omvendt befalede Overcommandoen
under 12te August oprettet Bavnelinier fra Slesvig Oprettelee af

h h Id . til K kk d f L h . k St t' Bavnelinjer Iraen o SVIS lOen Ol' og e msies . a IOnerne, Slesvig til

der befaledes indrettede saaledes, at tvende Blus fra o~o~~~::;:,~

hver kunde tændes, skulde oprettes af Feltingenieur
detachementet, men hver Station skulde derefter af-
leveres til den nærmest liggende Brigade, som havde
at overtage dens Bevogtning ogat ansætte paalidelige Folk
til Observation og den eventuelle Antændelse af Blussene;
i alle Cantonnements, hvorStationeraf Bavnelinien kunde

58*
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observeres, befaledes derhos udstillet Poster, der skulde
give l\Ielding til vedkommende Afdelingscommandeur
om, naar Bavnerne tændtes. Allerede den l6de August
vare som Følge af denne Befaling følgende Stationer
blevne oprettede:

l. En Dobbeltstation ved Slesvig paa den sydlige Side
af Landevejen mellem Friederichsberg og Store
Dannevirke og paa den vestlige Side af Lande
vejen mellem Lille Dannevirke og Hysby.

2. En Station N. for Kokkendorf ved Chausseen.
3. En Station tæt N. for Lehmsiek.
4. Mellemstationer ved Mysunde. paa Fysing Land

tunge samt ved Hollingsted.
Paa Grund af de store Afstande paa den vest

lige Linie ble,' der faa Dage efter endnu oprettet Mel
lemstationer ved Ellingsted og ved Rott. Senere hen,
den l4de September, blev der etableret en ny Mel
lemstation ved Freiheit mellem Fysing og Slesvig,
ligesom ogsaa Dobbeltstationen ved Slesvig den 25 de
September blev forenet i een Station ved Hysby, der
ved sin mere tilbagetrukne Beliggenhed syntes bedre at
svare til Bestemmelsen. - Paa hver Station var der
med 10 Skridts indbyrdes Afstand anbragt 3 enkelte
Bavner, bestaaende af Tjæretønder med let antændelige
Materialier og med Stenkulssmuld.

Med Hensyn til Betydningen af Blussene var det
befalet, at l Blus skulde tændes paa .vedkommende
Hovedstation, naar der her skete Angreb af en saadan
Styrke, at det ikke kunde afvises af Forposterne, og at
2 Blus skulde tændes paa vedkommende Hovedstation,
naar Stillingen maatte opgives, og saasnart Retraiten
tiltraadtes. Paa ingen af Hovedstationerne maatte noget
Blus tændes uden paa en Brigadecommandeurs eller
Divisionsgenerals Befaling, ved Slesvig Hovedstation 2
Blus kun paa Befaling fra Overcommandoen j derimod
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vilde de paa Mellemstationerne udstillede Poster, saa
snart en Antændelse af nærmeste Bavne iagttoges, ufor
tevet have at repetere det givne Signal. Senere hen,
i den første Del af September, da de fra forskjellig
Side modtagne Efterretninger lode befrygte, at der fra
Fjendens Side tilsigtedes et Angreb paa Hovedstillingen
ved Slesvig, og Tanken om en Samvirken af de deta
cherede Brigader til Stillingens Forsvar derfor traadle
stærkere frem hos Overcommandoen, blev der truffet
den Forandring med Hensyn til Signalernes Betydning',
at 2 Blus, antændte ved Slesvig Hovedstation , ikke
længer skulde antyde, at Stillingen der maatte opgives,
men betragtes som en Ordre til de detacherede Bri
gader om med deres disponible Styrke at ile Hoved
styrken ved Slesvig til Hjælp i Overensstemmelse med
Bestemmelser, som i saa Henseende nærmere bleve
givne, og som paa sit Sted ville blive omtalte. Endnu
skal tilføjes, at der fra den 9de September blev tildelt
samtlige Bavnestationer et Anlal Signalraketter, idet det
bestemtes, at der, naar vedkommende Bavne antændtes,
tillige skulde opsendes 3 Raketter med 5 Minuters
Mellemrum.

Det vil nu være Stedet, idet vi iøvrigt henvise til
den i dette Værks Iste Del givne 'I'errainbeskrivelse,
at give en nærmere Fremstilling af Stillingen ved Sles
vig og de Befæstningsanlæg, som i Felttogets Lob
bleve udførte der*), og SOUl, skjøndt deres Modstands
kraft ikke skulde blive stillet paa nogen Prove, dog
tilfulde kom til at opfylde deres Bestemmelse, idel
deres Tilstedeværelse alene var tilstrækkelig til at bringe
Fjenden til at opgive enhver Tanke om at vove et di
recte Angreb ·paa vor Hovedstyrkes Stilling. Den forli-

*) See Felttoget 1850, Plan 1. samt Oversigtskaartet til
Krigsoperationerne i Sydslesvig.
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fieerede Linie gik, som allerede tidligere omtalt, fra
Dæmningen mellem Badeby Nor og Slien langs Noret
til den inderste Gren af Dannevirke Vold, fulgte dernæst
denne til V. for Bustrup Slugten, gik derpaa i en Bue
Syd om Store Dannevirke, stødte atter til Dannevirke
Vold i Nærheden af Dannevirke Kro og fulgte dernæst
Volden i sydvestlig Retning indtil et Punkt c. 1400
Alen fra Kroen, hvorpaa den drejede mod Nord langs
den vestlige Udkant af Sønder Skov samt Hysby og
Skovby. Stillingens store Udstrækning og den Om
stændighed, at naturlige Hindringer med Undtagelse
af paa venstre Flanke ikke i nogen væsenlig Grad hin
drede Tilnærmelsen, saa at Stillingen var angribelig i
saa godt som hele sin Udstrækning, krævede vel en
betydelig Troppestyrke til Forsvaret, men Positionen
blev stærk derved, at Forholdene i høj Grad begun
stigede Emplacementet af Værker til Betrygning af det
foranliggende Terrain.

Fonhnd.- De indtil henimod Slutningen af August anlagte
:~~II;::~:j~:r.i Forskandsninger vare følgende:
Slutulngen .r Paa yderste venstre Fløi var Chausseedæmningen

A1lllust . 'J

over Hadeby Nor couperet ved en 16 Fod bred og 8
Fod dyb Grav, og i denne anbragt en Palissadering, der
var forlænget ud i Vandet til begge Sider med Forhug j

over Couperingen var anbragt en 'I'ræbro, som let kunde
afkastes. Foran Dæmningen, paa Højderne mellem Far
torp og Lopsted var del' anlagt nogle Løbegrave fol'
Infanteri.

S. for Hadeby Kirke var en Indskjæring for 8
Kanoner til Bestrygning af den nævnte Dæmning, lige
som ogsaa en aaben Skandse var bleven anlagt noget
sydligere ved den østlige Udkant af Badeby Holt.

Fra Badeby Nor til V. for Bustrup Slugten var
den Del af den gamle, temmelig hoje Dannevirke Vold,
som fandtes i den fortifieatoriske Linie, overalt bleven
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indskaaret med Voldgang og Brystværn med Banket;
det samme var Tilfældet med den i sydøstlig Retning
henimod Vedelspanz udgaaende Gren. Paa det Sted.
hvor Chausseen til Rendsborg gjennemskjærer Danne
virke Vold, fandtes den saakaldte Bustrup Skandse, et
Emplacement for 8 Kanoner, anbragte paa Bænk, til
Bestrygning af Chausseen og Flankering af Voldeu. ø.
ilerfor vare Indskjæringer, hver for 8 Kanoner, anbragte
der, hvor Vejene fra Badeby ogBustrup til Vedelspang
passereVolden, og ved det Sted, hvor den mod Badeby
gaaende Gren støder til Bovedvolden, ligesom der fand
tes Emplacements paa 5 andre Steder af Volden. V. for
Bustrup Skandse fandtes foruden et mindre Placement
paa Volden en Indskjæring til 6 Kanoner tæt ved Bu
strup Slugten til Bestrygning af denne.

Samme Bestemmelse havde en V. for bemeldte
Slugt og N. for Dannevirke Vold anbragt Indskjæring for
6 Kanoner samt 2 lignende 200-400 Alen S. for
Volden.

l\Iellem Bustrup Slugten og Store Dannevirke var
der anlagt 2 Lynetter, østre og VestreDannevirke Mel
lemskandse, hver til 150 Mand og 6 Kanoner; de
vare i Struben lukkede med Palissader.

Paa en meget dominerende Bakke tæt S. for Store
Dannevirke var opført en 5sidet Redoute, Store Danne
virke Redoute, indrettet til 400 Mand og 10 Kanoner.

Noget S. for Dannevirke Kro fandtes Lille Danne
virke Skandse, en Lynette med Plads til 8 Kanoner
og lukket i Struben med Palissader,

l\lellem de 2 sidstnævnte Værker var der anbragt 2
Indskjæringer, hver til et Par Kanoner, til Bestryg
ning af den foranliggende Vej ogmellemliggende Terrain.

Fra Lille Dannevirke af var en Strækning af den
i sydvestlig Retning gaaende Del af Dannevirke Vold
(Margrethes Vold) bleven udskaaret med Voldgang,
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Brystværn og Banket. Der fandtes paa denne Stræk
ning 3 Kanonemplacements og længst mod Syd et
Retranchement, den saakaldte Ny Kurborg Skandse,
der var indrettet for 6 Kanoner og lukket i Struben
med Palissader. Dette Værk var som Vinkelpunktet
af Stillingen det mest fremspringende. altsaa med Hen
syn til Beliggenheden det svageste, hvorfor man ogsaa
var betænkt paa at soge det forstærket ved en forøget
Flankering o. s. v.

Fra sidstnævnte Værk, hvor den fortificerede Linie
bojede sig rood Nord, var del' langs Skoven indtil den
vestlige Ende af Hysby anlagt 4 større og 3 mindre
Emplacements for Kanoner, fra Hysby til Skovby 2
storre.

Paa Strækningen fra Bustrup Slugten til Mar
grethes Vold var der mellem Skandserne og Kanon
emplacementerne udgravet endel Lebegrave, og Ind
retningen af et System af derværende Hegn til In
fanteriforsvar var ligeledes for Størstedelen bleven til
endebragt; det samme var paatænkt for Strækningen
fra Ny Kurborg Skandse nordefter, hvor Skoven og dens
Hegn for Størstedelen skulde benyttes.

Foran hele Stillingen fra Hadeby Nor til Skovby
vare alle Hegn indenfor c. 800 Alens Afstand blevne
sløjfede.

For at lette Communicationen mellem de fors kjel
lige Punkter af Stillingen vare Colonneveje Llevne an
lagte langs den fortificerede Linie fra den mod Hadeby
gaaende Gren af Volden til Ny Kurborg Skandse og
derfra langs Sønder Skov til henimod Hysby: ligeledes
Nord paa, tildels med Benyttelse af de fra Fjenden
hidrørende, fra Lille Dannevirke over Skovby til Lyr
skov, fra Store Dannevirke dels .ost om Skovby til Lyr
skov, dels Vest om Poldam gjennem Polhegn forbi
Nykro til Chausseen, fra Bustrup Slugten til Pulver-
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mulile og fra Store Dannevirkes nordligste Udkant over
AnnettenhOhe til 'I'hiergarten , de 2 sidslnævnte dog
alene for Infanteri.

For at vanskeliggjøre Fjenden Adgangen til Ter
rainet mellem Stillingen og Trenen vare Vejene over
Reide Aa blevne gjennemgravne og alle Broer og Gang
broer afbrudte, ligesom ogsaa Anen var bleven opstem
met, idet dens Gjennemløb under Vejen fra Klove til
Hollingsted standsedes, hvorved Reide Dalen efterhaan
den oversvømmedes i sin hele Brede indtil c. 2000
Alen .ty. for den nævnte Vej. De paabegyndte For
skandsningsarbejder, bestaaende af nogle Skytsempla
cements og Løbegrave, til Forsvar af Vejen fra Bringe
og Klove vare efter l\lajor Bonnea's Tilbagekomst til
Hollingsted blevne fortsatte under Medvirkning af l ste
Divisions Ingeniaurerj disse Arbejder vare i det Væsen
lige færdige i Midten af August, men da det henimod
Slutningen af Meaneden viste sig, at Reide Aa uagtet
det betydelige Tilløb af Vand endnu var passabel for
Infanteri paa en Strækning af nogle hundrede Alen V.
for den afbrudte Bro til Aaens Udløb i 'I'reneover
svammelsen, blev der yderligere anlagt et Betranelie
ment for Infanteri i Geværskuds Afstand bag denne
Del af Aaen. Endvidere medfør te den Detachementet
givne Ordre om eventuelt at trække sig tilbage orer
Trenen til dennes vestlige Bred, at der blev anbragt
en Indskjæring for 4 Kanoner ved den vestligste Del
af Hollingsted, Front mod Sydøst, ligeledes en Ind
skjæring for 2 Kanoner paa Vejdæmningen V. for 'I'renen
(Husum Vejen) for, naar Broen blev afbrudt, at kunne
forhindre Fjenden i at retablere den samt endelig 2
Indskjæringer, hver for 2 Kanoner, tæt V. for Dalen
til Dæmningens Enfilering og Flankering.

Den af Overcommandoen befalede Befæstning af
Gottorp Slot var bleven udført paa følgende Maade ;
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I hver af de 4 sløjfede Bastioner var en Lynette
bleven anlagt for Artilleri, og de forhenværende Cour
tiner mellem Bastionerne vare bJevne forsynede med
Brystværn for Infanteri.

De 2 Dæmninger vare blevne afspærrede med
Palissader, hvortil sluttede sig Forhug ud i Vandet til
begge Sider.

Træer og Buskads vare blevne omhuggede for at
skaffe frit Skud og fri Communication.

Til Gottorps Armering var der derhos i Henhold
til et af Overcommandoen under 7de August appro
beret Forslag 'fra Artilleriovercommandoen blevet afgivet
af fast Skyts:

5 24 Pds. Granatkanoner, affuterede i Rapperter.
3 6 Pds, Kuglekanoner. affuterede i almindelige

Feltlavetter.
4 24 Pds. Haandmorterer.
48 Blebede Espingolrør med 16 Kolber og

Lejer samt
100 lange Divisionsrør med 10 Sikkerhedsrør,

Kolber og Lejer.
De 3 6 Pds. Kuglekanoner vare de ved Isted

Kro tagne, hvorimod de øvrige Piecer bleve afgivne
fra Als og Fredericia.

Angaaende Bygningen af de Barakker og Stalde,
IIHrnillll af der efter nærmere Conference maatte blive forlangt af
lIa~~~t: og vedkommende Afdelinger, var det blevet paalagt Felt

ingenieurdetachementet at overtage Ledelsen og Tilsynet,
sanledes at Bygningsmaaden p. p. skulde angives af
det, og alle Heqvisitioner paa Materiale passere gjen
nem det til Intendanturen. . Det var derhos blevet fast
sat som Regel, at vedkommende Afdelinger selv skulde
bygge deres Barakker, men at Detachementet dog, hvor
det gjordes fornødent, skulde assistere med l\landskab.
Det viste sig dog snart, at Antallet af Barakker og
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Stalde, naar Foranstaltningen skulde gjennemføres i sin
fulde Udstrækning, vilde blive meget stort, saa at der
derved vilde foranlediges meget betydelige Omkostnin
ger, og at der vilde hengaae længere Tid, inden navnlig
Staldene vilde kunne blive færdige. I Slesvig By
fandtes der nemlig kun et ringe Oplag af Tømmer, og
da man ansaa det for rigtigst, at dette holdtes i Re
serve, maatte det fornødne 'I'ømmermateriale reqvireres
andetsteds fra og ved Transportchalouper føres til Sles
vig, hvoraf Følgen blev, at der først i den sidste Tre
diedel af August med nogen Kraft kunde tages fat
paa Arbejdet. Ved denne Tid indløb der imidlertid
til Overcommandoen en Melding fra Cavalericomman
doen om, at Reservecavaleriet ved den lange Bivou
akering i Forening med det i den senere Tid herskende
slette Vejrlig led saa betydeligt, at der var Grund til
at befrygte, at det om meget kort Tid vilde være sat
ud af Stand til at yde den Tjeneste, som kunde fordres
af det, og som det under gunstige Omstændigheder
burde ydej ikkun de for Batteriet Wegener bestemte
Stalde vilde snart kunne ventes færdige, men der vilde
forløbe over ] 4: Dage, inden Stalde blot til l Regi
ment kunde tilvejebringes, og Cavalericommandoen an
drog derfor om, at der i det Mindste tildels maatte
gives Heservecavaleriet Cantonnements. Lignende uhel
dige Forhold vilde kunne befrygtes ved Reserveartilleriet,
hvoraf kun l Batteri, nemlig det 6te (Haxthausen) fra
den 19de AU'l'ust havde kunnet henlægges til Skovby,
og Uvercommandoen besluttede derfor at opgive Tan
ken om i sin fulde Udstrækning at lade bygge Ba
rakker og Stalde til disse Hærafdelinger og istedetfor
at underbringe dem i Cantonnements, forsaavidt dette
maatte synes foreneligt med Hensynet til Armeens Sik
kerhed. Som Følge deraf henlagdes 8de Batteri (Mos
sin) den 26de August til Gottorp, 4:de Batteri (Mar-
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eussen) og Halvbatterierne Jouquieres og Kauffmann
den 28de til Slesvig (åltstadt) , hvor ogsaa Artilleri
overcommandoen tog sit Stabsqvarter. Af Reserve
cavaleriet blev den 30te August 5te Dragon Regiment
henlagt til Falkenberg, hvor ogsaa Cavalericommandoen
tog sit Stabsqvarter, Bjerenthede, Ny Bjerent, Ruhekro,
Kattenhund og Set. Jiirgen, 6te Dragon-Regiment til
Lyrskov, Arnbolt og Nykro; 3die Dragon-Regiment og
lOde Batteri (Wegener) med 1/2 Escadron af 6te Dra
gon-RegimenL*) forbleve i Bivouak ved Lyrskov. Cava
leriets Allarmplads, der hidtil havde været tæt N. for
Skovby, blev forlagt til N. for Dækkekro.

Krigsministeren, til hvem det var blevet ind
berettet, at en Del af Armeen agtedes henlagt i Can
tonnement, modsatte sig bestemt, at det skete i noget
storre Omfang, hvad der dog neppe heller af Over
eommandoen har været paatænkt, idet han gjorde
gjældende, at det nu, da Nætterne vare blevne mør
kere, var end mere nødvendigt, at en betydelig Del
af Armeen, sammensat af alle Vaabenarter, holdtes
samlet i Bivouakstillinger for hurtigt at kunne mode
et pludseligt Angreb. Ved Udgangen af August vare
ved Feltingenieurdetachementets Foranstaltning Bivouak
lejre blevne afstukne og Barakker og Stalde under Op
førelse paa følgende Steder:

*) Denne Cuvalcristyrkc havde hidtil, som tidligr-re omtalt,
været afgiven som fast Bedækning for Batteriet, men
dette Forhold ophørte den 28de August, da Krigsmini
steriet havde befalet., at al fast Bedækning for Artilleriet
for Fremtiden skulde ophøre, og at Artilleriets Dækning
stedse skuIde overtages af den Infanteri- eller Oavaleri
afdeling, til hvis Assistance Artilleriet anvendtes, hvilken
Afdeling derfor, naar særlig Skytsbetlækning ansanes
nødvendig, temporairt skulde afgi ve den.
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Bag Dannevirke Vold S. .ø. for Bustrup for 1
Bataillon.

Bag Dannevirke Vold S. for Bustrup for 1 12
Pus. Batteri.

Bag Dannevirke Vold S. for Bustrup for 1 Ba
taillon.

Paa Erdbeerenberg for l 12 Pds. Batteri.
I den nordlige Del af Store Dannevirke for l 6

Pds. Batteri
N. V. for Store Dannevirke for 1 Bataillon.
N. for Hysby for 1 12 Pds. Batteri.
S. for Lyrskov for 4 Escadroner.
S. .ø. for Lyrskov for 1 6 Pds. Batteri og 1/ 2

Escadron.
Ved Taterkro for Feltingimieurdetachementets Train.
Med Hensyn til Stillingens Besættelse under et Dispositioner

eventuelt, fjendligt Angreb var der blevet truffet føl-:t~~(~~~:Y~:~'
gende Dispositioner: srettel se.

2den Division.
Forposterne havde Ordre til ved et kraftigt For

svar af de dertil egnede Terrainpunkter, navnlig
Kongehej Partiet, at forskaffe de bagved liggende
Tropper Tid til at indtage de dem anviste Stillinger,
og til det .øjemed var den bivouakerende Brigade der
hos bleven bemyndiget til, naar Omstændighederne til
lode det, at fremsende et Par Kanoner til Forposternes
Understøttelse. Naar Fjenden maatte tvinge For
posterne til at trække sig tilbage paa Hovedstillingen,
skulde den V. for Rendsborg Chausseen staaende Ba
taillon dirigeres mod Bustrup Slugten og Bataillonen
ø. for nævnte Chaussee mod Hovedstillingens venstre
Fløj j begge Batailloner skulde dernæst tage en Op
stilling i Reserve bag Dannevirke Vold og der afvente
nærmere Ordre. - Forpostcavaleriet skulde ligeledes
foretage sin Tilbagegang saaledes, at Artilleriet i
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Værkerne ikke derved hindredes i at fyre j det skulde
fordele sig til begge Sider af Bustrup Skandse, indtil
det maatte rykke ind bag Dannevirke Vold.

De i Bustrup cantonnerende 2 Escadroner af 4de
Dragon-Regiment, der om Natten stedse holdtes fær
dige til hurtig Udrykning og i Tilfælde af Allarm
havde at samle sig paa en Mark ved Vejen mellem
Bustrup og Vedelspang, skulde, naar vore Forposter
maatte kastes saa heftigt tilbage, at det kunde befrygtes,
at det vilde mangle paa Tid til Stillingens Besættelse,
ikke afvente nærmere Ordre fra Divisionen, men paa
Forpostcommandeurens Anmodning snarest rykke frem
for at dække Forposternes Retraito og om muligt at
kaste eller standse Fjenden.

Den bivouakerende Brigade havde Befaling til i
Tilfælde af Allarmering at besætte Dannevirke Vold
fra Bustrup Slugten til Hadeby Nor med de 2 dispo
nible, bag Volden bivouakerende Batailloner og 2
Compagnier af den i Hadeby bivouakerende Bataillon,
medens l Compagni af denne Bataillon foruden det
der paa Forpost værende Compagni skulde anvendes
til Forsvar af Hadeby Dæmningen og afgive Besætning
til Stillingen ved Hadeby Holt og Indskjæringerne der
steds. Det Brigaden .attacherede Batteri skulde be
sætte Bustrup Skandse med 4 Piecer og Indskjærin
gerne mod Hadeby Dæmningen og mod Vedelspang
Vejen hver med 2 Piecer, en Besættelse, der ogsaa
fandt Sted hver Nat.

Den i Friederichsberg cantounerende Brigade,
hvis Allarmpladser vare blevne bestemte for 3 Batail
Ioner S, for Friederichsberg og for 2 Batail
Ioner paa Vejen til Store Dannevirke, havde Ordre til
ved Allarmering strax at sende 2 Batailloner og 4
Kanoner til Forsvar af Bustrup Slugten og Ten·ainet
V. derfor indtil Store Dannevirke, hvorhos denne Styrl<e
var befalet anvendt paa folgende l\Iaade: De 4 Kanoner



91 f}

skulde placeres i Indskjæringerne, 2 V. og 2 ø. for
Slugten. Den ene Bataillon skulde tilvejebringe og
vedligeholde Eorbindelse med 1ste Division og derfor
besætte Linien fra Bustrup Slugten til Store Danne
virke med en af sluttede Reserver understattet Kjæde,
dog skulde l af Bataillonens Compagnier udelukkende
anvendes til Besætning af østre og Vestre Dannevirke
Mellemskandse, 1/ 2 Compagni i hver. Da disse Skand
ser om Natten holdtes besatte af Forposterne med l
Compagni, var det tillige befalet, at dette Compagni,
naar Forholdene tillode det, skulde begive sig bag om
Stillingen til sin Bataillon, men at det dog, hvis
Fjenden var saa nær, at et Engagement kunde ventes,
skulde forblive i Skandserne. Den anden af de nævnte
Batailloner skulde indtage en Reservestilling i Nær
heden af Slugten, som den havde at besætte med l
Compagni, der tillige skulde tjene til Bedækning fol'
det i Indskjæringerne ved Slugten placerede Artilleri. 
Brigadens 3 øvrige Batailloner skulde foreløbigt
forblive paa deres Allarmpladser, og det endnu dispo
nible Halvbatteri holde paa et Sted, hvorfra det med
Lethed vilde kunne dirigeres til de forskjellige Punkter
af Stillingen.

Med Hensyn til selve Besættelsen af Dannevirke
Vold, Indskjæringerne, Skandserne og det tilstødende
Terrain var det bestemt, at Brystværnet skulde be
sættes med en Kjæde, medens der nedenfor Volden ved
let tilgængelige Punkter og i det Indre af Skandserne
skulde stilles Reserver, hvis Opgave det blev at kaste
en Brystværnet bestigende Fjende tilbage med Bajo
netten, at forøge Ilden eller at afløse enkelte Dele af
Kjæden. Det ved Siden af en Skandse posterede In
fanteri var det paalagt, naar Værket blev Gjenstand for
et Angreb, da at søge at bestryge Skandsens dode
Vinkler med en flankerende Ild: For Besætningen af
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de lukkede Skandser blev det gjort til ufravigelig Pligt
at forsvare disse ikke blot ved en vel rettet Ild, men
ogsaa til det Yderste med Bajonetten. Besætningen
skulde gjores opmærksom paa, at den Omstændighed,
at vor Linie for nogle Djeblikke trængtes tilbage, ikke
burde svække Forsvaret af selve Skandsen, og at det
modige Forsvar af denne vilde gjere det let for vore
Afdelinger atter at trænge frem til Skandsens Und
sætning.

Endelig var det befalet, at Afdelingernes Train i
Tilfælde af alvorligt Engagement pau selve Dannevirke
Linien og ved Allarmering om Natten skulde dirigeres
til en Mark ved Huhnerhåusor, ligesom det var fastsat
som almindelig Regel, hvis en Retraite fra Dannevirke
Stillingen skulde blive nodvendig, at Bataillonerne V.
for Bustrup Slugten med det der placerede Skyts skulde
følge Colonnevejen over Pulvermiihle til Ziegelei og
sorgs for, at Forbindelsen vedligeholdtes mellem begge
Armeedivisioner.

lste Division.
Ved den Opstilling, der, som vi have seet, var

given Forposterne paa denne Floj, var der ikke som
ved 2den Division gjort Regning paa noget kraftigt
Forsvar af det foran den fortificerede Linie liggende
Terrain, men forst i selve denne Linie. Naar Infante
riets Feltvagtposteringer bleve angrebne af en overlegen
Styrke, skulde de trække sig tilbage, Compagniet i
Ellingsted i Retning af Hysby, det tilst adende Com
pagni af 6te Brigade til Lille Dannevirke og Com
pagniet af 4de Brigade dels bag Margrethes Vold, dels
til Indgangen af Lille Dannevirke; under denne Til
bagegang skulde de støttes af det til Forposterne af
givne Cavaleri. De 5 som Piketter posterede Com
pagnier vare beordrede til i Tilfælde af Angreb at ind
t age følgende Stilling, regnet fra hejre Floj: Det i den
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sydlige Udkant af Sønder Skov placerede Compagni,
der afgav 50 Mand som Besætning i Ny Kurborg
Skandse, skulde ved et Frontalangreb besætte en Del
af Margrethes Vold henimod Lille Dannevirke, ved et
Angreb Vest fra derimod den vestlige Udkant af Skoven.
Det tilstødende, tæt S. for Lille Dannevirke staaende
Piket havde Ordre til med lIs af sin Styrke at be
sætte Kroen og Løbegravene S. V. for samme og med
Resten af Compagniet den øvrige Del af Margrethes
Vold til Lille Dannevirke og Tilgangen til denne By.
4de Brigades S. .ø. for Lille Dannevirke staaende Pi
ket havde at besætte Lille DannevirkeSkandse med 30
Mand og medResten af Compagniet Løbegravene nærmest
Værket imod -Øst. Af de ved Store Dannevirke pla
cerede 2 Compagnier skulde det ene besætte Store
Dannevirke Redoute, det andet Løbegravene paa begge
Sider af Redouten, saaledes at det mod Øst holdt
Forbindelse med 2den Divisions Tropper, mod Vest
med Pikettet ved Lille Dannevirke Skandse. Det saa
ledes besatte Terrain maatte Piketterne søge at holde,
indtil Divisionens Hovedstyrke var kommen i Stilling,
hvornæst de lige saavel som Feltvagtposteripgerne
skulde samle sig paa de for de 2 Batailloner be
stemte Rendezvoospladser henholdsvis ved den vest
lige Udkant af Lille Dannevirke og ved Skolebygningen
i Terrainet mellem denne By og Store Dannevirke;
dog skulde den til Skandserne afgivne Besætning for
blive i disse.

Af 4de Brigades Hovedstyrke, der. havde Ordre
til at besætte og forsvare Store og Lille Dannevirke
med mellemliggende Terrain og dermed tillige Store
Dannevirke Redoute og Lille DannevirkeSkandse, skulde
l Bataillon tage Stilling i Store Dannevirke, ] Batail
Ion i Lille Dannevirke og 4 Kanoner af det Brigaden
attacherede Batteri i Emplacementerne foran Vejen

59
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mellem disse Byer. De 2 resterende BataiUoner og
4 Kanoner havde at stille sig i Reserve bag den
nævnte Vej .

Af 6te Brigades Hovedstyrke, der var bestemt til
at besætte og forsvare Strækningen af Dannevirke Vold
fra Lille Dannevirke til Ny Kurborg Skandse inclusive
samt dække hele Stillingens hojre Flanke, skulde l
Bataillon tage Stilling bag Volden indtil Ny Kurborg
Skandse, og 2 Kanoner af det Brigaden attacherede
Batteri i bemeldte Skandse, medens 2 ar' Batteriets
Kanoner skulde stille sig bag Volden for eventuelt at
bringes til Anvendelse i Emplacementerne mellem
Lille Dannevirke og Ny Kurborg Skandse, Brigadens
3 resterende Batailloner og 4 Kanoner havde at
stille sig i Reserve ved Colonnevejen mellem Hysby
og Lille Dannevirke.

Gardehusar-Divisionen havde Ordre til i 'I'ilfælde
af Allarmering foreløbigt at blive paa sin Allarmplads,
nemlig paa det Sted, hvor Vejen fra Ziegelei støder til
Vejen fra Hysby til Skovby.

Med Hensyn til Reserveartilleriets 2 Halvbatterier,
der om Natten og i 'I'ilfælde af Allarmering bleve af
givne til Divisionen, var det bestemt, at de 4 12
Pds. Kanoner skulde placeres i Store Dannevirke Re
doute, de 4 6 Pds. i Lille Dannevirke Skandse.

For det Tilfælde, at en Tilbagegang fra Stillingen
skulde blive befalet, var det bestemt, at 4de Brigade
hovedsagelig skulde benytte Colonnevejene fra Store
Dannevirke .øst om Skovby og over Nykro, 6te Bri
gade Vejen fra Lille Dannevirke til Skovby og de V.
for denne værende Colonneveje.

Reserveca va le r i e t.
For at komme til Kundskab om hvilken Med

virkning der vilde kunne ventes af Cavaleriet til For
svaret af Stillingen, havde Commandeuren for lste Di-
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visions Forposter, Major Marcher, den 11te August,
saavidt hans Tid tillod det, foretaget en flygtig Recog
noscering af TerrainetV. for Vejen over Skovby og Lille
Dannevirke. Som Udbytte af denne Recognoscering
havde Majoren indberettet til Divisionen, at Terrainet
.ø. for Margrethes Vold frembød en gunstig Kamp
plads for Cavaleri, og at dette, naar det under et
Frontalangreb paa Stillingen blev trukket frem til og
maskeredes bag Margrethes Vold, derfra med Held
vilde kunne udføre et Angreb mod Fjendens venstre
Flanke, efterat han var bragt i Uorden ved vort
Artilleris og Infanteris Ild. Ogsaa det med Gjærder
og Hegn temmelig gjennemskaarne Terrain V. for
Skovby, Hysby og Lille Dannevirke, der særligt vilde
komme i Betragtning, naar Fjenden samtidigt med
Frontalangrebet skulde søge at flan kere vor Stilling
eller muligt omgaae den og angribe Vest fra, mente
Majoren at kunne gjeres anvendeligt for Cavaleriet,
saafremt den nordlige Del forsynedes med adskillige
Colonneveje, og der i den sydlige Del blev foretaget
endel Sløjfninger af Gjærder og Hegn. Som Følge af
denne Indberetning blev der efter Overcommandoens
Ordre af Reservecavaleriet foranstaltet foretaget en
nøjere Recognoscering af det omhandlede Terrain. Man
kom derved til det Resultat. at Terrainet S. for Vejen
fra Skovby til Jæger Kro mod Margrethes Vold i det
Hele taget ikke var tjenligt for Cavaleri, og at dette,
selvom de af Major Marcher foreslaaede Vejanlæg og
Planeringer kom til Udførelse, hvilket iøvrigt antoges
uoverkommeligt, paa Grund af de store Moser og Eng
drag ikke der vilde kunne vinde tilstrækkelig Tum
leplads, ligesom Artilleri aldeles ikke vilde kunne be
væge sig der uden paa den Vej, der fører fra Jæger
Kro gjennem Friedrichsfeld og Ellingsted til Margre-
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thes Vold. Med Hensyn til Afsnittet .ø. for Margre
thes Vold var man derimod enig med Major Marcher
i, at det frembød en gunstig Kampplads for Cavaleriet,
hvorfor det blev foreslaaet, at der ved Colonneveje
skulde søges tilvejebragt en hurtig og beqvem For
bindelse mellem Skovby og Deboucheerne i Margrethes
Vold ved Kurborg. Dette Forslag blev taget til Følge,
og ved Reservecavaleriets Foranstaltning blev der ved
Colonneveje tilvejebragt en Forbindelse mellem de to
Vejnæt V. for Hysby og S. V. Jor Lille Dannevirke
ligesom ogsaa mellem Slesvig-Hollingsted Vej og den
nærmest nordligere liggende Ellingsted Vej.

Allerede faa Dage efter sin Tilbagekomst til Kjo
benhavn bavde Krigsministeren beordret Cbefen for
lngenieurcorpset, General Schlegel, at foretage en In
speetion over samtlige Forskandsningsarbejder, del'

InBp~eerinHer vare under Udførelse ved Armeen og under 22de Au-
lIf StIllingen; ,
- der~ed fer- gust bavde Generalen indberettet, at Inspiceringen var

antedigede • • •
~ I udifleu tfcner. tilendebragt, og udtalt SID TIlfredshed med de udførte

og endnu under Udførelse værende Arbejder; ikkun den
foretagne Befæstning af Gottorp Slot kunde ban ikke
fuldstændigt billige, da han ikke ansaa dette Punkt for
holdbart, i alt Fald kun saalænge som den dertil sva
rende Stilling holdtes af Armeen, og formente, at
Skyts der ikke fandt sin rette Anvendelse, men kun
en Besætning af Infanteri, som i paakommende Til
fælde lettere vilde kunne trække sig tilbage til Armee
corpset, Den 25de August om Formiddagen foretog
den commanderende General en lnspection af 'Danne
virke Stillingen, ved hvilken Lejlighed begge Armee
divisioner havde indtaget deres Stillinger i Overens
stemmelse med de givne Befalinger og de af de re
spective Commanderende for Tilfælde af et fjendligt
Angreb trufne Dispositioner. Ved denne Inspection
kom Overcommandoen til Erkjendelse af, at det frem-
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for Alt vilde være af Vigtighed at søge at raade Bod
paa de Ulemper, som fremstode af Stillingens betyde
lige Udstrækning, ved at gjøre en saa stor Reserve
styrke disponibel som muligt. Da det vilde bidrage ikke
ubetydeligt til dette Maals Opnaaelse, om man kunde
indskrænke sig til en Observation af den østlige Til
gang over Badeby Nor, blev der den følgende Dag gi
vet Feltingenieurdetachementet Ordre til at lade Dæm
ningen der gjennemskjære i en saadan Brede, at en
Overgang fra Fjendens Side uden betydelige Arbejder
blev ugjørlig, og til Gjennemskjæringens Bestrygning
med en virksom Infanteriild at lade et Værk for dette
Vaaben anlægge ved den vestlige Ende af Dæmningen.
Forbindelse over Gjennemskjæringen vilde være at til
vejebringe ved en let Bro for enkelte Infanterister, hvilken
hurtigt vilde kunne afkastes j dog skulde for mulige
offensive Bevægelsers Skyld fra vor Side ad Ekern
førde Chaussee Materiale til en Bro for alle Vaaben
holdes ~ Beredskab, saa at Passagen over Dæmningen
i muligst kort Tid vilde kunne retableres. Et andet
Punkt, hvorpaa Opmærksomheden rettedes, var den
Vanskelighed, der vilde møde ikke mindre ved Am
munitionaforsyningen i de anlagte Skandser end ved
en eventuel Udbringelee af Skytset af disse, og Over
commandoen besluttede derfor, at Værkerne hovedsa
gelig skulde monteres med Positionsskyts, i hvilken
Anledning der den 27 de August blev tillagt Artilleri
overcommandor.n Ordre til at afgive de paa Gottorp an
bragte 8 Kanoner til de lukkede Værker i Stillingen
og vel paa følgende Maads:

'fil Store Dannevirke Redoute 3
Ny Kurborg Skandse 2
Østre Dannevirke Mellemskandse l
Vestre do. do. l
Lille Dannevirke Skandse l
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Endelig fandt Overcommandoen, at Forbindelsen
mellem Divisionerne ikke val' umiddelbar og nøjagtigt
reguleret, og at den Maade, hvorpaa 2den Division ved
en Allarmering besatte Strækningen fra Bustrup Slug
ten til Store Dannevirke, ikke kundeansees tilstrække
ligt betryggende, hvis Fjenden her ved et Angreb maatte
søge at gjennembryde Stillingen, en Mangel, hvorpaa
der raadedes Bod ved en 2den Division den 2den
September given Ordre til en Forandring i dens Dis
position, til hvilken vi senere skulle komme tilbage.

Overcommandoens Bestemmelse om at anbringe
fast Skyts i Skandserne val' tagen uden nogen forud
gaaende Raadførelse med Artilleriovercommandoen, der
ingenlunde samstemmede angaaende Hensigtsmæssig
heden af den trufne Bestemmelse og navnlig ikke
troede at kunne billig-e den befalede Fordeling af Skyt
set til de forskjellige Skandser. Men heller ikke den
hele Maade, hvorpaaFortificeringen af selve Stillingen,
navnlig af dennes Centrum, var kommen til Udførelse,
forekom Artilleriovercommandoen heldig eller stemmende
med det den oprindeligt forelagte og forhandlede Udkast,
da don fandt, at de derværende Værker, uagtet de
hverken vare stærkt profilerede eJler af betydeligt De
veloppement. vare blevne indrettede formeget for Felt
artilleri, idet navnlig flere af dem vare saa optagne af
Kanonbænke, at kun faaInfanterister vilde kunne finde
Plads paa Banketterne. 'fil i den Udstrækning at
besætte samtlige Værker med Artilleri vilde imidlertid
efter Artilleriovercommandoens Formening de forhaan
den værende Kræfter ikke strække til, og Skytset vilde
tilmed ved at placeres i Værkerne, der maatte antages
at skulleholdes til det Yderste, være udsat for at prisgives
i Tilfælde af et partielt Uheld eller et Gjennembrud paa et
eller andet Sted af den udstrakte Stilling. Et langt større
Resultat troede den at turde vente sig af Værkerne og
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Feltartilleriet, hvis Værkerne kun besattes med In
fanteri, og A.rtilleriet stilledes til disses Flankering i
simple Indskjæringer noget tilbage i Skandsernes Mel
lemrum. Derved vilde Fordringerne paa Skytsantallet
blive betydeligt ringere, end naar samtlige Værkers
talrige Bænke skulde fuldt besættes med Artilleri, og
ved et partielt Gjennembrud vilde de nærmeste Skand
ser ikke derfor være tabte j . Artilleriet vilde fra en
mere tilbagetrukken Stilling yde Assistance og lette
Fremrykningen for de Reserver af forskjellige Vaaben,
der maatte forudsættes at være tilstede netop bag
denne Del af Stillingen. En anden Fordej ved en saa
dan Opstilling af Artilleriet vilde det væ re, at dette,
naar en gunstig Lejlighed for os maatte tilbyde sig til
at gaae offensivt frem, i saa Fald hurtigt og let vilde
kunne følge vore fremrykkende Colonner, men en Be
tingelse for deslige Bevægelser af større Troppernasser
vilde det unægteligt være, at Passagen imellem de
isolerede Værker holdtes aaben og ikke hindredes ved
Løbegrave mellem Værkerne. Den Anskuelse, Artilleri
overcommandoen saaledes nærede med Hensyn til den
foretagne Befæstning, fandt sit Udtryk i en Skri
velse til Overcommandoen af 27de August, hvori
den fremkom med motiverede Forslag om de Foran
dringer, der mentes at burde foretages ved Befæstnin
gen, indstillede, at hele Sagen underkastedes en nær
mere Drøftelse af. en Commission. og endelig ikke
lagde Dølgsmaal paa, at Artilleriet følte sig tilsidesat
ved at have været udelukket fra Deltagelse i Afgjørel
sen af et Spørgsmaal, der i saa høj Grad vedrørte
dets Virksomhed, som Bestemmelsen om Værkernes
Montering med Positionsskyts. Overcommandoen gik
ind paa, at Sagen underkastedes en fornyet Drøftelse,
og den 2Hde August sammentraadte i den Anledning
en Commission, bestaaende af den højstcommanderende
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Artilleriofficer, Oberst Fibiger, Souschefen ved Over
commandoen, Major Kauffmann, samt den højstcom
manderende Ingenieurofficer, Major Dreyer. Allerede
den lste September indgav Commissionen en Betænk
ning, der nedenfor anfores in extenso, da de deri frem
satte Forslag saa godt som i Alt bleve tagne tilfølge,
og Betænkningen derhos giver en klar Antydning af
den Kamps Beskaffenhed, . som kunde komme til at ud
vikle sig i Stillingen, og den Maade , hvorpaa Fægt
ningen tænktes at burde føres:

Betænkning "I Overensstemmelse med Overcommandoens Ordre
rra en til nær- f 29 d A t U l t d . . l' tmere Draftels. a e ugus cre nc er egne e oommissiona l er
sr Dannevirke sammcntraadte for at underkaste Positionen ved SlesStil lingen ned -

f at ~I~~mls- vig, dens fortificatoriske Værker, Skytsets Placering
samt de Punkter, som ved denne Lejlighed kunne
komme under Discussion, en fornyet Drøftelse. I efter
staaende Udvikling ere de Forslag, hvis Iværksættelse
man formener at ville svare til et bedst muligt For
svar af Stillingen med de forhaanden værende Kræfter,
dels fremsatte i en bestemt Form, dels, hvor de laa
Commissionens Opgave fjernere, antydede.

Den taktiske Stilling, hvori en ved Slesvig con
centreret Armee bør modtage et Angreb fra Syd, er af
Terrainforholdenc og Dannevirkes gamle Befæstnings
linie nøje betegnet i sin hele Udstrækning. Stillingens
venstre Fløj støtter sig til Badeby Nor, følger her den
indre Gren af Dannevirke og dette Værks Linie indtil
den ostlige Side af Bustrup Slugten j dens højre Fløj
dannes af en Del af Dannevirkes lange, vestlige Linie,
den snukaldte Margrethes Vold, i Udstrækning fra Lille
Dannevirke Kro til det Punkt, hvor Overgangen skeer
fra det ved Skov, Bygninger og Hegn couperede Ter
rain til en overskuelig og flad Egn, der i sin Udstræk
ning endogsaa kan kaldes aaben j Stillingens Midte
strækker sig fra Bustrup Slugten, foran Landsbyen Store
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Dannevirke til Lille Dannevirke Kro med betydeligt
Fremspring for Dannevirkes Linier, der her ere langt
tilbagetrukne, ikke dominerende og af ringe Betydning.

Denne Stilling har den meget betydelige Udstræk
ning af c. 8/4 Mil; fra -Øst ærer Dæmningen over
Hadeby Nor i dens Ryg, og mod Vest er den uden
anden Støtte, end den til Forsvar forresten gunstige
Højderyg, som strækker sig fra Lille Dannevirke over
Hysby til Pølhegn og Skovby med et overskueligt og
fladt Terrain foran sig mod Vest.

Den er, efterat vor Armee er rykket frem til
Slesvig, befæstet, idet Dannevirkes ovenomtalte Dele,
som ere optagne i dens egenlige Forsvarslinie, ere
blevne forsynede med Banket, Emplacements for Skyts
paa Punkter, som dominere og bestryge det foranlig
gende Terrain, samt ved Anlæget af større Værker til
Enfilering af Hovedvejene, som føre mod Stillingen,
saavelsom til Voldenes Flankering.

Foreningen mellem Fløjene er tilvejebragt ved
en Hække lukkede Værker som Støttepunkter for Stil
lingen i dens Midte. Dæmningen over Hadeby Nor
er overskaaren, og ved Anlæget af et Værk for Infan
teri og Emplacements forArtilleri er Istandsættelsen af
Vejen og dens Passage uden betydelige Offre og An
vendelse af længere Tid umuliggjort for Fjende n.

Stillingens hejre, tilbagegaaende Flanke fra Mar
grethes Vold til N. for Hysbyer forsynet med Em
placements, og foran hele Stillingens Front og Flanke
ere næsten alle Terraingjenstande ryddede, som forbøde
Overskueligheden og Ildens Virkning paa alle Punkter.

Ved Stillingens naturlige, gunstige Beskaffenhed
og de fortificatoriske Anlæg, der forefindes, maa Com
missionen i det Væsenlige betragte alle dens Dele for
skikkede til et kraftigt og haardnakket Forsvar, men
da Fjenden kan vælge Angrebspunktet og kaste sig
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paa dette med en concentreret og localt meget over
legen Styrke, vil Muligheden af dens Gjennembrud paa
enkelte Punkter af den langt udstrakte Linie langt
fra være udelukket.

EfterCommissionens Formening maa derfor, efterat
'I'errainet i Stillingen ved Fortifioationens Hjælp er be
nyttet til alle Fordele under en Fægtning i 'samme,
alle Foranstaltninger fra Armeens Side gaae ud paa,
at Fjenden ikke seer sig i Stand til at skille Armeens
mobile Kræfter fra det Terrain, hvor Forsvaret er for
beredt, det vil sige bringe Sikkerhed tilveje for, at
fjendens Angreb mødes i selve Stillingen; men tillige
maa det ansees som en Regel, at Armeen ikke seer
sine mobile Kræfter bundne ved Værkerne, men at
den frit kan bevæge sig saavel offensivt ved at rykke
frem foran Stillingen, som paa en mulig Retraite.

Hvad nu de i Stillingen udførte og forberedte
Befæstningsanlæg angaaer, da har Commissionen ikke
fundet Anledning til at foreslaae nogen væsenlig For
andring i deres Anlæg og Construction.

For imidlertid at drøfte denne Sag nærmere vil
man tillade sig at gjennemgaae de anlagte Værkers
Bestemmelse og derhos bemærke, hvilke Foranstaltnin
ger der endnu kunne knyttes til de bestaaende.

Ved Hadeby Dæmningen ere l saaledes som af
Overcommandoen bestemt, en Gjennemgravning af en
betydelig Brede og et til Enfilering af Chausseen udenfor
bemeldte Coupering bestemt Infanteribrystværn (de for
nødne Broer m. v. til Couperingen fra vor Side ere
tilstede) under Arbejde og næsten fuldførte. - Her
ved gieres Fjenden en Fremtrængen ad denne Tilgang
særdeles vanskelig, og erholdes den betydelige Infanteri
styrkel som hidtil der har været posteret l eller dog
Størstedelen af samme disponibel.

Hvis Tid og Omstændigheder tillade det, kan den
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passive Hindring (Couperingen) gjeres end virksom
mere og Rydningen af Palissaderingen i samme end
vanskeligere ved Anbringelse af en Tømmerflaade eller
et Faskinunderlag med Brystværn i Slien i Forlængelse
af Couperingen.

løvrigt kan man, saaledes som dette Punkt nu
befæstes, undgaae stadig Anbringelse af Artilleri til
Dæmningens Bestrygning, og bør dette Vaaben kun
bringes her tilstede og placeres bag de dertil bestemte
Kanonbrystværn , naar Fjendens Hensigt, at forcere
Passet, bliver aabenbar.

Hvad angaaer Linien imellem Hadeby Nor og
Bustrup Slugten, saa er her, som ovenfor berørt, den
inderste Gren af Dannevirke at ansee som den egen
lige Position, medens dog den ydre Gren, som ligele
des slutter sig til Noret, er indrettet til et foreløbigt
Forsvar. I denne ved den høje dominerende Vold og
en næsten overalt furtrinlig Bestrygning af Terrainet
med Kanoner velbefæstede Del af Stillingen findes
ingen lukkede Værker, og er ej heller Anledning til
saadannes Anbringelse. - Arbejderne i denne Del af
Stillingen ere at ansee som fuldførte.

Imellem Slugten ved Bustrup Teich og Lille
Dannevirke Kro skyder Stillingen sig ud i en Bue
langs den forreste Kam af Højderyggen og udenom
Store Dannevirke By, og paa de mest dominerende og
Tilgangene beherskende Punkter er der anbragt lukkede
Værker, der give en krydsende ild ud over hele Ter
rainet. I Mellemrummene af disse Værker er et Sy
stem af Hegn og Løbegrave indrettet til Forsvar for
Infanteri ogKanonplacements anbragte. - Af saadanne
foreslaaes endnu et Par anlagte paa de dertil mest
egnede Punkter imellem -Østre og Vestre Mellemkandse
samt imellem sidstnævnte og Store Dannevirke Re
doute. - Nogle flere Deboucheer for alle Vaabenarter



ville være at anbringe imellem Værkerne og gjeres
12 - 15 Alen brede.

Hvad Lille Dannevirke Skandse angaaer, bemær
ker Major Dreyer, at dette Værk egenlig kun er at
betragte som et i Gorgen lukket Kanonplacement , der
dels enfilerer et Stykke af Rendsborg-Flensborg Lande
vej, dels giver Sideforsvar til Redouten og fornemme
ligt til det næste Led i Positionen, en Strækning af
Margrethes Vold.

Ved dets Beliggenhed i en Rentrant og med en
meget god Flankering paa begge Sider har han anseet
et Angreb paa dettePunkt for lidet sandsynligt og har der
for, som anfort, der kun anbragt et Kanonplacement. 
Da imidlertid dog en af Hovedtilgangene til Stil
lingen fører netop til dette Punkt, saa er han senere
bleven opmærksom paa Vigtigheden af ogsaa her at
anlægge et større, lukket Værk for Infanteri. Commis
sionen maa tiltræde denne Anskuelse og altsaa ansee
Anlæget af et saadant Værk for nyttigt, men dog ikke
for særdeles presserende, saa at de ovrige i denne Be
tænkning ommeldte Arbejder bor gaae forud.

Som anført gaaer Stillingen fra Lille Dannevirke
Kro til NyKurborg Skandse langs Margrethes Vold og
afgiver et meget stærkt Frontalforsvar.

Major Dreyer henleder Opmærksomheden paa det
-Ønskelige i ved Anlæget af et Værk udenfor Volden
paa dette Sted at tilvejebringe en bedre Flankering
af samme og gjore det muligt at imødegaae et even
tuelt Artilleriangreb (fra Sydvest) paa dette Stillingens
Hj.ørnepunkt med en betydeligere Artilleristyrke, end
det med de hidtil anlagte Værker kan skee, og be
mærker, at han til dette .øjemeds Opnaaelse allerede
har gjort Forslag til Overcommandoen om Anlæg af
en Fleclie S. .ø. for Ny Kurborg, palissaderet i Gorgen
og med en Caponniere ind til Volden samt en Poterne
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eller Gjennemskjæring gjennem denne. Commissionen
maa tiltræde dette Forslag og anbefale dets snarlige
Udførelse. - Udenfor den store Debouchee ved Ny
Kurborg bør foreløbigt anbringes et Kanonplacement.

Imellem dette Punkt og Kurborg Huse bør paa
Volden anbringes nogle Placements for Kanoner og
Deboucheer for Cavaleriet.

N. for Ny Kurborg og i Nærheden af dette
Punkt findes et Sted passende til Emplacement for
Kanoner, som bør anbringes til Bestrygning af Volden
og Terrainet N. for samme, naar Fjenden skulde
søge at trænge frem her. - Det bemærkes, at et Pla
cement her ogsaa tillader at bestryge endel af Terrai
net S. for Margrethes Vold. - For end yderligere
at støtte denne Fløj kan et lukket Værk for Infanteri
anbringes her og navnlig over eller tæt ved Vejen
nærmest N. for Ny Kurborg. - Dog kan dette Værks
Anlæg ikke ansees for presserende.

Dentilbagetrukne, højreFløj fra Ny Kurborg Skandse
til Skovby er eller bliver paa dertil passende Punkter
forsynet med aabne Værker og Emplacements for Ka
noner. - Udkanten af Skovene og et System af
Hegn imellem de aabne Værker ere eller blive indret
tede til Forsvar for Infanteri. Den fornødne Sløjfning
her som overalt foran hele Stillingen er saa godt som
fuldført. Paa denne nordlige Del af Positionen findes
ikke Anledning til yderligere Arbejder.

Sluttelig skal med Hensyn til det rent Fortifica
tonske bemærkes, at de lukkede Værker blive forsynede
med Skandsekurve paa Brystværnene og forstærkede
med Stormpæle, Palissader i Gravene, Ulvegrave og
deslige.
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. Med Hensyn til de Foranstaltninger, som udfor
dres, for at den befæstede Stilling kan opnaae sin til
sigtede Betydning, nemlig at blive Skueplads for Kampen,
maa Commissionen see sig foranlediget til at fremføre
Følgende•

. Den Maade, hvorpaa man med fuldkommen Sik
kerhed opnaaer dette Øjemed, er at lade Tropperne
bivouakere eller campere i selve Positionen og for
Reservernes Vedkommende paa de Punkter, hvorfra
der lettest kan disponeres over dem til Anvendelse paa
alle Punkter af Linien eller paa dem, som kunne ud
peges som sandsynlige Angrebspunkter. - Eftersom
dette Arrangement lader sig realisere til større eller
mindre Fuldkommenhed af Hensyn, der fra andre Si
der gjøre sig gjældende, er det nødvendigt at organi
sere en Forpost- og Sikkringsstilling med en til
Omstændighederne svarende Styrke og i saadan Afstand
fra Positionen, at der ved at beskjæftige Fjenden foran
denne vindes tilstrækkelig Tid til, at Hovedstyrken kan
samles og indtage sine Stillinger. l alt Fald maa et
Angreb paa hvert Punkt i hele Positionens Udstræk
ning møde en saa kraftig Modstand, at ingen Del af
samme ved det første Anlob af Fjenden kan gjennem
brydes. - Det er derfor af yderste Vigtighed, at selve
Stillingen boldes besat med en Styrke af Armeen; thi
under ugunstige Forhold kan det antages, at For
posterne culbuteres og kastes tilbage paa Stillingen
uden i denne at finde tilstrækkelige Holdepunkter, ja
endog uden at være i Stand til at følge de for dem
betegnede Retraitelinier. - Den tilbørlige Fasthed
i Positionen ved Modtagelsen af et Angreb betinger,
at Stillingens Sikkringsbesætning er aldeles uafhængig af
Forposterne, og at der af disse ingen bør være be
stemte til at besætte Stillingens Støttepunkter.
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Ved at kaste et Blik paa Stillingens torskjellige
Partier og anstille en kort Betragtning- over, hvorvidt
Fjenden kunde vælge dem til derpaa at udføre et
Hovedangreb, vil Commissionen tillade sig at antyde,
hvilken Besætning man antager at være fornøden til
Stillingens Sikkring.

Dæmningen ved Hadeby ansees, saasnart Forti
ficationerne her ere fuldendte, for aldeles sikkret mod
et pludseligt Angreb. - For et Bovedangreb paa dette
Punkt synes kun at være ringe Sandsynlighed, da
Fjenden ved at skulle debouchere over Dæmningen
efter at have retableret den kun meget langsomt kan
udvikle sine Kræfter. - Til Sikkringsbesætningen paa
dette Punkt ansces intet Artilleri for nødvendigt, men
blot nogle Espingoler og et. Compagni Infanteri, som
afgiver en fast Besætning til Værket for Enden af
Dæmningen og de fornødne Observationsposter ø. for
samme.

Stillingen fra Badeby Nor til Bustrup Slugten
synes at være forholdsvis let angribelig, navnlig fra
Vedelspang; tages imidlertid i Betragtning, at Fjendens
senere Fremtrængen gjennem Bustrup, over Dæmningen
ved Bustrup Teich og gjennem Friederichsberg vil
være forbunden mod Vanskeligheder for ham og tillige
udsætte Byen for Ødelæggelse, saa er det ikke med
Rimeligbed at forudsætte, at han vil vælge sit Angrebs
punkt her. 13

/ 4 Bataillon Infanteri og l Batteri af
Divisionsartilleriet, som bivouakere umiddelbart ved
Dannevirke, det sidste med Piecerne anbragte paa
Hovedplacementerne, ansees for tilstrækkelige til denne
Dels Sikkringsbesætning.

Mere udsat for et Angreb synes Strækningen fra
Bustrup Slugten til Store Dannevirke, hvor Fjenden
ved med en betydelig Styrke at trænge frem mellem
de isolerede Værker og at kaste sig paa Hovedcommuni-
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cationerne langs Stillingen kan forhindre Divisionernes
Samvirken og tvinge os til at kjæmpe under for os og
ham lige Forhold i Terrainet samt bemægtige sig Byen
Store Dannevirke. - Her bor i det Mindste l Bataillon
bivouakere strax N. for Vejen, som fører forbi Mel
lemskandserne til Store Dannevirke, til Afsnittets
øjeblikkelige Forsvar og for at afgive fast Besætning
til de to lukkede MellemJkandser. - I disse bør des
foruden anbringes fast Skyts og Espingoler med fast
Betjeningsmandskab, som tilligemed Værkernes Infante
ribesætning bivouakerer i disses umiddelbare Nærhed.
- Af Divisionsartilleriet bor endvidere 4 Piecer være
designerede til ved en Allarmering strax at besætte
de vigtigste Emplacements.

Paa Strækningen fra Store Dannevirke Redouto til
Ny Kurborg Skandse er, som tidligere anfort, en af
Hovedtilgangene fra Syd, og Fjenden kan udvikle sig
hurtigt her og navnlig trænge frem mellem Redouten
og Lille Dannevirke Skandse. Han møder imidlertid
snart den 1ste Divisions hele Styrke i et for Forsvaret
gunstigt Terrain, saa Sandsynligheden for et Angreb
her dog synes noget mindre end længere mod .øst. 
Til Stillingens Sikkriugsbesætning vil l Bataillon i
Store Dannevirke, l Bataillon i Lille Dannevirke og l
Batalllen bag Margrethes Vold være tilstrækkelig. 
Den store Redoute og FIeehen S. .(J. for Ny Kurborg
Skandse (til Flechen foreslaaes Navnet .. Margrethes
Skandse Il) maa gives fast Artilleri og Espingoler saa
velsom Besætning af Infanteri, sombivouakerer i umid
delbar Nærhed af Værkerne. - Til Lille Dannevirke
Skandse ansees indtil videre ligeledes fast Infanteri
besætning og desuden 4 Piecer af Divisionsartilleriet
for nødvendige.

Paa Stillingens yderste, højre Fløj og den bagud
gaaende Flanke vil et Angreb lettere kunne modes, da
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det kan antages, at Armeen staaer fuldkommen slagfær
dig, inden Fjenden kan have udført den dertil fornødne
Flankemarche, som itide vil røbe hans Hensigt, og
antages det derfor, at ingen Afdelinger specielt behøve
at være beordrede til at møde et An~reb her.

Efter saaledes at have betragtet Stillingens for
skjellige Partier og henledet Opmærksomheden paa Mu
ligheden af et Gjennembrud, naar Angrebet er rettet
mod et enkelt Punkt, og efter at have antydet Nød
vendigheden af en Sikkringsbesætning vil Commissio
nen et -Øj eblik dvæle ved den Kamps Beskaffenhed,
som kan udvikle sig i Stillingen, og den Maade, hvor
paa Fægtningen formentligt bør ledes.

Naar Fjenden nærmer sig Positionen, da vil han
foruden af denModstand, Forposterne kunne yde, mod
tages af Sikkringsbesætningen. - Er man i Stand til
strax at opdage Fjendens egenlige Hensigt, da vil
denne Modtagelse uden Tvivl være haardnakket nok
til, at Dispositionerne for de mobile Kræfterkunne træf
fes og udføres, og det vil være muligt at holde Fjen
den i Stillingen og endeligt at afvise hans Angreb. 
Lykkes det imidlertid ikke at bedømme Fjendens
Plan, da vil Kampen partielt kunne blive ført over
paa Terrainet bag Stillingen og altsaa skilles fra For
skandsningerne. - Under saadanne Omstændigheder er
det Opgaven ved Concentration af Kræfterne at kaste
ham tilbage i Stillingen, og ansees det som en vigtig
Regel, for at dette kan lykkes, hvor lukkede Vær
ker findes, at ingen af disses Besætning deltager i
Kampen paa anden Maade end fra Værkerne selv og
derfor ikke i nogetsomhelst -Øjemed forlader dem.
Analogt hermed vil man, saalænge Kampen ikke er
afgjort, ansee det for hensigtsmæssigt, at Afdelingerne
af Sikkringsbesætningen paa de continuerende Linier
af Stillingen ikke uden højere Ordre forlade deres Post.

60
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Derimod skulle de øvrige Kræfter af Armeen,
dens Reserve, kunne bevæges med fuldkommen Frihed
til alle Punkter i og foran Stillingen, ligesom ogsaa
Tropperne naar de ved Overmagten bringes til at gaae
tilbage bag Befæstningerne, maa finde en fri og uhin
dret Retraite. - Denne formener man, som ovenfor
berørt, især at maatte være forberedt paa i Stillingens
Midte. - Herhen bol' Reserven med Lethed kunne
dirigeres, og maa Rentranten bag de isolerede Værker
indrettes med Deboucheer og Emplacements bande til
Fortsættelse af Kampen under en Retraite og til en of
fensi v Fægtning, ' hvorved Fjenden atter kan kastes
tilbage indenfor de lukkede Værkers Virkekreds.

Det Cl' med Hensyn til denne Betragtning, at.
man i Regelen ikke vil have anvendt noget af det mo
bile Artilleri i Værkerne, men kun til dem have af
givet disponibelt fast Skyts, dog ikke i større Antal,
end at Sikkringsbesætningen derved kan ansees for til
strækkeligt stærk. - At lade de lukkede Værker i Po
sitionen være uden Artilleri har man ikke kunnet
foreslaae, da de alle have en saa dominerende og frem
springende Beliggenhed, at Ilden fra dem i større
Afstand kan være virksom mod Fjendens Colonner, en
Fordel, som ikke kan opnaaes fra Emplacementerne,
om ogsaa det mobile Artilleri her val' fast posteret
eller itide kunde være tilstede.

Den Infanteribesvtning, som de lukkede Værker
fordre, er i Forhold til Armeens Styrke kun ringe, og
anseer man derfor en væsenlig Fordel at være vunden,
naar ligeledes Feltartilleriet kan fritages for at inde
sluttes i hine Værker, hvis Barrierer under hele Fægt
ningens Gang og alle dens Chancer maa holdes fast
tillukkede. - Ved det faste Skyts's Anvendelse i Vær
kerne antages ogsaa disses Infanteribesætning for mo
ralsk styrket ved et afgjerende Forsvar, ligesom dette-



935

selv væsenligt afhænger af de sidste vel anbragte
Kardæskskud, som man af Feltartilleriet kun vil kunne
opnaae ved at skille Bespænding og Vogne fra
Piecerne.

Til de lukkede Værkers Armering formener Com
missionen at burde fremsætte følgende Forslag, der ind
befatter det Antal Skyts, som Artilleriovercommandoen
kan disponere over til dette Brug:

Begge Mellemskandseme monteres hver med
2 6 Pds. Kuglekanoner, som senere søges om
byttede med 12Pds. Granatkanoner.

Store Dannevirke Redoute med
2 24 Pds. Granatkanoner 'og
2 12 Pds. Kuglekanoner.

Margrethes Skandse med
l 24 Pds. Granatkanon og
1 12 Pds. Kuglekanon.

Ny Kurborg Skandse med
3 24 Pds. Granatkanoner.

Af Espingoler anvendes:
4 ved Badeby Dæmningen,
2 i hver af Mellemskandserne og
2 i Lille Dannevirke Skandse.

Da af Piecerne imidlertid kun 8 ere strax dispo
nible, antages disse foreløbigt at maatte placeres
saaledes:

I .østre Mellemskandse:
1 24 Pds. Granatkanon og
l 6 Pds. Kuglekanon.

I Vestre Mellemskandse:
2 6 Pds. Kuglekanoner.

l den store Redoute:
4 24 Pds. Granatkanoner. o

Fibiger. Kauffmann. Fr. Dreyer.
60*
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Den 2den September og nærmeste Dage udgik
Omcommcu de fornødne Ordrer fra Overcommandoen i Overens-doen billiger . .

CommlBllonenø stemmeIse med de l ovennævnte Betænkning fremsatte
F:::~~:itnln. Forslag. Allerede den 3die September var Monteringen
ger "::ratØlgeaf Store Dannevirke Redoute og de to Mel1emskand-

ser tilendebragt, saaledes at Redouten blev armeret
med 4 24 Pds. Granatkanoner , Vestre Dannevirke
Mellemskandse med 2 6 Pds. Kuglekanoner og Østre
Dannevirke Mellemskandse med l 24 Pds. Granat
kanon og l 6 Pds. Kuglekanon ; den 6te September
blev Ny Kurborg Skandse monteret med 2 24 Pds.
Granatkanoner. Det bestemtes derhos, at de lukkede
Værker skulde gives en fast Besætning af Infanteri,
der under et Angreb paa Stillingen skulde forblive i
Værkerne under alle Fægtningens Eventualiteter, og at
der noget bag Skandserne skulde bygges Hytter for
disses Besætning; dennes Størrelse blev efter Forslag
af Feltingenieurdetachementet ansat for hver af Mel
lemskandserne til 200 Mand, for Store Dannevirke
Redoute til 300 og for Ny Kurborg Skandse til 100
Mand. der dog noget senere for de 2 sidstnævnte Vær
kers Vedkommende paa 1ste Divisions Forestilling blev
nedsat henholdsvis til l Compagni og 80 Mand, Med
Hensyn til Lille Dannevirke Skandse blev det derimod
bestemt. at dens Besætning baade af Artilleri og Infan
teri ved et eventuelt Angreb ikke skulde forblive der
længer, end dens Retraite kunde ansees for sikker, og
at Palissaderingen i Struben af Værket skulde bort
tages, da dette kun var at betragte som et Kanonem
placement.

I 2den Divisions Disposition indtraadte der ifølge
de givne Ordrer den 2den September, til hvilken Tid
allerede de fortificatoriske Anlæg ved Hadeby Dæm
ningen vare saa vidt fremmede, at et pludse-
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ligt Angreb fra denneSideikke stod til at befrygte, følgende
Forandringer: TilForsvaretafHadeby Dæmningen bestemtes
fremtidigt kun 1 Com pagni , der henlagdes til Hadeby
og afgav de paa denne Fløj fornødne Forposter. Til
Besættelse af Dannevirke Vold fra Hadeby Nor til Bu
strup Slugten bestemtes l Bataillon og 3 Compag
nier, der skulde henlægges i Hytter bag de Linier af
Volden, de havde at besætte. Forpost-Brigadens Batteri
skulde fremtidigt alene anvendes paa Strækningen fra
Hadeby Nor til Bustrup Slugten, og Piecerne forblive
staaende paa de for dem bestemte Emplacements. De
4 KanonerI som i Tilfælde af Allarmering afgaves af
det paa Erdbeerenberg bivouakerende Batteri, skulde
fremtidigt alene besætte Hovedemplacementerne V. for
Bustrup Slugten. l Bataillon af Forpost-Brigaden be
stemtes snarest muligt henlagt til en Hyttelejr N. for
Vejen, som førte forbi Mellemskandserne, til hvilke den
vilde have at afgive fast Besætning; saalænge Hytte
lejren ikke var fuldført, skulde l Bataillon af den i
Friederichsberg cantonnerende Brigade om Aftenen
rykke ud til dette Sted for i Nattens Løb at være be
redt til at afvise et Angreb her og overtage Værker
nes Besættelse. Den cantonnerende Brigades Batail
Ioner skulde som hidtil have Allarmpladser S. for Frie
derichsberg, men for 2 ved Ekernførde Chausseen, for
2 paa Vejen til Store Dannevirke og for 1 Bataillon
paa Pladsen ligeoverfor Døvstummeinstitutet. Samtidigt
bleve Divisionens Forposter pousserede noget længere
frem, idet Jagelog Bankerne henimod Over Selk bleve
inddragne i Forpostlinien, hvorhos Sammenstødspunktet
for 1ste og 2den Divisions Forposter i Henhold til
Overcommandoens Befaling fra da af blev paa Vejen
fra Lille Dannevirke til Krop, den sankaldte Oxevej, i
Højde med Jagel. Fra omtrent Midten af September
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blev der om Dagen af den bivouakerende Brigade af
givet 4 Kanoner til Forposterne, hvoraf 2 posteredes
ved Klosterkro, 2 ved Over Se!k, og fra 2den October
blev der af Reservecavaleriet foruden Piketescadronen
endvidere hver 4de Dag afgivet 1 Escadron for at
deltage i den egenlige Forposttjeneste.

For 1ste Divisions Vedkommende medf.orteFrempous
seringen afForpostlinien denForandring, at 1 Compagni af
4de Brigade og 1 Deling afPiketescadronen sendtes frem
til Observation af Terrainet mellem Klein Reide og
Jagel; Hovedstyrken af Compagniet placeredes ved det
Sted, hvor Oxevejen skjær,\r Kurgraven , 50 Infanteri
ster og l i2 Deling Cavaleri sendtes længere frem hen
imod Vejen mellem Klein Reide og Jagel, og en lig
nende Styrke detacheredes til Klein Reide. Divisionens
øvrige Forpoststilling blev foreløbigt saa godt som
uforandret, dog bleve fra nu af Infanterifeltvagterne her
udelukkende afgivne af 6te Brigade, medens Pikettet
tæt S. for Lille Dannevirke paany afgaves af 4de Bri
gade. Længer hen i September l efterat, som senere
skal omtales, en selvstændig, større Post var bleven
etableret i Ellingsted , blev Forpostliniens højre Fløj
skudt længere frem imod Reide Aaen for at opnaae en
directe Forbindelse med Posteringen i Klein Reide, hvis
Hovedstyrke om Natten droges bag Difeleet, men dog
vedvarende havde Poster S. for Aaen rundt om Byen
og derfra mod Nord over en Del af Mosedraget hen
imod Kurborg. Ogsaa blev der ligesom ved 2den Di
vision stillet Artilleri til Beadigbed for Forpostcem
mandoen, idet det bestemtes, at 2 12 Pds. og 2 6
Pds. Kanoner, som holdtes i Beredskab for eventuelt
at anvendes i Lille Dannevirke Skandse i Tilfælde af
Angreb paaStillingen, naar Tid ogOmstændigheder til
lode det, skulde besætte 2 henholdsvis ved Krop Vejen
tæt S. for Kurgraven og ved Vejen til Klein Reide S.
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for Kurborg anbragte Indskjæringer. Fra den sidste
Del af September afgav Reservecavaleriet foruden Pi
'ketescadronen endvidere hver 4de Dag l Escadron for
at deltage i den egenlige Forposttjeneste. I Dispositio
nen for selve Divisionens Hovedstyrke indtraadte fore
løbigt kun den Forandring, at Besætningen til Skand
serne fremtidigt afgaves directe af vedkommende Bri
-gader og ikke længer af Forposterne. Med Hensyn
til de 2 om Natten .udrykkende Halvbatterier af Re
serveartilleriet befalede Overcommandoen, at de som
Følge af Værkernes Montering med fast Skyts fremti
-digt skulde staae ved Husum Vejen i den nordlige Ud
kant af Store Dannevirke for under et alvorligt An
.greb at være til Raadigbed saavel for 1ste som for
2den Division, der gjensidigt vilde bave at give hin
anden Meddelelse, saasnart de maatte have beordret
nogen Del af dente Artilleri frem. I Midten af Sep
tember blev del' efter Indstilling af Divisionen befalet
bygget en Hyttelejr ved Skoven V. for Lille Danne
virke for den Bataillon af 6te Brigade, der hidtil
havde cantonneret i denne By, til hvilken Gardehusar
Divisionen ønskedes henlagt for at være nærmere for
haanden til Forposternes Understøttelse; denne sidste
paatænkte Foranstaltning kom dog ikke til Udførelse.

De Arbejder, der inden Udgangen af September ~·o..kand.

bleve udførte ved Feltingenieurdetachementets Foran- nlolllarbejder-n •• Stand ved

staltninz vare følgende' Slutnlnlleu af
to>" September.

Ved Hadeby blev Couperingen udvidet til 40 Fods
Brede og 12 Fods Dybde, og i Palissaderingens For
længelse førtes til begge Sider ud til 5 Fods Vand
dybde Bomme, der hvilede paa nedrammede Pæle, og
'Som vare tæt besatte med Jernpigge. For Enden af
den i Slien udløbende Bom lagdes en Tømmerfl.aade
med Bjælkebrystværn for 16 Infanterister til Bestryg
Ding af Couperingen. Omtrent 70 Alen bag Coupe-
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ringen blev der indskaaret i Chausseen og til begge
Sider af samme anlagt Brystværn for Infanteri og
Espingoler til Forsvar af Adgangen. En Løbebro for
enkelte Infanterister og Cavalerister blev lagt over Cou
peringen, og Forberedelser bleve trufne til i kort 'rid
at kunne slaae en for alle Vaabenarter passabel Bro,
til hvilken Materialet opbevaredes ved Badeby Kirke.

Paa Strækningen fra Hadeby Nor til Blistrup
Slugten blev der anlagt nogle Infanteribrystværn dels
foran det Sted, hvor Vejen fra Badeby til Vedetspang
skjærer den sydlige Gren af Dannevirke Vold, dels paa
en Hævning i Terrainet lidt S. for Volden i Næ. heden
af Bustrup Slugten. Ligeledes bleve åabningerne i
Volden formindskede, og Smaaværker der anlagte til en
bedre Flankering og Bestrygning af Ten·ainet.

Colonnevejen over Bustrup Slugten blev forsynet
med Brystværn for Infanteri saa højt, at man ikke
fra de S. for Slugten liggende Bakker kunde see In
fanteriet paa Colonnevejen. S. for denne blev der
frembragt en mindre Oversvømmelse ved at opdæmme
den Bæk, der udmunder i Bustrup Teich.

Mellem østre og Vestre Dannevirke Mellem
skandser blev der anlagt 2, mellem sidstnævnte Værk
og Store Dannevirke Redoute 3 nye Emplacements for
et Par Kanoner.

Mellem Store Dannevirke Redoute og Lille Dan
nevirke Skandse, hvis Palissadering i Struben borttoges,
blev der anlagt et nyt, udelukkende for Infanteri be
stemt, lukket Værk, Lille Dannevirke Redoute, istedet
for det tidligere der værende Kanonemplacement. Re
douten var færdig den 25de September.

N. O. for Ny Kurborg Skandse foran Margrethes
Vold anlagdes den saakaldte Margrethe Skandse, et
lukket Værk, der ved en bred, aaben Caponniere og et
for Kanoner passabelt Galleri communicerede med.
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Terrainet bag Margrethes Vold; ligeledes stod Oapon
nieren i Forbindelse med Terrainet foran Volden ved
en Barriereport og en løs Bro over Graven. Skand
sen var færdig den 23de September. Paa Volden bag
Skandsen blev anlagt et Emplacement for Kanoner.

Paa Strækningen fra Ny Kurborg Skandse Nord efter
blev der anlagt et større, aabent, flecheformigt Værk,
Thyraborg Batteri, omtrent 200 Alen N. for nævnte
Skandse og 2 mindre Emplacements for Kanoner mel
lem Hysby og Skovby.

Indretningen af Hegn til Forsvar og 4-nlæget af
Løbegrave mellem Værkerne fuldførtes paa hele Li
nien, ogsaa paa dennes mod Nord gaaende Del; om
trent paa hver :-100 Alen anbragtes et Debouchee ud
af l:3tillingen, ligesom der ogsaa langs med og bag
denne dannedes Deboucheer til uhindret Passage.

De tidligere anlagte Værker bleve forstærkede
ved Ulvegrave, Forhug og Palissaderinger, Dannevirke
Vold blev overalt enten escarperet eller forsynet med
Forhug, og en Del af Værkerne, navnlig alle lukkede,
bleve couronnerede med Skandsekurve. Det Risværk,
som hidrørte fra de sløjfede Hegn, blev ført bort fra
Terrainet foran Værkerne, et Arbejde, som dog kun
tildels var udført ved Mannedens Udgang.

En RetraitestilIing fra Friederichsberg bag Bu
strup Teich og derfra langs den hidtil ikke benyttede
Dannevirke Vold til Dannevirke Kro og Skoven V. for
Lille Dannevirke blev for Størstedelen fuldført. Til den
Ende anlagdes forskjellige Kanonemplacements bag
Bustrup Teich og paa Risbjerg, paa sidstnævnte Sted
tillige endel Løbegrave, ligeledes paa Dannevirke Vold?
hvor der ogsaa blev indskaaret et Banket; nogle Hegn
bleve indrettede til Forsvar, og Løbegrave anlagte om
den nordligste Del af Store Dannevirke, ved den store
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Aabning i Volden V. for denne By og vestligt for Dan
nevirke Kro.

Colonneveje bleve anlagte langs nysnævnte Stil
ling fra Bustrup Slugten til Dannevirke Kro, lige
ledes bag Stillingens vestlige Front fra Hysby til
Skovby.

Tvers over Dæmningen mellem Lollfuss og Frie
derichsberg blev der til Sikkring af en eventuel Re
traite anbragt en Palissadering med 2 Barriereporte
og en Barrierelange.

For endmere at vanskeliggjøre Fjenden Adgangen
over Reide Aa til Stillingens højre Flanke blev der
fra Oversvømmelsens Grændse indtil Klein Reide
foretaget en Opstemning af Aaens forskjellige Lob ved
smaa Dæmninger fra den ene Aabred til den anden,
hvorved der tilvejebragtes en Overrisling af den er
rige Reide Dal indtil c. 600 Alen V. for KleinReide, saa
at Jordbunden opblødtøs, og åaløbene og de talrige
Grøfter bleve skjulte i forinden Overrislingen effectueredes,
vare samtlige Markveje blevne overskaarne. Dæmnin
gerne anbragtes 150-300 Alen fra hinanden, alt
efter Aaens 'Fald og den forskjellige Vandh.ojde, der
kunde forventes, og hver Dæmning bestod af en dob
belt, nedrammet Brædevæg med saa ringe Jordpaa
fyldning paa hver Side, at. Overkanten af Dæmningen
ikke havde større Brede end Brædernes Tykkelse i ved
begge Ender af Dæmningerne anbragtes Ulvegrave eller
Forhug. Ogsaa over den Del af Aaløbet, der laa V.
for Vejen fra Klove til Hollingsted, bleve smaa Dæm
ninger anbragte i samme Øjemed, men dette Arbejde
viste sig ikke længe efter overflødigt, da Trenens Over
svømmelse tiltog saa betydeligt, at dens Vand naaede
lige op til den nævnte Vej. Vejen selv, hvor Sten
broen, som vi have seet, allerede tidligere var bleven
afbrudt, og kun en smal Dæmning bibeholdt fol' Op-
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stemningens Skyld, blev noget S. for Broen couperet
ved en 16 Fod bred og 4 Fod dyb Grav ligeledes
med Bibeholdelse af en smal Dæmning for Vandet j

noget N. for Broen blev anbragt et Forhug. Resul
tatet af alle disse Arbejder, der udførtes ved den l ste
Division attacherede Ingenieurdelings Foranstaltning,
og som paa Grund af deres særegne Natur vare meget
anstrængende og stillede store Fordringer til saavel de
Ledendes som Mandskabets Udholdenhed, var, at Reide
Dalen fra Aaens Udløb i Trenen til c. 2000 Alen .ø.
for Klove-Hollingsted Vejen og paa Strækningen fra
Gross Reide til c. 600 Alen V. for Klein Iieide, hvor
Jordbunden var endel moset, var impassabel for
alle Vabenarter; paa den mellemliggende Strækning
maatte Dalen vel ansees impassabel for Artilleri,
Cavaleri og større Infanterimasser , men derimod
ikke for enkelte Infanterister eller mindre Infanterlaf
delinger; .ø. for Klein Reide-Dannevirke Vejen ligesom
ogsaa nærmest V. for denne var Dalen temmelig let
at passere, da Vandmassen der kun var ringe og
Grunden fast. For at vanskeliggjøre Passagen for
Fjenden ad selve Vejen blev denne gjennemskaaret bag
den allerede tidligere afbrudte Bro paa 5 forskiellige
Steder ved Couperinger af 12 Fods Brede og 4 Fods
Dybde, dog saaledes at en smal Sti samt et Vadested
ved Broen for en enkelt Rytter bibeholdtes.

Det Terrain, over hvilket de øvrige Veje førte
ind paa Stillingen, egnede sig ikke til Anbrin
gelse af betydeligere, passive Forhindringer, ligesom
større Vejcouperinger der vilde være af liden Nytte,
da Fjenden med ubetydeligt Arbejde og ringe Tidsspilde
vilde kunne omgaae dem. For imidlertid at sikkre vore
Forposter mod et pludseligt Angreb af det fjendlige
Cavaleri bleve nogle mindre Vejcouperinger foretagne,
nemlig:
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1. Paa den gamle Ekernførde Vej blev Broen
over Mølleanen mellem Over og Neder Selk
afbrudt, og det lille Vandløb derhos ved flere
mindre Dæmninger opstemmet indtil op mod
Selk Mølle; Materiale til en Bro holdtes be
redt for det Tilfælde, at en Fremrykning ad
den gamle Ekernforde Vej skulde blive befalet
foretagen.

2. Paa Vejen til Brekendorf blev der S. for Over
Selk dannet en 12 Fod bred og 3 Fod dyb
Gjennemskjæring, og Jorden opkastet bagved
som Brystværn j Couperingen sluttede sig mod
Vest til et stærkt, levende Hegn, mod Ost til
en moset Slugt.

3. Noget S. for Jagel blev der paa Rendsborg
Chausseen anbragt en Coupering af lignende
Dimensioner, støttende sig paa begge Sider til
Mosestrækninger.

4. Paa den gamle Landevej tæt V. for Jagel
blev anbragt et Brystværn med en foranlig
gende, mindre Grav, hvilket mod Vest støttede
sig til en lille Sænkning i Torrainet, mod .øst
til et temmelig betydeligt Stengjærde.

5. En mindre betydelig Coupering anbragtes
endelig lidt S. for Kurgraven paa Vejen fra
Lille Dannevirke til Krop. Ved denne som
ved alle ovenfor nævnte Couperinger blev en
Sti holdt passabel for enkelte Ryttere.

Den i August paabegyndte Bygning af Hytter og
Bivouakstalde blev tilendebragt i den første Del al
September j henholdsvis i Midten og i den sidste Del
af Maaneden fuldførtes ligeledes Hyttelejrene ved Mel
lemskandserne og ved Skoven V. for Lille Dannevirke
samt de fol' Skandsernes faste Artilleri- og Infanteri
besætning bestemte Hytter. Endelig vare Hytter-
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dels blevne opførte, dels under Arbejde for de forskjel
lige Piketter.

Efterhaanden som de nye Værker fuldførtes, bleve
de givne en fast Besætning af Infanteri og armerede
i Overensstemmelse med Commissionens Forslag. Mar
grethe Skandsen, der armeredes med 1 24 Pds, Gra
natkanon og l 12 Pds. Kuglekanon, erholdt saaledes
en fast Besætning af 100 Mand, der i Tilfælde af
Angreb paa Stillingen skulde forøges med endnu
200 i til Lille Dannevirke Redoute afgaves 200
Mand. Bag Brystværnene ved Badeby Dæmningen var
der den 13de September blevet anbragt 4 Divisionsespin
goler, og bver af Mellemskandserne samt Lille Dan
nevirke Skandse havde erholdt 2 saadanne. Endnu
skal tilføjes, at Artilleriet i den sidste Del af Septem
ber havde erholdt tilsendt endel Faldskjærmsraketter,
og at der for eventuelt at kunne bringe dem til An
vendelse var blevet anbragt en Raketbuk i Kanon
«mplaoementet ved Dannevirke Voldens Overskjæring af
Vejen fra Bustrup til Vedelspang i endel senere blev
der endvidere sørget for en Reserveforsyning til Skand
serne af 60 Patroner for hver Mand af Infanteribe
sætningen. Den for det faste Skyts bestemte Virk
somhed, der næsten var uafhængig af Divisionernes
taktiske Bevægelser, som ogsaa administrative BeosyoEncommandetu
foranledigede Overcommandoen til at befale, at det ~e::·f':s~:lfr~r

samlede, til Stillingen ved Dannevirke hørende fastetIDer!:.~~In.
Artilleri skulde betragtes som en Enhed, der directe
skulde underlægges Artilleriovercommandoen og com-
manderes af en særligt dertil afgiven Officer, under
hvis Ledelse det skulde medvirke til Stillingens For-
svar efter en af Artilleriovercommaodoen meddelt, nær-
mere Instrux. Til at overtage denne Commando be-
stemtes den hidtil paa Als ansatte Artillericapitain
M.odeweg, hvem det tillige blev paalagt med Hensyn
til det .nærmere Forsvar af selve Skandserne at con-
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ferere med vedkommende Division eller dens paa Ste
det værende nærmeste Afdelinger. - I Erkjendelse af
det Vigtige i, at der gaves en bestemt og ensartet
Instrux for de forskjellige Værkers Besættelse og For-

lnstrnx for svar, approberede Overcommandoen iovrigt den 2den
BaaætnIOllen l • • •

de lukkede October en af Feltmgemeurdetachementet udarbejdet
Skondser. Instrux for Besætningen i de lukkede Skandser, der

vil findes meddelt under Bilag 4.
For at ikke Passager og Veje skulde blive spær

rede af Voiturer, og Armeen derved hindret i sine Be
vægelser, gav Overcommandoen under 17de Septem
ber nærmere Bestemmelser med Hensyn til 'I'rainet

B.~t.mm.l.er under et Angreb paa Stillingen. Det bostemtes derved,
lor Trolnot t 4d 6 B' d' F Id k Id d"under etAnllroba e og te nga e l saa a s u e ingere

pOD Stillingen. deres Proviant- og Bagagetrain tilbage over Skovby
til N. for Arnholt Sø, hvor det skulde parkeres, og at
2den og 5te Brigades 'I'rain skulde dirigeres tilbage
ad Chausseen til N. for Isted Skov, hvor det skulde
parkeres paa den vestlige Side af Chausseen; med
sidstnævnte Brigades Train skulde følge Hovedqvar
terets, Corpsintendanturens, 1ste og 2den Divisions
tilligemed disse Divisioners Intendanturers Bagagetrain.
Lazarethtrainet, 1ste og 2den Proviantcolonne og' den
store Vognpark af Bondervogne skulde passere igjen
nem St. Jiirgen og Ny Bjerent ad Vejen mellem Isted
Skov og Kathrineskov til N. for Skovene, hvor disse
'I'raincolonner skulde parkeres.

Skjondt, som vi have seet, de i Commissionens
Betænkning foreslaaede Befæstningsarbejder i Løbet af
September i alt Væsenligt vare komne til Udførelse,
foranledigede dog nærmere Overvejelser, at der endnu
i Løbet af October ,:,g i Begyndelsen af November blev
udført endel fortificatoriske Anlæg til yderligere For
stærkning af Stillingen. Foruden nogle Kanonem
placements og Løbegrave, der opkastedes dels i Ho
vedsti1lingen, dels i Retraitestillingen bag Bustrup Teich,
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og en Colonnevej fra Emplacementerne ved Hadeby Holt
til Ekernførde Chausseen og Retraitestillingen anlag-
des der saaledes navnlig til Forstærkning af venstreYdorliller. For

Fløj 2 nye. lukkede Værker, nemlig Valdemars Skand-8:~~:~n~g:~t
sen og Gorm den Gamles Skandse. Førstnævnte Værk li8~~~:U;::~·
var en med Palissader i Struben lukket Lynette til II
Kanoner og ] 00 Mand Infanteri og var beliggende
lidt S. for Dannevirke Volden mellem Rendsborg Chaus-
seen og Bustrup Slugten. Lynetteo, hvis Bestem-
melse hovedsagelig var at flankere Volden og tillige
at virke længere ud i Terrainet, blev færdig den 30te
October og monteredes med ] 24 Pds. Granatkanon
og 2 12 Pds. Kuglekanoner j den paaregnede Infanteri-
besætning befaledes eventuelt afgiven af dennærmeste, bag
Volden henlagte Bataillon, der dagligt havde at de-
signere 100 Mand til denne Bestemmelse. Gorm den
Gamles Skandsevar et palissaderet Bstranchement paa
den ydre Gren af Dannevirke Vold. og dens Bestem-
melse var dels at flankere en Del af Hovedvolden S.
for Bustrup, dels at afgive at Holdepunkt for Forsva-
ret af de 2 Grene af Volden nærmest Badeby Nor og
gjare det vanskeligt for 'Fjenden at etablere sig i Ter-
rainet mellem Voldens 2 Grene. Skandsen var færdig
den 9':e November og var beregnet til at optage en
Besætning af 80 Mand Infanteri; da Pladsen imidler-
tid viste sig noget indskrænket, blev Besætningens
Størrelse ansat til 7O Mand, der befaledes eventuelt
afgivne af den nærmeste, i Hyttelejr bag Volden hen-
lagte Bataillon. Efter Feltingenieurdetachementets InJ-
stilling bestemte Overcommandoen, at Dannevirke Stil-
lingens Fortificationer med dette Værk skulde betrag-
tes som afsluttede, og de fortificatoriske Arbejder i den
følgende Tid indtil Krigens Slutning havde derfor kun
til Maal, at vedligeholde Værkerne eller at anbringe
enkelte Traverser o. desl., naar Tid og Kræfter levne-
des dertil fra Arbejder paa Veje, Brandstuer m. m.,



948

'Som det var blevet paalagt Feltingenieurdetachementet at
udføre, og som i sin Tid ville blive nærmere omtalte.

Jevnsides med de fortificatoriske Arbejder blev
der i det nævnte Tidsrum yderligere bygget en Hytte
lejr S. for Hysby for l Batalllou og en lignende N.
V. for Store Dannevirke for 1/ 2 Bataillon j desuden fort
sattes Bygningen af Hytter for Piketterne. ligesom der
ogsaa blev bygget Piketstalde for de udrykkende Ca
valeri- og Artilleriafdelinger og Hytter og Abris'er
for Feltvagterne, et Arbejde, der ogsaa fortsattes i den
nærmest paaf.olgende Tid. lait var der saaledes blevet
bygget Hytter og Stalde til ikko mindre end c. 12000
Mand og c. 25OO Heste.

Natten mellem den 25de og 2tide October bort
revet ved en stærk Storm fra Nordøst opstaaet Høj
vande den paa Hadeby Dæmningen anbragte Palissa
dering, Løbebroen og en Strækning af de med Pigge
besatte Bomme, idet der dannede sig et Gjennemløb
gjennem Couperingen afhenved 70 Fods Brede i Vejens
Overflade og af 7 a 8 Fods Vanddybde ved alminde
lig Vandstand. Der opstod saaledes en naturlig. passiv
Forhindring af tilstrækkelig Styrke, men som tillige
gjorde en Fremrykning fra vore Troppers Side ad
Ekernførde Chausseen umulig, medmindre særlige For
-anstaltninger bleve trufne. l den nærmeste Tid ved
ligeholdtes Communicationen over Noret ved Hjælp af
Baade, men i Midten af December blev der af Hensyn
til de Bevægelser, som det navnlig under en indtræ
dende Frost kunde blive nødvendigt at foretage fra
Hærens Hovedstilling, truffet Foranstaltninger til en
Broslagning, idet der i Gjennemløbet opstilledes store
Brobukke, som sammenholdtes ved enkelte Strækbjæl
ker, der dannede en Løbebro, medens det øvrige Ma
teriale til en Bro for alle Vaabenarter holdtes i Bered
-skab i Hadeby. 'ri! Forsvar af Broen og for at kunne
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bestryge Højderne ved Lopsted beordrede Overcom
mandoen sidst i December indrettet et Emplacement
for 2 84 Pds Bombekanoner, som tilligemed det for
nødne Betjeningsmandskab vare blevne afgivne af Be
lejringstrainet og allerede den 2Ode October vare
indtrufne i Flensborg for eventuelt at afgaae derfra til
Forstærkning af Frederikstads faste Armeringj den nye
Bestemmelse, der saaledes blev givet disse Kanoner,
kom dog ikke til Udførelse paa Grund af de snart
efter indtraadte, forandrede Forhold.

Den 31 te October udgik der fra Overcommandoen
nedenstaaende Bestemmelse med Hensyn til Ordningen
at Sundhedstjenesten under et eventuelt Angreb paa Be.tcmmelse
' t' U' om Ordningen

l mgen. af Sandbed.·
l. Indtil Fjendens Angreb er afslaaet, ville alle~ten1~:~e:":':

transportable Saarede være at sende til Laza- Stillingen.
retherne i Flensborg eller Lyksborg; kun de
intransportable bringes ad den korteste Vej
til Lazaretherne i Slesvig.

2. For at lette de Saaredes Transport til Flens
borg eller Lyksborg og tillige for at forebygge,
at Passagen i Slesvig generes, placeres de 4
Infanteri-Brigaders Ambulancer ikke i Byens
Lazarether, men ved Hovedvejene i Ryggen af
Stillingen, saaledes at de Saarede fra dennes
højre Fløj bringes ad nærmeste Vej til 4de
og 6ta Brigades Ambulancer, der placeres i
Hysby, Skovby, Ziegelei, Annettenhllhe o. s. v.
og de Saarede fra Stillingens venstre Fløj
igjennem Friederichsberg over Dæmningen ad
Chausseen til Huhnerhaåser eller Falkenberg,
hvor 2den og 5te Brigades Ambulancer po
steres. Poster, som sørge for, at de føres den
rigtige Vej, udsættes af Brigaderne.

61
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3. Intransportable Saarede eller saadanne, som
ikke taale Transporten til Flensborg, bringes
igjennem Byen til LazareLherne paa Bisehofs .
hof og Latinskolen. Poster anbringes paa
hensigtsmæssige Steder af Commandantskabet
for at dirigere dem derhen. Her findes Laza
retbernes Læger for at modtage, behandle og
fordele dem i Lazaretherne i Altstadt, nemlig
Lazaretherne i Dohmziegelhof, Bischofshof;
Latin- og Healskolen, Jaspers og Vahrendorffs
Gaarde.

4. Ingen Saarede maa bringes til Lazaretherne
paa Gottorp, Prindsens Palais eller Dragon
Hospitalet for ikke at genere Passagen i Frie
derichsberg og Gottorp.

5. Passende Foranstaltninger træffes fra Comman
dantskabets Side for at hindre Standsning i
de Saaredes Passage fra Stillingens venstre
Fløj gjennem Byen, navnlig paa Dæmningen.

6. Naar Udfaldet af Fægtningen tillader, at flere
Saarede optages i de herværende Lazarether,
ville Ambulancerne herom blive underrettede af
Corpsstabslægen.

7. Bestyrelsen for Armeens Sundhedsvæsen bør
være belavet paa nogle større, extraordinaire
Localer til Optagelse af Saarede for nogle
Dage, naar disses Antal maatte voxe saaledes,
at de ikke kunne rummes i Lazaretherne her
og i Flensborg, f. Ex. Bjelkes Palais, Raad
huset, Kirken m. fl.

8. Ambulancerne styres som sædvanligt af Bri
gaderne.

9. Med Hensyn til Transporten forholdes efter de
tidligere givne Bestemmelser. Naar flere Vogne
udfordres end de normerede, reqvireres de af
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Brigaderne eller Ambulancerne hos Vognparken,
der beholder sin nuhavende Stilling paa Chaus
seen til Flensborg.*)

10. Bestyrelsen for Armeens Sundhedsvæsen vil
opholde sig i Byen og herfra sætte sig i sta
dig Forbindelse med Ambulancerne for pas
hensigtamæssigste Maade at dirigere Sundheds
tjenesten.»

I Troppernes Dislocation foregik der inden Felt
togets Slutning ikkun enkelte Forandringer, der paa
sit Sted nærmere skulle blive omtaltej her skal kun
nævnes, at det paa Erdbeerenberg bivouakerende Bat
teri fra den 14de November blev henlagt til G;,ttorp,
da Bivouakpladsen paa Grund af det fugtigeVejrlig var
bleven aldeles ubrugelig. Heller ikke de trufne Dis
positioner med Hensyn til Stillingens Besættelse under
et Angreb undergik nogen væsenlig Forandring, idet det
kun under 28de December som Følge af en Indstilling
fra Artilleriovercommandoen blev befalet, at dA 2 af
Reaerveartilleriet afgivne, ved Store Dannevirke til
Raadighed for Divisionerne staaende Halvbatterier i
Tilfælde af et heftigt Angreb om Natten eller i taaget
Vejr skulde føres tilbage til det Sted, hvor Husum
Vejon krydsedes af Oolonnevejen til Pulvermiihle. Der
imod foretoges der adskillige Forandringer ved For
posternes Stilling, navnlig ved ] ste Division, som
blandt Andet i Midten af October erholdt Ordre til
at frempoussere sine Cavalerifeltvagter S. for Reide
Dalen. Detailleret at følge alle de mindre Modidea-

'..

*) nder 12te December blev det yderligere bestemt, a t
under et Angreb paa Stillingen skulde 150 Vogne, der
vare afgivne til Feltin genieurdetachementet, samles i en
mindre Vognpark ved Hysby, for at der derfra kunde
afgives Vogne til Saaredes Transport.

61*
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tioner, der foretoges ved Forpoststillingen , vilde imid
lertid føre for vidt, og man skal derfor indskrænke sig
til at give en Fremstilling af Forposternes Stilling
foran Centrum. saaledes som den var ved Krigens
Slutning.

Fa~a.teme. Paa yderste, venstre Fl.øj foran Badeby anvendtes
~~~::mra~:~ dagligt til Forpost ]1/2 Compagni og nogle Dragoner.
Slutningen ar der afgaves af den SD for Bustrup i Byttelejr hen-}'elttaget, • • J

lagte Bataillon og Piketescadronen og directe vare un
derlagte Forpost-Brigaden. Af den nævnte Styrke var
1/ 2 Compagni posteret som Reservepiket bag Dæmnin
gen, medens l Compagni sendtes frem tæt D. for
Noret, hvorfra Feltvagter udsattes i Fartorp og Lop
sted med Vedetkjæden 600-800 Alen O. for disse
Byer fra Slien til Vandløbet S. for Lopsted.

Den øvrige Del af 2den Divisions Forpoststilling,
del' var underlagt Divisionens Forpostcommandeur, var
delt i en højre og venstre Fløj, hvoraf hver besattes
med l Bataillon (Jægercorps), l /,! Escadron og l De
ling Artilleri; desuden holdtes den fra Reservecavale
riet afgivne Piketescadron i Reserve, nærmest for højre
Fløj. Venstre Fløj havde at dække Terrainet fra Vand
løbet S. for Lopsted til midt imellem Jagelog Over
Selk, højre Fløj Terrainet herfra til 1ste Divisions
Forpoststilling ved Vejen fra Lille Dannevirke til Krop.
Af den paa venstre Fløj anvendte Batalllen sendtes et

ompagni frem til S. for Badeby Nol' tæt V. fol' det
derværende, mindre Vandløb, hvorfra det udsatte en
Feltvagt ved Selk Mølle, et Par Underofficersposter
henholdsvis ved Neder Selk og imellem Selk Mølle og
Brekendorf Vejen, samt fremskød 2 detacherede Poster
til Geltorf og Vejkrydset c. 1200 Alen N. for denne
By; et andet Compagni fordeltes til 2 Feltvagter V.
for Brekendorf Vejen tæt N. for Vejen fra Selk Mølle
til Jagel samt til større, detacherede Posteringer ved
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Habnenkrug og Lottorf j et tredie Compagni stilledes
som Piket ved den sydlige Udkant af Over Selk, hvor
fra det dog fremsendte en mindre, detacheret Post til
Altmiihl, medens Bataillonens fjerde Compagni stod
som Reservepiket S. for Vedelspang og havde en min
dre Observationspost ved Vadestedet over Hadeby Nor
.ø. for Vedelspang. Den paa denne Fløj anvendte
Halvescadron afgav om Dagen l 8 Dragoner til en Felt
vagt, der udstilledes N. for Geltorf, og som havde
Kosakposter ved Esbrem og ved Nyager benimod
Wolfskrug, en lignende Styrke, dog ligeledes kun om
Dagen, til en staaende Patrouille paa BrekendorfVejen
omtrent midtvejs mellem Hahnenkrug og Brekendorf
og nogle faa Dragoner til den detacherede Post i Lot
torf; 1/ 2 Deling forblev ved Vedelspang ved Reservepi
kettet. Artilleridelingen var placeret ved den sydlige
Udkant af Over Selk, hvor et Par Indskjæringer vare
anbragte. l Tilfælde af et fjendligt Angreb adBrekendorf
Vejen ellerdengamleEkernførde Landevej skulde de frem
skudte, detacherede Poster med Kraft optage Kampen
for at opholde Fjenden og tvinge ham til at udvikle
større Kræfter, Naar de detacherede Poster bleve
drevne tilbage, skulde Forposterne først søge at holde
sig i Stillingen fra Badeby NOl' bag Mølledammen og
Mølleaaen og bag Lottorf Mose og, naar denne Stilling
maatte opgives, bag Kurgraven i Forbindelse med højre
Fløi, hvorfra den videre Retraite saa skulde gaae over
Vedelspang bag Dannevirke Vold, hvis Besætning vilde
være at forstærke med de først tilbagegaaende Reser
ver. Af den til højre Fløj afgivne Bataillon placere
des der c. 600 Alen ø. for Klosterkro et Compagni
som Piket, der udstillede en Feltvagt tæt N. .ø, for
Jagel ved Vejen fra denne By til Selk Mølle i For
bindelse med venstre Fløjs Forposter; et andet Com
pagni fordeltes til 2 Feltvagter i Jagels sydøstlige og
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vestlige Udkant samt til en detacheret Post paa en
Højderyg c. l U00 Alen S. for Byen, der beherskede
Tilgangen til denne, men som laa for langt fremme
til at kunne inddrages i Feltvagtslinien j et tredie
Compagni stilledes som Piket e, 600 Alen N. V. for
Jagel, hvorfra udsattes 2 Feltvagter paa Vejen fra
Jagel til Klein Reide for at holde Forbindelse med
1ste Divisions Forposter, dog kun om Natten, da Felt
vagttjenesten her om Dagen udelukkende bestredes af
en Deling Dragoner, som tillige udstillede en Kosakpost
ved Kropperbusch, der om Natten droges tilbage til
et i Nærheden af Mietberg Kro skjult opstillet Soutien
af 10-12 Jnfanteristerj det fjerde Compagni endelig
stod tilligemed l Deling Dragoner og de 2 Kanoner
som Piket ved Klosterkro, medens Piketescadronen var
placeret S. for Bustrup Slugten i Højde med Vedel
spang. I Tilfælde af Angreb skulde denne Fløj søge
at holde sig saa længe som muligt i Stillingen S. for
Jagel, der var forstærket ved Indskjæringer og Bryst
værn, og som paa begge Sider støttede sig til Mose
drag j Cavaleriet og de 2 Kanoner skulde anvendes
paa Sletten N. for Krop for i Forbindelse med l ste
Divisions Forpostcavaleri at standse eller i alt Fald
opholde Fjenden og derved sikkre Besætningen i og
foran Jagel mod at omgaaes i højre Flanke. Dersom
Stillingen maatte opgives, skulde man paany søge at
holde sig ved Kurgraven, der ikke burde forlades, for
inden en fuldstændig Forbindelse med venstre Fløj
var tilvejebragt. Under en eventuel videre Hetraite
skulde Infanteriet gaae tilbage paa Bustrup SIugten,
iJavaleriet og Artilleriet paa det Sted, hvor Vejen tæt
V. for Rendsborg Chausseen gjennemskjærer Dannevirke
Vold. Hver Morgen udsendtes der fra begge Fløje
større Becognosceriugspatroulller ad de forskjellige Ho
vedtilgange til Stillingen, ved hvilken Lejlighed de
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yderste Observationsposter af Cavaleri, som havde været
inddragne om Natten, søgtes udsatte, om fornødent ved
Magt, saafremt Fjenden maatte have besat de paagjæl
dende Observationspunkter.

'ri! Forposttjenesten ved lste Division afgaves
dagligt 2 Batailloner, l af hver Brigade, endvidere l
Escadron foruden den af Reservecavaleriet afgivne Pi
ketescadron samt de 2 6 Pds. og 2 12 Pd:3 . Kanoner,
der under et Angreb paa Stillingen vare bestemte til
at anvendes i Lille Dannevirke Skandse. Den egenlige
Forposttjeneste besørgedes for Infanteriets Vedkom
mende af 6 Posteringer, nemlig ved Oxevejens Over
skjæring af Kurgraven , ved Friedericbsheide, mellem
Klein Reide Vejen og Oxevejen c. 700 Alen N. for
Kurgraven, alle af 4de Brigade! og i Klein Reide, ved
Kurborg og ved Gjennemskjæringen af Dannevirke
Volden nærmest V. for Kurborg, alle af 6te Brigade.
Posteringen ved Oxevejens Overskjæring af Kurgraven
bestod af 1 Compagni, der havde frempousseret 5O
Mand til en Coupering af Oxevejen, der var anbragt
paa det Sted, hvor denne Vej passerer den østligste
Del af Reide Dalen; herfra var der atter, dog kun om
Natten, for at bringe Forbindelse tilveje med 2den Di
visions Forposter udsat nogle Poster mellem Friederichs
heide og Oxevejen samt fremskudt en mindre, staaende
Patrouille til det Sted, hvor denne Vej skjærer Vejen
mellem Jagelog Reide. Ved Friederichsheide var po
steret 1/2 Compagni, hvis Bestemmelse var i Til
fælde af Angreb at vanskeIiggjøre Fjenden Overgangen
over Reidc Aa og Mosen dersteds, hvor samtlige
Veje vare blevne gjennemgravne. Posteringen N. for
Kurgraven bestod af l Compagni., formeret i 2 Felt
vagter med Vedetkjæde langs Kurgraven mellem Ore
vejen og Klein Reide Vejen; hvis Fjenden angreb om
Dagen, skulde Compagniet rykke frem til Friederichs-
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heide for at styrke Forsvaret der l hvorimod det ved
Angreb om Natten havde at besætte Kurgraven og even
tuelt der optage Styrken fra Friederichsheide. Besæt
ningen i Klein Reide, 1 Compagni stærk, havde til Ho
vedopgave at forsvare Byen og det bag denne værende
Difilee j om Dagen udsattes kun enkelte Poster om
kring Byen l men om Natten gik Halvdelen af Besæt
ningen tilbage bag Mosen, og der udstilledes nu af de
2 Halvcompagnier en fuldstændig Vedetkjæde tæt Syd
og Vest om Byen og videre mod Nord, indtil den i
Egnen S. V. for Kurborg stødte til de nonlligere
stanonde Posteringers i Hovedretning fra .Ost til Vest
fra Kurgraven Syd om Kurborg til Dannevirke sig
strækkende Vedetkjæde. Af disse Posteringer var den
ved Kurborg staaende l Compagni stærk og var for
meret i 2 Feltvagter. der vare placerede ved de tvende
Veje, som .øst og Vest om Kurborg føre til Gjennem
skjæringer i Dannevirke Volden; i Tilfælde af Angreb
skulde Posteringen rykke frem og besætte Hegnene tæt
N. for Mosen. En lignende Bestemmelse havde det
længst mod Vest ved Dannevirke Volden placerede Com
mando, der bestod af 1/ 2 Compagni, og som stod i
Forbindelse med de af Detachementet i Ellingsted ud
stillede Forposter. Den resterende Del af de til For
posttjenesten afgivne Eataillonerl 11/ 2 Compagni af
hver Brigade, anvendtes som Piketter i eller tæt ved
selve Hovedstillingen. Af 4de Brigades Bataillon var
der saaledes udstillet 3 Piketter , hvert paa 1/ 2 Com
pagni, der i Tilfælde af Angreb skulde besætte Løbe
gravene henholdsvis fJ. og V. for Store Dannevirke
Redoute og S. for Dannevirke Kro; af 6te Brigades
Bataillon stod 1/ 2 Compagni tæt bag Ny Kurborg
Skandse for eventuelt at besætte den nærmeste Del af
Dannevirke Vold, og 1 Compagni var placeret bag
Dannevirke Vold der, hvor Vejen til Hollingsted skjærer
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denne, for eventuelt at understøtte eller optage de
foran værende Posteringer, i Forening med dem at
forsvare Volden, vanskeliggjøre en omgaaende Bevæ
gelse af Fjenden og endelig besætte Stillingens vestlige
Løbegrave, der maatte holdes til Hovedstyrkens An
komst. - Hvad Forpostcavaleriet angaaer, da stod Pi
ketescadronen bag Lille Dannevirke Redoute, medens
den anden Escadron var formeret i 2 Feltvagter, der
vare placerede henholdsvis ved Vejcouperingen S. for
Kurgraven og i Klein Reide, og hvis Vedetkjæde om
Dagen strakte sig fra Oxevejen c. 800 Alen S. for
Vejen mellem Jagelog Klein Hoide til Westerberg V.
for sidstnævnte By. Fra Feltvagten ved Oxevejen var
desuden om Dagen frem pousseret en staaende Patrouille
til Krop. fra den anden Feltvagt 2 lignende Patrouiller
paa Vejen mellem Gross Heide og Krop henholdsvis
ved Wisch Kro mod Klein Bennebek og S. for Wester
berg mod Friedrichsanbau j om Natten bleve disse
Patrouiller trukne tilbage til i Højde med Mielberg,
Vedetkjæden ligeledes til Vejen mellem Bejds og Ja
gel, hvorefter ogsaa Cavalerifeltvagten i Klein Heide
gik tilbage bag Difileet. Ligeoverfor mindre Angreb
om Dagen havde Feltvagterne Ordre til at rykke frem
for at understøtte saavel Vedetkjæden som Patrouil
lerne, hvorimod samtlige Cavaleriposter ligeoverfor større
Angreb strax og uden at indlade sig i Blænkring
skulde trække sig bag Infanteriposteringerne ved Oxe
vejen og i Klein Heide. - Forposternes Forsvarsstil
ling var, som antydet, først i Klein Reide og bag den
østlige Del af Heide Aa og, naar denne Stilling maatte
opgives, bag Hegnene N. for Heide Defileet og bag Kur
gravenj Forsvaret her skulde yderligere støttes ved, at
lndskjæringeroe ved Klein Heide Vejen og Kurgraven
besattes af de i Beredskab i Lille Dannevirke holdende
4 Kanoner samt ved Piketescadronen, der ved Allar-
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mering skulde rykke frem til Kurgraven. Naar ogsaa
denne Stilling maatte opgives, skulde Kanonerne un
der Dækning af en Del af Cavaleriet gaae tilbage til
Lille Dannevirke Skandse, medens Infanteriet under
stadig Fægtning og souteneret af den øvrige Del af Ca
valeriet skulde trække sig tilbage, 4de Brigades Com
pagnier paa Løbegravene mellem Store Dannevirke og
Dannevirke Vold, Compagnierne af 6te Brigade bag
selve Volden.

Forholdene ved Ved Hollingsted blev det henimod Klove liggende
Detachementet. •
I HolllnlJBted Hejdeparti efterhaanden aldeles omflydt af Trenens og

Indtil Sluttrin- R 'd k d
flenafl'elttolJet. el e Aaens Oversvømmelser, saa at det un ve

selve Vejdæmningerne communicerede med Hollingsted
og Klove. De paa Højdepartiet tidligere opkastede Lø
begrave vare i Løbet af September ved Feltingenieur
detachementets Foranstaltning blevne gjorte fuldstæn
digere ved Anlæget af nogle aabne Skandser og Bryst
værn for c. 300 Mand Infanteri til stærkere Bestryg
ning af Tilgangen fra Klove; et Emplacement for Skyts
var blevet anlagt ved Hollingsted til Bestrygning af
Vejdæmningen over den nordlige Gren af Oversvøm
melsen, og tæt N. for Bropasset her som ogsaa ved
den østlize Ende af Broen over Trenen var der blevet
anbragt Barriereporte ; endelig var Vejdæmningen mel
lem Klove og Bunge bleven gjennemskaaret, saa at
Oversvømmelsen ogsaa kom til at udstrække sig et
Stykke S. for denne Vej, og bag Gjennemskjæringen
var der blevet opkastet' Brystværn for Infanteri.

Som det vil erindres, bestod Detachementet i
Hollingstec1, efterat Major Bonnez atter havde overta
get Commandoen der, af 3 Compagnier af l ste Re
serve-Jægercorps, 1 Deling Dragoner, der dagligt af
løstes af Reservecavaleriet, samt 4 Kanoner af 1ste
Batteri (Lumholtz) under Batterichefens Commando.
Af denne Styrke anvendtes dagligt til Forposttjenesten
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l Compagni, der udsatte et Piket i den sydøstlige Ud
kant af Hollingsted, hvorfra afgaves en Vagt til Broen
over Trenen og Poster ved aJle Tilgange til Byen samt
2 Feltvagter. Den ene af disse, der dækkede Til
gangen Syd fra, var placeret bag den afbrudte Bro
.og havde desuden frempousseret staaende Patrouiller
til den sydlige Udkant af Biinge, til Dørpsted og Heide,
fra hvilke Punkter de dog om Natten bleve trukne
tilbage til Klove. Den anden Feltvagt, der var endel
mindre, var postere t c. 800 Alen ø. for Hollingsted
paa Vejen til Slesvig og bavde at bevogte Reide Dalen
indtil et midtvejs mellem Hollingsted og Morgenstern
liggende Hus. Cavaleridelingen deltog i Forposttjene
sten ved at afgive nogle faa Dragoner til de forskjel
lige Posteringer og ved desuden om Natten at udsende
Patrouiller til Morgenstern og Hott. Den øvrige Del af
Besætningen bavdebelagt enDel afGaardene i Hollingsted,
Infanteriet og Dragonerne i den sydlige, Artilleriet i
den nordlige Del, og Kanonerne vare parkerede paa en
Mark tæt N. for Byen; bverMorgen rykkede dog 2 Ka
noner frem til Pikettet, bvor de forbleve, indtil FeJt
vagterne bavde indtaget deres Dagstilling. l den sid
ste Del af August, da Efterretninger, som vi have
seet, indløb om et muligt forestaaende, fjendligt An
greb, blev den til Dækning mod Syd anvendte Styrke
noget forøget, og selve Feltvagten skudt frem til Klove,
dog med Efterladelse af en Besætning ved den af
brudte Bro. Denne Ordning af Forposttjenesten bi
beholdtes foreløbigt af Oberstlieutenant Bentzen, da
han den 6te September med de 2 Compagnier af 6te
Linie-Bataillon overtog Posten ved Hollingsted, og det
blev heller ikke nødvendigt paa Grund af den svagere
Styrke at skride til nogen væsenlig Forandring, da De
tacl,lementet allerede den 9de September i Henhold til
en Befaling fra Overcommandoen blev forstærket med
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l ste Compagni af l ste Iteserve-Jægereorps. Anled
ningen dertil var nærmest den, at det havde vist sig,
at der ingen fuldstændig Forbindelse var mellem den
fra Hollingsted og den af l ste Division fra Ellingsted
udsatte Vedetkjæde, idet endel Bøndervogne uden at
blive anboldte havde kunnet passere Syd fra tvers over
den endnu kun tildels overrislede Beide Dal paa et
Sted omtrent 1500 Alen V. for Morgenstern. En af
Hovedqvarterets Adjutanter, Capitain Hirsch, blev sendt
til Hollingsted, hvor han traf sammen med den lige
ledes der indtrufne Oberst Irminger, som paa Grund af
Oberst Schepelerns Sygdom skulde overtage Comman
doen over Vestcorpset, og efter hvis Anordning nogle
Forandringer bleve trufne i Detachementets Dispositio
ner Den paagjældende Del af Reide Dalen blev
fra nu af draget ind under Observationen, idet der ud
sattes en mindre Feltvagt ved Huset midtvejs mellem
Hollingsted og Morgenstern, hvorfra Vedetter udstil
ledes henimod sidstnævnte Punkt, og samtidigt blev
ogsaa den som Piket anvendte Del af Compagniet dra
gP~ frem til selve den forskandsede Linie; et andet
Coropagni stod fra Daggry, indtil Dagstillingen var indta
get, med 1/.1 Del af sin Styrke paa Vejen til Slesvig,
med Resten og 2 Kanoner paa Pikettets tidligere
Plads ved den sydøstlige Udkant af Hollingsted, me
dens det tredie Compagni og 2 Kanoner stode kamp
beredte som Hovedreserve i Hollingsted.

Den Omstændighed, at Eeide Dalen havde vist
sig passabel endog for Vogne, og den Mulighed, der
var for, at Fjenden, saafremt han i Lighed med hvad
derallerede da var skeet ved Mysunde, maatte forsøge et
Angreb paa Hærens Hovedstilling, vilde kunne over
skride Beide Dalen paa Strækningen mellem Hollingsted
og 1ste Divisions Stilling uden at støde paa nogen
videre Modstand og ad denne Vej komme i Flanken
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paa Stillingen, maatte imidlertid f!'jøre Overcomman
<loen betænkt paa at træffe særlige Foranstaltninger
mod en saadan Eventualitet og til den Ende at eta
blere en større Post, der i Tilfælde af Angreb ad
denne Kant vilde kunne møde den fjendlige Styrke.
Det var Overcommandoens Hensigt hertil at anvende
l ste Reserve-Jægercorps, men da man paa den anden
Side var kommen til Erkjendelse af, at Besætningen i
Hollingsted paa Grund af dette Punkts Vigtighed ikke
burde være mindre end 3 Compagnier, anmodede Over-

. commandoen under 17de September Oberst Irmingers
Corps om snarest gjørligt at reducere de Byers BA
sætning, hvor denne ikke havde taktisk Betydning, saa
meget som Omstændighederne tillode det, for at der
paa denne Maade kunde blive 1 Compagni disponibelt
til Afløsning af lste Reserve-Jægercorps's i Holling
sted værende Compagni. Da Oberst Irminger imidler
tid i en udførlig motiveret Forestilling paaviste, at det
ham underlagte Corps under de givne Forhold højIi
gen trængte til alle de til dets Raadighed stillede
Kræfter for at kunne bolde sig i sin vidt udstrakte
Stilling, og indstændigt anmodede om, at Compagniet
af 1ste Reserve-Jægercorps maatte forblive i Holling
sted, troede Overcommandoen at maatte frafalde sit
Forlangende, saameget mere som det hidtil til Tønder
detacherede Compagni under Capitain Thalbitzer atter var
stødt til Jægercorpset, og den befalede under 19de
September, at Posten den følgende Dag skulde etable
res i Ellingsted, commanderes af Major Bonnez og un
derlægges 1ste Division, og at den skulde bestaae af
ikkun de 3 Compagnier af l ste Reserve-Jægercorps,
1/2 Escadron af Reservecavaleriet og 2 Kanoner af 10de
Batteri (Wegener) j dens Bestemmelse skulde være at
overtage Forposttjenesten langs Reide Dalen indtil c.
3000 Alen V. for Morgenstern og at imødegaae den
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fjendlige Styrke, som maatte trænge frem over Dalen;
angreben af en overlegen Fjende havde den at retirere
paa Stillingen ved Dannevirke eller paa Skovby. De
tachementet i Hollingsted erholdt Ordre til at ind
skrænke sin Forposttjeneste i Overensstemmelse her
med, og samtidigt blev det betydet det, at, naar H01
lingsteds Besætning ved et fjendligt Angreb maatte
blive trængt over paa Trenens vestlige Side, da vilde
det til Hollingsted afgivne Jægercompagni, saafrerntikke
Kampens Gang forbød det, være at dirigere mod Nord
eller Nordøst, for at det kunde søge Forening med
sit Corps, Sidstnævnte Bestemmelse blev for at und
gaae en mulig forskjelligartet Opfattelse nærmere præ
ciseret i en Detachementet af Oberst Irmingers Corps
under 22de September given, af Overcornmandoen
sanctioneret Instrux. Det udtaltes i denne, at Stil
lingen ved Hollingsted paa Grund af dens store Vig
tighed for Forbindelsen mellem Hovedstillingen ved
Slesvig og Hærens højre Fløj skulde holdes, selvom
Posten ved Ellingsted maatte trække sig tilbage, og
kun maatte opgives som Følge af den yderste Nød
vendighed; Detachementet maatte derfor ikke uden
speciel Ordre forlade Hollingsted og tage Stilling V.
for Trenen, medmindre det blev tvunget dertil enten
ved et directe Angreb Syd fra eller ved et overlegent
Angreb i venstre Flanke, som ikke kunde afvises, og
saalænge dette ikke skete, maatte Jægercompagniet ikko
dirigeres bort; var Retraiten udført til den vestlige
Side af 'Prenen, og Stillingen der bleven besat, da
havde Detachementet, alt eftersom det endnu bestod
af 3 eller 2 Compagnier, strax at afsende et helt elle,"
et halvt Compagni ad den nærmeste Vej til 'I'reja for
at besætte dette Overgangspunkt og om muligt pous
sere en Styrke frem til Sylvested, en Foranstaltning,
der tillige vilde være nødvendig for i paukommende
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Tilfælde at forberede Fremrykningen over Treja for den
Del af Vestcorpset, som i Henhold til den af Overcom
mandoen givne Instruction og en senere under 6te
September gjentagen Befaling skulde ile Hovedarmeen
til Hjælp under Kampen ved Slesvig.

Mod denne Del af Hærens Stilling rettede Fjen
den ikke nogetsomhelst alvorligt Angreb, og vi skulle
derfor for ikke senere at komme tilbage til disse For
hold endnu omtale de Forandringer, som i Løbet af
Felttoget foregik paa dette Sted med Hensyn til Be
sætningsforholdene. Foranlediget ved Angrebet paa
Frederikstad og den betydelige Troppestyrke, Fjenden
havde samlet i Stapelholm, blev Hollingsteds Besætning
efter Overcorumandoens Ordre den 4de October for
øget med l Uompagni, nemlig 3die Uompagni af 1ste
Reaerve-Jægercorps, og denne Styrke af 4 Compagnier
forblev der indtil den l 6de December, da de 2 Jæger
compagnier afgik til Ellingsted efter at være rempla
cerede i Bollingsted af 2det Compagni af 6te Linie
Bataillon, saaledes at 3 Compagnier af denne Batail
Ion fra da af indtil Felttogets Slutning udgjorde
Punktets faste Infanteribesætning. Endvidere erholdt
Detachementet den 29de October tildelt 4 Divisions
espingoler med fornødent Betjeningsmandskab, hvilke
anbragtes i den forskandsede Linie til Enfilering af
Tilgangen Syd fra. Ordningen af Forposttjenesten,
hvortil vedblivende anvendtes l Compagni, undergik i
denne Periode i det Væsenlige ingen Forandring. dog
blev der fra 2den November, da Fjenden i et Pal'
Fartøjer havde nærmet sig Feltvagten .Ø'. for Winnert,
efter Oberst Irmingers Befaling om Natten etableret
en Vagt paa- en Snes Mand ved den vestlige Side af
Vejdæmningen over Treneoversvømmelsen. Fra KL
5 om Morgenen til Middag, da Afløsningen af Forpo
sterne fandt Sted, stod l Compagni som Piket i den
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forskandsede Linie, hvortil ogsaa 2 Kanoner bleve
fremdragne, medens den øvrige Styrke holdtes kamp
beredt i Hollingsted. I Tilfælde af Angreb Syd fra
var det bestemt, at den forskandsede Linie skulde
besættes af Artilleriet og 2 Compagnier samt, saalænge
Besætningen var 4 Compagnier, med l Compagni tæt
bagved i Reserve, hvorimod l Compagni 'skulde besætte
den sydlige Udkant af Hollingsted for eventuelt at
dække Retrailen j saafremt Fjenden samtidigt med
Angrebet Syd fra maatte rykke frem fra Ellingsted, var
det paalagt sidstnævnteCompagni at afgive Halvdelen
af sin Styrke til Reserve for de 2 N. fol' Reide Dalen
posterede Feltvagter. Endnu skal bemærkes, at Com
rnandoen over Detachementet paa Grund af Oberst
lieutenant Bentzens Sygdom fra 16de November til
9de December overtoges af Artillericapitain Lumholtz.

Forholdone vod Det Major Bonnez underlagte Detachement i EI
Dotoo~omontet Jingsted bestod som ovenfor nævnt af 3 Compagnier

I ElhngBtod ' ,
Indtil Blutrnn- af l ste Reserve-Jægercorps, 1/ 2 Escadron af Reserve

Ilon aU'olUogot
cavaleriet (af 6te Dragon-Regiment) og 2 Kanoner af
10 de Batteri (Wegener). Forposttjenesten bestredes af
I Compagni med en halv Snes Dragoner, hvis Hoved
styrke placeredes ved Morgenstern, og som til hver
Side havde frempousseret en Feltvagt paa halvhundrede
Mand j den udstillede Vedetkjæde strakte sig fra en
N. for Gross Reide liggende Debouchee i Margrethes
Vold, hvor Forbindelse holdtes med lste Divisions
Forposter, til et Par hundrede Alen .(J. for det midt
vejs mellem Morgenstern og Hollingsted liggende HUB.
Den øvrige Del af Detachementet stod hver Morgen
kampberedt paa Allarmpladsen tæt ved den sydøstlige
Udkant af Ellingsted. Denne Ordning af Tjenesten bi
beholdtes uforandret ogsaa efter det ene Compagnis
Afgang til Hollingsted. Henimod Slutningen af October
var Reide 'Dalen ved det stærke Tilløb af Vand bleven



96&

impassabel for større Troppemasser paa hele Stræk
ningen fra Klein Reide til Hollingsted, og der var san
ledes ikke Sandsynlighed for, at der vilde blive nogen
Anvendelse for de Detachementet tildelte 2 Kanoner
imod en Overgang paa den nævnte Strækning. Da
nu tilmed Vejene fra Ellingsted til Hysby og Skovby
paa Grund af det vedholdende fugtige Vejrlig og den
jevnlige Færsel vare blevne næsten ufremkommelige
for Artilleri, og der heller ikke fandtes at være noget
Punkt paa Detachementets Retraitelinie, hvor den For
del, man kunde have af Skytsets Virkning, skjønnedes
at kunne opveje det Besvær, Kanonerne formedelst de
slette Veje vilde kunne foranledige, androg Detache
mentet om, at de 2 Kanoner maatte afgaae til deres
Batteri. Overcommandoen gik ind paa dette Andra
gende, og den 28de October afmarcherede Kanonde
lingen fra Ellingsted ; samtidigt bleve tillige med Divi
sionens Samtykke de til de tvende Jægercompagnier
hørende 2spændige Ammunitionsvogne placerede under
fornøden Bed~kning ved Friedrichsfeld i Nærheden af
den der værenae Bavnestation. I Slutningen af No
vember indtraadte der nogle Dages Frost, og en fore
tagen Recognoscering viste, at Mosestrøget mellem
Vedetkjæden og Reide Aaen var passabelt for Fodfolk,
og at det sandsynligvis efter endnu en Dags Frost
ogsaa vilde kunne passeres af Ryttere; Reide Aaen selv
var vel endnu for Størstedelen aaben, men paa begge
Sider nærmest Dæmningerne, der kunde passeres af
enkelt Mand, viste sig dog et tyndt Islag. Under
disse Omstændigheder, hvor det altsaa kundebefrygtes,
at Fjenden, hvis Frosten vedblev, kunde forsøge et
Angreb over Reide Dalen, gjorde Detachementet Ind
stilling om, at Styrken i Ellingsted maatte blive for
øget med de 2 til Hollingsted afgivne Compagnier, en

62
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Indstilling, der, som vi have seet, ogsaa noget efter
blev taget til Følge. Fra da af indtraadte der den
Forandring, at Detachementet tillige overtog Observa
tionen af den Strækning, som den vestligste Feltvagt af
l ste Divisions Forposter hidtil havde bevogtet, saa at
Vedetkjæden kom til at strække sig til det mest frem
springende Punkt af Dannevirke Voldens Bøjning S.
V. for Kurborg. Forposttjenesten bestredes dog som
hidtil af l Compagni, men dette var formeret i 4
S. for Hollingsted VPjen placerede Feltvagter og et
tæt N. for Morgenstern st åaende Piket.

Medens Detachementerne i Hollingsted og Elling
sted paa Grund af de særlige Forhold, hvorunder de
vare stillede, dels kun sjeldent, dels slet ikke kom i
directe Beroring med Fjenden, havde vore Forposter
foran Centrum i næsten hele Perioden indtil Krigens
Ophør saa godt som dagligt større eller mindre Sam
menstød med de fjendlige Forposter og Hecognosce
ringscounnandoer. Hyppigst bleve disse Sammenstød
fremkaldte derved, at Fjenden om Natten satte sig
fast i det Terrain, som vore yderste Cavaleriposter om
Dagen holdt besat, og først efter en kortere eller læn
gere Skjænnydsel trak sig tilbage, saa at vore Poster
kunde indtage deres Stillinger, men hyppigt fandt der
ogsaa, sjeldnere fra VOI' Side, oftere fra Fjendens,
sterre eller mindre Allarmeringer Sted eller Overfald
paa de mest udsatte Posteringer. Alle disse Sammen
stød ville finde deres Omtale i Slutningen af denne
Fremstilling under en kronologisk Fortegnelse, som vil
blive givet over de i Lobet af Felttoget stedfundne
Fægtninger, og kun for en mindre Del tidligere blive
fremdragne paa Grund af deres Sammenhæng med
Oparationerne.

Den .Ost paa detacherede Jste Brigade holdt,
som vi have seet, Ekernførde besat lied 4de Linie-
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Bataillon, 1/2 Escadron af 5te Dragon-Regiment og 4:
Kanoner af lste Batteri (Lumholtz), medens Brigadens
Hovedstyrke, der bavde den Opgave at udelukke Land-
skabet Svansen fra Communication med Fjenden, at af-
vise mindre, fjendlige Afdelinger og dække Besætningen
i Ekernførde imod omgaaende Bevægelser samt even-
tuelt at besætte og forsvare Overgangen ved Mysunde,
stod i en Bivouakstilling ved Kokkendorf - l Ba-
taillon ved Mohlhorst - med Forposter over Elekkeby,
Hummelfeld, .østerby og Westerthal til Vindeby Nor. Be.krlvel.e af

Det Terrain, som Hovedstyrken saaledes havde occu_'l'e~I~::~d~~. for
peret, kanvedØsterbæk fra densUdløb i Slien tilMOhlhorst
og en Linie tænkt derfra over Kokkendorf ad Lavnin-
gen til Vindeby Nor betragtes som delt i 2 Afsnit af
en væsenligt forskjellig Chatakter. Selve -Østerbækken
kommer fra et Mosedrag S. for .Østerby og løber efter
N. .o. for denne By at have forenet sig med et fra
Egnen vedWesterthal kommende Vandløb først i nord-
lig, senere i nordvestlig Retning forbi Mohlhorst, Dyr-
vad og Holm ud i Slien. Fra N. for .østerbyer Bæk-
ken paa begge Sider omgiven af Enge og enkelte Ste-
der af Moser, saa at der dannes en større Længde-
dal, ned til hvilken Bakkerne paa begge Sider sænke
sig. I den tørre Aarstid fører Bækken sjeldent mere
end 8 / 4 til 11/2 Fods Vandmasse med et Fald af c.
6 Tommer paa 250 Alen; nærmest Holm udvider den
sig til en Mølledam, ognaarStigbordet ved Møllen er luk-
ket,bliver Terrainetovenfor ienUdstrækning afc. 14OOAlen
gjort impassabelt ved, at Engene for en Delblive satte un-
der Vand og opblødte, hvorimod paa den .øvrigeStræk-
ning langs Bækken Engene i Regelen ere faste. Bre-
den af Bækken er ovenfor MOhlhorst 6-7 Fod, mel-
lem MOhlhorst og Dyrvad 7-9, mellem Dyrvad og
Holm 9- IO og imellem Holm og Slien 10-1 2
Fod. Bækkens Bredder ere overalt stejle, og deres
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Højde over Bunden er nærmest ovenfor og nedenfor
M6hlhorst 3 Fod og nærmest ovenfor og nedenfor Holm
Mølle 31/ 4- .33/ 4 Fod. I Regelen er Bunden af Bæk
ken moset og blød, men nedenfor Holm fastere. Un
der sædvanlige Forhold er Bækken ikke godt passabel
for større og combinerede Afdelinger paa andre Ste
der end over Passene ved Moblborst, Dyrvad ogHolm;
afbenyttede Vadesteder fandtes kun red Siden af Dyr
vad Bro.

Det sydlige Afsnit danner et meget couperet og
for Størstedelen uoverskueligt 'I'errain med betydelige
Bakker, større og mindre Skovpartier og store, stærkt
beplantede Hegn. Egnen ved Flekkeby er at ansee
som den nordøstlige Ende af de saakaldte Hiittener
Berge og udmærker sig ved den Mængde store og
runde Bakker, der her findes, og som skilles fra hver
andre ved temmelig dybe Slugter, der give Fjenden
en særdeles gunstig Lejlighed til selv med større
Troppemasser at kunne rykke frem aldeles skjult Af
andre Højdedrag i Afsnittet maa navnlig bemærkes et,
som fra Egnen ved Dyrvad under et jevnt Affald mod
Vest strækker sig mod .Osterby, S. for hvilken By det
afsluttes ved den saakaldte Osterby Banke, hvorfra en
særdeles vid Udsigt haves fra Nordøst gjennem Syd
til Nordvest; endvidere 2 Højdestrøg mellem Oster
bækken og Vindeby Nor paa begge Sider af Lavningen
ved Westerthal, af hvilke det sydlige dominerer det
nordlige, udstrækker sig lige til B'sterby og mod Syd
har et jevnt Affald mod et ligeledes fra .Øst til Vest
sig strækkende, større Mosedrag. Skovene i Afsnittet,
mest Bøgeskov, kun undtagelsesvis Underskov, bidroge
vel, skjøndt de ofte kun havde et ringe Omfang, meget
til at gjøre Terrainet uoverskueligt, men i end større
Grad foranledigedes dog dette ved de talrige Hegn og
Vejhækker, der havde en betydelig Højde og dertil saa
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godt som uden Undtagelse vare tæt beplantede med
Hassel, saa at selv en enkelt Infanterist for at kunne
passere dem som oftest blev nødt til at hugge sig en
Debouchee. Byerne i Afsnittet bestode saa godt som
udelukkende af Bindingsværksbygninger med Straa
tage; Gaardene bestode som oftest kun af een Byg
ning, laa meget uregelmæssigt. for hinanden omgivne
af Gjærder og levende Hegn og egnede sig i Regelen
ikke til Forsvar, men vel til at skjule Baghold o. dsl.;
af de større, isoleret liggende Gaarde havde Westerthal
stærke, grundmurede Bygninger, tildels ogsaa Mlihl
horst, men da de laa lavt og domineredes af de om
liggende Højder, vare de uden videre Betydning.

Det nordlige Afsnit danner hovedsagelig et højt
liggende, men fladt og overskueligt Plateau, der først
henimod Snap, Kosel og Mysunde gaaer over til et
bølgeformigt Terrain. Plateauet havde tidligere været
Hede, men var efterhaanden blevet opdyrket og ind
delt i Marker, adskilte ved Jordvolde, som imidlertid
kun vare lave og navnlig for den vestlige Dels Ved
kommende hverken talrige eller beplantede, saa at de
ikke vare til Hinder for Overskueligheden. Adgangen
til Afsnittet Syd fra indskrænkedes for den vestlige
Dels Vedkommende ved .østerbækken hovedsagelig til
de ovenfor nævnte 3 Passe. Paa Strækningen fra
Ø'sterbækken til Vindeby Nor kunde alle Mose- og
Engstrøg let passeres af Infanteri, hvorimod Artilleri
og Cavaleri, naar Vejen fra -Østerby til Kokkendorf
gjordes ufremkommelig, vilde være henviste til 'I'ilgan
gen over Westerthal; en Gjennemgravning af Vejen
her vilde kun nytte lidt, da den let vilde kunne 000

gaaes ved at aabne et Par Deboucheer i Hovmarkerne.
De særdeles talrige, levende Hegn imellem Frohsein og
Kokkendorf ydede dog nogle Holdepunkter for Forsvaret,
ligesaa ogsaa selve Kokkendorf paa Grund af dens
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langstrakte Form, skjøndt dens Bygninger ikke adskilte
sig fra de i det sydlige Afsnit omtalte. Som havende
BetycTning for Forsvaret maa endnu nævnes en stærk
Jordvold, Resterne af den saakaldte Margrethenwall,
der strakte sig fra -Østerbækken c. 400 Alen N. Y.
for Dyrvad til Kokkendorf, og som afgav en god Stil
ling for en Styrke, der bestemtes til at optage en fra
MOhlhorst og Dyrvad retirerende Besætning. Gaarden
Snap med sine stærke, grundmurede, til Forsvar sær
deles vel egnede Bygninger og vedliggende Defilee vilde
have havt megen Betydning, saafremt Hetraiten skulde
være tagen mod Svansen, derimod ikke under de givne
Forhold, hvor Retralten var bestemt paa Mysunde.

For at dække denne Retraite og til Forsvar af
det ved Mysunde værende Overgangssted over Slien
var der af Ingenieurcapitain Thulstrup ved den ham un

Forti8catoHskederlagte Ingenieurdeling 00' en daglig Arbej dsstyrke af
Arbejder l Stil- • "'...

IlD gen ved 1 Compagm foretaget endel fortIficatonske Arbejder, del'
lIlyøuDde. i det Væsenlige allerede vare fuldførte den 15de August,

og som nu skulle gjøres til Gjenstand for en nærmere
Omtale.

Paa Halvøen ved Mysunde findes tvende naturlige
Afsnit, der frembyde Stillingcr, hvorfra et Forsvar i
længere Tid kan ydes med forholdsvis ringe Kræfter,
medens den retirerende Hovedstyrke finder rigelig og
dækketPlads i de Lavninger, 'I'errainet danner bag Stil
lingerne, hvis en Standsning ved Overgangen over Slien
foranlediges *). Den 1ste Stilling, beliggende 3O0
400 Alen S. for Mysunde med begge Fløje støttede
til Slien, indbefattede en Løbegrav paa den vestlige
Side af Vejen i en Udstrækning af c. 500 Alen, be-

*) Angaucude Terrainforholdene ved l\f)'~lIl1dc henvises iov
rigt til den i dette Yærks )ste Del givne Beskrivelse og
til Plnn II.
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stemt for 1 Compagni med et andet i Reserve, og et
Emplacement for 2 Kanoner tæt -Er. for Vejen med en
nærliggende, c. ::150 Alen lang Løbegrav , bestemt til
at besættes med 1/ 2 Compagni og 112 Compagni i Re
serve; en væsenlig Svaghed ved denne Stilling var
dog, at den flankeredes fra Bakkestrøget N. V. for
Ornum Mølle, til hvilket Fjenden, maaskee endog ube
mærket, kunde trænge frem og placere sit Skyts. For
at vanskeliggjøre Fjenden Adgangen til Terrainet om
Ornum Mølle blevKosel Aa opstemmet, saa at der til-
vejebragtes en Oversvømmelse af Engene langs Aaen
pas Strækningen mellem Kosel og den nævnte Mølle;
Broen paa førstnævnte Sted var barrieaderet, paa sidst
nævnte forberedt til hurtig Afbrydning. Den 2den
Stilling i H.øjde med Mysunde bestod paa den vestlige
Side af Vejen af en c. 400 Alen lang Løbegrav for
3/ 4 Compagni med en lignende Styrke i Reserve samt
et Emplacement for 2 Piecer, medens et Hegn paa
den østlige Side af Vejen var indrettet til Forsvar for
1/ 4 Compagni og en lignende Styrke i Reserve til Ob
servation og Forsvar af den der liggende Eng; nogen
directe Enfilering fra det ovenfor nævnte Bakkestrøg
kunde her ikke finde Sted. Et Emplacement for 4
Kanoner var desuden anlagt paa den N. for Mysunde
liggende, dominerende Bakke. Colonneveje for alle
Vaaben vare blevne anlagte fra Brigadens Bivouakplads
dels til Ekernførde-Slesvig Chaussee, hvor Vejen til
Vesby afgaaer fra denne, dels Vest om Bulsa mellem
Langsø og Kosel As til henimod Mysunde. Den tidli
gere over Slien slaaede, c. 200 Alen lange og 6 Alen
brede Skibsbro var blelen flyttet lidt nordligere, og
samtidigt var Broleddet, for at større Dampere kunde
passere, blevet forstørret ved Anvendelse af 3 istedet
for som tidligere af 2 Fartøjer j paa hver Side af Bro
·leddet var anvendt [) Fartøjer, og 2 holdtes i Reserve.
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Terrainet nærmest foran Broen begunstigede ikke An
læget af noget Brohoved, idet den Lavning, hvori
Byen Mysunde ligger, ikke vilde kunne bestryges, med
mindre Værket førtes temmelig langt frem, hvilket,
imidlertid vilde give det en betydelig Udstrækning og
tillige gjøre en Sløjfning af Byen nødvendig, Da det
hele Anlæg tilmed skulde have en rent defensiv Cha
rakter, og man gik ud fra, at Mysunde ikke skulde
holdes længer, end indtil Brigaden havde naaet den nord
lige Bred af Slien, hvor Hovedforsvaret skulde lægges,
fandtes et mindre Brohoved at være mest passende til
Reduit for de forreste Stillingers Besætning og til
Dækning af dens Retraite "). Dette Brohoved, til hvis
Besætning var paaregnet 1-1 1. 1 Compagni, blev an
lagt paa en Bakke N. for Vejen tæt foran Broen, og
var et Jynetteformigt Værk, hvis lange Sidelinier vare
sluttede til Slien ved med Barriereporte forsynede Pa
lissaderinger, og hvis Ildlinies hele Længde var c. 180
Alen; selve Lynetten havde et stærkere, Sidelinierne

*) For Ilet Tilfælde , at man vilde be stemme sig for, at en.
stilne Del af Mysunde Ilalvø skulde afskjæres ved en
stæ rk, fortific eret Stilling, havde In gcuieurcapitnin Thul
st ru p under 15d c Au gust tilstill et Fultingenicurdetache
mentot et til den Ende udarbejdet Forslag, In'01'i han
urltalte sig fol' en Linie ent en VCl] den ovenfor omtalte
] sto Stilling eller fra Brohoverlet til Kanonomplacemcntet
N. for Mysunde og Ilerfra fortsat vinkelret paa den øst 
lige Strand. Denne sidste Linie, til hvis Anlæg der vilde
udfordres en Arh ejdskrnft af c. 600 Mand og 10 Vogne
clllgligt i 6 Iinge foruden hvad der behuvudes til Bror-ns
Flytning, gav Feltiugeuiourdetnchumentut ubetinget For
trinet, sanfr omt Overeonunandoen maattc hestemme sig
for en større Befæstning ved Mysunde. En samlan stær
kere Befæ stning laa imidlertid udenfor Overcommandoens
Plan, og man lod det derfor foreløbigt lierne ved tlr
ovenfor omtalte Arbejder.
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et endel svagere Profil. Brohovedet vandt betydeligt i
Styrke derved; at det var fuldkomment flankeret fra de
paa den nordlige Bred afSlien anlagteLøbegrave ogBatte
rier, der ogsaa bidroge til ydermere at sikkre Retrai
ten fra de forreste Stillinger. Paa den nordlige Bred
af Slien var nemlig c. 400 Alen af Vejen fra Færge
gaarden Nord paa indrettet til Forsvar, og derfra langs
Slien opkastet en c. 500 Alen lang Løbegrav: til Be
sætning her var inclusive Reserve paaregnet 3 Oom
pagnier. En lignende c. 900 Alen lang Løbegrav for
en Besætning af 3 Compagnier var anlagt langs det
S. for Færgegaarden liggende Plateaus Affald imod
Slien, og bag et bagved værende Hegn og tæt S. for
dette var der anbragt Standpladser for ialt ] 2 Kano
ner; henimod 400 Alen V. for det Sted, hvor Sliens
Snevring tager en vestlig Retning, var endvidere anlagt
et Emplacement for 4 Kanoner. Terrainet nærmest
den sydlige Bred afSlien beherskedes fra de sydligste Em
placements , saa at det vilde blive Fjenden vanskeligt
at føre Skyts frem der til Beskydning af Broen j dog
hindredes den frie Oversigt noget ved endel levende
Hegn, som ikke vare blevne sløjfede.

At have Skyts disponibelt til at anbringes i
sidstnævnte Emplacements under en eventuel Retraite,
saalænge denne varede, og indtil det Brigaden attache
rede Batteri havde kunnet indtage sin Stilling paa den
nordlige Bred, maatte være Oberst Krabbe yderst.
magtpaaliggende, og han androg derfor Overcomman
doen om til dette Øjemed at erbolde tildelt 4 Kano
ner af Reserveartilleriet, en Anmodning, som dog ikke
blev taget til Følge, hvorimod Overcommandoen under
22de August befalede, at det i Ekernførde værende
Halvbatteri skulde afgives til Besætning af Mysunde.
Efterat Befæstningsarbejderne ved dette Sted vare endte.
rettede Oberst Krabbe særligt sin Bestræbelse paa at
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forstærke Stillingen ved Kokkendorf, og et Middel her
til frembød Østerbækken, da der ved en Opdæmning
af dens Vandrnasse lod sig tilvejebringe en Inondation,
som vilde give Afsnittet en mere udpræget Cbarakter,
idet hele Strækningen fra Slien til et Stykke ovenfor
Mohlhorst derved vilde kunne paaregnes som aldeles
impassabel udenfor de 3 nævnte Passe, paa hvilke
Brigaden saaledes for højre Fløjs Vedkommende alene
behøvede at rette sin Opmærksomhed. Der blev der
for ufortøvet taget fat paa de i saa Henseende for
nødne Arbejder, idet der efterhaanden i Aaløbet
anbragtes 24 Smaadæmninger; enhver saadan bestod
af en Brædevæg af nedrammede Spidsbræder , der
støttede' sig til nedrammede Pæle, og foran hvilken var
opdæmmet med Jord.

Ved Ekernførde havde man, som det vil erindres,
da man havde maattet opgive Tanken om at anlægge

l'ortlOCAtOrlBkcen større Befæstning der, ladet sig nøje med at ud-
Arbejder ved f d fortif . k b 'd kEkemførdo. øre saa anne forti catoris e Ar ej er, som unde sætte

Besætningen i Stand til at holde sig en Tid lang imod
et Angreb Syd fra under Forudsætning af, at Fjenden
ikke skød Byen i Brand, eller Besætningen ikke truedes
med at blive omgaaet Vest om Vindeby Nor; lige
overfor et saadant Angreb vilde Forsvaret kunne paa
regnes yderligere støttet af de i Ekernførde Fjord sta
tionerede Krigsskibe og Kanonbaade. Disse Arbejder
vare i det Væsenlige følgende :*)

Paa en Aftrapning af de S. for Ekernførde lig
gende Højder c. 700 Alen fra Indgangen til Byen
var dor mellem Vindeby Nor og Ekernførde Fjord som
1ste Stilling og til Sikkring for Forposterne blevet an
lagt 3 med Palissader lukkede Lynetter, hver til en
Besætning af 100 Mand. En 2den Stilling dannedes

*) Se Plan III.
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af en stærk Løbegrav fra Fjorden udenom Kirkegaarden
til henimod Byens sydlige Indgang, hvor 2 til Chri
stians Plejehus hørende Bygninger vare erenelerede og
forbundne med en med Barriereport forsynet Forsvars
palissadering tvers over Gaden; hertil sluttede sig som
Flanke mod Vest et i nordlig Rotning løbende Hegn,
der var blevet indrettet til Forsvar, og foran hvilket
der var en 6-8 Fod bred og c. 3 Fod dyb Vandgrøft.
Omtrent 400 Alen nordligere, hvor nysnævnte Hegn
endte, fandtes en 3die Stilling, der ligeledes dannedes
af en stærk Løbegrav fra Fjorden til Byens Hovedgade
i Forening med en Forsvarspalissadering med ~~arriere

port tvers over Gaden, hvilken atter var sat i For
bindelse med det lidt nordligere liggende l!4ercerhus,
der var ereneleret, og hvorfra en Løbegrav med for
anliggende, bred Vandgrøft var ført over Tangen til
Vindeby Nor; i Nærheden af Exereerbuset var anbragt
et Emplacement for 2 Kanoner. Foran den faste Bro
over Indløbet til Vindeby Nor var en Gruppe af Bygnin
ger indtagen til et Brohoved, idet Vinduerne mod
Gaden i nederste Etage ogligeledes mod Syd vareblevne
erenelerede, og Passagen afspærret ved Barricadering af
Tilgangene og enForsvarspalissadering medBarriereport
over Gaden. Paa den vestlige Side var Broen ende
lig afspærret af en Tambour med Barriereport, der
flankeredes fra de nærmest liggende Bygninger; Bro
dækket og Brobjælkerne var løsnede, saa at Broen
hurtigt vilde kunne afbrydes. Alle disse Arbejder vare
allerede færdige den 4de August, men der blev der
-efter foretaget endel Sløjfningsarbejder dels af le
vende Hegn, dels af de tidligere af Fjenden anlagte
Værker, Arbejder, der først endtesmidti Maaneden. Ligele
-des blev der forydermere at sikkreBesætningens Retraite,
-der, som det vil erindres, skulde rettes paa Kappel,
'Ved den nordlige Ende af Landtungen bygget en
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hovedsagelig for Infanteri bestemt Bro tvers over
Havneløbet umiddelbart foran Gefions Leje; Broen
hvilede dels paa Fartøjer, dels paa Flaader, og foran
den blev anlagt en Tambour, ligesom de' tilstødende
Gader bleve barricaderede

Fraden Stilling, l ste Brigade saaledes havdeindtaget
udsendtes dagligt Patrouiller, for Hovedstyrkens Vedkom
mendetilWolfskrug, Hutten, Aschepel,Damdorfog Frieden
thal, for Ekernførdes Besætnings Vedkommende til Frie··
densthai, Gosefeld, Hoffnungsthal, Barzhof ogAltenhof
og stundom længere frem mod Holtsee og Gross Wit
tensee. Ved disse Lejligheder som i det Hele taget
under Brigadens Forpesttjeneste indtil Felttogets Slut
ning kom det særdeles hyppigt til Sammenstød med
Fjenden, hvoraf imidlertid Størstedelen, som allerede
udtalt for Centrums Vedkommende, først vil finde sin
Omtale i Slutningen af denne Fremstilling. En For
bindelse med 2den Divisions Forposter Syd om Slien
var, som vi have seet, allerede tilvejebragt fra den
2den August ved, at disse sendte Cavaleripatrouiller
frem over Esbrem til Flekkeby; den l 6de fuldstændig
gjordes Forbindelsen, idet der fra denne Dag af 2den
Divisions Forposter placeredes et detacheret Commando
paa 20 Heste ved Esbrem. En særligExpedition blev

Expedltion til Natten mellem den 12te og l Bde August foretaget
Geltorf. til Gettorf af en Del af Ekernførdes Besætning i An

ledning af en Brigaden tilgaaet Ordre om ved Lejlig
hed at ødelægge en af Fjenden ved Gettorf etableret
Telegraph, der skulde være meget virksom og blandt
Andet hurtigt rapportere om vore Skibes Ankomst og
Bevægelser; en lignende ved Bulk værende Telegrapb
var allerede Natten mellem den 7de og 8de August
bleven odelagt ved landsat Mandskab fra vore Skibe.
Da den hele Egn, gjennem hvilken Vejen fra Ekern
førde til Gettorf forer, i Reglen var funden overfyldt
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med fjendlige Patrouiller, og det var at vente, at de
fjendligt sindede Indvaanere ved enhver Udmarchs strar
vilde underrette Fjenden om vore Troppers Nærmeise,
ansaa man det for rigtigst at bestemme sig for en
l!;xpedition tilsøes til Noer og derfra at gaae frem til
Gettorf, i hvilken Retning man troede at blive mindst
foruroliget af Fjenden. l den Anledning indskibedes
100 Mand af 4de Linie-Bataillons 4de Compagni un
<ler Commando af Capitain M. Miiller den 12te August
Kl. 8 om Aftenen paa Dampskibet Holger Danske,
fra hvilket Styrken atter landsattes ved Noer Kl. 101/ 2

Aften. Medens 40 Mand af Dampskibets Besætning
under Marinelieutenant Prosilius's Cemmande holdt
Noer besat og efter Ordre fra Commandeuren for den
i Ekernførde Fjord stationerede Søstyrke, Capitain Pol
der, dersteds foretog en Afsøgning efter Vaaben og
en Udskrivning af Levnetsmidler for Hæren eller Flaa
<len, satte Capitain Miillers Commando sig i Marclie
mod Gettorf. Efterat der i Ostorf var blevet efterladt
en mindre Styrke dels for at tjene som Repli, dels for
<ler at foretage en Indsamling af Vaaben, ankom Com
mandoet KI. omtrent 2 om -Morgenen til Gettorf,
hvor det stødte paa fjendlige Cavaleriposter, der dog
strax toge Flugten, efterat de havde afskudt deres Pi
stoler. En egenlig Telegraph fandtes, efter hvad man
havde bragt i Erfaring, ikke i Gettorf, men Signalise
ringen skete ved Hjælp af en i Kirketaarnet anbragt
Signalstang med en tilhørende Kurv, hvorfor Capitai
nen tog Vejen derhen. En ikke kort Tid var for
løben, inden det lykkedes at tilvejebringe Nøglen til
Kirken, og ved at stige op i Taarnet viste det sig, at
Døren til dettes øverste Del var aflukket, og at Nøg
len dertil manglede. At opbryde Døren lod sig ikke
udføre uden betydelig Vanskelighed og Tidsspilde, navn
lig da 2 Tømmermænd fra Dampskibet, der forsynede
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med fornødne Redskaber vare blevne beordrede til at
følge Capitain Muller, paa Grund af en Misforstaaelse
vare blevne noget tilbage under Marchen og saaledes
ikke vare tilstede, og i forskjellige Retninger hørtes
Hornsignaler, der tydede paa, at de i Egnen statione
rede, fjendlige Tropper vare blevne allarmerede sand
synligvis ved Melding fra de fordrevne Dragoner. Under
disse Forhold antog Capitain Muller ikke at kunne
forsvare at udsætte sit Commandos Sikkerhed for at
nedtage en Signalstang, der kort efter hans Tilbage
gang af Fjenden vilde kunne erstattes ved en ny, og
han lod derfor sit Commando KI. lidt over 3 Morgen
tiltræde Tilbagemarchen til Noer, hvor det atter ind
skibedes i Dampskibet, der Kl. 6a/1 Morgen naaede til
bage til Ekernfarde. Kun ganske faa Vaaben med
bragtes fra Noer og Ostorf, og det erholdte Qvantum
Levnetsmidler var ligeledes kun meget ringe, hvorfor
det stilledes til Dampskibets Raadighed. - Den 23de
August afgik de 4 Kanoner af I ste Batteri (Lum
holtz) under Capitain Scbau fra Ekernførde til døres nye
Bestemmelse, og samme Dag maatte Besætningen i
Ekernførde endvidere afgive l Lieutenant og 30 Mand
til Kappol som Afløsning for den der hidtil af Ma
rinen henlagte Styrke, benhorende til Fregatten Hav
fruens Besætning; Lieutenanten (først Lieutenant
Brion, senere Lieutenant Rømer) overtog tillige Plads
commandantskabet i Byen, og det var blevet betydet
barn, at Passagen over Slien paa andre Punkter end
ved Mysunde og Kappel skulde være Befolkningen for
budt, men at derikke skulde lægges den nogen Hindring
ivejen med Hensyn til at passere Broen ved Kappel,
naar der da ingen særlig Anledning maatte være til
Mistanke.

De Bevægelser, der i den sidste Tid havde fun
det Sted ved de fjendlige Forposter, og den Omstæn-
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dighed, at der fra disse oftere sendtes Patrouiller frem
til Brekendorf og Damdorf, havde hos Krigsministeren
vakt Tanken om, at et Angreb fra Fjendens Side var
forestaaende, og at dette sandsynligvis vilde blive rettet
mod 1ste Brigade, hvis Stilling syntes ham at frem
byde den bedste Lejlighed til et Foretagende, og han
anbefalede derfor i en Skrivelse af 23de August Over
commandoen særligt at have sin Opmærksomked hen
vendt paa den nævnte Brigades Sikkerhed. Ogsaa
Overcommandoen forekom Brigadens udstrakte Stilling
at være temmelig hazarderet, og den befalede derfor
under 26de Brigaden, af hvem den var bleven under
rettet om det gode Resultat af de foretagne Inonda
tionsarbejder, at den skulde indskrænke sig til en Be
sættelse af Overgangene ved Holm, Dyrvad og Måhl-
horst med de fornødne Observationsposter foran disse Madinoatiane..

Passe og en egenlig Forpostkjæde omtrent paa en' \ø~':t~i~:~dea

Linie fra Vindeby Nor over Westerthal til det Punkt,
hvor Inondationen mod Syd endnu afgav Sikkerhed;
det tilføjedes, at Capitain Hirsch af Hovedqvarterets
Stab var beordret til i den givne Anledning at con-
ferere med Brigaden og derefter at træffe saadanne
Bestemmelser, at den Opgave, som var stillet Briga-
den i sin dahavende Stilling, blev løst paa den mest
hensigtsmæssige Maade. Som Følge af denne Ordre
indtog Brigaden fra den 27de August KJ. 4 om Ef
termiddagen følgende Forpoststilling :

Holm besattes med l Compagni, hvis Hoveddtyrke
stod ved Slesvig Chausseen tæt bag Vandløbet med
mindre Poster tæt ved Slien og i Møllen, og som
havdefremskudt stærkere, staaendePatrouillertil Flekkeby
(om Dagen foran, om Natten bagved Noelsbækken) og
Gøteby, Patrouiller udsendtes over Gøteby til Hum
melfeld og over Flekkeby til Hummelfeld, Wolfskrug,
Gyby og Louisenlund.
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Dyrvad og Måblhorat besattes henholdsvis af 1/ 4

og 3/ 4 Compagni, der ved staaende Patrouiller holdt
Udkant-en af de S. for disse Steder liggende Skov
partier besattej om Natten bleve dog disse Patrouiller
dragne tilbage til i Nærheden af Overgangsstederne.
Patrouiller udsendtes til Hummelfeld, Elmhorst og
Østerby.

1 Compagni placeredes S. for Kokkendorf, et an
<let ]S. for Frohsein, og fra disse udsattes den egen
lige Forpostlinie, der strakte sig fra Østerbækkens
Dalstrog e. 1500 Alen S. for Kokkendorf over Froh
sein til Vindeby Nor j ved mindre, staaende Patrouiller
holdtes desuden de 2 smaa Skovpartier mellem Kok
kendorf og .Osterby samt Højderne S. for Westerthal
besatte, og Patrouiller udsendtes jevnligt henholdsvis
til -Østerby og Vindeby. Compagniet ved Frohsein var
beordret til i Tilfælde af et overlegent Angreb at
trække sig tilbage til Snap Mølle for derved at sikkre
Besætningen i Ekernførde for Angreb Nord fra.

Til Understøttelse for Forposterne stilledes endelig
~ Compagnier som Reservepiket ved Hedehusene N.
for Kokkendorf, hvor Brigadens Bivouak hidtil havde
været.

Da dette Sted, hvor man var i Færd med at op
føre Barakker og Bivouakstalde, laa saa nær Brigadens
Forpostlinie, at man maatte befrygte, at Tropperne
vilde kunne blive beskudte af Fjenden, forinden de
endnu havde kunnet samle sig under Vaaben, bestemte
Brigaden sig til at vælge en anden Bivouakstilling mel
lem Langsø og Kosel og der at lade opføre de for
nødne Barakker og Stalde. Foreløbigt indtog Brigaden
en intermediair Stilling med Infanteriet concentreret
i Kosel, Cavaleriet i Vesby og Batteriet i Mysunde,
fra den lste September dog i Kosel j Brigadens Stabs
-qvarter forlagdes til Kosel.
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Den Stilling, Brigaden saaledes havde indtaget,
bibeholdtes i det Væsenlige uforandret indtil den 6te
September, da Brigaden i Henhold til en Ordre fra
Overcommandoen, der, som senere nærmere skal om
tales, havde besluttet at inddrage saa mange Afdelin
ger som muligt til Hovedpositionen ved Dannevirke,
maatte dirigere 1ste Reserve - Batalllen til Slesvig
By og samtidigt 1ade Iste Escadron af 5te Dra
gon - Regiment afgaae til Regimentets Cantonnement
i Ny Bjerent; ved samme Lejlighed var Bri
gaden blevet mindet om den Hovedopgave, der
var stillet den, og det var blevet indskjærpet den
ved et overlegent Angreb ikke at indlade sig i
et saadant Engagement, at dens Retraite til My
sunde kunde blive tvivlsom. Af Hensyn til Land
skabet Svansens Afspærring ansaa Brigaden det for
nødvendigt i det Væsenlige at bibeholde den hidtil
havte Forpoststilling, men paa Grund af den stedfundne
Afgang i Styrken bestredes Forposttjenesten fra nu af
af 4: Compagnier, hvoraf 1 besatte Holm og Dyrvad,
1 placeredes ved Mllhlhorst og Kokkendorf, 1 ved
Frohsein med Repli ved Snap og 1 holdtes i Reserve
i den tidligere Bivouakstilling N. for Kokkendorf. For
at sikkre Besætningen i Ekernførde mod et Angreb i
Ryggen blev der givet Forposterne den Instrux, at de
ved et overlegent Angreb skulde trække sig tilbage,
Compagniet ved Frohsein til Snap, Compagniet ved
Mllhlhorst og Kokkendorf og det i Reserve staaende
Compagni Nord om Snap Sø, saa at Besætningen i
Ekernførde derved dækkedes ved 3 Compagnier, som
eventuelt skulde slutte sig til 4de Linie-Bataillon og
derhos tillige true Fjendens højre Flanke ved en Frem
rykning modMysunde ; det ved Holm ogDyrvad staaende
Compagni skulde derimod gaae tilbage over Skylbek

63



982

paa Mysunde. Af Brigadens Hovedstyrke bleve l Ba
taillon og 4 Kanoner af Batteriet Dinesen indqvar
terede i Kosel, medens l Bataillon og 2 af Batteriets
Kanoner, der vare bestemte til at anvendes i Emplace
mentet S. for Mysunde, henlagdes til denne By; Esca
dronen agtedes henlagt ved Kosel, hvor man var be
gyndt at opføre Stalde, men forblev foreløbigt i Vesby.
Da Halvbatteriet under Capitain Schau vedblivende
holdt de N. fol' Slien liggende Højder besatte, og der
saaledes ved ovennævnte Styrkes endelige ' Concentrering
ved Mysunde vilde haves 1O Kanoner til Raadighed,
et Antal, der ansaaes tilstrækkeligt fol' Forsvaret, bleve
2 af Batteriet Dinesens Kanoner dirigerede til Ekern
farde som Forstærkning af Besætningen der, til hvil
ken Brigaden endvidere dagligt afgav 1/ 2 Deling Dra
goner.

Endnu samme Dag, Brigaden traf nys nævnte
Anordninger, modtog den gjennem 2den Division en ny
Ordre fra Overcommandoen. som vi ogsaa senere skulle
komme tilbage til, og hvorved det paalagdes Brigaden
i Tilfælde af, at et Hovedangreb skete paa Stillingen
ved Slesvig, hvorom Underretning vilde blive givet ved
det bestemte Bavnesignal (2 Blus), da hurtigst muligt
at dirigere 2 af sine Batailloner og Batteriet Dine
sen over l\1ysunde til Gottorp og med l Bataillon og
4 Kanoner forsvare Overgangen ved Mysunde. Det
blev derhos betydet Brigaden, at den, naar den gik
tilbage til Mysunde, om muligt skulde tage de 2 til
Ekernførde detacherede Kanoner med sig derhen; kunde
dette ikke skee uden Fare for at miste Skytset, da
skulde de 2 Piecer forblive ved 4de Linie-Bataillon,
del' beordredes til ikke at forlade Ekernførde, før Op
holdet der maatte ansees for farligt truet, eller Armeen
var bleven nødsaget til at opgive sin Stilling ved
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Slesvig, i hvilket Tilfælde Besætningen skulde trække
sig tilbage til Kappet Som Følge af nævnte Ordre
indtraadte den Forandring i Forposternes Stilling,
at , medens l Compagni som tidligere besatte
Holm og Dyrvad, placeredes 1/2 Compagni ved Mohl
horst, l Compagni foran Kokkendorf og ved Froh
sein og 11

/ 2 Compagni i den tidligere Bivouak
stilling N. for Kokkendorf, ligesom det blev bestemt,
at de 3 Compagnier istedetfor eventuelt at gaae til
bage til Egnen om Snap og søge Forbindelse med
Ekernførdes Besætning skulde tage Retraiten paa My
sunde. For det Tilfælde, at Fjenden skulde rette et
alvorligere Angreb paa Brigadens Stilling og søge at
trænge frem mod Mysunde, havde.Oberst Krabbe truffet
nedenstaaende Disposition, med hvis Bestemmelser
han havde søgt at gjøre Tropperne fortrolige ved
oftere at lade dem foretage dertil sigtende Øvelser.

NaarForposterne bIeve tvungne til Retraite, skuldeDlIPooltloD for

Besætningen ved Holm gaae tilbage paa Skylbek, hvorcv;:~::J:D<;;i1.

den skulde optages af den derhen fra Vesby dirigerede bag;Y~~I~~e .tll

Escadron og i Forening med denne trække sig videre
tilbage ad Vejen Vest om Langsø mod Mysunde ; den
øvrige Del af Forposterne skulde under Retraiten ef-
terliaanden samle sig og gaao tilbage Vest om Bulsø
ad den der anlagte Colonnevej. Den til Kosel hen-
lagte Styrke skulde med 3 Compagnier, hvoraf det
ene i Reserve, og :? Kanoner besætte Plateauet mel-
lem Langsø og Kosel Aaens Oversvømmelse, hvilken
Stilling var bleven forstærket ved Anbringelse af nogle
Løbegrave, medens l Compagni og 2 Kanoner skulde
rykke frem ad Colonnevejen henimod Bulaø for at op-
tage de retirerende Forpostcompagnier og derefter i
Forening mild disse trække sig gjennem den nævnte
Stilling til Stillingen foran MYBunde. Naar disse Stil-

63*
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Unger efterhaanden havde maattet opgives, skulde Re
traiten fortsættes til Stillingen ved selve Mysunde, der
imidlertid vilde være bleven besat med 3 ·Compagnier
af den der henlagte Bataillon j dennes fjerde Compagni,
der var bestemt til at besætte Brohovedet, skulde om
fornødent først rykke frem i Forening med de 2 ved
Mysunde værende Kanoner til Understøttelse af den
fra Skylbek retirerende Styrke.

For at sikkre Brigadens Forpoststilling yder
ligere, end der allerede var skeet ved den tilvejebragte
lnondation af -Østerbækken, blev der af Ingenieurde
lingen under Capitain Thulstrup i Tiden indtil den 11te
September foretaget endel Arbejder, som i det Væ-

YderIIIlere Ar'senlige vare følgende:beJdor til Slk.
krlnll ar For. Foran Holm var Noelsbækken bleven opstemmet,
P08tstl Ulnllen. •

saa at den kun med Vanskelighed kunde passeres ne-
denfor Hummelfeld, og navnlig var der paa Stræk
ningen mellem Chausseen og Gøteby derved fremstaaet
en mindre Oversvømmelse, der afgav en god Flanke
dækning for de til sidstnævnte Sted fremsendte Sik
kringsdele. Tæt foran Chausseebroen ved Holm var
opkastet et Brystværn af Normalprofil medForhug opad
Contreescarpen og dækket i Flankerne ved Forsvars
palissaderinger j c. 200 Alen foran Broen var Chaus
seen bleven gjennemgravet i 12 Fods Brede og 6 Fods
Dybde, og Jorden bortkjørt, Vejene fra Gøteby til
Holm vare blevne spærrede ved Forhug, ligeledes den
derværende Stenbro over -Østerbækken, og Communica
tionen skete over Slusebroen ved Møllen, der var ind
rettet til hurtigt at kunne afbrydes. Et tæt bag Broen
liggende Hus var blevet ereneleret og sat i Forbindelse
med Løbegrave, der vare opkastede langs Vandløbet
lige ned til Slien og saaledes forbundne, at Mandska
bet overalt kunde komme dækket tilbage. - Ved Dyr-
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vad var Broen bleven afbrudt, og Forhug anbragt bag
ved og i Vadestederne ved Siden. Løbegrave vare
anlagte bag Vandløbet fra c. 400 Alen N. V. for
Dyrvad til forbi MOhlborst, ved hvilket Sted Brodækket
var løsnet til Afbrydning; foran MOhlhorst var der
anbragt et Forhug, og her var ligeledes opkastet et
Par Løbegrave, der imidlertid domineredes fra de om
liggende Højder og ikke vilde kunne holdes i længere
Tid. - Paa det Sted, hvor Vejen fra Kokkendorf til
-Østerby skjæres af det fra Egnen om Westerthal kom
mende Vandløb, var der foretaget en 12 Fod bred og
6 Fod dyb Gjennemgravning af Vejen, Jorden var
transporteret bort, og Vandløbet ledet igjennem Gra
ven. - Endelig var der blevet anbragt Forhug paa
et Par Steder af Vejen fra -Østerby .til Vindeby, lige
ledes paa Vejen berfra til Frohsein, S. for hvilket Sted
der endvidere var blevet foretaget endel Sløjfninger af
Hegn.

En væsenlig Støtte for vor Hærs venstre FløjSø.t~ken ved

afgav, som allerede berørt, Marinen. Ved EkernførdeEkerocØsrdue os
paQ, eD.

vare henlagte under Commando af Capitain Polder Fre-
gatten Thetis, afvexlende enten Dampskibet Holger
Danske eller Hekla samt 4 Kanonchalouper, hvoraf 2
ved den nordlige og 2 ved den sydlige Del af Byen.
Paa Slien ved og nedenfor Kappel vare stationerede 4
Kanonjoller under Commando af Lieutenant A. Krie
ger; ved Skrivelse af 7de September havde imidlertid
Commandeurcapitain Bille underrettet Søofficeren i
Hovedqvarteret om, at Lieutenant Krieger var beordret
til, saasnart Overcommandoen maatte ønske det, at
afgaae med 3 af disse Joller til Mysunde, hvorimod
den fjerde skulde forblive ved Kappel for i Forening
med l Kanonchaloup, som i saa Fald vilde blive bid
kaldt fra Ekernførde, at bevogte dette Punkt med der-
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værende Bro. De Dispositioner, der fra Armeens Side
vare blevne trufne for at sikkre sig Besiddelsen af
Ekernførde, forekom Commandeurcapitain Bille kun li
det svarende til den store Vigtighed, Bibeholdelsen af
dette Punkt havde ikke alene for Marinen, som der
fandt en ypperlig Havn for Escadren og et ud
mærket Tilholdssted for Kanonbaadene, men ogsaa
for de maritime Tilførsler, og han troede derfor i en
Skrivelse af 8de September at burde henlede Over
commandoens Opmærksomhed paa disse Forhold og
fra sit Standpunkt indtrængende at maatte andrage
paa, at Ekernførde blev holdt saa længe som muligt.
Samtidigt udtalte han dog, at han fuldtvel erkjendte,
at overvejende, højere Hensyn maatte kunne bestemme
Overcommandoen til desuagtet at lægge mindre Vægt
paa Ekernførdes Besiddelse, og at han for dette Til
fælde havde tillagt Capitain Polder en særlig Ordre.
Denne Ordre var saalydende:

»Dersom Major Neergaard med sin Styrke paa
Grund af Fjendens Manoeuvrer eller ifølge højere Ordre
forlader Ekernførde, forbliver Capitain Falkenberg med
sine 140 Mand *) i Land, besætter Højderne omkring
Byen med enkelte Poster og holder iøvrigt Byen be
sat, saa godt han formaaer.

Naar dette Tilfælde indtræder, skulle Kanon baa
dene besætte Vagten omkring Gefion med passende
Reduction i Skildvagternes Antal.

Angribes Byen, og Fjenden trænger paa, trækker
Capitain Falkenberg sig tilbage paa Skibene, hvor han

*) Denne Styrke hørte , som tidligere omtalt, til Krigsskibe
nes Soldatesque, der tillige holdt Geflon bevogtet.
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optages, og Byen beskydes da og ødelægges, og kan da
intet Hensyn til Gefions Neutralitet forhindre at be
skyde Fjenden paa fordelagtigste Maade.

Skibene forlade ikke Stationen ved Ekernførde, før
de nødes dertil, men søge at gjøre Fjenden alt det Af
bræk, de formaae.

Naar De fra Capitain Dirckinck *) ved Hoved
qvarteret erholder Underretning om, at Premierlieute
nant Krieger med 3 Kanonjoller er kaldet fra Kappel
til Mysunde, beordrer De en Kanonchaloup til uophol
deligt at gaae til Kappel for at bevogte Broen der i
Forening med l Kanonjolle af Premierlieutenant Krie
gers Division, som er forbleven der. Fra denne Kanon
-ehaloup kan Patrouillefartøj udsendes om Natten til
Maesholm, naar det ansees fornødent.

For det Tilfælde, at Capitain Falkenberg bliver
.alene tilbage i Ekernførde med sin underhavende
Styrke, henledes Hr. Oapitainens Opmærksomhed paa
Nødvendigheden af at bortføre eller tilintetgjøre de
mange Fartøjer, som nu findes paa Nordsiden af Havne
løbet.•

Dampskibet Ejderen for Ekernførde den 7de Sep-
tember 1850. .

Steen Bille.

Paa den fjendlige Side var, som allerede antydet,
"Tanken om at holde Stillingen bag Sorgen og mellem

*) Capitain Dirckinck - Holmfeld havde dcn Blte August
overtaget Posten som Marineofficer ved Hovedqvarteret
istedetfor Capitainlieutenant C. N. Wulff, der skulde
overtage Commandoen over den til Vcstindien bestemte
Brig Mereunns.
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Den IjendUlle Bisten- og Wittensee selv mod et alvorligt Angreb
B:r~~~D~1lb:'~l.efterhaanden traadt stærkere og stærkere frem; man
lem Blaten- ollvar begyndt at forstærke Stillingen ved Anlæg af forWlllonleo; -
TroppelordeUn'tificatoriske Værker, og den Troppestyrke, man paa-

gOD denled•.
regnede at anvende ved Stillingens Forsvar, var efter-
baanden bleven betydeligt for.oget. Den l4de August
overgik saaledes 2den Bataillon fra 1ste Halvbrigade til
Avantgarde-Brigaden, der nu aItsaa erholdt en Styrke
af 5 Batailloner; nogle Dage senere blev Avantgarde
Brigaden endvidere forstærket med det af Reservear
tilleriet afgivne 6 Pds. Batteri Nr. 4, ligesom ogsaa
det Commando af lste Bataillon, der var stationeret i
Ervde, retournerede til Bataillonen. Den lSde maatte
Iste Halvbrigade opgive Borgsted og Schirnau for at
give Plads for 2den Halvbrigade, hvis Stab tilligemed
l Sde Bataillon forlagdes fra Rendsborg til Borgsted,
medens Schirnau belagdes af den disponible Afdeling
af 5te Jægercorps, hvem en til Steinrade henlagt 1/2

Escadron attacheredes; 15de Bataillon kom til Karls
hiitte. Den 20de blev lste Halvbrigades Stab med
3die Bataillon og 6 Pds. Batteri Nr. l forlagt til
Biinstorf, der opgaves af Avantgarde-Brigaden, og 4de
Bataillon henlagt i Teltlejr tæt ved Byen; Escadronen
forblev i Lehmbek. Samme Dag disloceredes Avant
garde-Brigaden paa følgende Maade:

Staben . . . . . . . . Bunge;
2den Bataillon . . Duvensted og Stentenmiihle;

l2te do. . Bivouak ved Neu Duvensted ;
lste do. . Bunge;
2det Jægercorps. . Bunge;
3die do. . . . Bivouak ved Bistensee;

12 Pds, Batteri Nr. 1*) Neu Duvensted ;

*) Dette Batteri havde den lBtle August afløst 12 Pds,
Batteri Nr. a, der afgik til Reserveartilleriet.
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6 Pds. Batteri Nr. 4 . Bunge;
1 Escadron .....• Duvensted ;
1 do. .....• Bivouak ved Bunge.

Avantgarde-Brigadens yderste Forposter stade fra
benimod Krummenort, hvor Forbindelsen holdtes med
10de Batalllona Forposter, langs Sorgen til henimod
Stentenmiihle, derfra Nord om dette Punkt over Sko
vene om Friedrichshof, Ahlefeld, Bistensee, Nord om
Frenrade til Wittensee. Det var paslagt Forposterne
hyppigt saavel om Dagen som om Natten at sende
Patrouiller frem til de foranliggende Byer, saaledes til
Ramstorf, Brekendorf, Aschepel, Damdorf og Gosefeld,
og Avantgarde - Brigadens Commandeur lod sig det
være magtpaaliggende at holde sine Tropper i stadig
Virksomhed og ved talrige Recognosceringer, Allarme
ringer eller forsøgte Overfald at forurolige vore For
poster. Forposttjenesten paa højre Fløj i Terrainet
mellem Wittensee og Ejq.eren overtoges navnlig af Af
delingen af 5te Jægercorps med den samme attache
rede 1/ 2 Escadron, hvilken sidste om Dagen holdt Sehe
sted besat med en Feltvagt, hvorfra der patrouilleredes
over Holtsee til Lehmsiek i om Natten gik Cavaleriet
tilbage til Schirnau. De Detachements I som Avant
garde-Brigaden havde afgivet til Bevogtning af Over
gangene ved Kluvensiek og KOnigsfOrde vare den 18de
blevne afløste af 2den Brigade, men fra den 26de Au
gust overtog 5te Jægercorps, hvis ene hidtil til St.
Annen detacherede Compagni alter var stødt til Corp
set, tillige Bevogtningen af disse Overgange, til hvilke
dog 2den Brigade fremdeles afgav de fornødne Cava
leriposter; Overgangene ved Landwehr, Levensau, Knoop
og Holtenau bevogtedes som hidtil af det til Kiel hen
lagte Compagni af 5te Jægereorps. Sidstnævnte Dag
befaledes endvidere l3de og 15de Bataillon af 2den
Halvbrigade henlagte i Teltlejr i Nærheden af Bunge
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og det til Reserveartilleriet henhørende 12 Pds. Bat
teri Nr. 2 at afgaae til Borgsted, medens de dispo
nible 4 Kanoner af det 3 Pds. Batteri afgaves til
Avantgarde-Brigaden og henlagdes til Duvensted. 
Efter Avantgarde-Brigadens Forlæggelse fra Egnen ved
Sehested var Landskabet Dll.nischwold søgt sikkret alene
ved talrige, fra Frederiksort og de forskjellige Kanal
overgange fremsendte Patrouillor; for hurtigt at skaffe
Underretning om mulige Troppebevægelser fra vor Side
i denne Egn samt om voro Skibes Bevægelser var der
desuden, som vi have seet, ved Foranstaltning af en
Bygningsinspecteur Callsen i Gottorf blevet oprettet en
Signalstation og i Forbindelse dermed mindre Statio
ner, ligeledes betjente af civile Folk, ved Holtsee,
Hohenlied, Griiner Jæger og Askov samt Noel'. -On
sket om at gjere Egnen mellem Wittensee og Gettorf
usikker for vore fra Ekernførde hyppigt udsendte Com
mandoer og PatrouilIer og at forhindre de Udskrivnin
ger navnlig af Halm, som fra vor Side foretoges i Eg
nen S. for Ekernførde, bevægede Oberst Gerhardt til

FjendlllltBtrejc·den 20ae August at danne og dirigere et Strejfcorps
COrpB I Dåniach-

wold. til denne Egn. Corpset, der bestod af 100 Mand dels
af 2det Jægercorps, dels af 1ste Bataillon samt 1/2 De
ling Dragoner, stilledes under Commando af Lieutenant
Nitzsch af 2det Jægercorps og erholdt Ordre til aldrig
at blive længer end nogle Timer paa samme Sted, at
tilføje vore Tropper den størst mulige Skade og at ind
hente Efterretninger om deres Styrke og Stilling. Ind
til den 12te September forblev Corpset i denne Egn,
hvor det samvirkede med de Patrouiller og Comman
doer, som ogsaa fra 5te Jægercorps oftere fremsendtes
mod Ekornførde. Hyppige Sammenstød fandt Sted
med vore Patrouiller, men paa Grund af disses for
sigtige Fremgang lykkedes det kun undtagelsesvis at
tilføje dem noget Tab. Imidlertid bevirkede dog Fjen-
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dens Færden i denne Egn, at Besætningen i Ekern
førde ikke længer lod sine Patrouiller gaae frem ud
over Linien Friedensthai , Gosefeld, Hoffnungsthal og
Altenhof.

De fortificatoriske Arbejder, der bleve foretagne Fortlflcatorilke
til Forstærkning af Avantgarde-Brigadens Stilling, ogB.;;;te~~e":li~r.
til hvilke Arbejdsstyrken afgaves saavel af denne Af- Itærlming.
deling som af Is te og 2den Halvbrigade, bleve i det
Væsenlige fuldendte i Begyndelsen af SeRtember og
vare følgende *): Imellem Bistensee og Wittensee N.
for Bunge opførtes 3 større! stærkt profilerede, med
Palissaderinger forsynede, lukkede Skandser, hvoraf
den største laa .0'., de 2 andre V. for Ekernførde
Chaussee; Hegnene foran Skandserne vare sløjfede ind-
til Kanonskuds Afstand, og i Mellemrummene vare
Løbegrave opkastede. For at vanskeliggiøre Adgangen
til Stillingen mellem Søerne fra den nordvestlige Side
var der ved at opdæmme det Vandløb, som Nord fra
løber ud i Bistensee, blevet tilvejebragt en ikke ube-
tydelig Oversvømmelse. 3 lignende Skandser anlagdes
paa Strækningen mellem Bistensee og Stentenmiihle,
nemlig 1. nogle hundrede Alen N. for sidstnævnte Punkt,
de 2 andre S. for Sorgen i Nærheden af de dervæ-
rende Overgange; paa forskjellige dertil egnede Steder
var der endvidere opkastet mindre Brystværn for In-
fanteri, og Overgangen ved Møllen var dækket ved en
Forsvarspalissadering. En fjerde Skandse blev, dog
først noget senere, opført tæt S. for Bistensee paa et
Punkt, hvorfra Terrainet nærmest V. for Søen fuld-
stændigt kunde bestryges. Skandserne vare oprinde-
ligt kun paatænkte armerede med Feltskyts, men senere
hen erholdt de en fast Armering af 2 Kanoner i hver

*) See medfølgende Oversigtskaart.
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Skandse, idet der til den Ende fra Rendsborg afgaves
10 svære 12 Pds. og 4 6 Pds. Kanoner. Avant
garde-Brigadens venstre Flej vedDuvensted var allerede
saa godt som sikkret ved Sorgen med dens oversvøm
mede, sumpige Bredder; for yderligere Sikkerheds Skyld
blev der dog opført en mindre Skandse, bestemt for 2
Kanoner og noget Infanteri, i Nærheden af det Sted,
hvor Vejen fra Duvensted til Oxlev passerede Sorgen.
og hvor Broen var bleven afbrudt.

'I'ilvenstre fol' Avantgarde-Brigaden paa Stræknin
gen indtil noget V. for Sorgbriick skulde Forsvaret af
Sorglinien overtages af 3die Brigade, der var henlagt
i og N. for Rendsborg og med 10de Bataillon holdt
denne Del af Sorglinien besat med Feltvagter frem
skudte til Feldscheide og Heidbunge, Ogsaa her val'
der, som allerede omtalt, blevet anlagt nogle Skytsem
placements og Brystværn for Infanteri, men senere hen
bleve disse Arbejder betydeligt udvidede, saa at Ildli
nien af de der anlagte Forskandsninger hen paa Efter
aaret havde en Udstrækning af over 1600 Alen. For
skandsningerne vare i det Væsenlige følgende: Ved
Sorgbriick, hvor Broen var bleven retableret, anbragtes
paa den nordlige Side af Sorgen .ø. for Vejen en Re
doute samt et Brystværn herfra til Sorgen i foran selve
Broen var anbragt enForsvarspalissadering og etBryst
værn tvers over Vejen, og paa den vestlige Side af
denne et længere Brystværn i Forbindelse med en no
get fremskudt Fleche; paa den sydlige Bred af Sorgen
var der anlagt enRedoute og et Emplacement forArtilleri.
Sorgwold var dækket ved 2 Redouter, forbundne med
et noget over 200 Alen langt Brystværn, samt ved
2 .ø. for disse liggende, mindre Fiecher. .

Pas Strækningen V. for Sorgbrilck, hvis Bevogt
ning, som vi have seet, var overdragen Reservecavale
riet og den det underlagte Afdeling af 4de Jægercorps..
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vare ingen væsenligeBefæstningsanlæg blevne ansete nød
vendige, da Sorgen der efter den stedfundne Opstem
ning havde erholdt en betydelig Dybde, og dens Bred
der paa flere Steder i større Udstrækning vare blevne
oversvømmede j man havde derfor indskrænket sig til
at opkaste nogle mindre Brystværn ved Vadestedet ved
Tetenhusen. For end mere at vanskeliggjøre et An
greb paa denne Del af Stillingen blev hen paa Efter
aaret Binnenbæk opstemmet, saa at der ved Friedrichs
wiese tilvejebragtes en Oversvømmelse.

Vesterpaa holdtes endnu i Begyndelsen af Sep- D te vel arpaa
tember Ervde Afsnittet besat af 1ste Jægercorps under detacherede,

C
. , d 'l fjendlille Trop-

apitain Lutgen *) med det Corpset attachere e Arti - perj - dere.

leri og Cavaleri. 2det Compagni, de 4 3 Pds, Ka- l'ontæknlnll.

noner og l Deling Cavaleri .vare henlagte til Ervde,
3die Compagni til Sandschleuse med fremskudte De
tachements ved Johannisberg, Alt Bennebek og Ftinf-
muhlen , medens 4de Compagni, der havde Forposter
ved Suder- ogNorderstapel samt Langenhorn (paa hol-
stensk Gebet), laa i Hyttelejr ved Stensluse, hvor en
Forskandsning var bleven anlagt og monteret med de
2 6 Pds. Kanoner j Corpsets l ste Compagni med 1
Deling Cavaleri var fordelt til Bevogtning af den syd-
lige Ejder Bred paa hele Strækningen fra Schillpersiel
over St. Annen og Osterfeld til .ø, for Ostermoor.
l!'orskjellige indløbne Efterretninger, navnlig ogsaa om,
at et Antal Baade vare førte fra Frederikstad til Schwab-
sted, lode General Willisen befrygte, at der fra vor
Side tilsigtedes en Besættelse af Stapelholms vestlige
Afsnit, og han besluttede derfor at sende Tropper frem

*) Oommaudoeu over Corpset var den 3Ite August midler
tidigt bleven overdraget Capitain Liitgen , der den 3die
October blev forfremmet til l\Iajor og definitivt ansat
som Commandeur for Oorpset,
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til Besættelse af dette Afsnit og samtidigt lade foretage
en Recognoscering henimod Frederikstad, Schwabsted og
Wolde. Udførelsen af Recognosceringen, der blev fast
sat til den Ste September om Morgenen, blev over
draget til Commandeuren for 4de Halvbrigade. Oberst
lieutenant Grotthuss, der den 4de indtraf i Ervde med
9de og 11 te Bataillon samt 4 Kanoner af det til Ah
rensted henlagte 6 Pds, Batteri Nr. 2; førstnævnteBa
taillon var afgaaet med Dampskib fra Rendsborg til
Delve. Af Iste Jægercorps stode Lste, 3die og 4de
Compagni til Raadighed, idet de 2 førstnævnte Com
pngnier vare blevne afløste i deres Stillinger S. for
Ejderen og ved Sandsohleuse af 2det Compagni. Re
servecavaleriet var blevet beordret til den 4de at diri
gere et af de i Hohn stanende Compagnier af 4de Jæ
gercorps til Meggerdorf, hvorfra det den f.olgende Dag
skulde gaae frem til Bergenhusen for i fornødent Fald
at optage et Compagni af IsteJægercorps, som Oberst
lieutenant Grotthuss var beordret til at sende frem
mod Wolde.

Den 5te September tidligt om Morgenen rykkede
l ste og 4de Compagni af lste Jægercorps samt Ca
valeridelingen frem over Sliderstapel til Seeth og Drage,
medens Oberstlieutenant Grotthuss lod 9de og Ilte
Bataillon og de 4 6 Pds. Kanoner tage Stilling som
Reserve paa Højdedraget mellem Slider- og Nordersta
pel. Smaa Jægerafdelinger sendtes frem til Fedders
hof, tæt V. for Seeth og i nordlig Retning mod Schwab
sted, og der blev ved denne Lejlighed vexlet nogle
Skud ved Chausseen med de yderste Forposter fraFre
derikstad. Oberst v. d. Tann, del' var tilstede under
Recognosceringen, fik Lejlighed til at overbevise sig om
vore Befæstningsarbejders Fremgang ved Frederikstad,
men hverken der eller ved Schwabsted syntes Noget
somhelst at tyde paa en forestaaende Fremrykning af
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vore Tropper; det samme var Tilfældet ved Woldet

hvorhen 1ste Jægercorps's 3die Compagni var blevet
dirigeret. Efter endt Recognoscering retournerede
endnu samme Dag Oberstlieutenant Grolthuss med 9de
Bataillon til Bendsborg, ligeledes det 6 Pds. Halvbat
teri til Ahrensted, hvorimod 11te Bataillon forblev i
ilet Stapelbolmske, hvor denne Bataillons Commandeur,
Major Cramm, overtog Befalingen som Højstcomman
derende. Tropperne dersteds bleve nu dislocerede paa føl
gende Maade: 4de Compagni af lste Jægercorps forblev
i Siiderstapel og havde om Dagen Feltvagter i Seeth
og Drage samt en staaende Patrouille ved Feddershofj
om Natten blev nævnte Patrouille inddraget, og Felt
vagterne trukne tilbage til Vindmøllerne N. for Siider
stapel, medens der dog i Seeth og Drage forblev staa
ende mindre Patrouiller. Corpsets 1ste Compagni
henlagdes til Norderstapel for at tjene som Repli og
forat iagttageTrenen, medens 3dieCompagni besatteWolde
ogBergenhusen ogudsatteFeltvagterog staaende Patrouil
ler til Observation af Tilgangene fraBiinge, Børm Kog og
Meggerkog. 2det Compagni endelig forblev i sin Opstil
tingpaadensydligeEjderBredogvedSandscbleuse med Felt
vagterpaaDæmningen ved Meggerdorf ogved Johannisberg.
Af 11 te Bataillon henlagdes 3die Compagni til Nor
derstapel for at anvendes som Arbejdscommando ved
Opførelsen af en ' større Redoute, som efter General
Willisens Befaling skulde anlægges paa en dominerende
H.øjde S. for Norderstapel; Iste Compagni belagde
Hyttelejren ved Stensluse, og 2det og 4de Compagni
kom til Ervde, hvor det 3 Pds, Halvbatteri ligeledes
forblev; fra Ervde udstilledes mindre Vagter ved Tielen
og Bargen til Bevogtning af de derværendo Færger
samt ved Delve, hvor Artilleriets Ammunitionsvogne
vare stationerede, ligesom der ogsaa dagligt afgaves et
Arbejdscomm:mdo af de der henlagte Compagnier til
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Sandschleuse, hvor der anlagdes nogle Brystværn for
Infanteri. Lignende, lettere Forskandsninger vare alle
rede blevne eller bleve i den nærmest pasfølgende Tid
anbragte paa Højderne V. og N. for Suderstapel
samt paa Dæmningerne ved Biinge, Bergenhusen og Meg
gerdorf.

Den slesvig-holstenske Hærs afventende Holdning
og den danske Overcommandos med Bestemthed fast
holdte Beslutning om, indtil gunstigere Conjuncturer
indtraadte, at indskrænke sig til en Besættelse af Her
tugd.ommet Slesvig i den storst mulige Udstrækning
og ikke ved nogen hazarderet Bevægelse af Hæren at
udsætte sig for at miste de opnaaede Fordele havde i
sine Følger fremkaldt en Situation, der maatte være
yderst pinlig for Statholderskabet og det Land, det
styrede. Hertugdømmet Slesvig, Kampens væsenlige
Gjenstand, havde for den allerstørste Del maattet over
lades i Modstanderons Hænder, det derved foranledigede,
betydelige Tab af Indkomster medførte finantsielle Van
skeligheder, og den paafulgte fuldstændige Stagnation af
Operationerne kunde ikkeAndet end nedtrykke Stem
ningen saavel i Befolkningen som i Hæren, der tilmed
paa den Tid truedes af en ny Fare, idet Cholera op
traadte i Rendsborg og Omegn og krævede ikke faa
Offere*). Dertil kom, at de politiske Forhold stillede

*) I Begyndelsen af October maatte Oholernen betragtes
SOIll ophørt. Antallet af Døde i Hæren som Følge af
denne Sygdom angives, dog vistnok for lavt, til 7 Office
rer og 189 Underofficerer og Menige. - Det skal be
mærkes, at den danske Overcommando for om muligt at
forebygge Choleras Indtrængen i den af vore Tropper
besatte Del af Landet ved Dagsbefaling af 28de August
paulagde Forposterne i Udstrækning af hele Armeens
Linie strængt at forbyde al Communication med den af
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sig mere og mere ugunstigt, idet Fredstractatens saa
længe forhalede Ratification af de tydske Stater nu
syntes at være forestaaende, og den Tid kunde befryg
tes ikke mere at være fjern, hvor det vilde lykkes den
danske Regjerings Bestræbelser at faae Tydskland til
at opfylde Tractatens Bestemmelse med Hensyn til
Gjenoprettelsen af Ordenen i Holsten. Under disse
Omstændigheder maatte det fremfor Alt være Stat
holderskabet magtpaaliggende ved Armeens Hjælp og
en energisk Anstrængeise at søge at tilkjæmpe sig en
heldigere Stilling og ved en mulig Sejr at indvirke
gunstigt paa Underhandlingerne. Betænkelighederne
ved at tage Offensiven mod den i sine Forskandsninger
staaende Modstander syntes at maatte vige ligeoverfor
-Øjeblikkets bydende Krav, og man hengav sig saameget
mere til Haabet om et heldigt Udfald af en Offensive,
som man vidste, at den danske Hær ikke havde er
holdt nogen væsenlig Forstærkning siden Isted Slaget
{)g tilmed var fordelt paa en lang Linie, medens den
egne Hær ikke alene var bleven .forstærket i numerisk
Henseende, men ogsaa maatte antages at have vundet
meget i Kampdygtighed*). De af Statholderskabet i

Fjenden besatte Egn og fremtidigt at afvise saavel De
serteurer som de fra Fjendens Lejr tilbagevendende
Ægtbønder. Da det Tilfælde imidlertid indtraf, at flere
af disse sidste uanholdte passerede gjennem Perpost
linien, bleve disse Individer transporterede til Gammel
lund, der benyttedes som Contumatsanstalt, og hvor de
maatte opholde sig i et Tidsrum af 5 Dage under behø
rig Bevogtning.

"*) I 'Virkeligheden talte den danske active Armee i Begyn
delsen af September c. 35,609 Combattanter foruden de
længere bag Fronten staaende, mindre Afdelinger. Den
slesvig-holstenske Armee havde paa samme Tid foruden
Besætningstropperne en Frontstyrke af noget over 27,500
Combattanter.

64
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saa Henseende stillede Forlangender til Hæren mødte
StatholdenkG.imidlertid Modstand hos General Willisen, der endnu
:.e: :~t;:~~ stedse ansaa det for rettest, at Hæren i sin faste Stil-
."lve;F- e: ling afventede Modstanderens videre Skridt, og ikke...øne ore..a-

gende beBloUeBtroede at en Offensive for Tiden lod sig udføre medmod vor Hære '
veoBtre møl Udsigt til et heldigt Resultat. Generalen var over-

hovedet mere og mere bleven gjennemtrængt af den
Overbevisning, at det slesvig-holstenske Stridsspørgs
maal udelukkende vilde blive afgjort af Stormagterne,
samt at dets Afgjørelse ingenlunde vilde falde i selve
Hertugdømmerne, og han ansaa det saameget mere
uforsvarligt at sætte Tusinder af Menneskeliv paa Spil,
naar ikke et bestemt, opnaaeligt Maal og Vejen dertil
tydeligt kunde paavises. Den saaledes herskende Di
vergents i Anskuelser truede med at fremkalde et Brud,
der vilde have General Willisens Afgang fra Overcom
mandoen til Følge, og Forholdet var blevet end mere
spændt, da det ikke var blevet ubekjendt for Stathol
derskabet, at en i Hamburger Cerrespondenten af 29de
August indrykket anonym årtikel"), der gjorde sig til
Talsmand for de afGeneralWillisen forfægtede ånskuel
ser, ogsaa var affattet og indsendt af ham. Det kom
dog til en Forstaaelse, idet General Willisen bojede
sig for Statholderskabets Villie med Hensyn til en Of
fensive og tillige maatte indvillige i, at Souschefen,
Major Wyneken, i hvem man saa en bestemt Mod
stander af den ønskede, energiske Optræden af Hæren,
udtraadte af Btaben'"), I et derefter den 7de Septem-

*) Denne Artikel, der vil fiudes gjengiveu under Bilag 5,
V'U ' iøvrigt nærmest foranledigt-t ved, at Generalen kort
forinden havde erholdt flere Breve fra Privatpersoner,
der indtrængende opfordrede ham til ouergisk Handling.

**) Major Wynekcn, der ikke vilde modtage den ham til
budte Commande over en Batuillon, erholdt efter endnu
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ber om Eftermiddagen hos Statholder Beseler afholdt
Krigsraad, hvorved foruden den commanderende Gene
ral og Stabschefen samtlige Brigadecommandeurer vare
mødte, bleve forskjellige Spergsmaal med Hensyn til
en Offensive nærmere drøftede, og i Overensstemmelse
med Krigsraadets Anskuelser besluttede endelig General
Willisen, at et større Foretagende skulde udføres mod
vor Hærs venstre Fløj, der endnu stedse antoges med
sin Hovedstyrke at ville optage Kampen i Stillingen
ved Kokkendorf. Generalen haabede derved ikke alene
at tilføje vor derværende Styrke et alvorligere 'I'ab og
ved en lykkelig Fægtning at hæve Stemningen hos
sine egne Tropper, men det var tillige hans Tanke,
at han ved en saadan Fremrykning af en større Del
af Hæren og ved at lade den dvæle nogen Tid foran sin
befæstede Stilling muligen vilde kunne lokke den danske
Hovedstyrke ved Slesvig frem fra sine Forskandsninger
og bevæge den til en Offensive, hvorved Rollerne alt
saa vilde blive ombyttede. Nogle den Sde September
ifølge den danske Overcommandos Befaling foretagne
Recognosceringer dels fra Hovedstyrken ved Slesvig over
Brekendorf mod Oxlev, Ahlefeld ogAschepel samt over
Klein Bennebek mod Alt Bennebek og Benn Kog, dels
fra Frederikstad mod Stidør- og Norderstapel, der
kunde tyde paa et muligt forestaaende Angreb, og
hvoraf den sidstnævnte gav Anledning til en alvorligere,
for de slesvig-holstenske Vaaben levrigt heldig Fægt
ning, synes ikke at have været uden Indflydelse paa,
at det bestemte Foretagende udsattes nogle Dage og
først kom til Udførelse den 12te September.

at have bivaanet Fægtningen ved Mysunde den 15de
September ifølge derom indgiven Ansøgning sin Afskell
fra Hæren; i hans Sted ansattes som Souschef den tid
ligere Stabschef ved Avantgarde-Brigltllen, Major Stut
terheim.

64*
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Inden vi gaae videre i Skildringen af disse Begi
venheder, maa vi imidlertid atter vende os til den
danske Overcommando.

Forhandlinger' Under 19de August havde Krigsministeren til
mellem Krl".. d d l . B kl l T'minlateren og Overcomman oen u ta t SID e age se over, at .ønmng
~o"e~rc:''::~~~.ikke fra først af val' bleven fast besat med en tilstræk
·~o~e~~~ra- kelig Styrke af Infanteri og Cavaleri med et Par Ka-

noner, hvorved den stedfundne Bortsnappelse af Natu
ralier fra Insurgenternes Side ikke vilde have kunnet
finde Sted, og tillige ivret mod alle smaa Detacherin
ger og enhver Fremsendelse af svage Patrouiller, der
ikke kunde føre til noget Resultat, men kun udsatte
Mandskabet og gav Anledning til saadanne Tab, som
det den 16de ved Hollingsted lidte. Ved samme Lqj
lighed kom Ministeren tilbage ,til at anke over Over
commandoens passive Holdning, der kun vilde lede til,
at man blev angrebet, og at fremkomme med Dnsket
om, at den, nu da Befæstningsarbejderne vel maatte
være saavidt fremmede, at der fra denSideIntet kunde
være til Hinder for en Offensive, saavel for at vedlige
holde Armeens Kampdygtigbed og styrke dens Disci
plin som af strategiske Grunde vilde lade Armeen fore
tage en eller anden Bevægelse. Han henledede navnlig
Opmærksomheden paa Stapelbolm, hvis Besættelse syn
tes ham at love ikke faa Fordele uden at medfore no
gen synderlig Fare, og antydede, at dette Maal vilde
naaes , naar der fra Slesvig detacheredes en Brigade
over Hollingsted og Wolde mod Bergenhusen samtidigt
med, at en tilstrækkelig Styrke sendtes frem fra Fre
derikstad over Seeth ogNorderstapel. Skulde man finde
Betænkelighed ved at holde Stapelholm permanent be
sat, maatto man dog ved at ødelægge Passene, der
.øst fra førte til Landskabet, kunne forhindre Fjendens
Indtrængen og ved gjentagende at sende Expeditioner
derhen holde hele Stapelbolm til Lydighed og Orden,
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saa at ogsaa dette Landskab kom til at yde sitBidrag
til Armeens Forsyning. I flere i den nærmeste Tid
paafølgende Skrivelser kom Ministeren tilbage til denne
Sag, idet han i Anledning af de Efterretninger, som
paa denne Tid indløb om et af Fjenden tilsigtet An
greb navnlig paa vor højre Fløj, fremhævede, at et
saadant Foretagende bedst forebyggedes ved en Besæt
telse af Stapelholm og en Afbrydelse af de .øst fra
førende Tilgange til Landskabet eller endnu sikkrere
ved en lnondation af hele Marskterrainet mellem Sor
gen, Ejder og Trene, . en Inondation l der efter paalide
ligeOplysninger, han havde erholdt, lod sig iværksætte,
naar man blot i 24 Timer var Herre over Sandschleuse
og Stensluse, saaledes at Vandet ikke lod sig aflede
før efter nogle Maaneders Forløb. Det var levrigt ikke
et Angreb paa vor højre Fløj, som Ministeren antog
særligt var at befrygte, langt rimeligere forekom det
ham, at et Angreb vilde blive rettet mod den i Kok
kendorf Stillingen staaende l ste Brigade, da Fjenden
der hurtigst og mest skjult vilde kunne samle en be
tydelig Styrke til Angreb; ifølge hans Advarsler lod
da ogsaa Overcommandoen, som vi have seet, ] ste Bri
gade den 27de August indtage en mere tilbagetrukken
Stilling. Overc6mmandoens Svar paa Ministerens oven
nævnte Skrivelser afgaves den 28de August og var
saalydende:

»Miniateriets Skrivelse af 19de dennes har Over
commandoen havt den Ære at modtage. Uagtet den
Stilling, hvori man nu i en Maaned befinder sig, den,
at maatte uafbrudt til enhver Tid være beredt paa et
Angreb, visseligen i sig selv indeholder tilstrækkelig
Opfordring til stadig Overvejelse af den hcnsigtsmæs
sigste Maade til ved en offensiv Bevægelse muligen at
komme under fordelagtigere Betingelser, har Ministeriets
ovenmeldte Skrivelse desuagtet maattet foranledige
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Overcommandoen til paany at tage Sagen under den
omhyggeligste Overvejelse.

Efterat Saadant er skeet, har man troet at burde
ile med i det Følgende at give Underretning om de
Anskuelser, som hidtil have betinget Overcommandoens
Fremgangsmaade.

1. Mea Hensyn til Krigsføringsmaaden.

Som øverste Grundsætning har man, fuldkom
ment tiltrædende den af Ministeriet ofte udtalteMening,
opstillet og stadigt befulgt den Grundsætning at holde
Styrken saavidt muligt concentreret.

Ingen ønskede mere end Overcommandoen at
kunne have gjennemført Principet i sin Absoluthed og
saa efter Besættelsen af Slesvig. Men det er Mini
steriet bekjendt, at den Forudsætning. hvorpaa denne
Gjennemførelse skulde hvile, ikke fandtes realisabel,
da man af Ekernførde ikke kunde giøre noget Depot
sted. Men, naar Operationslinien ikke kunde opgives,
maatte den sikkres, og dette skete ved Fortificationens
Hjælp.

Da det senere, saaledes som nedenfor vil blive
vist, ansaaes nødvendigt at udbrede sig ikke blot i
østlig, men ogsaa i vestlig Retning og i betydelig Ud
strækning, holdt man desuagtet og holder endnu fast
ved dette Princip saavidt muligt. Dette har Ministeriet
formentligt ogsaa erkjendt for Cavaleriets og Artille
riets Vedkommende. Men ligeledes for Infanteriet, der
overalt er tildelt den forholdsvise og paa hvert Sted
nødvendige Bistand af de andreVaaben, tør man haabe
at have anvendt hin Grundsætning. Skjøndt saaledes
Linien Ekernførde-Tonning er meget udstrakt, har man
fra Hovedstillingen Slesvig i Flankestillingerne Kokken
dorf (Kosel) og Lehmsiek de sluttedeCorpser, som man
antager paa hensigtsmæssigste Maade dække, beskytte
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og beherske denne Linie. Ikke ønskede man end
yderligere at detachere mere end det højst Fornødne
til Ekernførde og Frederikstad ; men herved opstod,
som Ministeriet bemærker, den Ulempe, at Tønning
ikke erholdt fast Besætning'. Man antog imidlertid, at
man, saaledes som ogsaa Ministeriet nu udtaler det
for Stapelholms Vedkommende, ved gjentagne Expedi
tioner til Ejdersted vilde kunne holde dette Landskab
til Lydighed og Orden. Men det viste sig snart, at
Forbindelsen med Ditmarsken var for let til, at en
stadig Besætning kunde undværes, og man maatte
saaledes, skjøndt ugjerne, svække Hovedstyrken ved en
Detachering til dette Punkt. Men Bortsnappelsen af
Naturalierne var netop en Følge af, at man ikke øn
skede at foretage yderligere Detachering. Som pas
dette Punkt, saaledes er forholdt paa alle andre. M.en
de yderste Berøringspunkter med Fjenden, de langt ud
gaaende Patrouiller, gjøres i flere Henseender hensigts
mæssigst af en meget ringe Styrke. De skaffe ligesaa
megen OpI;ysning som en større Styrke, de kunne hur
tigere og lettere undgaae Fare, og de vække mindre
Opmærksomhed. At de da til enkelte Tider kunne
opsnappes, har Overcommandoen maatte finde naturligt
paa samme Tid, som man ikke har sporet Mangel paa
Iver ved Forposttjenestens Bestridelse; thi den Om
stændighed, at Folkestemningen i Landsbyerne imellem
Slesvig og Rendsborg er for Insurgenterne, blandt hvilke
Beboernes Mænd og Sønner tjene, forklarer noksom,
hvorledes end ikke den største Opmærksomhed kan
sikkre imod Opsnappelse i alle Tilfælde. De forskjel
ligste Maader bringes i Anvendelse for at lokke vore
Patrouiller i Fælden, de forskjelligste Signaler for at
advare Insurgenterne mod os, men Vanskeligheden i at
overbevise de Vedkommende har i det Mindste hidtil for-
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hindret, at de have kunnet behandles efter den dertil
givne Bemyndigelse.

2. Med Hensyn til Krigsoperationernes Beskaffenhed.

Om disse kan man tildels henholde sig til sin
under 7de d. M. afgivne Forestilling, men skal tillade
sig endvidere at tilføje Følgende:

Efterat det var givet, at man hverken kunde ind
skride paa holstensk Grund eller begynde en Belejring
af Rendsborg, vilde man ved en fra Slesvig foretagen
yderligere Fremgang med concentreret Styrke i sydøst
lig Retning dels have prisgivet Landet og navnligen
Vesterlandet for fjendlig Besættelse ogIndflydelse, dels
vilde man derved have opgivet sin Operationslinie, hvad
der vilde have havt de farligste Følger, dels vilde man
i sin Position, hvor den end valgtes, være saa udsat.
at den derved nødvendige Forposttjeneste ikke i læn
gere Tid vilde have kunnet paalægges hverken Folk
eller Heste uden stor Skade for Sundhedstilstanden;
dels endelig vilde et altid muligt Uheld ved at af
skære os fra vor Forbindelse kunne have draget saa
betænkelige Følger efter sig, at det moralske Moment,
som eno ved en saadan fremgaaende Operation begun
stigedes, umuligt i sine Virkninger vilde komme i
Forhold til Opoffrelsen, Hertil kom endnu, at i stra
tegisk Henseende maatte det næste Skridt efter Sles
vigs Besættelse være Rendsborgs Belejring. I modsat
Fald vilde endog kun et eventueltgunstigt Udfald kunne
retfærdiggjøre en videre Fremgang.

Alle disse Betragtninger førte til, at man søgte
at forstærke den indtagne Stilling for at kunne und
være active Kræfter til Anvendelse for at sikkre sig
delsForbindelsen med Marinen ved Ekemførde og der
ved Herredømmet over Svansen og Angel, dels Er
hvervelsen og Befæstelsen af den lovlige Orden i hele
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Vesterlandet, Tønder, Bredsted ogHusum Amter samt Ej
dersted. Dette Maal er successive naaet, og Besiddel
sestageIsen udstrækkes efterhaanden til Ø'erne i Vester
havet. Men for at naae dette Maal var det nødvendigt
at foretage en størreDetachering og holde en udstrakt
Linie besat. Begge Betingelser nødvendiggjorde et
Brud paa Concentreringsprincipet j men, som alt oven
for forklaret, søgtes de dermed følgende Ulemper saa
vidt muligt hævede ved at gruppere de detacherede
Hovedstyrker paa passende Steder. De overvejende
Fordele baade i politisk og materiel Henseende, som
Besiddelsen af Vesteregnen til Ejderen medfører, turde
formentligt retfærdiggjøre de paapegede Ulemper, uagtet
Armeen for sit Vedkommende naturligvis helst maatte
ønske at holde sig samlet og operere i fremskridende
Retning.

Hvad nu i Særdeleshed angaaer det vestre Corps,
da er dets Stilling betegnet ved Treneflodens Løb, thi
det er den forholdsvis større Sikkerhed, som berettiger
til en saa vidtløftig Detachering. Det er af Ministeriet
udtalt, at Besættelsen af Stapelholm synes at love ikke
faa Fordele uden at medføre synderlig Fare, og Over
commandoen deler denne Anskuelse, forsaavidt ikke en
fast Occupation dermed tilsigtes. Som Ministeriet be
kjendt, har man endog under en befrygtet Eventualitet
befalet en Fremrykning i det Stapelholmske, og man
omtvivler ikke til enhver Tid at kunne besætte det;
men en stadig Occupation af dette Landskab, saa
ønskelig den i politisk Henseende kunde være, vilde
ikke lidet bidrage til at forringe det ommeldte Corps's
Sikkerhed, maaskee ogsaa uforholdsmæssigt udstrække
dets Virksomhed og derved forringe dennes Intensitet,
og efter den Erfaring, man, som ovenfor forklaret, har
havt med Hensyn til Landskabet Ejdersted, antager man
ikke at kunne holde Stapelholm til Lydighed og Orden
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alene ved Expeditioner derhen. Dertil er Forbindelsen
især med Holsten for let, og Forholdene Insurgenterne
for gunstige, idet disse for at være i Sikkerhed blot
behøve at sætte Foden paa den anden Side af Ejderen.
Betragter man denne Flods bugtede Løb paa Stræk
ningen fra Frederikstad til Hohn Færge, da vil man
see, hvor let en Overgang i en mørk Nat vil kunne
effectueres, og hvor vanskeligt det vil blive for vort
Corps i Stapelholm at sikkre sig, saalænge Insurgen
terne ere i fuldkommen Sikkerhed paa den anden Ej
der Bred, udover hvilken det endog er os forment at
avancere Smaaposter eller Patrouiller til Oplysning om
Fjendens Stilling ellerForetagender dersteds. At Land
skabet Stapelholm imidlertid alt har været gjennem
strejfet af fremskudte Afdelinger fra vor Side, vil Mini
steriet have erfaret af de daglige Rapporter, og større
Expeditioner ville muligen, naar gunstigere Vejrlig for
Operationer i et Marskterrain indtræder, med Nytte
kunne foretages.

Idet Overcommandoen herved i det Væsenlige har
udtalt sine Anskuelser af Forholdene og de Betragtnin
ger, som have ligget til Grund for dens Handlemaade,
skal den aldeles ikke dvæle ved de ganske særegne Om
stændigheder, under hvilke Armeens Virksomhed ved
politiske Hensyn er begrændset paa samme Tid, som
Modstanderen benytter alle Midler i alle Retninger til
sine Hensigters Fremme.

Men Overcommandoen tør haabe, at den Diver
gents, der muligvis bestaaer imellem Ministeriets og
dens Betragtningsmaade, sikkert ene fremgaaer derved,
at Ministeriet fra sit Standpunkt naturligen maa skjænke
de politiske Hensyn en Indflydelse, som hos Overcom
mandoen maa vige for de militaire Hensyn, saa
længe indtil Ministeriets Befaling ophæver denne
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ifølge Sagens Natur Overcommandoen paahvilende For
pligtelse .«

Krogh,
Generallieutenant.

Endnu en Gang kom Ministeren imidlertid til
bage til Spørgsmaalet om Landskabet Stapelholms Be
sættelse af vore Tropper, idet han af den af Fjenden
den 5te September der udførte Becognoscerlng togAn
ledning til at paavise, hvilken Fordel Besiddelsen af
Stapelholm frembød for Fjenden, da han i saa Fald
altid vilde have det i sin Magt samtidigt at kunne
forurolige Corpset ved Frederikstad og den saa vigtige
Stilling ved Hollingsted. Talen var just ikke om en
fast Besættelse af Stapelholm, men hvad han navnlig
troede at burde tilraade, var en Tilintetgjarelse af de
.øst fra førende Tilgange til Landskabet; Adgangen til
dette vilde efter Ministerens Formening derved være
spærret for Fjenden, da han neppe over Ejderen vilde
kunne kaste nogen Styrke ind i Stapelholm, eftersom
der dertil vilde udfordres et Antal Fartøjer, han ikke
kunde antages at være i Besiddelse af, og Landskabet
vilde saaledes uden Vanskelighed kunne holdes til Or
den og Lydighed ved vore derhen jevnligt sendte Com
mandoer. Det var dog ikke udelukkende militaire
Hensyn, der bevægede Ministeren til saa vedholdende
at drive paa Stapelholms Besættelse. Allerede den Bdie
September havde han nemlig meddelt Overcommandoen,
at skjøndt endnu Intet tydede paa en snarlig Afbry
delse af Krigen, saa var det dog muligt, at Stormag
terne paany kunde søge at fremkalde en Vaabenhvile,
·og at en saadan, fastholdende status qvo Principet,
kunde bestemme de af begge Armeer occuperede Linier
"Som Grændser for Armeerne. Under en saadan Even
tualitet vilde det være af megen Vigtighed for Insur-
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genterne at have en saa stor Del af Slesvig som muligt
under deres Herredømme, hvilket ogsaa i politisk Hen
seende neppe vilde være uden Vægt, og der vilde paa
Grund deraf ikke mindre end af strategiske Hensyn
være megen Anledning til, saavidt og sansnart Om
stændighederne tillode det, alvorligt at tilbagevise de
af Fjenden med stedse større Dristighed foretagne Re
cognosceringer, ved hvilke han søgte at udvide sit
Magtomraade.

De fra forskjellige Sider indløbne Efterretninger
ForanBtaltnln- om et forestaaende Angreb havde i Begyndelsen af
g~~.::~:lt~t September bevæget Overcommandoen til at søge con

fjBndllgtAngrebcentreret i Hovedpositionen ved Slesvig en saa stor
pan Contrum.

Styrke som muligt og fra de detacherede Brigader at
inddrage de Afdelinger, som skjønnedes at kunne und
væres til de specielle -Øjemed, som man havde villet
opnaae ved Brigadernes Detachering. Ifølge Ordre af
5te September vare saaledes, som vi havde seet, lste
Reserve-Bataillon og Iste Escadron af 5te Dragon
Regiment inddragne fra 1ste Brigade, og de 3 Com
pagnier af l ste Beserve-Jægercorps havde atter sluttet
sig til 6te Brigade efter at være blesne afløste ved
Hollingsted af 2 Compagnier af Oberst Schepelerns
Corps j ikke længe efter blev ligeledes det til Tønder
detacherede Compagni af nævnte Jægercorps kaldt til
bage, Det var blevet paalagt Afdelingerne for i Til
fælde af Angreb hurtigt at kunne være rede noje at
paasoe, at kun en forholdsvis ringe Del af Mandskabet
og kun 1 Officer ad Gangen pr. Underafdeling vare fra
værende, og at Mandskabet beholdt Klæderne paa om
Natten, ligesom det var blevet anbefalet Reservecavale
riet at holde en Del af Hestene sadlede om Natten.
Den 6te September om Aftenen indløb der til Over
commandoen et Telegram, afsendt af Krigsministeren
den 5te i Henhold til en gjennem Udenrigsministeriet
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modtagen Efterretning, hvilket var saalydende: ilEt
Angreb siges at være nærforestaaende. e I den An
ledning blev det paalagt Afdelingerne at skjærpe Aar
vaagenheden paa alle Punkter, ligesom det blev befalet
Divisionerne indtil videre at lade Tropperne træde un
der Gevær hver Morgen Kl. 1) og at forblive paa AI
larmpladserne til Kl. 8 Formiddag, men at Arbejds
commandoerne dog skulde afgives som sædvanligt;
indenfor samme Tid skulde Reservecavaleriets og Reserve
artilleriets Afdelinger have opsadlet og opselet og være
færdige til at rykke ud fra deres Bivouaks ellerCan
tonnements. Endnu samme Aften tillagdes der gjen
nem 2den Division l ste Brigade den allerede omtalte
Ordre til i Tilfælde af et Hovedangreb paa Stillingen
ved Slesvig, hvorom Underretning vilde blive givet ved
Antændelsen af det bestemte Bavnesignal (2 Blus),
strax og med størst mulige Hurtighed at dirigere 2
Batailloner og Batteriet Dinesen til Slesvig og derimod
med 1 Bataillon og 4 Kanoner at forsvare Overgan
gen ved Mysunde. Til samme Tid afsendtes den lige
ledes tidligere berørte Ordre til Oberst Schepelerns
Corps om, naar det bestemte Signal af 2 Blus gaves
ved Bavnerne, med Reserven ved Lehmsiek at dirigere
sin Marche til Treja for derfra med Energi og Hurtig
hed at operere i Fjendens Flanke, alt efter Forholdenes
Beskaffenhed; Besætningen ved Hollingsted skulde sam
tidigt trække sig over paa den vestlige Side af Trenen
<>g paa en passende Styrke nær, der skulde gjøre
Broen impassabel og fonhindre Fjendens Forsøg paa at
istandsætte den, forene sig med Corpset; Besætningen i
Garding vilde i det paagjældende Tilfælde være at
inddrage og dirigere til Egnenom Oldenswort, hvorimod
Besætningerne i Frederikstad og Tønning skulde for
blive paa disse Punkter, indtil Efterretning om Kam
pens Udfald modtoges; saafremt Armeen skulde blive



1010

nødsaget til at gaae tilbage, da skulde alle de i det
Ejderstedske værende Tropper concentreres ved Husum
og derfra søge Forening med Armeen. Denne Ordre
suppleredes paa given Anledning den 8de September
med den Bestemmelse, at Besætningen i Husum i
Betragtning af, at dens Styrke ikke var samlet og
derfor først efter længere Tids Forløb kunde komme
til Medvirkning, skulde forblive tilbage og forene sig
med Tropperne fra det Ejderstedske, og at den Styrke,
der skulde blive tilbage ved Hollingsted, skulde bestaae
af 1 Compagni med 2 Kanoner. Senere hen blev det
i Henhold til en Indstilling fra Corpset af 19de Sep
tember endvidere bestemt, at der i det anførte Tilfælde
yderligere skulde efterlades 11/2-2 Compagnier til Be
vogtning af Trenen mellem Frederikstad og Hollingsted,
da man ellers kunde befrygte, at Fjenden blev under
rettet Om Stillingens foreløbige Rømning og deraf tog
Lejlighed til at overføre Strejfcommandoer til den højre
Trene Bred, hvorved Forbindelsen med Frederikstad
vilde blive afskaaret, og den tilbageblevne Besætning
ved Hollingsted truet i Flanke og Ryg.

Den 7de September, da Alt forblev roligt, be
sluttede Overcommandoen den følgende Dag at lade
foretage en større Recognoscering, en Beslutning, paa
hvilken Krigsministerens tidligere anførte Opfordringer
ikke synes at have været uden Indflydelse. De i den

Overcemman- Anledning henholdsvis til 2den og l ste Division ogdoen. Ordrar
til Recognolae.Oberst Schepelerns Corps udstedte Ordrer. vare saa
ringen den BdalSeptember. ydende:

.. Den 2den Armeedivision vil imorgen den 8de
September lade en Styrke af 3 Batailloner, l Eseadron
og l 6 Pds. Batteri rykke frem til Egnen af Breken
dorf for herfra at foretage en Recognoscering mod
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Fjendens Forposter. Byerne Oxlev, Aschepelog Ahle
feld ville være at besætte under Recognosceringen.

Ved Styrkens Tilbagegang til Stillingen vil en
Afdeling være at dirigere over Geltorf for at under
søge de over denne Landsby førende Vejes Beskaffenhed
i militair Henseende.

Det Batteri og den Escadron, som skulle deltage
i Recognosceringen, ville respective Reserveartilleriet og
Reservecavaleriet afgive paa Divisionens nærmere Re
qvisition.

Tiden for Recognosceringscommandoets Udrykning
fra Stillingen ved Slesvig vil være at ansætte til
Daggry.

Samtidigt med denne Recognoscering vil den 1ste
Armeedivision foretage en Recognoscering med 2 Ba
tailloner, 1 Escadron og 4 Kanoner over Klein Benne
bek mod Btapelholm.»

Efter Befaling
Flensborg.

"Den lste Armeedivision vil imorgen den 8de
September lade 2 Batailloner, 1 Escadron og 4 Ka
noner rykke frem til Klein Bennebek og herfra fore
tage Recognosceringer respective til Alt Bennebek og
mod Funfrmlhlen og til Børm og Børm Kog for at.
indhente Efterretninger om Fjendens Stilling og spe
cielt at skaffe Kundskab om de Vejes Beskaffenhed,
som føre østerfra til Stapelholm. - Afdelingerne ville
have at rykke frem fra Stillingen ved Slesvig ved
Daggry.

Besætningen i Frederikstad er beordret at rykke
med en Styrke frem til Norder- og Siiderstapel for at
bortlede Fjendens Opmærksomhed.

Samtidigt med Recognosceringen i denne Retning
vil den 2den Armeedivision med 3 Batailloner, 1 Esca-
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dron og l Batteri lade foretage en Recognoscering til
Brøkendorf og Aschepel.

Den Escadron, som skal følge den lste Divisions
Recognosceringscommando, er Reservecavaleriet beordret
at afgive paa Divisionens nærmere Reqvisition.»

Efter Befaling
Flonsborg.

•lmorgen den 8de September Kl. 5 Morgen vil
den l ste Armeedivision lade 2 Batailloner med 4: Ka
noner og l Eseadron rykke frem til Klein Bennebek
for at foretage en Recognoscering mod Alt Bennebek
og Fiinfmiihlen samt mod Børm og Barm Kog.

l denne Anledning skulde man have Corpset an
modet om paa samme Tid at sende en Styrke frem
fra Frederikstad mod Norder- og Siiderstapel for at
occupere Besætningen i Stapelholm og at indhente Ef
terretning om dens Styrke m. m."

Efter Befaling
Flensborg.

2den Divisions Den 2den Divisions Recognoscering lededes af Oberst
ReOOllDOSceriDIlBaggesen ogudførtes af l Bdel.inle-Bataillon, 2denReserve-

Bataillon og 3die Reserve-Jægercorps samt 8de Batteri
(Mossin)og 4:de Escadron af5teDragon-Regiment. Fordæk
ningen, der dannedes af lste og 4de Compagni af 2den
Reserve-Bataillon, 2 Kanoner og l Deling Dragoner,
Alt under Commando af Major Dodt, nanede Over
Selk Kl. 51/ 2 Morgen, men der maatte Fremrykningen
nogen Tid standses paa Grund af, at Vejen varafspær
ret. S. for Over Selk detacheredes under Capitain du
Plats Commando lste og 2det Compagni af 3die
Reserve-Jægcrcorps med 1/ 2 Deling Dragoner dels over
Geltorf, dels Syd om denne By og over Grevensberg
til Aschepel med det dobbelte Hverv at afsøge dette
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Punkt og recognoscere Terrainet mellem Grevensberg
og Brekendorf Vejen nærmest med Hensyn til dets
Passabilitet. Først Kl. henad 81/'1. kunde Fordæknin
gen rykke ind i Brekendorf, aer boldtes besat af en
svag, fiendlig Styrke, som dog strax trak sig tilbage.
Fordækningen tog nu Stilling paa H.øjderne S. for Bre
kendorf ved Vejen til Btentenmuhle, og samtidigt af
sendtes Major Gosch med 3die og 4de Compagni af
Sdie Reserve-Jægercorps og 114 Deling Dragoner mod
Ahlefeld, og Capitain H. Olufsen med 2det og 3die
Compagni af 2den Reserve-Bataillon og 1/4 Deling
Dragoner til RamstorfogOxlev samt Passet vedNordby;
3 Compagnier af 13de Linie-Bataillon tilligemed 1/,
Escadron og 2 Kanoner toge en skjult Opstilling N.
for Vejen mellem Groas og Klein Erekendorf, medens
det andet Halvbatteri unrler Bedækning af l Compagni
af 13de Linie-Bataillon placeredes paa en H.øjde c.
1500 Alen N. for Byen. Der var givet Comman
deurerne for Recognosceringscommandoerne til Asche
pel, Ahlefeld og Oxlev den almindelige Ordre, at de
efter Ankomsten til de opgivne Steder skulde forblive
der omtrent ] Time og lade den foranliggende Egn
afsøge ved Patrouiller, men derpaa trække sig tilbage
ad de opgivne Veje, hvis da ikke Fjenden tvang til
en Forandring heri, i hvilket Tilfælde det var dem be
tydet, at de ikke maatte indlade sig i nogen alvorligere
Kamp mod en overlegen Styrke. Major Gosch saa sig
snart hindret i sin Fremrykning vedet Par N. for Frie
dricbsbof fremsendte Compagnier af den slesvig-bol
stenske 12te Bataillon og 3die Jægercorps, der truede
bans bøjre Flanke, og paa hans Melding berom lod
Oberst Baggesen derfor 4de Compagni af 2den Reserve
Batnillon rykke frem i østlig Retning til Dækning af
bans Flanke 'og fremsendte ligeledes en mindre Cavaleri
styrke benimod Ahlefeld; samtidigt bleve Fordæknin-

66
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gens 2 Kanoner trukne tilbage til den ovenfor nævnte,
skjulte Opstilling ved Brekendorf Ved den trufus
Foranstaltning blev det muligt for Major Gosch at
lade en mindre Del af sin Styrke Nord fra trænge
ind i Ahlefeld, hvorved bragtes i Erfaring, at der .ø.
for Byen stod en fjendlig Feltvagt, og at Friedrichshof
holdtes besat af en større Styrke, formentligt l Batail
Ion, men paa en fuldstændig Besættelse af Byen og en
videre Udstrækning af Hecognosceri ugen troede Majoren
under de givne Forhold ikke at kunne indlade sig,
saameget mere som der val' begyndt en heftig Skydning
i Retning af Aschepel. Pau Meldingen herom, og da
det samtidigt KI. omtrent. 11 meldtes fra Fordæknin
gen, at en hetydelig Styrke, sammensat af alle Vaaben,
rykkede frem ad Vejen fra Stentenmlihle, gav Oberst
Baggesen Ordre til, at Major Gosch skulde trække
sig tilbage, og at Major Dodt, indtil dette var skeet,
skulde holde sig med sine 2 Compagnier S. for Bre
kendorf, ligesom han ogsaa beordrede det til Oxlev
fremsendte Commando, der ikke var stødt paa noget
Fjendligt, til at gaae tilbage. Den fjendlige Styrke,
der rykkede frem fra Stentenmlihle og bestod af 2
Compagnier af 2den Bataillon, l Compagni af 2det
og l Compagni af 3die Jægercorps samt l Escadron
og 2 3 Pds. Kanoner, Alt under Befaling af Major
Aldosser, riaaede frem paa virksom Geværskude Distance,
netop som Major Dodt efter de udsendte Commandoers
Tilbagekomst var ved at tiltræde Hetraiten til Breken
dorf, hvilken nu gik forsig under vedvarende Tiraillering
og under Beskydning fra de 2 fjendlige Kanoner;
nogle vel rettede Skud fra det ved Brekendorfståaende
Halvbatteri bragte dog snart disse sidste til Tavshed.
Da Oberst Baggesen ansaa sit Hverv for endt, og
Fjenden vedblev at rykke frem med sit Infanteri sam
tidigt med, at flere Trops med fremsendte Kjæder ryk-
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kede ned ad Højderne i vore Troppers venstre Flanke,
gav Obersten Kl. omtrent I Ordre til Tilbagemarche,
idet han lod de 4 Kanoner successive gaae tilbage bag
det N. for Brekendorf placerede Halvbatteri og befalede
13de Linie-Bataillon med 2 Kanoner og l Deling
Dragoner at danne Arrieregarden. Under en jevn Ti
raillering, dog paa temmelig store Afstande, fortsattes
Tilbagemarchen, idet Fjenden, hver Gang vore Tropper
gjorde Holdt, holdt sig tilbage, men trængte efter, saa
snart Tilbagemarchen atter begyndte. I Nærheden af
Hahnenkrug toges Kl. omtrent 2114 den sidste Stilling,
idet l Compagni af 3die Reserve-Jægercorps samtidigt
detacheredes til Lottorf, men da Fjenden snart efter
ophørte med Beskydningen, der tilsidst havde fundet
Sted paa meget stor Afstand, og 1/ 2 Time senere be
gyndte at trække sig tilbage mod Brekendorf, forsat
tes atter Tilbagemarchen til Slesvig. - De 2 mod
Aschepel detacherede Compagnier vare naaede denne
By Kl. omtrent 91

/ 2 uden at støde paa Fjenden
og havde fremsendt Patrouiller dels over Papirmøllen
mod Hiitten, dels mod Syd, men paa Grund af den
tætte Skov og Fjendens Nærhed, idet han ifølge Bebo
ernes Udsagn først 1/2 Time forinden havde forladt
Byen, turde disse Patrouiller ikke vove sig ret langt
frem. Efter l Times Ophold var man netop ved at
tiltræde Tilbagemarchen til Geltorf, da Fjenden plud
seligt trængte frem saavel i selve Byen som fra Skovene
S. og N: for samme. 2det Compagni og en Division
af 1ste gjorde Front mod Fjenden, medens sidstnævnte
Compagnis anden Division efter Capitain du Plats Be
faling gik tilbage og tog Stilling paa de nærmest bag
ved liggende Højder, hvorefter Capitainen lod sine i
Fægtning værende Tropper gaae tilbage paa denne
Stilling og 2det Compagni gaae igjennem og formere
sig bagved i Colonne. Fjenden, der var 200-300

65*
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Mand stærk og henhørte til den slesvig-holstenske 1ste
Bataillon, angreb ikke denne Stilling, men nøjedes med
at afskyde sine Geværer mod den paa meget stor Af
stand. Tilbagemarchen fortsattes derpaa til GeItorf og
derfra efter modtagen Ordre til Slesvig.

Tabet i den stedfundne Fægtning var paa Fjen
dens Side 3 saarede Underofficerer og Menige, af
hvilke sidste 1 kort efter afgik ved Døden. Paa vor
Side havde 13de Linie-Bataillon 1 Menig saaret,
2den Reserve - Bataillon og 3die Reserve - Jægercorps
hver 1 Menig fangen; desuden blev 1 Menig af 3die
Jægercorps, der var bleven udsendt med en Patrouille
fra Flekkeby over Wolfskrug for at sætte sig i For
bindelse med Recognosceringscommandoet., tagen til
fange. Som Udbytte af Recognosceringen fremhævede
Oberst Baggesen, at det maatte antages at være bragt
i Erfaring, at Fjenden i det couperede Terrain i en
Linie fra Damdorf over Bistensee og Friedrichshof til
Stentenmiihle havde omtrent 3 Batailloner udstillede
paa Forpost med ikkun lidet Cavaleri og Artilleri;
Tertainet mellem Grevensberg og Brekendorf Vejen var
for Tiden fundet passabelt for alleVaabenarter. - Ved
vor 1ste Brigade var paa denne Dag Alt forblevet ro
ligt, uden at der vexledes noget Skud ved Forposterne;
dog holdt Fjenden fra Middag til hen paa Eftermid
dagen Hoffnungsthal ogMarienthal besatte, ligesom der
ogsaa viste sig fjendlige Afdelinger paa Chausseen ved
Schnellmarker Holz, hvilke bleve beskudte af vore Ka
nonbaade.

ht. lJiviBions Udførelsen af den lste Division paalagte Hecog
lleoogllosc.ri"~lloscering var bleven overdraget til Oberstlieutenant la

Cour, der den Sde Kl. 41/2 om Morgenen overtog Com
mandoen over nedenstaaende, vedDannevirke Kro mødte
Tropper:

6te Reserve-Bataillon under Major Jacobsen,
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Iste, 2det og 4de Compagni af lste Reserve
Jægercorps under Major Bonnez,

1ste Compagni af ] ste Forstærknings-Bataillon
under Capitain Fries,

4de Escadron af 6te Dragon-Regiment under
Ritmester Pingel,

4 Kanoner af 2det Batteri (Schultz) under Ca
pitain Schøning samt

l Section Ingenieurer.
Souschefen ved Divisionen, Capitain Beck, Or

donnantsofficeren, Lieutenant Hoffmann og den Divi
sionen attacherede Oberstlieutenant HaxLhausen vare
blevne stillede til Raadighed for Oberstlieutenanten.

Forinden Afmarchen, der fandt Sted Kl. 51/4,

bleve Afdelingernes Officerer gjorte bekjendte medøje
medet for Expeditionen og den af Obersl!lieutenanten
trufne Disposition. Efter denne skulde 2detCompagni
af l ste Reserve-Jægercorps under Capitain J. Hein med
en halv Snes Dragoner og nogle faa Ingenieurer afgaae
over Klein og Gross Reide mod Berm og Barm Kog
dels for at sikkre Hovedstyrkens højre Flanke, dels for
at undersøge de Vejes Beskaffenhed, der fra Børm og
nærmeste Omegn førte til Barm Kog og henimod
Wolde, til hvilket sidste Hvervs Udførelse Lieutenant
Hoffraann blev stillet til Capitainens Raadighed. Med
de 2 andre Compagnier af Jægercorpset, 1/ 2 Escadron
og 2 Kanoner blev det befalet Major Bonnez at af
gaae til Krop og Kropperbusch, der skulde besættes
for at sikkre Commandoets venstre Flanke og i Tilfælde
af et Angreb af en overlegen Fjende søges holdte saa
længe, at Hovedstyrken ikke afskares fra sin Retraite,
der skulde rettes over Klein Reide, hvor Broen ved
Ingenieurcapitain Jørgensens Foranstaltning midlertidigt
var bleven retableret. Med Hovedstyrken vilde Oberst
lieutenanten ad Krop Vejen og Wisch Kro marchere
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til Klein Bennebek, hvor da den videre Recognoscering
til Alt Bennebek og mod Fiinfmiihlen vilde blive nær
mere befalet j ved Wisch Kro skulde dog Compagniet
af 1ste Forstærknings-Bataillon tage Stilling for at
holde Forbindelsen mellem Styrken i Krop og Klein
Bennebek. Ved Hovedstyrkens Ankomst i Højde med
Mielberg foranledigedes en Standsning i dens videre
Fremrykning ved Efterretningen om, at Fjenden havde
kastet vor sædvanlige Morgenpatrouille tilbage fraKrop
og Kropperbusch og nu holdt disse Steder besatte med
l Compagni og 1 Escadron. Ved vore Jægeres Frem
marcho, og da 1/ 2 Escadron af 2den Divisions Forpost
cavaleri truede med at omgaae Byen, trak den fjend
lige Styrke, der var betydeligt mindre end angivet, sig
imidlertid tilbage, saa at Major Bonnez Kl. omtrent 7
uden Modstand indtog sin Stilling med 4de
Compagni og l Deling Dragoner under Capitain Arntz
ved Kropperbusch og med den øvrige Styrke vedKrop.
Efter Hovedstyrkens Ankomst til Klein Bennebek, der
fandtes ubesat af Fjenden, afsendtes KJ. 91/ 2 2det og
3die Compagni af 6te Reserve-Bataillon, en halv Snes
Dragoner og nogle Ingenieurer, Alt under Commando
af Divisionens Souschef, Capitain Beck, ad korteste Vej
til Alt Bennebek. Det paalagdes Capitainen at sikkre
sig i østlig og sydlig Retning ved Replier og Poster,
at lade en Hovedrepli blive tilbage i Alt Bennebek og
med omtrent l Compagni at rykke frem ad Vejen til
Reppel henimod Fiinfmiihlen for at indhente de be
falede Oplysninger om Fjenden og den nævnte Vejs Be
skaffenhed. Saavel Capitain Beck som Capitain Hein
blev det paalagt under Recognosceringen ikke at ind
lade sig i Fægtning med overlegne, fjendlige Kræfter,
hvorimod mindre, fjendlige Afdelinger rask skulde an
gribes og kastes, naar saadant var fornødent for at
naae de tilsigtede Øjemed j saafremt en overlegen,
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fjendlig Styrke maatte vanskeliggjøre Retraiten for dem
over Klein Reide , skulde de søge denne over Hol
tingsted.

Efter at have efterladt en mindre Styrke af 2det
Oompagni, der fordeltes paa de .øst fra førende Vpje
til Sikkring mod en fjendlig Fremrykning fra denne
Kant, naaede Capitain Beck Kl. omtrent l l Alt Benne
bek. hvor Resten af det nævnte Compagni med et Par
Dragoner placeredes medOrdre til at udstilleSikkrings
dele og til i forn.odent Fald at trække sig tilbage paa
Klein Bennebek. Med den øvrige Del af Styrken af
marcherede Capitain Beck adVejen til Reppel og Filnf
muhlen. Noget V. for Alt Bennebek fandtes en fjend
lig Styrke af c. 20 Mand, der efter et kort Engage
ment hurtigt trak sig tilbage ad Vejen, der fører over
Dæmningen til Meggerdorf. Broen. der fører over Vand
løbet foran denne Dæmning. var afbrudt. men Dæks
plankerne og Bræderne vare tilstede. og efterat disse
vare samlede. og Broen istandsat af Ingenieurerne, fort
sattes Marchen mod Reppel, idet dog l Peloton med
et Par Dragoner efterlodes ved Vejen. der fører til
Meggerdorf, for at sikkre sig imod hvad der herfra
kunde nærme sig. Ved Ankomsten i Nærheden af
Reppel udspandt der sig et lille Engagement med 14
a 16 Jægere. der havde besat dette Punkt I men som
hurtigt bleve kastede tilbage og retirerede pas Ftinf
muhlen. Broen tæt .ø. for Reppel var afbrudt. men
blev snart istandsat ved Benyttelse af det ligeledes her
tilstedeværende Materiale. og Marchen fortsattes indtil
c. 2000 Alen fra Funfmnhlen , hvor man bemærkede.
at Fjenden modtog Forstærkning fra Bergenhusen, der
ansloges til en Styrke af omtrent l Compagni *}. Da

*) Den til Bergenhusen henlagte l fjendlige Styrke bestod,
som vi have seet, af Halvdelen af lste Jægercorps's Bdic
Compagni.
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Capitain Beck maatte erkjende, at et Angreb over et
aabent Terrain paa en muligt overlegen, i hvert Fald
lige stærk Fjende, som navnlig bavde besat den der lig
gende, store Dampm.olle, umuligt kunde føre til nogethel
digt Resultat, besluttede han at tiltræde Tilbagemar
chen og iværksætte den ad Vejen, der fra Reppel fører
direete paa Klein Bennebek. Det ved M:eggerdorf Vejen
staaende Peloton beordredes derfor til at slutte sig til
Styrken i Alt Bennebek for i Forening med denne at
retournere til Klein Bennebek, medens Oapitainen,
efterat den ved Heppel paa den nævnte Vej værende
Bro var bleven istandsat og efter Benyttelsen atter af
brudt, med sin Styrke, uden at Fjenden fulgte efter,
afmarcherede til Klein Bennebek, som han naaede KI.
21/ 2 Eftermiddag. KI. 31/ 4 tiltraadte den der da sam
lede Hovedstyrke THbagemarchen over Klein Heide, til
hvilken Tid de til Egnen om Krop detacherede Styrker
ligeledes satte sig i Marcbe til Lille Dannevirke, hvor
det hele, Oberstlieutenant la Cour underlagte Com
mando indtraf m. omtrent 6 Aften uden at have lidt
nogetsomhelst Tab. - Styrken under Capitain Hein
var, efterat der ved Vejen fra Neu Børm til D.orpsted
var blevet. efterladt en mindre Postering til Observa
tion af Terrainet mod Woh1e og ved Vejen til Borm
Kog l Peloton som Støtte for den der befalede, Lieu
tenant Hoffmann overdragne Hecognoscering, KI. 9 an
kommen til Børm, hvorfra der ved Patrouiller holdtes
Forbindelse med Klein Bennebek, ligesom der ogsaa
afsendtes en Cavaleripatrouille mod Reppel. KI. Il
var Recognosceringen af Barm Kog , der fandtes ube
sat, endt, hvorefter Capitainen erholdtOrdre til at for
blive i sin Stilling, indtil den Capitain Beck underlagte
Styrke var stødt til Hovedstyrken, men da at tiltræde
Tilbagemarchen til Klein Beide og der at oppebie Ho
vedstyrkens Ankomst. - Vejene gjennem og rundt
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om Benn Kog som ogsaa Vejene fra Klein og
Alt Bennebck til Reppel og Fiinfmiihlen fandtes alle i
god Stand og passable for alle Vaabenarter; dog skulde
de efter Beboernes Udsagn om For- og Efteraaret, de
sidstnævnte Veje endog efter faa Dages Regn, være næ
sten ufremkommelige. Jordbunden i Barm Kog fand
tes for Størstedelen at være meer eller mindre fast
Eng, i den tørre Aarstid passabel for Infanteri, hvor
imod Terrainet nærmest Vejen over Reppel til Fiinf
muhlen paa den største Strækning maatte betragtes som
ufremkommeligt. Med Hensyn til Fjenden erfarede
man gjennem Beboerne, at Wolde og Bergenhusen
holdtes stadigt besatte af Jægere, hvis Styrke dog ikke
kunde opgives, Meggerdorf derimod ikke, og at der
dagligt sendtes Patrouiller frem gjennem Børm Kog
mod Neu Børm og Derpsted, og at Klein og Alt
Bennebek, hvad levrigt vort Forpostcavaleri forlængst
havde bragt i Erfaring, ligeledes saa godt som dagligt
afpatrouilleredes af Fjenden.

Den mod Norder- og Siiderstapel befalede Recog- Re.ogDOB.erln.

noscerlag gav i Modsætning til de ovenfor omtalte An-
d
lfOn modsNudor.
er- og er-

ledning til en alvorlig Fægtning. Overcommandoens otopel.

Ordre til Oberst Schepelerns Corps var af dette bleven
communiceret Oberstlieutenant Helgesen alene med den
Tilføjelse, at det overlodes ObersUieutenanten selv at
bestemme, hvilken Styrke ban kunde anvende i det
angivne -Øjemed. Dertil at anvende nogen Del af den
ved Schwabsted staaende Styrke troede Corpset nemlig
efter den den samme Dag modtagne Befaling om i
Tilfælde af et Hovedangreb paa SLillingen ved Slesvig
at ile denne til Hjælp ikke at kunne indlade sig paa,
om det end i og for sig var dets -Ønske at kunne give
Recognosceringscommandoet en større Styrke. Til at
deltage i Recognosceringen bestemtes af Oberstlieutenant
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HeJgesen de i Frederikstad værende Compagnier (l ste,
3die og 4de) af 7de Linie-Bataillon, l Compagni
(3die) af 4de Reserve-Bataillon, 2 Kanoner af Halv
batteriet Moltke samt en Snes Dragoner, i Alt en
Styrke af omtrent 900 Mand, som Kl. 5 om Morge
nen under Commandeuren fol' 7de Linie-Bataillon,
Major Vogts Befaling skulde rykke frem fra Frederikstad.
Oberstlieutenanten, der gjerne havde seet, om der fra
Corpsets Side havde været taget Bestemmelse om en
samtidig Demonstration fra Schwabsted, ansaa det der
hos, da ingen Meddelelse i saa Henseende indløb, for
rigtigst at lade den ikke paa Forpost værende Del
(omtrent 2/a) af 6te Linie-Bataillons 2det Compagni
under Capitain Hummel ligeledes Kl. 5 Morgen rykke
frem ad det østlige Trenedige for fra Trenen at fore
tage en Demonstration modSeeth, hvis Fjenden maatte
holde Stand der, og eventuelt videre langs den sydlige
Trene Bred forom muligt at forlede Fjenden til at con
centrere en Del af sine Kræfter vedHolzkathen. Med
delelse om de saaledes trufne Bestemmelser afsendtes
endnu den 7de sent om Aftenen til Oberst Schepelerns
Corps, Oberstlieutenant Helgesen synes at have op
fattet den ham ti Ilagte Ordre, som om der var tilsigtet
et alvorligt Angreb paa den fjendlige Stilling i Sta
pelholm, I Overensstemmelse dermed var ogsaa hans
mundtlige Ordre til Major Vogt, ligesom han ogsaa som
Følge af en Meddelelse, han samtidigt med Ordren
havde erholdt, om at man fra Hovedcorpsets Stilling
havde bemærket, at der arbejdedes paa Forskandsnin
ger mellem Norder- og Suderstapel, saavidt der kunde
skjennes ved Vejen fra Ervde, befalede, at en Afdeling
Ingenieurer skulde følge Recognosceringscommandoet
for at kunne ødelægge Forskandsningerne.

Den Sde Kl. 51
/ 2 om Morgenen, altaaa noget

senere end først bestemt, fandt Afmarchen Sted fra
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Frederikstad ad Rendsborg Chausseen forbi Bomhuset,
hvor der ved Ingenieurernes Foranstaltning var blevet
slaaet en Broover den derværende, betydelige Gjennem
skjæring. Noget efter sendte Major Vogt 7deLinie-Batail
Ions 1ste Compagni under Capitain Christiani som For
dækning frem imod Seeth, ligesom han ogsaa lidt senere
detacherede samme Bataillons 4de Compagni under
Lieutenant Nickolin mod Drage. Foran begge disse
Byer havde man bemærket fjendlige Poster, der vare
udsatte fra de derhen om Morgenen som sædvanligt
frempousserede, fjendlige Feltvagter, hvilke imidlertid
ved vore Troppers Nærmeise uden Kamp trak sig til
bage gjennem Byerne. Saasnart Major Vogt havde
erholdt Melding om, at Lieutenant Nickolins Compagni
havde besat Drage, lod han Fordækningen, fulgt af
Hovedcolonnen, rykke ind i Seeth og dernæst, efterat
denne By var bleven afsøgt, Fremrykningen skee sam
tidigt fra begge Byer Kl. omtrent 7 Morgen, fra Drage
mod SUderstapelog fra Seeth ad Vejen til Norderstå
pel; efter en kort Tiraillering, navnlig paa vor højre
Fløj, hvorved 1 Officer af Lieutenant Nickolins Com
pagni blev saaret, trak de fjendlige Forposter sig til
bago til Stillingen ved Siiderstapel. Den Stilling,
Fjenden havde indtaget, gik over Højdestrøget V. for
Siiderstapel, foran Siiderstapel Møller og tvers over
Seeth-Norderstapel Vejen til henimod Noderatapol Moor
og var forstærket ved Skulderværn for Infanteri, der
vare anbragte saavel V. for Siiderstapel, som ved
Møllerne og paa en Bakke N. for den nævnte Vej.
4de Compagni af det slesvig-holstenske 1ste Jægercorps
stod V. for Siiderstapel ogved Møllerne med 1(2 Com
pagni paa hvert Sted, medens Corpsets 1ste Compagni
med 2 Pelotons havde taget Stilling ved Vejen, med
en lignende Styrke havde besat Sknlderværnet N. for
denne og med de øvrige 4 Pelotons stod i Reserve
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paa selve Vejen; af 11te Bataillons 3die Compagni,
der om Morgenen var udrykket til Arbejde paa den
tidligere omtalte, store Redoute, blev Halvdelen strax
ved Angrebets Begyndelse af den paa Stedet Højst
commanderende, Capitain Lutgen. beordret frem til
Møllerne, hvor ogsaa senere nnder Fægtningen den
øvrige Del af dette Compagni blev bragt til Anvendelse;
den fjendlige Styrke, der kom til at deltage i Fægt
ningen, beløb sig saaledes ialt til henved 850 Mand.
Vore Troppers Fremrykning skete med megen Orden
og Raskhed, og snart udspandt der sig en. heftig Ti
railleurfægtning, under hvilken dog Fordelen afgjort
maatto være paa Fjendens Side ikke alene paa Grund
af selve Stillingens Styrke, men ogsaa paa Grund af
hans bedre Bevæbning, der tillod ham med sine langt
rækkende Spidskuglerifler at føre Skydningen ud paa
Afstande, paa hvilke Ilden fra vore Tropper ikke kunde
have nogen synderlig Virkning; Fjendens Kugler sloge
endog ned mellem vort Artilleri, der endnu ikke var
blevet draget frem, men som tilligemed Ingenieurerne
havde gjort Holdt ikke langt ø. for Seeth. Paa højre
Fl.oj var Lieutenant Nickolin med sin Hovedstyrke
trængt frem til Mosen V. for Siiderstapel, medens han
havde sendt l Peloton ud tilh.ojre for ad Westerkog
og Eiderdiget at virke mod Fjendens Flanke. Lieute
nanten var imidlertid snart kommen til Erkjendelse af,
at det ikke uden Forslærkning vilde være ham muligt
at fortrænge Fjenden fra hans faste Stilling, og paa
hans Melding herom havde Major Vogt beordret 2
Pelotons af Compagniet af 4de Reserve-Bataillon at
afgaae derhen til Forstærkning; det tredie Peloton af
dette Compagni var allerede strax ved Udrykningen
blevet afgivet til Bedækning for Kanonerne. Den af
sendte Forstærkning naaede dog ikke hen paa højre
Fløj, men maa være bleven indviklet i Fægtningenmed
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de nordligere staaende, fjendlige Tropper, og Lieute
nant Nickolin indskrænkede sig derfor fremdeles paa
denne Fløj til en henholdende Tirailleurfægtning. I
Centrum og paa venstre Fløj antog Kampen derimod
en stedse voldsommere Charakter, idet Major Vogt un
der Indtrykket af den ham givne Ordre søgte at gjøre
sig til Herre over den fjendlige Stilling for fra Høj
derne at vinde et Indblik over Terrainet og komme til
Kundskab om Fjendens Styrke. Gjentagne Gange, og
idet ban efterhaanden bragte hele sin Styrke i Ilden,
lod Majoren sine Troppergaae frem til Angreb dels ad
Seeth-Noderstapel Vejen, dels mod Møllerne og dels
endelig mod Forskandsningen N. for V('jen, men, skjøndt
Angrebene udførtes med megen Tapperhed og Udhol
denhed, lykkedes det dog hver Gang Fjenden under
Tilkaldelse af de ved en kyndig Førelse stedse til rette
Tid tililende Reserver ved sin heftige Ild at hindre
ethvert Forsøg paa at bestige Højderne og endelig at
tvinge vore Tropper til med Efterladelse af endel
Faldne og Saarede at trække sig noget tilbage; de 2
Kanoner, som Major Vogt, dog først efterat Kampen
havde varet nogen Tid, havde ladet kjøre op i Nær
heden af Vejen, og som havde rettet deres Ild først
mod Møllerne, senere mod Forskandsningen N. for
Vejen, havde ikke formaaet at udøve nogen kjendelig
Virkning paa den fjendlige Stilling. Da Fjenden saa,
at vore Tropper opgav ethvert videre Angreb og be
gyndte at gaae tilbage, og at der ingen yderligere Re
serve var for Baanden, tog han henimod Kl. 91/ 4

Formiddag pludseligt Offensiven, idet han med en Del
af sin Styrke brød frem fra begge Fløje. Det Tab,
vore Tropper havde lidt, var betydeligt, og da Major
Vogt tilmed var kommen til den Overbevisning, at den
fjendlige Styrke, der var optraadt i Kampen, i nume-
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risk Henseende") var hans betydeligt overlegen, saa
han sig foranlediget til, idet han ogsaa drog sin mod
Siiderstapel udsendte Styrke til sig, at gaae tilbage til
Seeth, i hvis østlige Udkant han agtede at holde sig,
indtil nærmere Ordre indtraf fra Oberstlieutenant Hel
gesen. Fjenden var imidlertid trængt stærkt frem,
idet l ste Jægercorps's 4de Compagni var blevet diri
geret mod Seeth, medens l j2 Compagni af Il te Ba
taillon havde taget Retning paa Drage; Resten af sin
Styrke holdt Capitain Li.itgen tilbage i Stillingen ved
Siiderstapel. Den stadige Overvurdering af Fjendens
Styrke, dennes Fremrykning mod Drage, der truede
hans højre Flanke og under den nævnte Forudsætning
vilde kunne udsætte hans Retraite fol' en alvorligFare,
bevægede snart Major Vogt til at opgive Besættelsen
af Seeth og til at trække sig tilbage mod Frederikstad.
Til som Arrieregarde at dække Retraiten og opholde
Fjendens muligt tilsigtede Fremrykning mod Frederik
stad efterlod Majoren V. for Seeth Lieutenant Nicko
lins Compagni, der hidtil ikke havde lidt noget større
Tab. Kl. omtrent Il trak endelig ogsaa dette Com
pagni sig tilbage, efterat det havde mistet en Snes
Mand i Kampen med den saavel gjennem :Seeth som
fra Drage mod Frederikstad Vejen fremtrængende Fjende;
efter at have passeret den ved Bomhuset værende
Gjennemskjæring af Chausseen, hvor den etablerede
Bro strax efter blev afbrudt, stødte Compagniet atter
til Major Vogts øvrige Styrke, der efter Oberstlieute
nant Helgesens Ordre havde taget en Stilling dersteds,
som først forlodes ved Mørkets Frembrud. - Capi
tain Hummels Compagni, af hvis Bevægelse Fjenden
ikke synes at have taget nogensomhelst Notits, var af

*) Den ijemllige Styrke ansloges af Major Vogt til 2 å :1
Batailloner.
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Oberstlieutenant Helgesen, saasnart han erholdt Mel
ding om Hovedstyrkens Retraite, skyndsomt kaldt til
bage og tillige med en Snes Mand fra Posten ved
Bomhuset blevet dirigeret til Ejderdiget for at forhin
dreFjenden i at sætte sig fastderogderfraat forurolige vore
Troppers Retraite ad Rendsborg Chausseen. - Fjenden,
der havde standset sin Fremrykning noget V. for Seeth,
indtog efterhaanden atter sin tidligere Forpoststilling.

Det uheldige Odfald af Recognosceringen synes i
høj Grad at have grebet Oberstlieutenant Helgesen.
der saa Aarsaagen til Uheldet i den Omstændighed,
at han ikke havde faaet nogen Understøttelse fra
Oberst Schepelerns Corps, og at der navnlig ikke, som
han havde haabet, samtidigt havde fundet stærke De
monstrationer Sted mod det Stapelholmske saavel fra
HoIlingsted som fra Bennebek. Denne hans Sindsstem
ning gav sig tilkjende i en Rapport over Fægtningen,
som han KJ. henad 2 Eftermiddag indsendte til Oberst
Schepelerns Corps, og som efter at være meddelt Over
commandoen, gav denne Anledning til i en Skrivelse
af 9de September at paatale Oberstlieutenantens Ud
tryksmaade og udtale sig om den særegne Maade, hvor
paa han havde opfattet Overcommandoens Befaling an
gaaende Recognosceringen; samme Dag udtalte dog
General Krogh i en Dagsbefaling sin Tak og Paaskjøn
nelse til Tropperne for den Tapperhed og Opoffrelse,
hvormed de atter ved denne Lejlighed havde hævdet
vore Vaabens Ære. Saavel Oberstlieutenant Helgesens
Rapport, som Overcommandoens Skrivelse findes gjen
givne under Bilagene 6 og 7.

Krigsministeren tilbageholdt ikke i Anledning af
den foretagne Recognoscering den Bemærkning, at det
uheldige Resultat maatte søges i den ringe Styrke, der
var anvendt, og at en Recognoscering som den om
handlede, foretagen af hele den disponible Styrke, vilde
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have faaet et ganske andet Udfald, især ifald et af Re
cognosceringens Formaal havde været at besætte Land
skabet Stapelholtn.

T.het I rmgt- FJ'endens Tab i den skildrede Fægtning an-nlngen ved
SlIdersta"ol. gives til:

Af Faldne: 3 Underofficerer og Menige.
Af Saarede: 18 do. do.

Tabet paa vor Side var:
Af Faldne eller kort elter døde af deres Saar:

2 Officerer, 2 Underofficerer samt 25 Undercor
poraler og l\ienige.

Af Saarede: 4 Officerer, 3 Underofficerer samt 71 Under
corporaler og Menige.

Af de som Saarede anførte blev l Menig tagen
tilfangej 8 Menige faldt usaarede i Fangenskab.

Vort totale Tab var aaaleles: 6 Officerer, 5 Un
derofficerer og 104 Undercorporaler eller Menige.

De faldne Officerer vare:
Lieutenant O. L. T. Fick af 7de Linie-Bataillon.

C. A. Wendt " 7de do. do.
De andre saarede Officerer vare:

Lieutenant 'r. A. Olsen af 7de Linie-Bataillon.
P. N. Petersen af 7de do. do.
C. F. Carlsen af 7de do. do.
A. Binzer af 7de do. do.

Detailleret Tabsliste findes under Bilag 8.
Ligesom der af de Oplysninger, som erholdtes ved

Forholdene
nmiddelbnrt forde stedfundne Recognosceringer, ikke lod sig drage
FæJtningclI ved • ..

My.undo. nogen Slutning med Hensyn bl SandsynlIgheden af et
forestaaende Angreb, saaledes gave heller ikke de i de
nærmest paafølgende Dage foran Hærens Front fore
faldne Begivenheder nogen Antydning i saa Henseende,
idet Fjendens Foretagender dersteds som sædvanligt
ikkun syntes at have til Maal at allarmere og foruro
lige vore Forposter. Den 9de September blev der saa-
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ledes af et stærkere Commando, henhørende til det
slesvig-holstenske 3die Jægercorps, foretaget en Recog
noscering mod -Østerby og Hummelfeld, uden at det
dog kom til nogen Fægtning. Den følgende Dags Ef
termiddag rykkede 2 Compagnier af det nævnte Corps
i Forening med 2 Compagnier af 2den Bataillon, l
Escadron og 4 Kanoner frem over Brekendorf mod
Lottorf, hvorfra vor Besætning blev drevet tilbage,
samt mod Hahnenkrug, gik derpaa med en Del af
Styrken mod Geltorf og fordrev saavel vor der værende
som den paa Esbrem Vejen staaende Patrouille af 5te
Forstærknings-Bataillon, som derved mistede '2 l\lenige,
der bleve gjorte til Fangerj ben paa Aftenen trak
Fjenden sig dog tilbage, hvornæst baade Geltorf og
Lottorf atter bleve besatte af vore Tropper. Den 11te
kunde vor N. for Brekendorf stationerede Cavaleripost
først KJ. 5 Morgen indtage sin Plads, efterat en fjend
lig Infanteripatrouille var bleven kastet tilbage af vor
Morgenpatrouille, henhørende til 5te Forstærknings
BatailIon j kort efter fordrev I!'jenden, der havde faaet
Forstærkning, atter Posten, men blev dog snart paany
kastet j vor Morgenpatrouille tabte ved denne Lejlighed
l Menig, der blev saaret, og l Menig, der blev gjort
til Fange. Paa samme Tid var et fjendligt Recogno
sceringscommando rykket frem N. for Krop, i hvilken
Anledning de 2 paa Samlingspladsen ved Bustrup hol
dende Escadroneraf4deDragon-Regiment vareblevne diri
gerede frem S. for Jagel, ligesom ogsaa den til lste
Divisions Forposter afgivne Piketescadron. Forinden
disse naaede frem, havde imidlertid Fjenden pludseligt
angrebet Mielberg og kastet vor der stanende Postering
tilbage, men var deretter bleven standset af l ste For
stærknings-Jægercorps'a 5O Mand stærke Morgenpa
trouille, der laa bag de bagved værende Gjærder; da
vort Cavaleri nu rykkede frem, og Forstærkning af In-

66
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fanteri var udsendt, trak Fjenden sig til Krop, hvor
ban boldt sig i nogen Tid, indtil vore Jægere KI. om
trent 8 besatte Byen, og Cavaleriposten blev udsat. 
Ved lste Brigade verledes der paa denne Dag saavel
ved Marierithal som ved Gosefeld og Østerby Skud
mellem vore og de fjendlige Patrouiller, der dog snart
trak eig tilbage.

Ad anden Vej var der imidlertid paany tilgaaet
den danske Overcommando Efterretninger om, at et
Angreb fra General Willisens Side var forestaaende, og
der blev derfor den Il te om Aftenen givet Befaling
til, at Tropperne indtil videre skulde staae paa Allarm
pladserne fra KI. 4-8 Formiddag"). 2den Division
bemyndigedes derhos til at lade Generalmarchen slaae
i Friederichsberg, men ikke i Lollfuss og Altstad, hvor
det kun maatte skee paa Overcommandoens Ordre;
endvidere blev det befalet, at 1steReserve-Bataillon og
2den Forstærknings - Bataillon ved Generalmarchen
skulde stille ved Bjelkes Palais for at tjene som en
Reserve, over hvilken der kun maatte disponeres efter
Overcommandoens specielle Ordre. - Vi vende os nu
atter til den fjendlige Hær.

Den 11te om Aftenen indtraf 2 af de hidtil til
Stapelholm henlagte Compagnier af 11te Bataillon un
der Bataillonscommandeurens Commande i Hohn, hvor
de forbleve Natten over, og underlagdes atter 3die Bri
gades, respective 4de Halvbrigades Commando. Det
sidste var ogsaa Tilfældet med den til denne Egn de-

*) For 2den og 5te Brigades Vcdkonuneude foraudredes Be
stcnunelseu fra den 1511e September med Ovcrconunnu
rloeus Sunction af Divisionen derhen, at Mandskabet
knude aftræde strax efter Morgenappellen, nanr Comman
deurcrne for Afdelingerne vare forsikkrede om, at Mand
skabet knude være samlet marrhefærtligt inden Forlnbet
af [) Minutur.
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tacherede Afdeling af 4de Jægercorps, hvis ene Com
pagni blev samlet i Førden. det andet i Lohe; et lille
Commande af Corpset holdt dog fremdeles Vadestedet
ved Tetenhusen besat. Commandoen over den i Sta
pelholm efterladte Styrke overtoges af Capitain Liitgen,
hvem det var blevet paalagt af al Magt at forsvare
Sandschleuse og Stensluse, hvorimod Siiderstapel, Wolde
og Bergenhusen kun skulde holdes besatte med Felt
vagter; Redouten S. for Norderstapel skulde fuldendes
og besættes med 112 Oompagni Jægere og en lignende
Styrke af Infanteri, derimod foreløbigt ikke med Ar
t illeri. Desuden var det af Overcommandoen blevet
meddeltCapitainen, at Hæren den 12te September vilde
gaaefrem overStentenmiihle og Bunge mod vorBærs ven
stre Fløj og sandsynligvis forblive paa Huttener Berge
nogle Dage, og i den Anledning blevet paalagt
ham fra den nævnte Dag Kl. 10 Formiddag stærkt at
demonstrere mod Barm samt Alt og Klein Bennebek for
saa meget som muligt at hendrage Opmærksomheden
paa sig ligesom der i det Hele taget var blevet stillet Gener~l Wllll-

, eene Dllposlllon
ham den Opgave for de nærmeste Dage at indrette for Fremryk-

ningen den 12ts
sinBandlemaade saaledes, atModstanderne kom til saameget September.

sommuligtat overvurdere Detachementeta Styrke. General
Willisens den 11te i Rendsborg udgivne Disposition for
<len følgende Dag var saalydende:

Il Hø j r e F l a nkecor ps.
Capitain åller").

1 Afdeling af 5te Jægercops.
1 do. Il lste Besætnings-Bataillon (fra Fre-

deriksort).
6 Pds, Batteri Nr. 5 (4 Kanoner).

'*) Capitain Aller var den lOde August bleven ansat som
midlertidig Commandeur for 5tr Jægercorps-

66*
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1/ 2 Escadron (af 2det Dragon-Regiments 5te Es
cadron) fra Steinrade.

Samlingsplads RI. 10 Holtsee. Demonstrerer
mod Ekernførde og sætter sig paa Kokkendorf Vejen i
Forbindelse med højre Flojs Colonne (1 ste Halvbri
gade). Corpset har at indtræffe foran Ekemførde KI.
l Eftermiddag og der at afvente videre Befaling.

Hø j r e Floj (3 Colonner).
lste Colonne.

l s t e H a l vb r i g ade, beataaende af:
3die og 4de Bataillon samt
1 2 6 Pds. Batteri Nr. 1.

Samme marcherer Kl. 9 fra Bunstorf over Klein
og Gross Wittensee til Østerby, hvor den*) træft'er
sammen med Avantgarden. NB. Om muligt skal 00
lonnen i al Hast etablere en Colonnevej sydøstligt for
den fra Østørby til Vindeby førende Vej til det Punkt,
hvor Vejen bøjer af til Kokkcndorf for at kunne rykke
frem som højre Flojcolonne ved Siden af Avantgarden;
Halvbrigaden vil i det Tilfælde have at rykke frem ad
Vindeby Vejen til Frobsein og videre over dette Punkt
mod Kokkendorf. Saafremt dette ikke er den muligt,
sætter Halvbrigaden sig i Teten af Avantgarden og
rykker ad Vejen frem over Frohsein til Kokkendorf,
hvor den afventer nærmere Befaling.
:2 d e Il Oo Ion ne.

Ava n tgard en, beståaende af:
2det og 3die Jægercorps, lste **), 2den, 12te

Bataillon,
2 Escadroner af lste og 2det Regiment,

*) I "FchlzlIg' der srhleswig-holsteinischeu Arrnee und Marine
im Jultre 1850" af Major Lutgen Cl' tilfojet KJ. l.

,;,*) Commnndoeu over denne Bataillon var midlertidigt bleven
overdrager til Capitaiu Beoren.
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6 Pds. Batteri Nr. 4 *),
12 Pds. Batteri Nr. 1 og
24 Pds, Granatkanon-Batteri i Reserve· *),

Oberstlieutcnant Prizelius commandel'er Batte
rierne.

Rykker K!. 10 frem fra Bunge over Damdorf og
Østerby mod Kokkendorf.
.3 die Oolonoe.

2 d en Ha l v brig a de, bestaaende af:
l Afdeling af 5te Jægercorps, l3de og l5de

Bataillon***),
1/ 2 Escadron (af 2det Regiments 5te Eseadron),
1/2 6 Pds. Batteri Nr. 1 og
2 Seetioner af Morterbatteriet (10 Morterer).

Marcheret' i Queuen af Avantgarden til Strebel
<>g derfra over Hummelfeld til Holm, besætter Over
gangene fra Hummelfeld og Flekkeby, skyder Patrouil
ler frem mod Wolfskrug og Gyby, bemægtiger sigOver
gangen fra Holm og sætter sig over Dyrvad i Forbin
delse med Avantgarden.

Oentrum (Reserve).
2 de n Bri gade****), bestaaende af:

5te, 6te, 7de og 8de Bataillon,

*) Commandnen over Batteriet var bleyen overdraget til
Capitain Rnstow,

**) I Major Lutgens fornævnte Værk el' tilføiet :
Et Pionerdetachement med en Bukkebro af 120 Fods
Længde.

***) Oapitain erne Gruudtmanu og Clas en havde midlertidigt
overtaget Commandnen over disse 2 Batailiener.

"****) Paa Grund af Oberst Abererons Sygdom commanderedes
Brigaden fra den 12te September indtil videre af Oberst
licutenant Springbom . 7de Bataillon nf Capitain Gotzkow.
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1/ 2 Escadron,
6 Pds. Batteri Nr. 3 og

12 Pds. Batteri Nr. 2.
l\lajor Seweloh *) commandører Batterierne.
Rykker Kl. ] O frem fra Neu Biidelsdorf over

Bunge til Damdorf**), besætter Hatten og Aschepel,
udsender Palrouiller mod Wolfskrug og Esbrem og for
bliver med Groset i Damdorf.

Venslre F løj.
3die Brigade og Roservecavaleriet:

9de, lOde, ] 4de og 1 '2 l] te Bataillon samt 4de
Jægercorps,

71/2 Escadroner"?"),
6 Pds. Batteri Nr. 2,

12 Pds. Batteri Nr. 3**"';'),
Ridende Batteri samt
1/ 2 3 Pds. Batteri.

Batterierne commanderes af Major Dalitz.
Brigaden staaer Kl. 8 ved Stentenmiihle og af

loser med en Del af sin Styrke Avantgarden. Cava
lerlet staaer RI. 9 ved Duvensted, fodrer og koger af.

Opgave: Iagttagelse af Sorgen j Patrouiller mod
Krop og over Brekendorf mod Selk ogWolfskrug j For
bindelse med 2den Brigadej om Eftermiddagen Recog
noscering mod Slesvig ad Brekendorf Vejen.

*) Cnpitain Seweloh val' den 31te August hloven forfremmet
til :i\Iajor, og Commandoen over (j Pils Batteri Nr. 1
VIII' derefter bleven overdraget til Cnpitain Gallus.

**) Efter nysnævnte Værk: "Rykker fra Bunge til Damdorf,
hvor deu indtræffer KJ. l."

***) Major Liitgen har sikkert mindre corrcct; 81/2 Escadroner.

****) Dette Batteri val' allerede den Bde September blevet henlagt
til Duvensted og stillet under Bdic Brigade.
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Den hele venstre Fløj staaer under General v. d.
Horst's Commando.

Den commanderende General vil opholde sig ved
Avantgarden og sandsynligvis tilbringe Natten i
Damdorf.

Cavaleri-Brigaden holder en Ordonnantsrelaispost
i Hohn, 3die Brigade ved Stentenmiihle, 2den Brigade
i Damdorf og Avantgarden i -Østerby. 'I'ornystrene og
Teltene blive pakkede paa Vognene, og disse opkjøres
i Parker. I B.unge er et Magasin for Halm og
Brænde, men for den nærmeste Tid bliver det Fornødne
af disse Gjenstande at udskrive fra Egnen nærmest
Troppernes Standqvarterer. Et Depot af Levnetsmid
ler findes i Biinstorf. En Del af Ammunitionscolonne
Nr. 1 holder ved Gross Wittensee paa Haby Vejen og
er bestemt for den højre Fløj, den anden Del af denne
Ammunitionscolonne, bestemt for venstre Fløj, er i
Schulendamm. Ammunitionscolonne Nr. 2 forbliver
red Rendsborg.

Det svære 24 Pds. Batteri (6 Kuglekanoner)
staaer i Damdorf og henhører under 2den Halvbri-
gade").« Willisen.

Hensigten med den forestaaende Operation var
derhos mundtligt bleven meddelt de højere Comman
derende, idet det tillige var blevet bestemt, at Mar
chens nærmeste Maal skulde være Slesvig-Ekernførde
Chausseen. I de forskjellige Befalinger til Afdelingerne
blev det kun antydet, at der skulde foretages en -Øvel
sesmarche, men dog paalagt dem at medføre Ammu
nitionsvognene , Compagnikarrerne samt Vogne til
Saarede.

Allerede Kl. noget over 9 stode Avantgardens Af-

*) Efter Major Liitgen var det underlagt 2de11 Brigade,
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delinger concentrerede ved Skandsen v. d. Tann lidt
N. for Bunge, og K!. omtrent 91/2, altsaa 1/2 Time
tidligere end befalet, afmarcheredes i følgende Marolie
orden:

Avantgarde: 2det Jægercorps.
r 1ste Bataillon,

3die Jægercorps,
Gros: I 2 Escadroner,

1
6 Pds. Batteri Nr. 4,
12 Pds. Batteri Nr. L

I 2den Bataillon,
Reserve: l 24 Pds. Granatkanon-Batteri,

12te Bataillon.
Vejret var smukt og klart, og Marchen gik hur

tigt, navnlig da man ikke havde anseet det fOl' nød
vendigt at udsende Sidepatrouiller, saa at det i Teten
værende Compagni af 2det Jægercorps allerede Kl.
omtrent 11 1/ 2 naaede frem til det Sted. hvor Vejene
fra Vindeby og Kokkendorf stede sammen N. B. for
-Østerby, og kastede vore til de nærmest liggende Høj
der fremskudte, yderste Vedetposter tilbage paa den
staaende Patrouille i Udkanten af det lille Skovparti
nordligt for Vejcouperingen. Der indtraadte imidlertid
nu en længere Standsning i Fremrykningen for at
give de øvrige Tropper, navnlig Iste Halvbrigade. der
som højre Flojcolonne skulde rykke frem .ost om .Osterby

Angrebet p•• i Højde med Avantgarden, Tid til at naae frem, og
vore Forposter
mellem Blien først Kl. omtrent 12 1/4, da 1ste Halvbrigade endnu stedseog Vlndeby " .
Nor; - dlllcBlkke kom blsyne, og en længere Standsmng syntes
s:~~~:~ ~~d utilraadelig, befalede Oberst Gerhardt med den imid

Langl" lertid indtrufne commanderende Generals Billigelse sine
Tropper at gane frem til Angreb.

Forpoststillingen mellem Slien og Vindeby Nor '
var denne Dags Morgen indtaget af 10de lette Batail
Ion. 4de Compagni under Capitain J. Cathals stod
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ved Holm og Dyrvad ; af 2det Compagni under Lieute
nantde FineLielitholdt2 Pelotons MOhlhorst,besat, meden '
de 2 andre dannede Feltvagterne l og 2 S. for Kok
kendorf mellem Oversvømmelsen og Vejen til Østerby:
lste Compagni under Capitain Junghans havde afgivet
2 Pelotons til Feltvagterne 3 og 4, henholdsvis N.
for Frohsein og henimod Vindeby Nor; i Reserve ved
Hedehusene stode endelig 3die Compagni under Capitain
G. Måller og 2 Pelotons af l ste Compagni under
Lieutenant Stonor, af hvilken Styrke der dog var afgivet
40 Mand som Arbejdscommando i Egnen af Frohsein.
Af Brigadens øvrige Styrke var 3die Jægercorps med
4 Kanoner af 5te Batteri (Dinesen) henlagt til Kosel,
3die Reserve-Bataillon og 2 Kanoneraf samme Batteri
til Mysunde (l Compagui i Brcdersby), Escadronen
laa i Vesby og Halvbatteriet under Capitain Schau i
den sydligste Del af Brodersby; Passet ved Snap Mølle
var efter Major Neergaards Foranstaltning fra Il te
September blevet besat med et Detachement paa c.
40 Mand af 4de Linie-Bataillons lste Compagni un
der Oommando af Lieutenant Mielche.

De fjendlige Jægeres Angreb paa vore Vedetposter
N. .ø. for Ø'sterby og den derpaa følgende, foreløbige
Standsning i Fremrykningen havde, da det stærkt
gjennemskaarne Terrain gjorde det umuligt at komme
til nogen klar Erkjendelse af Fjendens Styrke, bragt
vore Forposter til at antage, at det kun var en af de
sædvanlige Allarmeringer, der vilde kunne afvises ved
egne Kræfter, og Oapitain Junghans havde derfor diri
geret en Del af den nærmeste Feltvagt samt det ved
Frohsein værende Arbejdscommando til Understøttelse
af det truede Punkt. Disse Tropper vare dog neppe
naaede frem, før det fjendlige Angreb paafulgte, idet
lste Afdeling af det slesvig-holstenske 2det Jægercorps
overakred det foran den lille Skov liggende Engparti
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og gik frem paa begge Sider af Vejen til Kokkendorf
samtidigt med, at Oorpsets 2den Afdeling rykkede frem
mod Westerthal og Frohsein. En heftig Ild rettedes
fra Skovkanten mod den fremstormende Fjende, men
vor svage Styrke blev selvfølgelig ligesom de etaaende
Patrouiller foran Westerthal og Frohsein hurtigt nødt
til at repliere sig paa de bagved staaende Feltvagter,
og snart var Kampen levende paa beleLinien mellem
Oversvømmelsen og Vindeby Nor, henimod hvilketsidste
Punkt det fjendlige Jægercorps's 3die Oompagni efter
haanden havde udviklet sig; Corpsets 4de Compagni
havde derimod faaet Ordre til foreløbigt at forblive ved
Westerthal for at afvente l ste Halvbrigades Ankomst.
Imidlertid havde Oberst Gerhardt, sansnart de smaa
Skovpartier vare tagne, beordret l ste Bataillon og 3die
Jægercorps at formere sig bag de fremrykkende 2
Jægercompagnier henholdsvis .ø. og V. for Kokkendorf
Vejen og det 6 Pds. Batteri Nr. 4 at følge ad selve
Vejen, medens 2den Bataillon, 12 Pds. Batteri Nr. l
og de 2 Escadroner dirigeredes frem over Westerthal
og Frohsein, og 12te Bataillon med det 24 Pds. Gra
natkanon-Batteri foreløbigt holdtes tilbage i Reserve;
den foretagne Gjennemskjæring af Kokkendorf Vejen
bevirkede dog, at det 6 Pds. Batteris Fremrykning
blev meget forsinket.

Efterat Fægtningen bavde udviklet sig, beordrede
Commandeuren for vore Forposter, Capitain Magius,
Besætningerne ved Holm, Dyrvad og MOhlhorst til at
trække deres fremskudte Afdelinger tilbage og ind
skrænke sig til en defensiv Besættelse af Passene; ar
den ved Hedehusene staaende Reserve blev 3die Com
pagni sendt frem til Kokkendorf, navnlig dennes øst
lige Del og nærmeste 'I'errain, medens den Lieutenant
Stonor underlagte Styrke dirigeredes frem til Resterne
af l\Iargrethenwall i Nærheden af Vejen til MOhlhorst.
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Fjenden trængte stærkt paa, og da de mod Westerthat
fremsendte, betydelige, fjendlige Oolonner saaes under
Fremrykning paa de nærliggende Højder, gav Oapitain
Magius Feltvagterne Befaling til at trække sig tilbage
henholdsvis til og øst om Kokkendorf. Det fjendlige
Jægercorps's 1ste og 2det Oompagni fulgte heftigt efter,
og Kl. omtrent 1 vare de trængte frem til Kokkendorf
samtidigtmed, at Corpsets 3dieCompagni var under Frem
rykning mod Højderne S. V. for Snap So og truede
med at overfioje vor til Terrainet N. ø. for Kokkendorf
tilbagetrængte, venstre Fløj; Oorpsets 4de-Compagni havde
paa den Tid, sandsynligvis paa Grund af 2den Batail
Ions Ankomst, sat sig i Marche fra Westerthal og havde
taget Retning paa Snap Sø ogSnap Mølle i 1ste Halv
brigade, der var marcheret gjennem Skovene mellem
Damdorf og Langhorst var endelig indtruffen og under
Fremrykning" øst om Østerby mod Westerthal.

Hidindtil, saalænge det kunde antages, at del' kun
val' Tale om en sædvanlig Forpostfægtning, var Fægt
ningen i Overensstemmelse med de af Brigaden givne
Bestemmelser bleven ledet af Forpostcommandeuren.
Da den imidlertid syntes at antage større Dimensioner;
og da Brigadecommandeuren, Oberst Krabbe, som paa
første Melding om Angrebet havde givet de bagved væ
rende Tropper Befaling til at indtage'de i Dispositionen
bestemte Stillinger, var indtruffen N, for Kokkendorf,
overdroges Commandoen til Oberstlieutenant Hæder,
hvem det blev paalagt at samle Bataillonen og søgeat
kaste Fjenden tilbage. Oberstlieutenantens nærmeste
Bestræbelse var rettet paa at samle sig en Styrke fra
de mindst udsatte Punkter, og i den Anledning send
tes Bataillonens Adjutant, Lieutenant Westengaard, til
Vejen til Molhorst for at hidkalde Lieutenant Storrors
der staaende Commando, ligesom ogsaa lidt senere et
til Løbegravene N. for Mohlhorst tilbagetrukket Polo-
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ton af 2det Compagni gjennem Bataillonens Stabshor
nist erholdt Ordre til at stille sig i Reserve ved Lejren
N, for Kokkendorf. Saasnart Lieutenant Stonor meldte
sig til Bataillonscommandeuren, der dengang holdt ved
en lille Høj S, .ø. for Hedehusene, den saakaldte Ob
servationshej, hvorfra der havdes en god Udsigt over
Egnen, fik han Befaling til med sit 11

/ 2 Peloton stærke
Commando og efter Adjutantens nærmere Anvisning at
rette et Angreb paa Fjendens højre Fløj for derved at
støtte vore paa dette Punkt tilbagetrængte Troppet',
Da Fjenden allerede havde overskredet Snap Vejen, før
tes Commandoet ad Vejen, der lober Vest og Nord
om Mosedraget N, .ø, for Kokkendorf, henad Snap SD
til, formeredes det' til Fægtning, idet Halvpelotonet
kom til at danne Reserven, og rykkede nu frem i syd
østlig Retning mod den vor Linie overflojende Fjende.
Den her under Capitain Junghans fægtende Del af lste
Compagni sluttede sig til den fremadgaaende Bevægelse,
og ved et rask Angreb kastedes Fjenden tilbage over
Snap Vejen, ved hvilken Vej vor Kjæde standsede sin
Fremrykning. Halvpelotonet var af Lieutenant We
stengaard blevet placeret c. 300 Alen fra Snap So i
Højde med dennes sydlige Bred og havde erholdt Or
dre til at sende en Patrouille mod Snap Mølle, hvor
fra der bortes Skud falde; det var det fjendlige Jæger
corps's 4de Compagni, som havde nærmet sig Møllen
og snart derpaa angreb 4de Linie-Bataillons der væ
rende Besætning.

Kl. c. 11/2, lidt før vore Troppers Offensive
V. for Snap Sø, vare de fjendlige Jægercompagnier
trængte ind i Kokkendorf, og nogle af vore der fæg
tende Tirailleurer havde delsderved, dels ved vor venstre
Fløjs Tilbagegang seet sig foranledigede til at trække
sig ud af Byen. Denne Bevægelse var ogsaa bleven
fulgt af den i den vestligste Del af Kokkendorf værende
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Skyttekjæde, der trak sig tilbage mod Lejren, og da
Oberstlieutenant Hæder som Følge deraf antog, at
Fjenden ogsaa paa denne Floj trængte stærkt paa,
hvilket kunde medføre Fare for Retraiten, satte hall
sig i Spidsen for det i Reserve staaende Peloton af
2det Compagni og gik frem til Angreb, idet han
samtidigt lod blæse "Avancer" til de tilbagegaaende
Skytter. Pelotonet gikfrem til Resterne af Margrethen
wall tæt V. for Kokkendorf, men man kom snart til
Erkjendelse af, at Fjenden ikke trængte paa her, hvor
imod tiere Colonner saaes under. Fremrykning mod den
ostlige Del af Byen; de vare imidlertidudenfor virksom
Skudvidde, saa at ikkun faa Skud affyredes imod dem
Det, var den fjendlige Avantgardes Gros, som Oberst
Gerhardt havde befalet at gribe ind i Fægtningen, da
de 2 Compagnier af 2det Jægereorps ikke formanede
at vinde videre 'I'errain: 1ste Bataillon gik frem ad
og o. for .Østerby-Kokkendorf Vejen, Bdie Jægercorps
V. for denne, hvorfra det efterhaauden ogsaa sendte
Tirailleurer frem igjennem den vestlige Del af Kokken
dorf. Overfor denne store Overmagt maatte en yder
ligere Modstand selvfølgelig opgives, ogKJ. omtrent 2,
da Oberstlieutenant Hæder gav Signal til Retraite,
maatte vore i og ved Kokkendorf fægtende Tropper,
stærkt forfulgte af Fjenden, trække sig tilbage over
Lejren mod Ekernførde Chausseen for derefter i Over
ensstemmelse med Dispositionen Vest om Bulso at re
pliere sig paa den Stilling, Besætningen i Kosel
imidlertid havde indtaget. Den Deling af 2det Com
pagni, der under Fægtningen var forbleven N. for
~Hihlhorst, stødte under Retraiten til i Nærheden af
Ekernf.orde Chausseen, derimod maatte Bataillonens
venstre Fløj ved Snap Sø trække sig tilbage .øst om
Bulsø og videre over Kosel.
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Af den forfølgende, fjendlige Styrke blev 3die
Jægercorps dirigeret Vest om Bulsø, medens den
slesvig-holstenske l ste Bataillon dirigeredes .Ost om
Bulsø paa Kosel, og til denne Afdeling sluttede sig
2det Jægercorps's 3die Compagni samt Dele ar Corpsets
1ste Afdeling, der løvrigt havde faaet Ordre til at samle
sig ved Lejren, og ligeledes endelig det 6 Pds, Batteri
Nr. 4, som med opsiddet Mandskab i Trav havde
taget Vejen .øst om Kokkendorf. Avantgardens øvrige
Styrke fulgte den fremadgaaende Bevægelse med
Undtagelse af 2den Bataillon, der paa Grund af Skyd
ningen ved Snap Mølle havde seet sig foranlediget til
at folge efter 2det Jægercorps's 4de Compagni og i
Forening med dette at overskride Passet; efter en
mindre Fægtning med et Oompagni af Ekernfordes
Besætning, som senere vil finde sin Omtale, og idet
den sendte en Patrouille frem til Borreby, forblev Ba
taillonen i denne Egn, indtil den ud paa Eftermiddagen
afmarcherede til Kosel; Jægercompagniet havde frem
sendt 2 Pelotons til Borreby, medens dets øvrige
Styrke foreløbigt forblev ved Snap. 1ste Halvbrigade
havde efter at have efterladt en stærkere Patrouille ved
Westerthal for at holde Forbindelsen med det hojre
Flankecorps fortsat sin Fremrykning mod Kokkendorf
og indtog In. noget over 21/ 2 en Hendezvousstilling
ved Lejrpladsen N. for Byen. 2den Havbrigade var
KJ. omtrent 11/ 2 ankommen til Hummelfeld og havde
derfra efter at have udsendt en Patrouille mod Mohl
horst sat sig i Marche mod Gøteby, der saaes besat
af vore Tropper, men somimidlertid rømmedes af disse,
-da de 2 Compagnier af 5te Jægercorps, der dannede
Avantgarden, nærmede sig; de nævnte 2 Compagnier
bleve derpaa dirigerede til Flekkeby, medens 15de Ba
taillon sendtes frem til Holm, men heller ikke disse
Byer fandtes længer besatte, idet det der staaende 4de
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Compagni af 10de lette Bataillon efter Capitain Ma
gius's Ordre allerede KI. henad 21/ 2 havde sat sig i
Marche paa Skylbek og derfra i Forening med den fra
Vesby udrykkede Escadron trak sig tilbage til Terrainet
V. for Langsø.

Vor til Kosel henlagte Styrke havde imidlertid
efter Oberst Krabbes Befaling og under Tilsyn af
Stabschefen, Capitaiu W. Stricker, KI. omtrent 11/ 2

indtaget følgende Stilling: Af 3die Jægercorps, del' mid
lertidigt commanderedes af Capitain Hveberg*), var
4de Compagni under Capitain Haxthausen blevet frem
pousseret til Ten-ainet mellem Kolsø og det lille Mose
drag N. V. for Bulsø for at optage Forposterne, og
sammesteds havde endvidere 2 Kanoner af Batteriet
Dinesen under Batterichefens egen Commando taget
Position; længere tilbage paa Højderne mellem Kosel
og Langsø havde 2det og 3die Compagni under Capi
tainerne Krey og Tersling udviklet sig, 3die Compagni
længst mod -Øst, medens Corpsets lste Compagni, der
under Capitain 'Magius's Fraværelse som Forpostcem
mandeur commanderedes af Lieutenant H. C. Haxt
hausen, stod i Reserve omtrent ved det Sted, hvor
Vejen fra Kosel til Mysunde tager en nordlig Retning;
de 2 Granatkanoner af Batteriet Dinesen vare under
Commande afCapitain Recke placerede tæt N. for Kols.ø.
Saasnart det slesvig-holstenske 3die Jægercorps under
sin Forfølgning havde overskredet Ekernførde-Slesvig
Chausseen, lod Capitain Dinesen sine 2 Kanoner aabne
Ilden imod det, og det bragtes derved til at standse
noget med sin Fremrykning, saa at vore der retire
rende Forposter vandt 'I'id til i Ro ogOrden at trække

*J Corpsets Oommandeur, Oberstlieutenant Coch, var paa
Grund af Sygdom i Midten af August med Overcomman
docns Tilladelse afgaaet til Kjøbenhavn.
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sig igjennem vort frem pousserede Jægercompagnis Kjæde,
der nu optog Kampen imod det snart paany fremtræn
gende, fjendlige Jægercorps, navnlig dettes 3die og 4de
Compagni, som gik frem i Terrainet mellem Bulsø og
Langser dette Corps's 1ste og 2det Compagni dirige
redes derimod i nordvestlig Retning for at gaae frem
over Skylbek mod 'I'errainet mellem Vesby og Langsø.
Snart kom ogsaa den slesvig-holstenske l ste Bataillon
tilsyne 6. for Bulsø , hvor den rykkede frem i tæt
sluttet Colonne; vore 2 Kanoners Ild rettedes imod
den, og da et Par Kugler sloge ned midt i Colonnen,
spredte den sig, saa at der ogsaa der indtraadte en
lille Standsning i Fremrykningen. Kort efter blev og
saa det 6 Pds. Batteri Nr. 4 beskudt under detsFrem
maroho .Ost om Bulsa, men det lykkedes dog dette
Batteri uden noget videre Tab at naae frem til Hoj
derne N. for den østlige Del af Bulsø, hvor det kjørte
op bag et Hegn c. 1200 Alen fra de af Capitain Di
nesen commanderede 2 Kanoner og aabnede Ilden saa
vel mod disse som mod de 2 N. for Kolso staaende
Kanoner, der nu ogsaa begyndte Chargeringen.

Det Hverv, der var stillet vor N. V. for Bulso
frempousserede Styrke var imidlertid opfyldt. Den i
denne Retning tilbagegaaende Del af l Ode lette Ba
taillon var passeret gjennem Opstillingen 6. for Langso
for efter Ordre at besætte de noget nordligere anbragte
Løbegrave. og Bataillonens venstre Fløj, der under sin
Retraite til Kosel havde havt vanskeligt nok ved at
sikkre sig mod at blive omgaaet, trak sig Vest ud af
Byen for at slutte sig til den øvrige Styrke. Efterat
nogle faa Skud vare vexlede med det fjondlige Batteri,
lod Capitain Dinesen derfor sine 2 Kanoner protse paa
og trak sig tilligemed Jægercompagniet tilbage til Stil
lingen ved Langsøens sydøstlige Hjerne, hvorfra han
atter aabnede Ilden. De 2 foran værende Jægercom-
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pagnier, der havde optaget Fægtningen, og af hvilke
3die Compagni havde maattet lade l Peloton formere
en Flanke mod den fra Kosel fremtrængende Fjende,
trak sig nu ogsaa successive, stadigt benyttende de pa
rallelt løbende Hegn, tilbage til Stillingen tilligemed
Granatkanondelingen , saa at Halvbatteriet der blev
samlet. Granatkanonernes Ild rettedes mod Udgangen
fra Kosel for at hindre større, fjendlige Troppemassers
Debouchering, medens de 2 Kuglekanoner søgte at op
holde de Syd fra fremtrængende , fjendlige Jægere.
Skjendt dette endnu hidtil var lykkedes, ansaa Oberst
Krabbe det dog for rettest at lade, sine Tropper til
træde Retraiten til den nordligere, i Flankerne mere
sikkrede og med Løbegrave forsynede Stilling. Saavel
denne som den tidligere Retraite, der lededes personligt
af Brigadecommandeuren, foregik med den Ro, Præci
sion og Orden, som kun krigsvante Tropper kunne ud
vise, om end de tidligere omtalte, nogle Dage forinden
i den Retning afholdte Øvelser vistnok ogsaa bidroge
deres til at forøge Sikkerheden i Bevægelserne. Endnu
inden sidstnævnte ~etraite tiltraadtes, vare Compagniet
fra Holm under Capitain Cathala og Escadronen un
der Ritmester Heramb indtrufne V. for Langsø, hvor
de holdt Terrainet besat fra Seens sydvestlige Hjerne
til Vesby; under et let Engagement med den her kun
svagt fremtrængende Jægerafdeling fulgte de den til
bagegaaende Bevægelse og toge Stilling i Højde med
den ø. for Søen staaende Styrke. Vort Halvbatteri
optog fra sin nye Stilling atter Kampen med det fjend
lige Artilleri, navnlig det 6 Pds. Batteri Nr. 4; dette,
der havde lidt noget Tab i Kampen med vore Kanoner,
var nemlig, saasnart Capitain Recke med Granatkanon
delingen havde forladt Stillingen ved Kolse, brudt op
til Kosel og var derfra i rask Gangart rykket frem til
en Hejde S. for Mysunde Vejen i Nærheden af den

67
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nævnte Sø, hvor det uagtet vore Kanoners Ild efter
haanden var lykkedes at bringe Batteriet i Position.
Det var dog kun en kort Tid, Brigaden forblev i den
indtagne Stilling, da den samtidigt med, at Fjenden
saavel Syd fra som fra Kosel trængte frem mod dens
Front, snart ogsaa saa sig beskudt i venstre Flanke af
Tirailleurer i Terrainet hinsides Oversvømmelsen og
tilmed maatte befrygte at see sin Retraite vanske
liggjort ved en omgaaende Bevægelse over Ornum Mølle
af fjendlige Colonner, som kom tilsyne paa Højderne
i .det nævnte 'I'errain: det val' en Del af den slesvig
holstenske 1ste Basaillon, som dels i Kosel, dels O. for
Byen ved i Hast tilvejebragte Overgangsmidler havde
passeret Aaen. Oberst Krabbe befalede derfor sine

Voro Troppor •
Il OOO til1Jogo til Tropper at gaae tilbage til Mysunde. Ogsaa denne
St ll1ingoll vod R t 't ~ 'k' b d O d f H 'I HlIlysuIlde ; - e ral e roregi l e ste r en ra egn ti egn un-
Kampen der- d D k ' f J P l fsteds, er æ mng a ægcrcorpsets] ste og 1 e oton a

2det Compagni og støttet af Halvbatteriets Ild, idet
de 2 Delinger vexelvis gik tilbage fra Stilling til Stil
ling, Corpsets 4de Compagni var blevet sendt tilbage
til Passet ved Ornum Mølle for at forhindre enhver
Fremtrængen af Fjenden ad denne Vej saalænge, ind
til Alt var passeret, og i samme Hensigt sendteOberst
Krabbe noget senere sin Ordonnantsofficer, Lieutenant
Petersen, derhen med en Division af 1Ode lette Ba
taillon. Broen ved Møllen var dog allerede tidligere
bleven afbrudt af Mandskabet ved Batteriet Dinesens
Ammunitionsvogne, der efter at have været parkerede
ved Ornum derfra vare blevne dirigerede til den nord
lige Bred af Slien, og fra Fjendens Side blev intet
alvorligt Forsøg foretaget paa at forcere Passet. .Højre
Fløj V. for Langsø var fremdeles kun lidet engageret;
Batteriet Dinesens til Mysunde henlagte Deling under
Commando af Lieutenant Westh var i Overensstem
melse medDispositionen rykket frem for at understøtte
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denne Fløjs Retraite, hvorimod det Compagni af My
-sundes Besætning, der ligeledes skulde være rykket
frem ad Vesby Vejen somReserve, uvis af hvadGrund,
ikke blev fremsendt.

Forskandsningerne paa Sliens sydlige Bred vare
imidlertid paa Oberst Krabbes Befaling forlængst
blevne besatte af 3die Reserve-Bataillon; i de syd
ligste Lobegrave stode V. forVejen lste og 2detCom
pagni under Capitainerne W.Kiihle og C. Biilow, først
nævnte Compagni paa højre Fløj, hvert med 2 Pelo
tons i Løbegravene og l Peloton i Reserve, .ø. for
Vejen ddie Compagni under Capitain Møller ligeledes
med 2 Pelotons i Løbegravene og l Peloton i Reserve
bag den der liggende, lille Boj; 4de Compagni ende
lig under Capitain Kløeker holdt Brohovedet besat.
PaaPlateauet paa den nordlige Bred afSlienvar Halvbatte
riet under Capitain Schau opkjart med Granatkanon
delingen i Emplacementet ved Sliens Bøjning i vest
lig Retning og med den anden Deling i det c. 500
Alen længere mod Vest liggende Emplacement; sidst
nævnte Deling blev dog, endnu inden den kom til at
deltage i Kampen, af Capitain Schau beordret til at
slutte sig til Granatkanondelingen og kjore op tilven
stre af denne. Ingenieurdelingen holdt med en Del af
sin Styrke hver af Barriereportene og Broleddet besat,
medens Resten dels holdtes i Reserve ved Delingsvog
nene og ved Færgegaarden, dels var bestemt til at an
vendes ved et Toug, som for at fore Broleddet ud var
anbragt ved en mindre Bygning ved Færgegaarden.

Ved Ankomsten henimod Mysunde lod Capitain
Dinesen de 2 Kanoner, der fra først af havde været
placerede N. V. for Bulsø, gaae tilbage over Broen til
Emplacementerne S. for Færgegaarden , hvorimod Gra
natkanondelingen og Delingen under Lieutenant Westh
foreløbigt forbleve paa Sliens sydlige Bred og toge Po-

67*
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sition V. for Hovedvejen i Emplacementet ved de nord
ligste Løbegrave og c. 300Alen S. derfor paa de der
værende Højder. Under Dækning af Ilden fra disse
Kanoner og fra Capitain Schaus Granatkanoner, som
allerede noget forinden havde begyndt Skydningen mod
fjendligtArtilleri, der var ved at kjøre op paa Højderne
ved Langsøens nordlige Ende, trak vore retirerende
Tropper sig efterhaanden indenfor Forekandsningslinlen;
da Løbegravene .o. for Vejen ikke syntes tilstrække
ligt besatte, forstærkede 3die Jægercorps's 4de Com
pagni foreløbigt Besætningen dersteds. Efter Alt at
dømme stod det at befrygte, at der fra Fjendens Side
vilde blive gjort et Forsog paa at forcere Overgangen
ved Mysunde, og da Forskandsningerne paa Sliens syd
lige Bred paa Grund af deres ringeStyrke' ikke syntes
at frembyde tilstrækkelig Sikkerhed for, at et Forsvar
af dem vilde krones med Held, befalede Oberst Krabbe
10de lette Bataillon og 3die Jægercorps at gaae til
bage over Broen til Sliens nordlige Bred og der be
sætte Løbegravene S. og N. for Færgegaarden; af Jæ
gercorpset forbleve dog omtrent 21/ 2 Pelotons af 4de
Compagni, hvortil nogle faa Mand af 3die Compagni
havde sluttet sig, under Lieutenanterne E. A. Dalgas
og J. Lundbye i den af dem indtagne Stilling S. for
Slien i Løbegravene .o. for Vejen. Escadronen, der
ogsaa var dirigeret tilbage over Broen, indtog forelø
bigt en Bivouakstilling ved den sydlige Del af Bro
dersby.

Vort i Løbegravene S. for Slien staaende Infan
teri havde imidlertid maattet optage Kampen med de
fjendlige Tirailleurer, der vare trængte frem til henimod
400 Alen fra Forskandsningerne omtrent i Højde med
det Sted, hvor Vejene fra Ornum og Vesby udmunde
i Ekernforde-.i\lysunde Vejen. Paa yderste, venstre
Fl.øj havde Fjenden sat sig fast paa den i Store Bred-
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ning sig udskydende Halvø langs Sliens sydlige Bred,
hvorfra han med sine langt rækkende Vaaben beskød
det af Capitain Scbau commanderede Halvbatteri, lige
som ogsaa senere den nedenfor dette i Løbegravene
placerede 1Ode lette Bataillon, der paa sin Side optog
Kampen navnlig ved Tapriffelskytterne, som bleve sam
mendragne længst modVest. Ogsaa det fjendlige Artil
leri - det 6 Pds. Batteri Nr. 4 - som var kjert
QP V. for Ekernførde-Mysunde Vejen paa Højderne
ved Langsøens nordlige Ende, havde snart begyndt at
beskyde Forskandsningerne S. for Slien og vore der
staaende Kanoner, som havde optaget Kampen j Fjen
dens overlegne Ild fra hans dominerende Position,
hvorved Flere af Betjeningsmandskabet dræbtes eller
saaredes, og hvorved vort Skyts var altfor udsat for at
demonteres, bevægede dog Capitain Dinesen til efter
nogen Tids Forløb at forlade Stillingen og delingsvis
at trække Kanonerne tilbage over Broen til den bedre
Position bag Slien, hvor de .ovrige G Kanoner vare
placerede. Noget Seletøj blev sprængt, hvorved en
Standsning bevirkedes, men forøvrigt gik Retraiten for
sig uden Uheld, hvortil de Commanderendes og Mand
skabets fortrinlige Holdning, Mod ogPaapassenhed væ
senligt bidroge, og KJ. omtrent 33/ 4 havde Kanonerne
passeret Broen, hvorefter Broleddet ved Ingenieurernes
Foranstaltning blev ført halvt ud, medens Trækfærgen
lodes tilbage ved den sydlige Bred afSlien. Ved Ankomsten
til det nordre Plateau opkjørte Kanonerne i de ledige
Emplacements, Granatkanonerne nærmestFærgegaarden,
de 2 Kuglekanoner nærmest Capitain Schaus Halvbat
ieri, og her vare saaledes nu alle 10 Kanoner satte i
Batteri. Allerede i Begyndelsen af Kampen havde vort
Artilleri lidt et meget beklageligt Tab, idet Capitain
Schau, umiddelbart efterat han havde samlet sine 2
Delinger, blev dødeligt saaret ved et Skud fra de fjend-
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lige 'Iirailleurer langs Sliens sydlige Brød j efter Capi
tainens Opfordring overtoges Commandoen over Halv
batteriet foreløbigt af Bombarder Halseby, der vedblev
at lade Ilden rette saavel mod det fjendlige Artilleri
som mod de fremrykkende Colonner, indtil han, efterat
Capitain Dinesen var ankommen til Plateauet med sine
Kanoner, overgav Commandnen til den dertil beordrede
Lieutenant Westh.

Den Grændse, General Willisen oprindeligt havde
bestemt for Fremrykningen. var allerede længst over
skreden. Forfølgningen til Mysunde maa vel nærmest
tilskrives Oberst Gerhardt, der derved havde haabet
at tilfoje vore Tropper et føleligt Tab, men den Om
stændighed' at General Willisen personlig var tilstede
paa Kamppladsen og altsaa let vilde have kunnet
standse Fremrykningen, viser dog7 at Generalen i alt
Fald ikke kan have havt noget Væsenligt imod, at
Foretagendet blev udstrakt til en Recognoscering af vor
Stilling ved l\lysunde. Herpaa tyder ogsaa en Yttring *).

som Generalen paa det Tidspunkt af Kampen, som
ovenfor er angivet, paa given Anledning lod falde til
til Oberst Gerhardt, og som bevægede Denne til at
lade sit øvrige, hidtil i Reserve holdte Artilleri rykke
frem til Deltagelse i Kampen. Efterat denne havde
udviklet sig, synes Tanken om at bringe vort Artilleri
til Tavshed og at kaste vore endnu S. forSlien staaende
Tropper tilbage til den nordlige Bred efterhaanden at

*) I "Erlelmisse und Kriegshilder aus dem Feldzuge 1850
in Schlcswig-IIolstein" fortæller Oberst Gerhardt, at han
efter at have begivet sig hen til deu i NærhClIPII værende
General Willisen og bragt ham Melding om det hidtil
Forefulduo spurgte Generalen 0/11 hvad der nu skulde
skee, og at Denne ingen nænneru Ordre gav, men ind
skrænkede sig til at svare : "Vi ville dog sce , hvorledes
det seer ud her."
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være traadt stærkere frem; et Forsøg paa at forcere
Overgangen over Slien kan derimod ikke have væretilsigtet
alene af den Grund, at et i saa Henseende fornødent
Brotrain fuldstændigt manglede.

Efter Oberst Gerhardts Ordre blev altsaa hans
hidtil i Reserve holdteArtilleri draget frem for at del
tage i Kampen. TiJh.ojre for det 6 Pds. Batteri Nr.
4 og i Højde med samme opkjørte .ø. for Ekernførde-.
lIlysunde Vejen det 24 Pds. Granatkanon-Batteri, og
tilvenstre 4 Kuglekanoner af 12 Pds. Batteri Nr. 1;
sidstnævnte Batteris resterende 4 Kanoner, hvoriblandt
Granatkanondelingen, erholdt denOpgave. at søge dæk
kede af Hegnene at naae frem til en Position paa den
i Store Bredning sig udskydende Halvø, hvorfra vort
Artilleris Stilling kunde enfileres. Saasnart det 24
Pds. Granatkanon-Batteri havde begyndt sin Ild, trak
det 6 Pds. Batteri Nr. 4, der havde lidt endel Tab,
sig en kort 'rirt tilbage bag den Højde, hvor det havde
havt Position, for at retablere sig og forsyne sig med
ny Ammunition, men gik derpaa atter frem til et Par
hundrede Alen foran sin tidligere Stilling. Under den
heftige Artillerikamp, som havde udviklet sig, og som
stadigt tiltog i Voldsomhed, indtog den fjendlige Avant
garde-Brigades øvrige Tropper følgende Stilling: Af 1ste
Bataillon, der havde overtaget Artilleriets Dækning,
stod 3/ 4 Compagni paa begge Sider af Ekernførde-My
sunde Vejen og tiraillerede med vore i Løbegravene
staaende Skytter, medens den øvrige Del af Compag
niet befandt sig .ø. for Kosel Aa og patrouillerede mod
Ornum og Eskildsmark. Bataillonens 3 andre Compag
nier holdtes sluttede bag de af Artilleriet besatte Høj
der paa begge Sider af den ovennævnte Vej. ~dieJæ

gercorps havde med sit ) ste Compagni sat sig fast paa
den oftomtalte Halvø langs Sliens sydlige Bred, hvor
fra vor Artilleriopstilling og Løbegravene N. for Slien
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beskedes , medens dets 2det Compagni var placeret
bagved i Reserve j Terrainet mellem denne og l ste Ba
taillons Stilling holdtes besat af Corpsets 2den Afde
deling, idet hver af dens Compagnier havde Halvdelen
af Styrken opløst i Kjæde, Halvdelen som Soutien. Af
2det Jægercorps havde Halvdelen af lste og 2detCom
pagni samt 3die Compagni taget Opstilling paa hejre
Fløj af l ste Bataillons Tirailleurer, medens den reste
rende Del af l ste Afdeling stod i Reserve nordvestligt
for Kosel; Corpsets 4dtl Compagni befandt sig, som vi
have seet, i Egnen om Snap. .0 . for dette Punkt age
rede 2den Bataillon, der forst KI. mellem 5 og 6 Ef
termiddag satte sig i Marclie til Kosel. 12te Batall
Ion og de 2 Escadroner holdtes i Reserve henholdsvis
.o. og s. V. for Langso, dog var l Deling Dragoner
bleven afgivet til Bedækning af det 6 Pds. Batteri. Af
l ste Halvbrigade blev efter General Willisens Befaling
2den Afdeling af 3die Bataillon med 2 Kanoner KJ. om
trent 4 Eftermiddag dirigeret henimod Ekernførde, hvor
fra der stadigt hørtes stærk Kanonade, og hvor man
muligen har gjort sig Haab om at afskjære en Del af
vor Besætning; den øvrige Styrke indtog en Stilling
mellem Bulsø og Langso. Den detacherede Afdeling
retournerede senere hen til Kokkendorf, efterat den
havde bragt i Erfaring, at vor Besætning i Ekernførde
havde trukket sig Nord paa. 2den Halvbrigade
holdt fremdeles Holm besat, men fremsendte herfra til
N. for Vesby 13de Bataillon og l ste Afdeling af 15de
Bataillon.

Den Kamp l vort Artilleri havde maattet optage
mod de 20 fjendlige Kanoner, der overøste det med
en Masse Projaetiler og kun af og til kastede nogle
Granater mod Forskandsningerne S. for Slien, var al
lerede saa ulige, at den kun kunde gjennemføres ved
den største Tapperhed og Udholdenhed saavel fra de
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Commanderendes som fra Mandskabets Side. Dæknin
gen, Emplacementerne frembøde , var kun ringe, den
lave Jordvold foran Kanonernes Opstilling var efter ikke
lang Tids Forløb paa flere Steder nedskudt, og samti
digt blev Stillingen under hele Kampen heftigt beskudt
med Spidskugler fra Tirailleurerne paa Sliens sydlige
Bred. Ikko desto mindre fortsatte vore Kanoner Ilden
med usvækket Kraft, idet man ved en omhyggelig
Cerrigeren af Skuddene' søgte at opnnae den størst
mulige Skudsikkerhed for saaledes om muligt at ud
jevne Uligheden i Styrkeforholdet; Bestræbelserne i saa
Henseende bleve heller ikke uden Resultat, det fjend
lige Skyts led efterhaanden et temmelig betydeligt
"Tab, og de sluttede Infanteriafdelinger, der søgte at
nærme sig vore Forskandsninger, bleve hurtigt viste
tilbage. I omtrent l Time var Chargeringen saaledes
bleven fortsat, da vort Artilleri pludseligt saa sig be
skudt ved en enfilerende Ild fra nogle Kanoner, der
vare kjørte op paa den oftere omtalte, i Store Bred
ning sig udskydeude Halvø. Det var de 4 Kanoner
af det 12 Pds. Batteri Nr. l, som efter først under
Fremrykningen at have været endel udsatte for vort
Artilleris Ild, hvorved der ogsaa tilføjedes dem noget
"Tab, havde fundet Dækning ved de levende Hegn,
hvorigjennem de banede sig Vej, og nu fra en Posi
tion, de havde indtaget bag en Jordvold tæt vedSliens
-sydlige Bred, sendte deres Projectiler mod vort Skyts
langs hele Linien. Fol' snarest muligt, endnu forinden
en nøjagtig Retning kunde være opnaaet, at besvare
denne lid, der var saa meget farligere for vore Kano
ner, som der aldeles ingen Traverser fandtes til Dæk
ning mod en saadan Flankering, befalede Capitain Di
nesen de 2 Fløjkanoner (Granatkanonerne) af Halvbat
teriet Lumhoitz at gjøre en Svingning tilhøjre og tage
Opstilling bag det derværende, lilleBrystværn. Den be-
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fulede Bevægelse skete noget langsomt, da netop denne
Deling havde mistet flere Constabler navnlig ved Ilden
fra de fjendlige Tirailleurer*), men Hensigten opnaaedes
dog, og med denne Forandring i Stillingen vedbleve
vore Kanoner paa hele Linien at give Fjenden Skud
for Skud uden at sagtne Ilden; flere Folk bleve vel
saarede, og nogen Skade tilføjedes ogsaa Materiellet,
men ingen af vore Kanoner bleve demonterede, hvor
imod det. fjendlige 6 Pds. og 24 Pds. Granatkanon
Batteri foruden andet Tab allerede hver havde faaet l
Kanon ubrugeliggjort.

Under hele denne Artillerikamp havde vor Besæt
ning i Lobegravene S. for Slien samtidigt med, at
den af og til saa sig beskudt med Granater, maattet
bestaae et heftigt Engagement med de fjendlige Tirail
leurer, der dels havde fundet Dækning bag nogle foran
Fronten værende Hegn, som ikke vare blevne sløjfede,
og dels havde sat sig fast i Terrainet mellem Kosel
Aaens Udløb og den lille Bugt ø. for Mysunde, hvor
ved de opnaaede at kunne enfilere en Del af Lobegra
vene paa vor venstre Fløj. Trods den heftige Ild, og
skj.ondt vor Besætning allerede bavde lidt et føleligt
Tab, og der navnlig saaredes flere Officerer, deribland t
Capitain Kiihle og Lieutenant Dalgas dødeligt, hævdede
dog 3die Beserve-Bataillon og den omtalte Jægeraf
deling med ikke mindre Bravour end vort Artilleri
deres Stilling uden at vige et Skridt. Klokken var
omtrent 5, da den slesvig-holstenske ] ste Bataillon,
som det synes efterOberst Gerhardts Ordre**), pludseligt

*) Capitnin Dinesen fremh æver j sin Rapport, at en Menig
af lOdl' lette Bataillons 4de Cornpagni , Christian Hansen,
ved denne Lejlighed sprang til og ydede god Hjælp.

**) Det Cl' aldrig blevet bestemt oplyst, fra hvem Befalingen
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i 2 Colonner gik frem til Angreb paa vore Forskands-·
ninger, nemlig med 1ste og 2det Oompagni V. og med
Sdie og 4de Compagni Ø. for Artilleriets Stilling; hver
Oolonne, til hvilken endvidere en Del af de nærmeste
Jægertiraillenrer sluttede sig, bavde det ene Oompagni
foran, bestemt til at udføre Stormen, det andet
fulgte som Reserve. Den vestlige Colonne, der
i Stormskridt og under Hurra rykkede frem ad
Vejen fra Vesby i Vejens hele Brede, blev itide
bemærket af Capitain Dinesen, der beordrede Kanoner
nes Ild rettet mod dens Tete. De 2 forste Kanon
kugler sloge ned tæt ved Colonnen, men denne stand
sede ikke sin Fremrykning, der fortsattes til et Par
hundrede Alen fra Forskandsningerne, uagtet vort In
fanteri efterhaanden havde aabnet en heftig Ild, der
tilføjede Colonnen temmelig betydelige Tab; 2 Granater
traf imidlertid nu midt i Colonnen, der kastede sig ned
og umiddelbart derpaa under et levende Hurra fra vor
Besætning i Lobegravene spredte sig for at søge Dæk
ning i 'I'errainet, - Den østlige Colonne kom ogsaa
frem over Højderne, men da den her saa foran sig
den sumpige Lavning, som danner Forlængelsen af den
ovenfor omtalte lille Bugt af Slien, standsede den sin
Fremrykning for strax efter under vort Infanteris le
vende Ild at vende om og søge Dækning bag Højderne.
Stormen var saaledes fuldstændigt mislykket, og Fjen
den tænkte ikke mere paa at fornye den.

Vort Artilleris Kamp var imidlertid i Længden
altror ulige, Halvbatteriet Lumholtz og de 2 nærmeste
Kanoner af Batteriet Dinesen havde lidt meget, Ar-

til Stormen er udgaact ; fra General Willisen stammer
den i hvert Fald ikke, men det er muligt, at det er Ba
tailloncn, som selv har taget Initiativet.
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tilleristerne, der intet Sted fandt Dækning mod den
krydsende Ild, vare meget udmattede af Betjeningen,
og Erstatning af Mandskab og Ammunition var van
skelig at faae tilbragt. Capitain Dinesen erkjendte,
at der, naar Kampen skulde fortsættes mod den store
Overmagt, maatte gjøres noget for at forbedre Situa
tionen, og han befalede derfor Kl. noget over 51/4, at
Halvbatteriet Lumholtz og de 2 nærmeste Kanoner af
hans eget Batteri ganske skulde trække sig ud af Il
den og ned i Dalen bag Plateauet for at retablere sig
'Og forsyne sig med frisk Ammunition. Befalingen blev
rask udført, Kanonerne trak sig i Galop ud af Ilden
med Undtagelse af een, der kun havde Stanghestene
tilbage, men dog kom uden Tab efter de andre. Capi
tain Dinesen lod derpaa sit endnu i Stillingen værende
] ste Halvbatteri under Capitain Recke gjore en Ud
svingning saaledes, at Kanonerne placeredes med store
Intervaller og erholdt en saadan Front, at de ikke læn
ger kunde enfileres af Fjenden; Halvbatteriet fortsatte
derpaa strax Skydningen saa levende som muligt mod
det talrige, fjendlige Skyts. Efter mindre end 1/2 Times
Forløb vare de 6 tilbagetrukne Kanoner atter i god
og complet Stand, og Capitain Recke beordredes der
for til at føre dem i Batteri og stille dem i den nye
Direction ; dette skete, i rask Gangart bleve Kanonerne
efter hinanden førte op paa Plateauet og opstillede og
afprotsede i Intervallerne mellem. l ste Halvbatteris Ka
noner.

Paa fjendlig Side synes alene det længst mod Vest
.staaende Halvbatteri at have bemærket vore 6 Kano
ners Tilbagegang, og netop ved den Tid, denne gik for
sig, havde den hojstcommanderende Artilleriofficer,
Oberst Wissel, som var utilfreds med Skytsets Anven
delse og frygtede for at see det ødelagt i den vedhol
dende, efter Dispositionen ikke tilsigtede og, som det
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syntesham, hensigtsløse Kamp, anmodet Commandeuren
for Avantgarde-Brigaden om, at Artillerietmaatte blive
trukket tilbage. Herpaa vilde Oberst Gerhardt imid
lertid ikke indlade sig, og ban erklærede Oberst Wissel,
at Skytset ikke vilde blive trukket tilbage uden efter
den commanderende Generals udtrykkelige Ordre.
Klokken var omtrent 511/4, da General Willisen atter
personlig indtraf ved Avantgarden, og da intet større
Resultat ber syntes at kunne opnaaes, og den netop
stedfindende Opmarcbe af vore 6 Kanoner vel endog
er bleven antaget for en ny tilkommen Forstærkning,
gav han strax efter Befaling til, at Fægtningen skulde ne rjend]jlf~

Troppo.. Be-
afbrydes og Retraiten tiltrædes ad Kokkendorf til; det trAlte;_

• dere. FarføJg-
var Generalens Hensigt, for Natten at lade Avantgarden niog.

og 1ste og 2den Halvbrigade indtage Bivouakstillinger
ved og S. for -Østerby samt ved Hummelfeld med
Forposter fra Holm over Kokkendorf til benimod
Vindeby. Det synes, som om de nærmere Anordninger
med Hensyn til Retraiten bave været mangelfulde, og
at man navnlig ikke har tænkt paa at sikkre det længst
fremskudte Infanteri mod den Fare, som kunde frem-
staaø ved et pludseligt Frembrud af vore Tropper, vel
nærmest fordi man har antaget en kraftig Forfølgelse
fra vor Side for kun lidet sandsynlig. Batterierne,
der skulde begynde Retraiten, skulde efter Bestemmel-
sen gaae tilbage successive, nemlig først det 6 Pds.,
dernæst det 12 Pds. og endelig det 24 Pds. Granat
kanon-Batteri, men denne successive Retraite kom ikke
til Udførelse eller blev i alt Fald af Batterierne udført
saa hurtigt efter hinanden og med en saadan Hastig-
hed, at Jnfanteriet under hele den første Del af Re-
traiten fuldstændigt kom til at savne Understøttelse af
dette Vaaben; fra vor Side blev ogsaa Batteriernes
Tilbagegang opfattet som samtidig.
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Vore paany fremdragne 6 Kanoner havde neppe
gjenoptaget Skydningen, da Ilden fra det vestligste,
fjendlige Halvbatteri standsede, og Capitain Dinesen
bemærkede, at Fjenden paaprotsede hele sit paa Høj
derne N. for Langsø staaende Artilleri. Capitainen
antog derfor, at en Fremrykning tilsigtedes, og befalede
at alle Kanoner skulde rettes mod et Deboucbee, som
Fjenden i saa Fald maatte passere. Pludseligt saaes
imidlertid de fjendlige Kanoner i stærkeste Gangart
at forlade Kamppladsen; et fuldt Lag fra Batteriet
sendtes efter dem, og Capitain Dinesen ilede derpaa
med at bringe Brigadccommandeuren Melding om Fjen
dens Retraite, da ban ansaa en hurtig Forfølgning for
at være af stor Vigtighed. En Forfølgning blev strax
besluttet, men samtidigt bestemte dog Oberst Krabbe,
at Forskandsningerne under denne for mulige Tilfældes
Skyld vedblivende skulde holdes besatte. Først frem
sendtes det nærmest staaende, intacte Compagni, nem
lig d-t i Brohovedet placerede 4de Compagni af 3die
Reserve-Bataillon under Capitain Kløeker. og efterat
Broleddet atter var ført tilbage til sin ordinaire Stil
ling. fulgte snart derpaa de tidligere over Broen til
bagetrukne Tropper alene med Undtagelse af den
Lieutenant Westh underlagte Deling af Batteriet Dine
sen, der tilligemed Halvbatteriet Lumholtz forblev paa
det nordro Plateau. Da Capitain Kløckers Compagni
nanede den forreste Forskandsningslinie, var det fjend
lige Infanteri netop begyndt sin Retraite dels Vest og
.øst om Langsø, dels over Ornum Mølle, men en Del
af 'I'irailleurlinien, navnlig nærmest ved Forskandsnin
gerne, havde endnu ikke opgivet sin Stilling. Uden at
lade sig standse af den heftige Ild, som rettedes imod
det, gik Compagniet strar over til Angreb, idet 1 Pe
loton af 3die Heserve- Bataillons 1ste Compagni og en
noget mindre Styrk!' af dens 2'1et Compagni samtidigt
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brøde frem over Løbegravene. Fjenden kastedes, og
l Officer og henved 80 Mand, henhørende til l ste
BataiJIon og 3die Jægercorps, og hvoriblandt endel
haardt Saarede, toges til Fange j ogsaa foran vor venstre
Fløj bleve nogle og tyve fjendJige Tirailleurer afskaarne
-og tagne til Fange af en Del af 3die Reserve-Batail
Ions 3die Compagni og Mandskab af 3die Jægercorps,
"Som ligeledes vare brudte frem frem fra Løbegravene.
Capitain Kløckers Compagni, til hvilket Afdelingerne
af lste og 2det Compagni ogsaa fremdeles sluttede sig,
fortsatte kort efter sin Fremrykning, idet det tog Yejen
Vest om Langsø.

Imidlertid vare 3die Jægercorps og de 2 Granat
kanoner under Capitain Recke passerede Broen. Ka
nonerne kjørte op paa Højderne ved de forreste Løbe
grave, hvorfra de beskøde den retirerende Fjende j af
Jægerearpset besatte lste Uompagni efter Oberst Krab
bes Ordre Brohovedet, medens de andre Compagnier
hurtigt rykkede frem gjeunem Byen for i forreste
Linie at overtage Forfølgningen i 'I'errainet mellem
Langsø og Kosel Aa. De øvrige til Forfølgningen
bestemte Tropper erholdt Ordre til at følge efter ad
Kosel til med Undtagelse af Escadronen, der skulde
rykke frem Vest om Langse. Jægercorpsets Bdie Com
pagni, med hvilket Corpscommandeuren selv fulgte til
fods, da hans Hest var bleven skudt under ham, havde
Teten, de 2 andre Compagnier fulgte foreløbigt som
Reserve med Undtagelse af l Peloton, der under
Fremrykningen dirigeredes til Ornum Mølle. l Ter
rainet mellem Langsø og Kosel Aaens Oversvømmelse
havde lste Afdeling af den slesvig-holstenske 12te
Batsillou taget Stilling for at optage de retirerende
Tropper og dække den videre Betraite: begge Oom
pagnier havde Halvdelen af deres Styrke opløst i Kjæde,
Halvdelen i Reserve. • Vore Jægere, der vare opfyldte
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af Iver og Lyst efter at fortsætte Kampen, lode sig
imidlertid ikke standse, den ene Jordvold toges hurtigt
efter den anden, og snart var Fjenden efter ogsaa her
at have lidt et ikke ubetydeligt Tab og mistet ende]
Fanger kastet tilbage til den sydlige Ende af Langsø,
hvor han blev beskudt af vore 2 Granatkanoner, der
hurtigt vare fulgte efter til Støtte for Jægercorpset.
Medens den fjendlige Afdeling fortsatte sin Retraite
Vest om Bulsø mod Kokkendorf, lod Capitain Hveberg
sit Oorps udfore en delvis Svingning tilvenstre, idet
han samtidigt lod 2det Compagni rykke frem i forre
ste Linie og udvikle sig tilvenstre for og i Højde med
3die Compagni paa begge Sider af Vejen til Kosel, og
gik nu frem mod Byen, der saaes besat af en større,
fjendlig Styrke: det var den kort forinden der ankomne
slesvig-holstenske ~den Ba taillon, som paa Opfordring
af den over Kosel tilbagegaaende l ste Bataillon havde
overtaget Dækningen af Retraiten paa denne Fløj, og
som til den Ende holdt Kirkegaarden og den nordlige
Del af Byen besat med l Compagni. Imidlertid var
ogsaa Capitain Dinesen naaet frem med de 2 til hans
] ste Halvbatteri hørende Kuglekanoner, der vare blevne
dirigerede over Broen, og Capitainen samlede nu Halv
batteriet i en Stilling .ø. for Langsøens sydlige Del og
lod det rette sin Ild mod den paa.Kosel Kirkegaard samlede
Fjende; denne saa sig dels derved, dels ved vort Jæger
corps's Fremrykning snart foranlediget til at forlade
Byen og trække sig tilbage .øst om Bulsø mod Kok
kendorf. Vore Troppers energiske Forfølgning var, som
vi have set, kommen Fjenden meget uventet og havde i
Foreningmedde, somdet synes, mangelfulde Dispositioner
til Følge, at den fjendlige Avantgardes Hetraite langt
fra kom til at foregaae med den ønskelige Orden og
Ro. Paa det ovenfor skildrede TIdspunkt af Kampen
blev der imidlertid foreløbigt sat en Grændse for vore
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Troppers videre Fremrykning, idet General Willisen
bavde ladet den disponible Del af 1ste Halvbrigade og
det. 6 Pds Batteri Nr. 4 indtage en Stilling til Op
tagelse af Avantgardens Tropper. Vort 3die Jæger
corps, der var fulgt efter den retirerende Fjende til
henimod Bulsø, tog derfor foreløbigt Stilling der, og
Capitain Dinesens Halvbatteri saa sig henvist til at
optage Kampen med det ljendlige Batteri, der fra en
Stilling tæt vedBulsøens sydvestlige Hjørne havde aab
net sin Ild imod det, en Kamp, der dog snart hørte
op paa Grund af det indtraadte Mørke.

Den paa den vestlige Halvø værende Del af det
slesvig-holstenske 3die Jægercorps havde hurtigt iværk
sat sin Retraite, og da den af 2den Halvbrigade til
Vesby fremsendte Styrke strax ved Uetraitens Begyn
delse var gaaet tilbage paa Holm, havde Capitain Klø
cker under sin Forfølgning Vest om Langsø ikke mødt
nogen alvorligere Modstand. Ved hans Troppers hur
tige Fremrykning vare imidlertid endel Tiraillaurer af
det nævnte Jægercorps's lste Compagni, der havde be
fundet sig paa yderste, venstre Fløj, og som havde
forsinket sig, blevne afskaarne, men da de holdt sig
skjulte bag de levende Hegn, vare de ikke blevne be
mærkede af Forfølgerne. Fra Brohovedet vare de der
imod blevne sete, og Commandeuren for det der
staaende Compagni, Lieutenant Raxthausen, erholdt
derfor paa hans derom rettede Anmodning Bemyndi
gelse til med omtrent Halvdelen af sit Compagni at
gjøre et Forsøg paa at tage dem til Fange og hindre
dem i at undslippe langs Store BredningsKyst. For
søget lykkedes tildels, idet 12 Mand bleve fangne,
hvorefter Lieutenanten , navnlig da Escadronen snart
ogsaa saaes under Fremrykning, med sit i Kjæde ud
viklede Mandskab gik frem i Terrainet mellem Store
Bredning og V.esby Vejen til Understøttelse for Capi-

68
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tain Klockers i Egnen ved Skylbek engagerede, højre
Fløj. Den Vest om Langso tilbagegaaende Del af det
fjendlige 3die Jægercorps var her til Dækning af det
videre Retraite paa Kokkendorf bleven optaget af 3die
Compngni af l åde Bataillon, men dette Compagni blev
nu kastet tilbage, ved hvilken Lejlighed atter nogle
Fanger faldt i vore Troppers Hænder. Kort efter
aabnede imidlertid de 4 Kanoner af ] 2 Pds, Batteri
Nr. l, der vare gaaede tilbage Vest om Langsø, deres
Ild mod vore Tropper fra en Stilling tæt ved Chaus
seen, og samtidigt udforte de 3 andre Compagnier af
l ådø Bataillon et Modangreb for at degagere det an
grebne Compagni. Vore Tropper maatte vige tilbage
til Terrainet mellem Vesby og Langsoens sydlige Ende,
og Følgen deraf blev, at den 10de lette Bataillon, der
var under Fremrykning .(J. for Langso, af Oberst
Krabbe blev beordret til at rykke frem Nord om denne
So til Understøttelse for højre Fløj. Da Bataillonen
nanede frem til den sydlige Ende af Langso og i For
ening med Capitain Kløckers Styrke fortsatte Frem
rykningen Syd paa, havde Fjenden for Storstedelen
atter trukket sig tilbage til Holm.

Klokken var allerede over 7, Mørket var ved at
indtræde, men under klart Maaneskin fortsattes Avan
ceringen til omtrent i Højde med Skylbek, da Brigade

"(lro TrOI ,!'cr commandeuren personlig indtraf og befalede Fremryk
IlDDO til boge Ulningen standset· en Anmodning fra Oberstlieutenant)fysnndc. (,

Ræder om at maatte rykke videre frem for at indtage
sin tidligere Forpoststilling troede Brigadecommandeu
ren ikke at kunne tage til Følge. Fjendens meget
overlegne Styrke, der vilde gjore dot muligt for ham
til enhver Tid at gjenoptage Angrebet, den Uvished,
hvori man endnu stedse svævede, om Ekernførde var
besat af Fjenden eller ikke, samt endelig Hensynet til
de AnstrængeIser, Tropperne havde været underkastede,
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og Nødvendigheden af at forsyne dem med frisk Am
munition havde nemlig hos Oberst Krabbe vakt Be
tænkelighed ved at lade Tropperne rykke længere frem
eller i det Hele taget forblive Natten over i deres
fremskudte Stilling, og han havde derfor besluttet at
lade Tropperne for Natten indtage en Bivouakstilling
N. for Slien med Forposter tæt S. for l\Iysunde. Kl.
omtrent 7112 tiltraadtes Tilbagemarchen paa hele Li
nien, 10de lette Bataillon besatte med l Compagni
Brohovedet og indtog med de 3 Compagnier en For
poststilling fra Ornum Mølle Nord om Langsø til Store
Bredning, medens de øvrigeTroppertrak sig overBroen
til den nordlige Bred af Slien; et mindre Cavalericom
mando afgik til Overgangsstedet ligeoverfor Stubbe, og
en Cavaleripatrouille afsendtes til Kappel for at erholde
Oplysning om, hvorvidt Ekernførdes Besætning maatte
have trukket sig tilbage til dette Punkt. 'l'il 2den
Division var der allerede KI. 7 Eftermiddag afsendt
Melding om Fjendens mislykkede Angreb og hansFor
følgning til Stillingen ved Kosel samt om Brigadens
Beslutning om at gaae tilbage til den nordre Bred af
Slien; en foreløbig Rapport om den stedfundne Fægt
ning indsendtes af Brigaden i Løbet af Natten.

De fjendlige Tropper fortsatte efter den givneBe- Fjendens Stil .

stemmeIse deresTilbagemarche og indtoge efterhaandenJit~~ ~:::, ~3~t:n

de befalede Bivouakstillinger, Avantgarde-Brigaden ved September

.østerby, l ste Balvbrigade S. for denne By og 2den
Halvbrigade ved Hummelfeld; af sidstnævnte Halvbri-
gade holdtes Holm Natten over besat med 1 Compagni
af 5te Jægercorps, af Avantgarde-Brigaden efterlodes
paa Forpost ved Kokkendorf 12te Bataillon, der ud-
stillede Feltvagter paa Vejen til Vindeby og Nord om
Kokkendorf til Osterbækken. Ved Vindeby holdtes
Forbindelse med det højre Flankecorps, der, som vi
nedenfor skulle see, endnu stod ved denne By og først

68*
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ved Midnat med sin Hovedstyrke gik tilbage til Frie
densthal. Den 2den Brigade forblev i Damdorf', hvor
ogsaa Hovedqvarteret toges. Under Troppernes Til
bagemarchs omAftenen var Hyttelejren N. forKokken
dorf bleven stukket i Brand, uagtet General Willisen
havde befalet at skaane den af Hensyn til Egnens Be
boere, der havde maattet levere Materialet til Bygnin
gen; Hævnsyge ogForbittrelse over, at Ekernforde, efter
hvad man fejlagtigt sluttede af en der seet Ildebrand,
skulde være skudt i Brand af vor Marine, synes at
have været Motivet til denne Handling. Det er til de
ved Ekernførde forefaldne Begivenheder, at Fremstil
lingen nu skal vende sig.

ne ved Ekern· Om Natten til den 12te September havde Com-
Cord " forefal d ne
lIcgiv. lllocder. mandeuren for det slesvig-holstenske 5te Jægercorps,

Capitain Aller, ladet sit i Hohenlied stationerede 3die
Compagni gaae frem mod Ekernførde for om muligt
at komme i Ryggen paa og overfalde vore S. for Byen
ståaende Forposter. Marchen gik overHarzhof, Lehm
siek og Gosefeld og derfra videre mod Ekernførde, og
man var allerede passeret det Sted, hvor Vejen fra
Vindeby til Chausseen ved Sandkrug skjærer Gosefeld
Vejen, da man pludseligt K1. omtrent 2 Morgen stødte
paa en af vore Patrouiller i en saadan Nærhed, at det
ikke var muligt at vige tilside. Der gaves Ild fra begge
Sider, og skjøndt vor Patrouille, der kun var en halv
Snes Mand stærk, led et Tab af 1 død og l saaret
Menig, som under den ilsomme Retraite maatte efter
lades i Fjendens Hænder, saa blev dog ved dette Sam
menstod det tilsigtede Overfald umuliggjort, hvorfor
Compagniet ogsaa tiltraadte Tilbagemarchen , idet det
fulgte Vejen mod Sandkrug for derfra ad Chausseen og
Altenhof at retournere til Hohenlied. Ved Korsvejen
N. for WilhelmsthaI vexledes atter endel Skud med en
anden af vore Patrouiller, der var bleven fremsendt ad
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Chausseen, men hvem det lykkedes uden Tab at naae
tilbage. Ved den stedfundne Skydning var Besætnin
gen i Ekernførde bleven allarmeret og stod fra KI.
21/ 2 til omtrent 4 Morgen under Gevær. Det Ijeud
lige Compagni afmarcherede kort efter Ankomsten til
Hohenlied til Holtsee, hvorfra det til den berammede
Tid, K!. 10 Formiddag, i Forening med enDeling Dra
goner rykkede frem som Avantgarde for det højre
Flankecorps, der tog Vejen over Harzhof, Lehmsiek,
Gosefeld og Friedenstbal mod Vindeby.

Af 4de Linie-BataiIlon havde paa denne Dag 3die
Uompagni under Capitain Schådtler Forposttjenesten S.
for Byen, et Commando paa c. 40 Mand underLieute
nant l\lielche holdt, Bom allerede omtalt, Defileet ved
Snap Mølle besat, og Major :Neergaard havde desuden
ladet udstille nogle Poster af Infanteri ved:Noret iHøjde
med Byens sydlige Udkant samt en Avertissementspost
af Cavaleri paa Chausseen mellem Ekernførde og Gras
holt. Expeditionscorpsets øvrige Styrke laa i Byen,
] ste Compagni i dennes nordlige Del, og Byens Be
sætning var, som det vil erindres, yderligere bleven
forøget ved en c. 140 Mand stærk Soldatesque fra01'
logsskibene under Commandø af Capitain Falkenberg,
der havde overtaget Bevogtningen af Fregatten Gelion
og den over Mundingen af Vindeby Nor slagne Bro.
Den Del af Ø'stersø-Escadren, som paa denne Dag var
stationeret ved Ekernførde, bestod foruden af Fregatten
Thetis og de 4 Capitainlieutenant Holst underlagte
Kanonchalouper af Dampskibene Valdemar og Ejderen,
paa hvilket sidste Escadrechefen, Commandeurcapitain
Bille, befandt sig j Dampskibet Holger Danske, der i
den seneste Tid havde været stationeret der, var netop
om Formiddagen efter Escadrechefens Befaling afgaaet
til Sønderborg for et faae nogle af sine 60 Pds. Ka
noner ombyttede med 24 Pds,



1066

Kl. omtrent 12 1/ 2 erholdt Major Neergaard Mel
ding fra de ved Noret udsatte Infanteriposter om, at
der hørtes stærk Geværild S. forKokkendorf, og noget
efter meldtes det fra den udsatte Cavaleripost, at Fjen
den med stor Styrke rykkede 'frem modBrigadens For
poster og var i Fægtning med dem, hvorom der og
saa noset senere indløb Meddelelse fra Brigaden. Ma
joren lod derfor blæse Allarm og paaskynde Troppernes
Samling saa meget som muligt, hvornæst ban befalede
1ste Compagni under Lieutenant Knauer ufortøvet at
sætte sig i Marclie til Grasholt for eventuelt at optage
Lieutenant Mielches Commando og dække de øvrige
Troppers Ildmarclie fra Ekernforde, Capitain 1\1.
Muller erholdt Ordre til med 2det og 4de Compagni
samt de 2 Kanoner at tage Stilling der, hvor Vejen fra
Grasholt fører ind i Kappet Vejen, og det paa Forpost
værende Compagni blev det endelig paalagt at trække
Vedetterne og de frempousserede Patrouiller tilbage til
de 3 S. for Byen anlagte Skandser og indtil videre
holde sig der. Majoren begav sig selv til de henimod
Snap lizgende Højder, hvorfra 'I'errainet ved Kokkendorf
kunde oversees, og overbeviste sig snart om, at Fjen
dens Styrke var Brigadens langt overlegen, og at hans
Fremtrængen til Mysunde ikke vilde kunne hindres.
Klokken maa have været over 11/ 4 Eftermiddag, paa
hvilken Tid altsaa Fjenden var ved at overskride Vejen
fra Kokkendorf til Snap, og Major Neergaard kom snart
til Erkjendelse af, at det vilde være nødvendigt at
trække Expeditionscorpset ud af Byen og overlade Be
sættelsen af denne til Soldatesquen under Capitain Fal
kenberg i Overensstemmelse med den af Commandeur
capitain Bille for dette Tilfældgivne Befaling. Ha n
beordrede derfor Lieutenant Knaueer til med sit Com
pagni at tage Stilling ved. Grasholt Kro for der at op
tage Lieutenant Mielches Com mande, og, naar Fjenden
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med Overmagt rykkede frem imod ham, at gaae til
bage paa Barkelsby, hvor Bataillonen da vilde have
taget Stilling. Da Majoren naaede tilbage til Møllerne
ved Ekernførde, bvor han ventede at træffe Hovedstyr
ken, val' denne imidlertid aIJerede afmarcheret Nord
paa, da den givne Ordre om »at tage Stilling der,
hvorVejen fra Grasholt farer ind i Kappel Vejen," val'
bleven opfattet som gjældende Vejsammenstednings
punktet ved Barkelsby, og der var saaledes alene at
drage Omsorg for Forpostcompagniets Afløsning og
Tilbagemarche. Dette Compagni havde endnu ikke
modtaget Ordren om at trække Vedetterne og de frem
pousserede Patrouiller tilbage til Skandserne, da Avant
garden for det højreFlankecorps nærmede sig Vindoby.
Forpostliniens højre Fløj, der' holdt de nærmost liggende,
smaa Skovpartier besatte, blev angreben, men trak sig
nu i Overensstemmelse med lnstructionen tilbage til
den nærmeste Skandse, en Bevægelse, som ogsaa fulg
tes af den øvrige Del af Forpostlinien. Under et svagt
Engagement med det fjendlige Jægercompagni , der
havde Bat sig fast i de nævnte Skovpartier , medens
Hovedstyrken af det højre Flankecorps opmarcherede
tæt V. for Vindeby, forblev vort Forpostcompagni i sin
Stilling, indtil dlt Kl. omtrent 2 Eftermiddag erholdt
Ordre til at trække sig ind i Byen, hvor Soldatesquen
under Capitain Falkenberg imidlertid havde besat For
skandsningerne ved den sydlige Indgang som ogsaa
Tilgangene Nord fra j Bevogtningen afGefion var bleven
overtaget af Mandskab fra Kanonbaudene. Omtrent
ved denne Tid var det, at det slesvig-holstenske 2det
Jægercorps's 4de Compagni samtidigt med, at 10de
lette Batalllou kastedes tilbage til Slesvig-Ekernforde
Chausseen, angreb Commandoot ved Snap Mølle, der
efter et let Engagement, under hvilket Lieutenant
Mielehe blev saaret, replierede sig paa det ved Gras-
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holt Kro staaende Compagni. Dette ~ompagni blev
imidlertid foreløbigt ikke angrebet, og Major Neer
gaard forblev derfor efter at have dirigeret sit 3die
Compagni til Barkelsby endnu indtil Kl. 31/ 2 ved Ekern
ferde, da 'han modtog Melding fra Lieutenant Knauer
om, at Fjenden havde angrebet hans Stilling, og at
han, da hans hojre Fløj blev omgaaet , fægtende trak
sig tilbage til Barkelsby. Det var, som det vil erin
dres, den slesvig-holstenske 2den Bataillon, der havde
sendt 1 Compagni frem mod Grasholt, og hvis øvrige
Styrke synes at have været under Fremrykning i Ret
ning af Gammelby i fra Højderne ved Ekernførdes Møller
saaes i det Mindste betydelige Colonner under Marche
i den nævnte Retning. Da Major Neergaard ankom til
Barkelsby, hvor Compagniet under Lieutenant Knauer,
der kun var blevet svagt forfulgt, ikke længe efter
indtraf, havdeCapitain Miiller allerede sendt 2det Com
pagni underCapitain Ravn tilligemed Kanonerne tilbage
til Passet ved Losau for at sikkre Expeditionscorpset
mod mulige omgaaende Bevægelser i højre Flanke og
Hyg. De øvrige Compagnier forbleve ved Barkelsby,
hvorfra man kunde see den ved Mysunde stedfindende
Artillerlkamp, indtil der indløb en Melding fra Besæt
ningen ved Losau om, at en fjendlig Tirailleurlinie
rykkede frem imod den Vest fra, hvorved Major Neer
gaard saa sig 'foranlediget til at lade ogsaa disse Com
pngnier tiltræde Marchen Nord paa. Skjøndt ved Lo
sau intet Fjendligt viste sig, og Meldingen saaledes
synes at have været fejlagtig, troede dog Major Neer
gaard, da han var uden al Underretning om, hvorledes
Fægtningen stod ved Mysunde, og frygtede for, at Fjen
den skulde forsøge pas at afskjære ham ved at gaae
frem over Risby, Simmert og Maaslev, at burde fort
sætte Retraiten i det Mindste til sidstnævnte Punkt,
hvor Forbindelsen med Kappel vilde være sikkret.
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Uvisheden om, hvorvidt det muligen var lykkedes Fjen
den at forcere Overgangen ved l\iysunde, og Hensynet
til den ham givne Instruction, der udtrykkelig bod
ham at trække sig tilbage til Kappel, gjorde dog Ma
joren betænkelig ved at blive Natten over paa Sliens
sydlige Bred, og han lod derfor Marchen fortsætte til
Kappel, hvor Expeditionscorpset ankom henad Midnat
og indtog en BivouakstiIling med Forposter ved Løjt
mark paa den andenBred afSlien. Melding omAnkom
sten afsendtes strax til1ste Brigade.

Kort efterat vore Forposter havde forladt Skandserne
S. for Ekernfarde, vare disse blevne besatte af det
fjendlige Jægercompagni, der desuden ved fremsendte
Tirailleurer indledede en ret levende Fægtning med
Besætningen i den sydlige Forskandsningslinie og lige
ledes beskød de udenfor denne Del af Byen statione
rede 2 Kanonbaade. Commandeurcapitain Bille lod
derfor disse lægge sig noget længere ud, hvornæst lI
den saavel fra dem som fra Skibene blev aabnet mod
Skandserne. Ved denne voldsomme Ild nedtes Fjenden
til at trække sig bort fra de 2 nærmest Fjorden lig
gende 6kandser, men fra den vestligste Skandse og
omliggende Terrain lykkedes det ikke at fordrive ham,
og hans fra denne Side mod Byens Indgang fremsendte
Tirailleurer engagerede vedvarende vor Besætning. Det
h.ojre Flankecorps's Gros forblev fremdeles ved Vindeby;
noget Forsøg paa at trænge ind i Byen blev ikke gjort
og synes heller ikke at have været tilsigtet, hvad en
ten Grunden dertil nu har været, at man ikke har
villet udsætte Byen for en mulig Beskydning fra vor
Marines Side, eller Planen har været den, at vor Be
sætning skulde søges fastholdt, indtil dens Retraite
kunde blive afskaaret ved Detacheringer Nord om Vindeby
Nor. Kl. omtrent 5 om Eftermiddagen viste Fjenden
sig paa Hojderne ved Borby; det var 2 Peletons af
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2det Jægercorps's 4de Compagni, hvilke Major Aldos
ser, som allerede omtalt, havde foranlediget dirigerede
derhen, efterat han ved en Patrouille havde bragt i Er
faring, at Storstedelen af vore Tropper havde forladt
Ekernførde. De fjendlige Jægere aabnede kort efter
Ilden mod vore Tropper, del' holdt de nordlige Til
gange besatte, og snart udspandt del' sig en levende
Tirailleurfægtning tvers over Mundingen af Vindeby
Nor og tildels ben over den bel' liggende Fregat Ge
fion. Til Støtte for Forsvaret lod Oommandeureapitain
Bille de 2 nordligst liggende Kanonchalouper beskyde
Fjenden, der efter ikke lang Tids Forlob trak sig noget
tilbage til en mere dækket Stilling, hvorfra han imid
lertid vedblivende beskød vor Besætning, indtil han
henad l\Iørkningen forlod Borby for i Forening med den
ovrige Del af Compagniet at slutte sig til Corpset;
ved Kanonbandenes Ild bleve nogle Huse i Borby
skudte i Brand. Da Morket faldt paa, holdt Fjenden
sig endnu i sin Stilling S. for Byen, Besætningen havde
for Størstedelen bortskudt sin Ammunition, og da et
natligt Angreb stod at befrygte, besluttede Comman
deurcapitain Bille fol' Natten at tage Soldatesquen
ombord i Skibene, men zav forinden den ene af Ka
nonbaadene Ordre til at søge at nedskyde Overgangs
broen. Ved denne Lejlighed hlev Fregatten truffet af
en 60 Pds, Bombe, der exploderede paa Underdækket,
ligesom den blev, endel beskadiget ved Sprængstykker
og afskudte Jerndele og Træsplinter fra en umiddelbart
veddenliggende Jagt; 3 Mand af Fregattens Besætning
hleve let saarede. K1. benad 8, kort for Soldatesquen
indskibedes, opstod der pludseligt Brand i et Kul- og
Tømmeroplag i umiddelbar Nærhed af Fregatten, der
flere Timer igjennem derved var udsat for den største
Fare og ikkun reddedes ved, at Vinden sprang om.
Ikkun enkelte, fjendlige Jægerpatrouiller kom efter Be-
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sætningens Indskibning ind i Byen, hvor en Mand af
Soldatesquen, der havde beruset sig og var bleven for
sinket, blev taget til Fange. Det højre Flankecorps
forblev, som allerede omtalt, indtil Midnat i sin Stil
ling ved Vindeby, hvornæst dets Hovedstyrke afmar
cherede til Friedenathal.

De af General Willisen for den 12te befalede De- Udforele. Bf
• de for den 1210

moustrationer mod vor Hærs Hovedstyrke vare komne befalede Do-

til Udførelse saaledes som bestemt Af den vesterpaa monatmrlooe r. mod vor Hære

detacherede Styrke fremsendte Capitain Liitgen om For- Hovedstyrke .

middagen 2 Compagnier af l ste Jægercorps og l
Compagni af Ilte Bataillon dels over Børm og Dørp-
sted mod Klove, dels over Alt Bennebek mod Klein
Bennebek og Krop. Paa førstnævnte Sted rykkede
det derben sendte Compagni KJ. omtrent 12 Middag
frem over Derpsted og engagerede vore Forposter, men
brak sig efter omtrent l Times Fægtning, der ikke
paaførte vore Tropper nogetsomhelst Tab, tilbage paa
Børm; paa sidstnævnte Sted trængte de fjendlige Ti-
railleurer frem til Krattet V. for Krop og til Wisch
Kro, hvor vor fremskudte Cavaleripost for kort Tid
fordreves, men levrigt kom det ikke fil noget Engage-
ment. Af den slesvig-holstenske 3die Brigade var der
i Henhold til Dispositionen i Løbet af Dagen gjentagne
Gange blevet fremsendt Patrouiller af Infanteri og Ca-
valeri mod Krop; om Eftermiddagen KJ. 5 1i 2 rykkede
et Par hundrede Mand Infanteri og 1/2 Escadron over
Kropperbusch frem mod Jagel, men trak sig snart til-
bage, uden at nogen Fægtning fandt Sted. Til den om
Eftermiddagen befalede Recognoscering fra Stentenmlilile
over Brekendorf mod Slesvig bestemtes l ste Afdeling
af 4de Jægercorps, 2 Escadroner af lste Dragon-
Regiment samt 4 Kanoner af det ridende Batteri,
hvilken Styrke K!. omtrent 5 Eftermiddag rykkede frem
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over Brekendorf, kastede vor staaende Patrouille til
bage og trængte frem mod Hahnenkrug. Efter at have
vexlet endel Skud med vort del' staaende Commando
af 3die Reserve-Jægercorps trak den fjendlige Styrke sig
tilbage til Højderne N. for Brekendorf, hvor den tog
Stilling, men fremsendte atter KI. omtrent 61/ 2 et af
Infanteri og Cavaleri bestaaende Commando ad Vejen
til Geltorf, uden at dog denne Bys Besætning blevan
grebet; først efter Mørkets Frembrud gik Escadronerne
og Kanonerne tilbage over Stentenmiible, hvorimod
Jægerafdelingen forblev i Brekendorf. Den S. for Bu
strup liggende 2den Brigade havde ved Allarmeringen
ladet træde under Gevær og fremsendt 2 Compagnier
med 2 Kanoner til Vedelspang og l Compagni med 2
Kanoner til Jagel, - Vor Kosakpost i Esbrem var
paa kort Tid bleven fordrevet af en fjendlig Dragon
afdeling, sandsynligvis udsendt fra 2den Halvbrigade,
men indtog atter sin Plads, da en Patrouille fra vor
Side sendtes frem imod Byen.

KI. 21/ 2 Eftermiddag, da Melding modtoges om,
at 1ste Brigade blev angrebet, havde den danske Over
commando i Forventningen af, at dette kun var Ind
ledningen til det saalænge bebudede Angreb paa Hærens
Hovedstilling, givet Reservecavaleriet og Reserveartille
riet Ordre til at holde sig beredte til hurtig Udrykning
og iovrigt truffet de for dette 'I'ilfælde nødvendige
Forholdsregler. De Efterretninger, som efterhaanden
indlobe om Fjendens Fremtrængen mod Mysunde, medens
der mod Hovedstillingen ved Slesvig intet Alvorligt
foretoges, men ikkun Bevægelser, angaaende hvis de
monstrative Charakter man ikke længe kunde være i
Tvivl, bragte imidlertid, eftersom Dagen gik, Overcem
mandoen til at antage, at Fjenden nærmest havde til
)Iaal paa denne Dag at forcere Slien for muligen den
folgende Dag at skride til et Hovedangreb. Under
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denne Forudsætning laa den Tanke nær, at Fjenden
muligen vilde forsøge paa at effeetuere en Overgang
paa et mere tilgængeligt Punkt end Mysunde, og da
Forholdene ved Steksvig i flere Henseender syntes at
frembyde heldige Betingelser for en Broslagning, troede
Overeommandoen særligt at maatte henvende sin Op
mærksomhed pas dette Punkt og befalede derfor den
til Set. Jiirgen henlagte Eseadron at sende en Styrke
til Fysing, der skulde holde den nævnte Snevring under
Observation. Ved den Melding, der hen paa Aftenen
modtoges fra l ste Brigade om, at Fjendens Angreb val'
afvist, og at Fjenden havde trukket sig tilbage, maatte
et Hovedangreb den følgende Dag vel forekomme min
dre sandsynligt, men man holdt det dog for alle Til
fældes Skyld for rettest fra den tidlige Morgenstund
at staae fuldstændigt kampberedt, og derfor blev hel
ler ikke en Ordre taget tilbage, der tidligere var bleven
givet Reserveeavaleriet, og som gik ud paa, at det
skulde lade samtlige Eseadroner møde ved Hysby den
l Bde Kl. 41/ 2 om Morgenen. Først Kl. 71/ 2 den
nævnte Dags Formiddag, da Alt syntes roligt, erholdt
Reserveeavaleriet Ordre til at lade Escadronerne gaae
i Qvarter.

Medens den danske Overeommando saaledes ved
blivende fastholdt den strængeste Defensive, haabede
General Willisen endnu stedse, at den af hans Hær
foretagne Fremrykning og dens fortsatte Dvælen i læn
gere Afstand foran dens forskandsede Stilling skulde
bevæge den danske Hovedstyrke til at tage Offensiven, General Willi .

og der blev derfor den 12te Kl. J 11/ 2 om Aftenen i ·t~~~ ~~.p~:~.

Damdorf udgivet nedenstaaende Disposition: 13de Septem
bero

.1 Forventning af et tjendligt Angreb irnorgen den
13de gives følgende Disposition:
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1. Højre Flankecorps under Capitain Aller bryder
op KI. 5 Morgen og gaaer over Gosefeld
langsomt tilbage til Lehmsiek, hvor det tager
Stilling j bliver det trængt af Fjenden, gaaer
det tilbage paa Steinrade.

2. l ste Halvbrigade bryder op KI. 6 og mar
cherer til Gross Wittensee, hvor den tager
Stilling.

3. Avantgarden bryder op Kl, 6 (saafremt Fjen
den ikke trænger frem tidligere), trækker sig
ved Damdorf gjennem 2den Brigade og besæt
ter Stillingen ved Bunge, i hvilken de 6 svære
24 Pds. Kanoner anbringes.

'l:. 2den Halvbrigade inddraget sine Detachements,
bryder op Kl. 6, passerer ved Hummelfe1d
Noelsbækken og marcherer over Aschepel til
Ahlefeld, hvor nærmere Befaling afventes.
Morterbatteriet afgaaer til Rendsborg.

5. 2den Brigade indtager KI. 5 en Stilling tvers
over Vejen til Bunge medDamdorf foran Fron
ten j Major Wyneken vil nærmere anvise Stil
lingen. Bataillonen i Aschepel bliver staaende,
indtil 2den Halvbrigade har trukket sig igjen
nem, og følger da efter samme til Ahlefeld.

G. 3die Brigade og Reservecavaleriet forblive i
derl's Stilling.

7. Ammunitionscolonnen paa Duvensted Hojderne
midtvejs mellem Schulendamm og Bunge.

8. Levnetsmidler afhentes i Bunge.
9. Ved alle Afdelinger, som staae nordligt for

Stillingen ved Bunge ogSorgen, skulle vedDag
gry alle Bagagevogne med Undtagelse af Com
pagnikarrorne, de nødvendigste Sygevogne og
Ammunitionsvognene sendes tilbage til Schu
lendarum. Hinsides dette Sled ville de blive
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samlede i en Park og stillede under en af
Hovedqvarteret bestemt, fælles Commando.»

Willisen.

Desuden blev det befalet, at et Dragon-Hegiment
med 4 Kanoner af det ridende Batteri K1. 5 om Mor
genen skulde rykke frem over Stentenmiihle og Oxlev
for at foretage en Recognoscering mod Krop i samtidigt
skulde 2den Afdeling af 4de Jægercorps rykke frem
og besætte Passene ved Oxlev, Ramstorf og Nordby
for at tjene som Replifor Cavaleriet, ligesom det ogsaa
blev befalet, at det nævnte Corps's 1ste Afdeling, der,
som det vil erindres, befandt sig i Brekendorf, skulde
forblive der, saalænge Recognosceringen varede.

Den 13de Kl. benad 5 om Morgenen lod
Oberst Krabbe sin Hovedstyrke lykke frem over Broen
ved Mysunde. da det var hans Agt at foretage en Re
cognoscering for at erholde Kundskab om, hvorvidt
Fjenden endnu holdt sig i det foranliggende Terrain iht. Brtgade

Halvbatteriet Lumholtz forblev dog tilbage paa den In~it~I~;~r:ln

nordre Bred af Slien, og i den sydlige Eorskandsnings- Stilling.

linie efterlodes endvidere 3die Reserve-Bataillon. Me-
dens Hovedstyrken gjorde Holdt i Stillingen ved Kosel,
gik l Ode lette Bataillon, fulgt af Escadronen, frem til
Holm og indtog efterhaanden Stillingen bag .Ostar-
bækken fra dette Punkt indtil Mohlhorst, hvornæst Re
cognosceringen efterliaanden udstraktes til den øvrige
Del af den tidligere Forpoststilling over Kokkendorf til
Westerthal. Egnen fandtes forladt af Fjenden, idet
ikkun onkelte, fjendJige Blænkere viste sig ved Flekkeby,
Mohlhorst og Kokkendorf, der ved vore Troppers An-
komst trak sig tilbage i en lVIarodeur af don slesvig
holstenske l ste Bataillon, der havde skjult sig i Kok-
kendorf, blev taget til Fange. Den fra Major
Neergaard modtagne Melding om hans Ankomst til
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Kappel havde ladet Oberst Krabbe antage, at Ekern
førde ikke længer var i vor Magt, hvorfor han ikke
med de Kræfter, som stode til hans Raadighed, ansaa
det for gjørligt at indtage sin tidligere havte Stilling.
Da man imidlertid ved Udsagn af Beboere i Egnen fik
Grund til at troe, at Byen ikke var bleven besat af
Fjenden, besluttede Oberst Krabbe at lade Tropperne
foreløbigt forblive i deres Stillinger, indtil han havde
skaffet sig nærmere Underretning om Forholdene. Til
den Ende sendtes Brigadens Stabschef, Capitain Stri
cker, til Ekernforde, hvorfra han, saafremt Udsagnets
Higtigbed bekræftedes, ufortøvet skulde sende en 01'
donnants til Major Neergaard med Ordre til hurtigt at
rykke frem og igjen indtage sin tidligere Stilling. Ved
Ankomsten til Byen fandt Capitainen denne besat af
100 Mand af Soldatesquen under Capitain Falkenberg.
som Escadrechefen allerede tidligt om Morgenen havde
ladet sætte i Land fra Skibene, og han afsendte der
for strax Ordren til Major Neergaard samt fornøden
Melding til Brigaden, hvorimod han selv foreløbigt for
blev i Byen for at overtage Ledelsen af Forsvarsan
stalterne der indtil Expeditionscorpsets Ankomst. KJ.
omtrent 3 Eftermiddag gav Oberst Krabbe 3die Re
serve-Bataillon Ordre til at indtage den tidligere
Forpoststilling mellem Slien og' Vindeby Nor; Linien
besattes med 3 Compagnier, og l Compagni holdtes i
Reserve og placeredes ved Ladebygoingerne tæt ved
den afbrændte Hyttelejr. Bdie Jægercorps og 4 Kano
ner af Batteriet Dinesen henlagdes som tidligere til
Kosel, 10de lette Bataillon med 2 Kanoner af det
nævnte Batteri til Mysunde og de nærmeste Gaarde
af Brodersby og Escadronen endelig dels i Vesby, dels
i de ny opforte Stalde ved Kosel. Ingenieurdelingen
blev i den nærmeste Tid sat i Virksomhed med at
istandsætte de af Fjenden foretagne .Odelæggelser af en
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Del af de Forskandsninger og passive Hindringer, der
'havde været anbragte paa Vejene til Forstærkni ng af
Forpoststillingen. - Kl. 12 om Middagen modtog
Major Neergaard den ovenfor nævnte Ordretil at rykke
frem. Paa Grund af den anstrængende Marclie den
foregaaende Dag, og da man ønskede at give Mand
skabet Tid til først at koge og spise, afmarcheredes
-der først fra Kappel KI. 3 Eftermiddag. Det havde
været Majorens Agt at tilbringe Natten til den l4de
i en Stilling med l Compagni ved Børst, 1 ved Hols
toft og med de 2 Compagnier og Kanonerne i Tumby,
men da bans Fremrykning til Ekernførde blev yder
ligere paaskyndet, fortsattes Marchen saaledes, at de
2 Compagnier rykkede ind i Ekernførde KI. mellem 12
og l om Natten, den øvrige Styrke først længer hen
ad Morgenstunden.

Foran Hovedstillingen ved Slesvig var, SOIll vi
have seet, Alt roligt den l3de om Morgenen, og først IN au

~Jeo ge R ••
opad Formiddagen nærmede Avantgarden for det fjend- cogooBcerlO!!er

li R . d ' K h d og AlIanneno-• ge ecognoscenngsccmman o sig rop, vor en ger den 13de

dte naa en Afdeli d September.stø te paa en åfdeling ar den paa Forpost væren e
3die Escadron af 4de Dragon-Hegiment under Lieute-
nant Orone, del' under en heftig Blænkring trak sig
tilbage til l\1ielberg. 1ste Escadron af 5te Dragon.Re-
giment under Ritmester Bjerg, som paa denne Dag
var afgiven som Piket for 2den Divisions Forposter,
rykkede imidlertid nu frem mod Fjenden, der med 2
Escadroner var opmarcheret i Terrainet mellem Krop
og Kropperausbau, og blænkrede i længere Tid med
ham, men da den pludseligt blev beskudt af det fjend-
lige Balvbatteri, som var kjørt op bag Cavaleriet, maatte
den, forfulgt af Fjenden, trække sig tilbage til Mielberg,
-en Retraite, der dog iværksattes uden nogetsomhelst
"Tab. Imidlertid vare de i Bustrup cantonnerende 2
.Escadroner af 4de Dragon-Regiment og 2 Kanoner af

69
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11te Batteri (Just) sendte frem til Understøttelse for
Forposterne. men endnu inden de naaede frem, trak
Fjenden sig hurtigt tilbage ad Feldscheide til. - Ogsaa
paa denne Dag havde Capitain Lutgen i Henhold til
den ham givne Instruction beordret forskjellige Demon
strationer foretagne mod vor Stilling. 1/2 Compagni
af 1ste Jægercorps var sanledes beordret til at gaae
frem fra Sandschleuse over Alt og Klein Bennebek, en
lignende Styrke over Bunge mod Klove; paa intet af
disse Steder fandt der dog noget Sammenstød Sted, og
Fjendens Fremrykning synes efter de foreliggende Be
retninger fra vore Forposter endog aldeles ikke at
være bleven bemærket af disse. Vor Besætning i
Frederikstad blev derimod om Eftermiddagen allarmeret,
idet et fjendligt Compagni, der KI. omtrent 4. 1/ 2 de
boucberede ud af Seeth, udviklede sig i Kjæde dels
mod Ejderdiget, dels mod Trene Marsken og veslede
endel Skud med vore Forposter; skjendt Fjenden efter
en Times Forløb trak sig tilbage, saa Oberstlieutenant
Helgesen sig dog, som allerede paa et tidligere Sted.
omtalt, foranlediget til Natten over al holde Frederik
stads Besætning under Gevær, da et betydeligt Antal
Skibe var under Opsejling for at gaae Ejderen ud.

Den l Sde, efterat de befalede Troppebevægelser
vare blevne udforte, var det slesvig-holstenske Hoved
qvarter blevet forlagt til Schulendamm. Det var ikke
lykkedes at bibringe vore Tropper noget betydeligere Tab,
den danske Hovedstyrke var roligt forbicven i sin Stil
ling, og skjondt hele den Plan, der havde fort til
Fremrykningen mod Mysunde. maatte ansnes for mis
lykket, søgte dog General Willisen at give det Skin

mernl WlIIi. af, at han havde opnaaet hvad ban vilde, og udstedte
nlArmeebern'nævnte DaO' følzende Armeebefaling :
ug den 13de b b

September. »Ich danke der Armee Iur die in den Tagen vom
12. und 13. d. M. bewiesene Ausdauer und Tapfer-



1079

keit. Alle Truppen, welche am Gefecht Thei! genom
men, haben ihre Pflicht gethan; die Armee wird so
immer kriegsfll.higer. Die Tage sind niclit ohne
schmerzliche Verluste gewesen: das ]ste Bataillon hat
durch seinen ruhmwfirdigen Angriff auf den Brucken
kopf von Missunde am meisten gelitten. Wir haben
erreicht, was wir wollten, dem Feinde durch eine ge
wagte Unternehmung, die ihn aus seiner Stellung vo
Schleswig herauslocken sollte, die Schlacht auch im
offenen Felde unter den gunstigsten Bedingungen rur
ihn angeboten, haben ihm alle seine Verschanzungen
und Lager im Osten bei EckernfOrde, Holm, Kochen
dorf und Hummelfeld zerstort, ihm gezeigt, dass er
nicht so Herr in Schleswig ist, wie er es zu sein vor
giebt. lch sehe den Berichten der Truppen entgegen,
um ausgezeichnete Tapferkeit durch Beforderungen zu
belohnen.»

Hauptquartier Schulendamm, den 13. September
1850.

Willisen,

Generalen besluttede derhos, at Tropperne paa De fjcndllllo
Tropper Ind-

enkelte Forandringer nær efterhaanden atter skuldetaIle ofterhalln-

indt d 'dl' S illi Il d den der• • tid .m age eres ti Igere ti mger, og a ere e sammeIigere Stilling,

Dags Eftermiddag toge Dislocationerne deres Begyndelse
dog kun delvis, da man .ønskede at give Avantgarde-
Brigaden en kort Tid til at udhvile sig og derfor lod
den forblive Natten over i Stillingen ved Bunge. Af
højre Flankecorps afgik de 2 Compagnier af ] ste Be
sætnings-Bataillon til Frederiksort og Kiel og det 6
Pds. Batteri Nr. 5 til Rendsborg, hvorimod Capitain
Aller med de 2 Oompagnier af 5te Jægercorps og
Balvescadronen besatte Holtsee. Af] ste Halvbrigade
forlagdes ] Bataillon og 4 Kanoner til Bfinstorf, me-
dens 1 Bataillon og 4 Kanoner henlagdes til Klein

69*
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Wittensee for for denne Dag at overtage Forposttjenesten
mellem Wittensee og Bistensee. 2den Brigade afgik
til sine tidligere Qvarterer med Undtagelse af det 12
Pds. Batteri Nr. 2, der overgik til Reserveartilleriet og
henlagdes til Borgsted; Brigaden erholdt Ordre til den
14de at lade 7de Bataillon afgaae vesterpaa for at
afløse den derværende Afdeling af 11te Bataillon, der
skulde retournere til 4cle Halvbrigade. 2den Ilalvbri
gade forblev ved Ahlefeld og stilledes foreløbigt under
Commando af General v. d. Horst, hvis Brigade tillige
med Reservecavaleriet endnu for denne Dag skulde be
stride Perposttjenesten paa hele Linien langs Sorgen.
Hovedqvarteret forlagdes om Aftenen til Rendsborg. 
Den 14de om Morgenen indtog Avantgarde-Brigaden
sin tidligere Stilling og overtog atter Forposttjenesten
saavel mellem Seerrie som langs Sorgen indtil forbi
Duvenated. hvornæst Hærens øvrige Afdelinger afgik til
deres tidligere Cantonnements eller Teltlejre med Und
tagelse af de 2 Compagnier af 5te Jægercorps og
Halvescadronen under Capitain Aller, der som e,t selv
stændigt, højre Flankecorps forblev i Holtsee for ved
stadig Patrouillering at holde Terrainet mellem Wittensee
og Ekernførde Fjord under Ubservation; l ste og 2den
Halvbrigade stilledes i taktisk Henseende under Oberst
Gerhardts Commando. Det 24 Pds, Granatkanon
Batteri, der retournerede til Osterronfeld, overgik atter
til Reserveartilleriet, hvorimod det 6 Pds. Batteri Nr.
.5 (4 Kanoner) beordredes til den følgende Dag at
afgaae til Avantgarde-Brigaden, saa at denne nu ialt
var tildelt 32 Stykker Skyts. 7de Bataillon afløste
Afdelingen af Il te Bataillon, der afgik til Rendsborg,
og belagde SUder- og Norderstapel med 1 Compagni i
hver By, medens 1 Compagni stod ved Stensluse, 1 2

Compagni i Ervde og 1/ 2 Compagni i Christianeholm.
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For at lette Overblikket gives nedenstaaende en Over
sigt over den slesvig-holstenske Operationshærs Stilling
den 15de September.

Bunge.
Klein Wittensee.
Bivouak ved Bistensee.
Bistenses.
}2 Comp. Duvensted.

. . . .. t2 do. Stentenmiible.
fBivouak ved Neu Du-
t vensted. .
[Bivouak ved Stenten-
t miihle.

1 Duvensted.
B. Duvensted.
4. • Bunge.
5 (4Ka-

Staben

do.

do.

2 Escadroner . .

2den

12te

5te Jægercorps

12 Pds. Batteri Nr.
12 Pås. do. Nr.

6 Pds. do. Nr.
6 Pds. do. Nr.
noner) Bunge.

1/ 2 3 Pds. Batteri ...•. Duvensted.
lste Halvbrigade. Staben. Biinstorf.

3die Bataillon . . . Biinstorf.
4de do. Teltlejr ved Biinstorf.
Escadronen . • • . Steinrade, Lehmsiek.
6 Pds. Batteri Nr. 1 . ., Blinstorf

2den Halvbrigade. Staben. Schulendamm.

1
2 Comp. Schirnau,

Scbulendamm.
2 Comp. Holtsee.

Teltlejr ved Bunge.
Teltlejr ved Bunge.
Rendsborg.
Bendaborg.
Nobiskrug, Audorf.

1Bda Bataillon
l åde do.

2 den B r i gade.
5te Bataillon .
6te do.

Avantgarde- Brigaden.
Staben .. . . .
2det Jægercorps .
Bdie do.
1ste Bataillon .•.
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7de Bataillon

14de do.. ..

10de Bataillon . • .

8de do. . ....
1/ 2 Escadron . . . . .
6 Pds. Batteri Nr. 3 .

3 d i e Brigade. Staben
3 di e Ha l vb r i ga de. Staben

[Detacheret til Stapel
t holm.
Schuldorf, Schacht,
Raade.
Schuldorf, Raade.
Rendsborg.
Rendsborg.

J
l Comp. Sorgbriick.
I do. Sorgwold.

II do. Krummenort.
1 do. Ahrensted.

f3 do. Rikkert.
II do. Dudden. I

1ste Jægercorps . . JDetacheret til Stapel
l holm.

4de Halvbrigade. Staben Rendsborg.
4de Jægercorps N. for Kronværket.
9de Bataillon . . . . Neu Btidelsdorf
Il te do. o....... Karlshiitte.
1/ 2 Escadron . . . . . . . . Ahrensted.
6 Pds. Batteri Nr. 2 Ahrensted, Sorgbruck.

Reservecavaleriet. Staben Fokbek.
1ste Dragon-Regiment Hohn, E1sdorf.
2det do. Fokbek, Niibel, Lohe.
Det ridende Batteri. . Fokbek.

Res er ve a r t i Ile r i e t. Staben Rendsborg.
l 2 Pds. Batteri Nr. 2 . • . Borgsted.
24 Pds. Granatkanon-Batteri Osterronfeld.
Ammunitionscolonnerne . . . Jevenstedt.

Ikkun i een Henseende troede General Willisen
at maatte udtale sin særlige Misfornøjelse, nemlig med
Hensyn til Trainets Førelse under Operationerne den
12te og 15 de, idet de givne Bestemmelser om, at
ikkun Ammunitionsvognene og de nødvendige Sygevogne
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maatte følge umiddelbart efter Tropperne, langtfra vare
blevne iagttagne, og Vejene bavde været opfyldte af
Marketendervogne og andre Kjøretøjer, der vare til væsen
lig Hinder under Troppernes Tilbagemarche.

Tabet paa den fjendlige Side i Fægtningen den Tabet i Fægt.

12te September var' nlllgen den 12to• September.

Af Faldne: Il Officerer, 14 Underofficerer og Menige.
Af Saarede: 9 do. 15O do. do.

Af Sidstnævnte faldt 1 Officer og 18 Underoffi
cerer og Menige i vore Troppers Hænder j 123 Under
officerer og Menige faldt usaarede i Fangenskab.

Fjendens totale Tab var saaledes 9 Officerer og
287 Underofficerer og Menige. En officiel, detailleret
Tabsliste med tilknyttede Bemærkninger findes under
Bilag ~*).

Tabet paa vor Side var:
Af Faldne eller kort efter døde af deres Saar:

3 Officerer, 2 Underofficerer og 52 Menige.
Af Saarede: 5 do. 6 do. 155 do.

Af Sidstnævnte faldt 7 Menige i Fjendens Hæn
der; 22 Menige faldt usaarede i Fangenskab.

*) De ovenfor angivne Tabsangivelser referere sig saa godt
som udelukkende til denne Tabsliste, idet man ikkun for
de Fangnes og Savnedes Vedkommende har seet sig
i Stand til at foretage nogle Berigtigelser efter de i Felt
archiverne forefundne Aetstykker. Antallet af Faldne i
Forhold til Saarede Cl' imidlertid saa ringe, at del' synes
at være Grund til at betvivle Angivelsemea Rigtighed,
sanmeget mere som Beretninger, der foreligge fra enkelte
Afdelinger, sanledes f. Ex. fra Ohefen fol' det 6 Pds.
Batteri Nr. 4, angive et større Antal Faldne og Snarede j

det nævnte Batteri har saaledes efter Batterichefens Op
givende havt et Tab af 3 Faldne og 7 Saarede, medens
der i Tabslisten ikkun findes opført 1 Falden og 7 Saa
rede.
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Vort totale Tab val' saaledes: 8 Officerer, 8 Un
derofficerer og 229 Menige.

De Officerer, der fandt HeItedøden, vare:
Capitain H. B. Schau af Artilleri-Brigaden.

IW. S. v. d. Aa Kiihle af 3die Reserve-Bataillon.
Lieutenant E. W. A. Dalgas af Bdie Jægercorps.

De andre saarede Officerer vare:
Capitain G. F. Moller af 3die Reserve-Bataillon.
Lieutenant J. C. l\lielcke af 4de Linie- do.

J. A. Mork af 10de lette do.
J. P. Westberg af 3dieReserve- do.
J. E. Lundbye af 3die Jægercorps.

Detailleret Tabsliste findes under Bilag 10.
Udfaldet af den stedfundne Kamp kundgjordes

for Hæren i Dagsbefalingen af l3de September, idet
General Krogh tillige saavel i denne som ogsaa mundt
ligt efter endnu samme Dag at have begivet sig til
Mysunde udtalte sin 'rak til Oberst Krabbe og de
Tropper, som saa hæderligt havde kjæmpet under hans
Commando, for deres gode Forhold og det under Kam
pen udviste Mod. Ogsaa Krigsministeren fandt sig
foranlediget til i en Skrivelse af 17de September til
den commanderende General at udtale sin Paaskjon
nelse og Tak fol' den stedfundne Kamp, der afgav et
nyt Bevis paa det Mod og den fortrinlige Aand, hvoraf
Hæren var besjælet, og hvorved den havde erhvervet
sig et nyt Krav paa Fædrelandets Erkjendtlighed.



Bilag.

k





Bilag l.

Vierter Armeebericht.

Die Armee hat sich erholt und ausgeruht; sie steht
auf Schleswigschem Boden und erwartet mit Ungeduld die
Erneuerung des Kampfes. In directer und unmittelbarer
Varbindung mit Rendsburg ist die Armee stårker, als Bie
bei Idstedt war. Es kOnnte uus also nur eine zweite nnd
eine dritte Schlacht von Schleswigschem Boden vertreiben,
und sie wiirden blutiger sein als die erste.

Hauptquartier Rendsburg, den 4. August 1850.

Der cornmandirende General
v. W i Il i s e n.•
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Bilag 3.

FUnfter Al'lUeebel'icllt.

Naehdem der Feind sehon am Abend des 7. August
eine unsel'er vorgesohobenen Abtheilungen aus Friedrich
stadt verdrångt hatto, hat er gestern den grossten Theil
der Sorge-Linie angegriffen. Bei Sorgbriiekund den Ueber
gangen zwiseben Stenten- ~Iiihle und dem Bisten - See
gegeniiber zeigte er starke Colonnen von allen drei Waf
fen, Wåhrend er sich aber Sorgbriick gegeniiber darauf
beschrfmkte, mit eiaigen 'l'irailleurs zu plånkeln und eine
schwache Oavallerie-Patrouille mit Artillerie zu beschies 'en,
untørnahm er auf deu ostlichen Theil der Stellung einen
ernsthafteren Angriff. Das :lte Jåger-Corps liess hier die
feindlichen Tirailleurs bis dicht an einen Verhau dringen;
als sie sich hier stårker engagirt hatten, wurden sie von
dem 2ten und 3ten J åger-Corps gemeinsehaftlich mit dem
Bajonet angegriffen, worauf der Feind in Eile bis iiber den
Langenberg , nordlich Ahlefeld, zuruckwich, Rier wurde
unseren J ågeren der Befehl, mit der Verfolgung iune
zu halten.

Der Feind scheint im Ganzen mit eiuer Stårke von
~ bis 12 Batalllous und einiger Artillerie und Gavallerie
recognoscirt zu baben; etwa 5 bis 6 Batalllone waren in
<las Gefecht selbat verwickelt,

Bei Sorgbriick hat der Feind nul' einige Verwundete
gehabt ; .bei Stenten-Målile hat er 10 Todte und 8 zum
Theil vorwundete Gefangene in unsern Randen gelassen.

Einen Officiel' von Rang wollen unsere Jager fallen
gesehen haben, Der Gesammtverlust des Feindes auf
diesem Punkte solI sehr bedeutend gewesen sein j die
weggefiihrten Verwundeten werden von Augenzeugen auf
einige 90 angegeben, so dass die Summa des feindliehen
Verlustes etwa 100 Mann betragen hat . Unserseits ist
der Verlnst vou 2 Todten und etwa 18 Verwundeten zu
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beklagen, unter letzteren l Officier, Lieut. Bruhn, vom
lOten Bataillon, leicht verwundet,

Ich selbst war Augenzeuge des Gefechts und habe
mich gefreut, zu bemerken, dass der Unfall von Idstedt
die Soldaten nul' zu vermehrter Energie angefeuert hat.
Die vereinte Attaque des 2ten und 3ten Jåger-Corps ward
musterhaft ausgefiihrt, wie sie denn auch von einem 1'0,

piden Erfolge begleitet war,
Insofern der Feind die Absicht gehabt haben sollte,

sieh der Sorge-Uebergånge zu bemåehtigen , ist diese Ab
sicht gilnzlich vereitelt worden.

Hauptquartier Rendsburg, 8. August 1850.

v. Wf l l i ae n.«

Bilag 4.

Instrux
for Besætningen i de lukkede Skandser i Stillingen

SYll fOl' Slesvig,

§ 1.
Den ældste tjenestegjørende Officer i en Skandse over

tager Commandoen over den hele Besætning af alle Vaa
benarter i Tilfælde af Angreb, eller naar et saadant
ventes.

§ 2.
Ved Overtagelse af Commandoen i Skandsen og lige

ledes ved den daglige Afløsning maa Commandeuren strax
efter Ankomsten overbevise sig om, at den er i complet
Stand, at Portene kunne lukkes (Artilleriunderofficeren
skal have Nøglen i Behold i Krudtmagasinet) , at Skamlen
er i Orden, at Broen kan optages osv. Artilleriunderof
ficeren er pligtig at give de Oplysninger, der maatte øn-



131

skes om Skytset, Espingoler m. v. Mangler opføres paa
Rapporten.

§ 3.
Infanterimandskabet inddeles dennæst , og det øves al;

lade det træde paa Plads som til Fægtning.
Herved gjælde følgende Regler:

A. Tapritrelskytterne udtages først, og af dem placeres 3
i hver fremspringende Vinkel, der ikke er optagen af
nogen Kanon, Resten fordeles ligeligt paa de Dele af
Bænkene, der ikke bruges til Kanoner, 1 Mand bag
hvert Skydeskaar.

B. De Strækninger af Brystværne t, der have Banket med
Trin bagved, besætte s, naar de vende mod Fjenden,.
med 3 Geleder paa følgende Maade:

Det 2det Trin under Bankettet besættes med en
tætsluttet Række til at lade. 2det Geled træder der
for ind i l ste Geled til venstre af Formanden, og
foran hver 2 Rodekammerater stilles paa Bankettet een
Mand til at skyde, hvortil udvælges de bedste Skytter
(ved Linie- Infanteriet Rodekammeraten af Skyttege
ledet).

C. Er den Strækning af Brystværnet, der efter det Føl
gende anvises en Afdeling, ikke tilstrækkelig til at
rumme denne saaledes , fordeles nogle Roder paa de
tilstedende Bænke, hvis der er Plads, men kun l

Mand bag hvert Skydeskaar j Resten stilles i Reserve
tæt bag Midten af Afdelingens Strækning, for at er
statte Afgang ved Saarede og for først at understøtte
den svagere Besætning paa Bænkene i Tilfælde af en
Storm. Giver den anviste Strækning mere Plads end
fornødent, tage Roderne mere Afstand.

Det er altsaa kun Bænkene og Struberne, der be
sættes med eet Geled; Besætning med 2 Geleder
bruges slet ikke.

D. Hovedreserven inddeles i 3 a. 4 lige store Afdelinger,
under særskilte Commandeurer for at bruges efter
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Omstændighederne og opstilles muligst dækket af
Krudtmagasinet og Bænkene.

Inddelingen, efterat Tapriffelskytterne ere udtagne,
bliver:

.a, -Østre Dannevirke Mn l l e m ak aud s e. Besæt-
ning 200 Mand.
1/4 besætter høire Flanke indtil Bænken med 3 Ge

leder og Palissaderingen indtil Barriereporten med
6 Md. paa 1 Geled.

1/ 4 besætter Frontlinien imellem Bænkene med 3 Ge
leder og afgiver 12 Md. til Lebegravene udenfor
Skanclsen til Flankering af Graven, 6 Mand til
hver Sille.

1/ 4 besætter venstre Flanke indtil Bænken med 3 Ge
leder eg Palissaderingen indtil Barriereporten
med G Md. paa 1 Geled.

1/ 4 formerer Hovedreserven i Værkets Indre, men af
giver I paalidelig Underofficer og 4 Md. til Por
tens Lukning og Skamlens Hensætning samt til
Portens Forsvar.

'b. Vestre Dannevirke Mellemskandse. Samme
Besætning, der anvendes paa aldeles samme Maade.

c. Store Dannevirke Redoute Besætning 300
Mand.
1/.1 besætter Struben fra Barriereporten samt Fronten

med Syd indtil Bænken med 3 Geleder.
1 / 4 be ætter Stykket imellem de 2 Bænke med 3 Ge

leder og completører Bænkens Besætning med 1
Geled.

1/., besætter Struben mod Non] fra Kanonbænken til
Barriereporten , den østlige Ende med 3 Geleder,
Re ten med l Geled.

.1/4 formerer Hovedreserven, som afgiver 1 dygtig Un
derofficer og 12 Md. til Broen Optagning eg Por
ten s Lukning. Naar Broen el' aftagen, retournere
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de 8 Md. til Reserven, Underofficeren og de 4
Md. besætte Porten.

d. Lille Dannevirke Redoute. Besætning 200
Mand.
1/4 besætter hejre Flanke med 3 Geleder og den

tilstedende Strubelinie med 1 Geled.
1/4 besætter Frontlinien og de to Afstumpninger med

3 Geleder.
1/4 besætter venstre Flanke med 3 Geleder og den

tilstedende Strubelinie med l Geled.
1/4 formerer Hovedreserven , som afgiver 1 paalidelig

Underofficer og 12 Mand til Broens Afbrydning
og Portens Lukning. Naar Broen er afbrudt, re
tournere de 8 Md. til Reserven, Underofficeren og
de 4 MIl. besætte Porten.

e. Margrethe Skand sen. Fast Besætning 100 Md.;
i Tilfælde af Angreb endnu 200 Md.

Saalænge Besætningen kun bestaaer af de 100 Md"
anvendes den alene i den yderste (sydlige), for sig
aflukkede Skandse saaledes :
1/4 besætter højre Face og den tilbagetrukne Flanke

med 1 Geled.
1/~ besætter venstre Face og Flanke med 1 Geled.
1/'1. forbliver i Reserve til Anvendelse i paakommende

Tilfælde.
Naar de 200 Md. komme til, og deres Tapriffel

skytter ere udtagne, kunne vel Bænkene antages com
plet besatte af dem.

Den faste Besætning af 100 Md. samles da i den
forreste Del af det yderste Værk, hvor af samme:
1/ 4 besætter Palissaderingen med 1 Geled og Flanken

til Bænken med 3 Geleder.
Overskuddet af Mandskab bliver i Reserve for den

forreste Del.
1/2 besætter hejre Face indtil Krudtmagasinet med 3

Geleder og foran dette med 1 Geled.
l
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1/ 4 besætter venstre Face og Flanke indtil den lille
Hage med 3 Geleder .
De tilkomne 200 ua, fordeles som folger :

1 4 besætter den højre, tilbagetrukne Flanke med 3
Geleder og Strubepalissaderingen til Barriere
porten med 6 Md. paa 1 Geled.

1 4 besætter venstre - Flanke fra Hagen med 3 Gele
der og Strubepalissaderingen til Barriereporten
med 6 Md. paa 1 Geled.

l 4 formerer Hovedreserven i Værkets Indre, og af
giver l paulidelig Underofficer og 4 Md. til Por
tens Lukning og Forsvar.

1/4 besætter begge Forbindelseslinierne hen til Mar
grethes Vold efter Omstændighederne og afgiver
l Underofficer og 12 Md. til at optage Broen og
lukke Barriereporten (tæt under Dannevirke).

f. Ny Kurborg Skandse. Besætning 80 a 100
Mand. Stykket imellem de 2 Bænke besættes saa tæt
som muligt paa 3 Geleder , ligesom det Stykke at
venstre Flanke, der har Trin j hvert Skydeskaar i Pa
lissaderingen besættes med l Mand, og Resten for
merer Hovedreserve.

§ 4.
Chargeringen indøves paa følgende Maader :

a. Hvor Mandskabet kun staaer pua l Geled paa Banket,
lades og skydes som sædvanligt, kun at Manden hver
Gang, han har skudt, træder sau langt ned ad Ban
kettet, at han er dækket, hvilket, hvor der haves flere
Trin, er :J Trin ned.

b. Mandskabet paa Bænkene skyder liggende paa hojre
Knæ og drejer sig strax efter Skuddet højre om uden
at rejse sig, hvorved det kommer til at sidde med
Ryggen tæt mod Brystværnet. I denne Stilling lader
det, og fra den kommer det let i Skudstillingen.

c. Ved de Linier, der besættes med 3 Geleder, træder,
som anført, kun det forreste Geled op og skyder. De
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2 andre forblive staaende paa det andet Trin under
Bankettet og lade for Manden paa Bankettet. Naar
denne har skudt, træder han i bøjet Stilling med
højre Fod tilbage ned paa Trinet nedenfor i han er
da dækket, imedens han med højre Haand afleverer
sit Gevær til den af sine Bagmænd, der har ladt, og
med venstre Haand modtager det ladte Gevær, der
strax affyres. Bagmanden afleverer ligeledes Geværet
med højre Haand og modtager det med venstre.

§ 5.
Mandskabet indøves fremdeles i, at I ste Geled sprin

ger op paa Brystværnet ad de anbragte Lægtetrin for med
Bajonetten at nedstøde Fjenden, naar han kommer tilsyne
over Kronen, og i derefter hurtigt igjen at springe ned,
hvilket understottes ved, at 2det og 3die Geled træde op
paa Bankettet og Dele af Reserven paa Bænkene.

§ 6.
Først naar disse Øvelser gaae godt, trædes ud af

Værket, i hvilket kun enkelte Skildvagter blive. - ,E nkelte
paalidelige Underofficerer eller Undercorporaler blive dog
endnu af Artilleriunderofficeren instruerede om Kastningen
af Granater i Graven.

§ 7.
Saasnart Fjenden kaster Forposterne tilbage, besættes

Værkerne som foranført, kun at Alt træder an helt neden
for Bankettet og Trinene, og er det om Natten eller i
stærk Taage, afbrydes Broerne strax , og Portene lukkes.
Om Dagen skeer dette først, naar Angrebet viser sig at
være alvorligt og paa den Del af Stillingen, hvortil Vær
ket hører. Tornystrene aflægges strax i Værkets Indre.

§ 8.
Kanonerne aabne Ilden, naar fjendlige Colonner komme

indenfor fordelagtigt Skud; de flyttes kun, naar Fægtningen
viser sig at være staaende paa en vis Side, og naar tillige
selve Værket ikke bliver angrebet.
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!S 9.

Espingolerne, der kun kunne skyde faa Gange, bruges
med megen Sparsomhed og anvendes kun mod Colonner
eller meget tætte Kjæder, der ere komne paa meget
nært Hold.

§ JO.

Infanteriet begynder med enkelte Skud af Tapriffel
skytterne paa 5 a 600 Alen, men Iovrigt træder Besæt
ningen først paa Bankettet og aabner Ilden, naar tætte,
fjendlige Kjæder ero komne paa 300 Alen. Naar Fjenden
ankommer til Ulvegravene, rnaa der skydes saa hurtigt som
muligt, hvorfor Dele af Reserven da kunne springe op paa
Bænkene for at give Salver i Forbindelse med 'I'apriffel
skytterno. Dette Moment er ogsaa det gunstigste for Es
pingolerne, og for det bor Kanonerne have Kardæskskud i
Beredskab.

§ Il.
Er Fjenden kommen i Graven, kastes Granater paa

ham, og passes paa, naar Hoveder komme tilsyne over
Brystværnskronen, thi da benyttes Øjeblikket, hvor de Stor
mende forhindre Ilden udenfra, til at springe op paa Kro
nen, styrte dem ned og skyde ned i Graven.

§ 12.
Lykkes det Fjenden at faae Fodfæste paa Kronen, ka

stes Dele af Reserven rask imod ham. Dele af den ville
muligen allerede tidligere være brugte til at erstatte saaret
Mandskab eller til at forstærke de svagest besatte Linier,
men Halvdelen af den bor altid endnu være samlet for
(lette Moment.

§ 13.
Den flygtende Fjende beskydes kraftigt, men Udfald

bor kun ginres under ganske særegne, gunstige Forhold.

§ 14.
Det paaJigger den Hoj steommanderende at forsvare

Skandsen liaardnakket under alle Eventualiteter, selvom
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Armeen iavrigt er trængt bort fra Stillingen, og den saa
ledes er aldeles omringet, Besætningen overgiver sig kun,
naar der er skudt Breche, og det er lykkedes Fjenden med
Overmagt at trænge ind i Skandsen.

§ 15.
Fra det Øjeblik, at Angrebet paa Skandsen er be

gyndt , tør Barriereporten ikke under nogen Betingelse
aabnes, før Fjenden har trukket sig tilbage. Blive der
for (le Afdelinger, der ved Mellemskandserne besætte Løbe
gravene for at flankere Graven eller i Margrethe Skandsen
Foreningslinierne med Margrethes Vold, fordrevne fra deres
Post, optages de ikke i Skandsen, men maa søge den nær
meste Troppeafdeling, ved Margrethe Skandsen gjennem Po
ternen, som dernæst forsvare s.

Bilag 5.

Aus Schleswlg-Holstein, im August.

DEs gibt eine Partei im Lande und draussen, welche
man die ungeduldigs nennen mochte , welche treibt: es
solle und musse etwas geschehen. Fra::; t man sie aber,
was es denn sey, was geschehen sol1e, so wissen diese
Leute es nicht , oder sagen, das wåre nicht ihre Sache,
das musse der Generalstab wissen. Sagt man ihnen dann,
es geschehe eben sehr viel, wenn man der Schwiichere an
Zahl, den Feind hindere, weiter vorwårts zn kommen,
wenn man' ihm tåglich die Schlacht anbiste und der Feind
nehme Bie nicht an - so geben Bie das wohl zu , aber
es geniigt ihnen nicht. So aber scheinen mil' die Dinge
hier zu liegen : "\Vir sehen unsere Armee noch auf Schles
wigschem Boden in einer vorgeschobenen Stellung, bereit
und begierig den Feind zu empfangen, wie sie es bereits
am 8. d. Monats gethan hat. Der Feind, obschon der
Sieger, traut. sich nicht einmal, das kleine Friedrichsort zu
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belagern. Er weiss sehr wohl, dass ein sololies TInter
uehmen nicht miiglich ist, ohne unsere Armee vorher aus
ihrer festen Stellung an der Sorge vertriebsu zu haben,
und dazu scheint er keine Lust zu zeigeu nach dem, was
er am 8 d. I1Ionats erfahren hat.

Es mochte auch wohl ein blutiges Stilck Arbeit wer
den und wozu? um dicht dahinter eine noch schwerere
Aufgabe an den Werken des' verschanzten Lagers von
Rendsburg zu finden, welchcs die Voraussicht unseres Com
mandirenden. der Fleiss unsel'er Soldaten, die Geschick
lichkeit unseror Ingenieuro und Artilleristen zu einem fur
die Dånen wohl unuberwindlicheu Platz umgeschaffen hat.

In Verhindung mit diesel' starken Wehr sehut sich
die Armee darnach, den Feind erscheinen zu sehen. Das
Alles ist dem Ungeduldigen aber-i-militårisch, wie sie selbst
gostehen, ganz Unniundigen - nicht genug; sie varlaugen
Thaten, Handlungen, wie sie sagen, Zeichen, dass der gute
Muth, der gute Wille nicht erloscheu ist, und wenn ihnen
[eder auch nul' einigermassen kundige Fuhrer auch auf
das Bundigste und Klarste erortert, wie thiiricht es seyn
wurde, jeno Vortheile aus der Hand Zll geben und dafur
etwa hinzugehen lind mit nicht ausreichender Macht Dinge
zu unternehmen, die , auch wenn sie gelingen, nichts
entscheiden, so macht sie das Alles nicht irre, sie bleiben
dabei, es musae etwas geschehen um der Meirtung willen,
die sich auch von guten Grunden nicht belehren lasse. Die
Meinung der Armee, auf die es doch wohl entschieden
zuerst ankommt , ist aber - ich glaube es sicher zu
wissen, da ich in der Lage bin, mit allen Graden verkeh
ren zu kunnen -- ganz anders; sie weiss den Vortheil der
Lage, in welcher sie sich befindet, wohl zu uberseheu und
zu schåtzen und erkennt gewiss die Vorsicht des comman
direnden Generals, ihre Kråfte nicht filr vereinzelte, nichts
wiegende Unternehmungen in Anspruch zu nehmen, dankbar
an. Nichts ist leichter, als Dieses oder Jenes zu unter
nehmen oder abzuwågon, ob es gelingen kann und was es
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in der Kette des Ganzen bedeutet, dieses ist sehwer und
fUr den draussen Stehenden vOllig unmoglich, und obschon
es um deswegen kaum eine billigere Anforderung gibt,
als die, sein Urtheil da zuriiekzubalten. wo man selbst
sagt, man verstehe eigentlieh nichts davon, so ist doeb
leider nichts so selten, als die Ausiibung dieser Art von
Beseheidenheit. Es gibt aber nur ein i\Iittel, alle die
Rathgeber zum Sehweigen und die Tapfern zum Zuriiek
treten zu zwingen, die Weisen zu bitten, sie mcchten her
vortreten mit ihren Plånen und die Tapfern in die erste
Linie beim Angriff zu stellen So lange das nun freilieh
nicht geht, muss das Unvermeidliehe wohlgeduldet werden,
wie der Unglimpf der Jahreszeit, gegen den es auch kein
andsres Mittel gibt, als ihn zu tragen so gut es gebt,
und sich dagegen zu sehiitzen, so gut es geht. Wir denken,
dass unsers Fiihrer diesen weisen Rath auch befolgen wer
den und den Krieg weiter fiihren, wie sie es fiir nothig
balten und nicht, wie man es ihnen aus weleher gutenMei
nung immer aufdrången mochte Es scheint aber die
uåehste Pfiieht eines jeden guten Patrioten, ihnen ihre
sehwere Aufgabe nieht noeh durch Misstrauen erregende
Urtheile und Anforderungen zu ersehweren, sonden viel
mehr ihnen und ihren Handlungen das Wort zu reden, so
lange sie an der Stelle stehen, an welcher sie stehen, ein
gedenk der Rede des Alten: concordia parvae res crescunt,
diseordia maximae dilabuntur. Befolgen wir nieht das
traurige Beispiel der gemeiosamen grossen Mutter, der
trauernden und iiber den Uuverstand ihrer Kinder wei
nenden Germania.«
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Bilag 6.

Oberst Schepelerns Corps.

Lehmsiek, d. 8. September 1850. 41/ 4 Efterm.

Besætningen i Frederikstad har under Dags Dato
tilskrevet Corpset som følger:

»Ifølge Corpsets Befaling og paa Grund af den Van
skelighed at gjøre med Held et divergerende og excen
trisk Angreb paa en excentrisk og dominerende Stilling
led jeg (endskjøndt det vilde blotte mig betydeligt) ud
rykke til den befalede Tid omtrent en 900 Mand med 2
Granatkanoner, et Ingenieurdetachement og alle Dragoner
paa 4 nær under Majer Vogts Commande.

Fjendens Stilling befandtes stærkt besat; Majoren
troer, at der var 2 Batailloner.

Major Vogts Meldinger ere følgende :
Klokken 7 er Drage og Seeth passeret; intet fjend

ligt forefundet.

Vogt.

M e l d i n g.

Ved Mollerne i Højde med SUderstapel er meget
stærkt besat. - I SUderstapel er omtrent 2 Compagnier.
- VedMøllerne er der Forskandsninger, der ere besatte af en
lignende Styrke. - De ere stærkere end jeg. - Endnu hol
des Stillingen. Der haves ikke faa Snarede.

KJ. 81/ 2 Formiddag.
Vegt.

Fjenden rykker stærkt frem; jeg er nodt til at
retirere.

Vogt.
Jeg har ikke seet mig iStand til at kunne holde mig,
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men er gaaet tilbage til Seeth, hvor jeg agter at holde
mig til nærmere Ordre.

Jeg har flere døde og saarede Officerer.
KJ. 98/4.

Vogt.

Da Corpset ej havde underrettet mig om. at en De
monstration fra Schwabsted vilde finde Sted, fandt jeg det
rigtigst at lade Capitain Hummel gaae igjennem Frederik
stad med Resten af Compagniet (Pikettet og Feltvagten
ved Sax Færge bleve staaende) og foretage en Demonstra
tion langs Trenediget mod Schwabsted og Siiderhøvt for
at forlede Fjenden til at concentrere sine Kræfter ved Holz
kathen (et for ham ugunstigt 'I'errain) , - Da Fjenden ej
tog Notice heraf, og det ej lykkedes Majoren at krone
Højderyggen , kaldte jeg skyndsomt Capitain Hummel til
bage og kastede ham tilligemed 20 Mand fra Posten ved
Bomhuset paa Ejdel'diget for ved Sagens ugunstige Stil
ling at sikkre vor Marchecolonne paa Chausseen ved en
mulig indtræffende Retraite mod derfra at blive beskudt
med S p i d s k ug l e r.

Efter en mundtlig Rapport fra Observationsposten i
Kirketaarnet (en Officer) vige vore 'I'ropper tilbage fra
Seeth. - Atmosphærens Beskaffenhed tillader det ej at
kunne iagttage det herfra Iden lavere Del af Byen, og jeg
antager det for en falsk Melding), dog har jeg taget mine
Forholdsregler og troer D u ej at trænge til Brigadens
Bistand.

Fra Egnen ved Hollingsted, hvor jeg troede, at en
stærkere Demonstration vilde have fundet Sted, vides Intet,
ligesaa lidt har man hørt Kanonskud i Retning af Benne
bek, der jo var Hovedformaalet.

Tabet er stort, hvilket ej maa overraske med saa
brave og sejrvante Tropper. - 2 Officerer vides døde og 2
saarade

Da man, omendskjøndt Byens disponible Vogne ere
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tagne i Brug, maa befrygte, at (ler ikke haves et tilstræk
keligt Antal til de Saaredes Transport, der anslaaes til
80, udbeder DIan sig tilsendt fra Lehmsiek 10 il 15
Vogne.

Klokken }1/2• - Major Vogt har indtaget en Stilling
ved Bomhuset paa Chausseen, som er paabuden ved Nød
vendigheden af at imponere Fjenden, der har taget Ho
vedstilling i Drage. hvilken Stilling dog hverken er eller
kan blive farlig. - Hvis Fjenden maaskee vilde indbilde
sig at have opnaaot en Sejr, vil sikkert Corpset tage de
fjernere Hensyn under Overvejelsa.«

Idet Corpset fremsender ovenstaaende, foreløbige Rap
port fra den Høj steommanderende i Frederikstad, maa det
beklage det store Tab, som Dagen har kostet, og holder
det sig forovrigt forrisset om, at Intet el' forsømt for at
bevare de danske Yaabens Ære.

Saasnart Hr.Oberstlieutenant v. Helgesens udførligere
Rapport indtræffer, skal den uopholdeligt blive fremsendt.

De fleste Snar ede ere dirigerede til Slesvig.

Sehepelern.

Bilag 7 .

Den aetive Armee.

Slesvig, d. 9. September 1850. K!. } Eftm.

Da det af den i Corpsets Beretning af Gaars Dato
meddelte Rapport fra Oberstlieutenant Helgesen fremgaaer,
at han paa en særegen Maade har opfattet Hensigten af det
til igaar af Overeommandoen befalede Foretagende, finder
man Anledning til folgende Bemærkninger:

Oberstlieutenant Helgesen begynder sin Rapport med
de Ord:

-Ifølge Corpsets Befaling og paa Grund af den Van-
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skelighed at gjøre med Held et divergerende og excentrisk
Angreb paa en excentrisk og dominerende Stilling etc .•

Naar disse Linier sammenholdes med Overcomman
doens Befaling af 7de dennes til Corpset, hvilken næst at
underrette om den Recognoscering, som af lste Division
skulde foretages, kun indeholder Befaling til - - - 
li at s en d e en Styrke fr e m fra Frederikstad m o d N01'

der- og Siiderstapel for at occupere Besætningen i Stapel
holm og at indhente Etterre tning om dens Styrke m. m.",
saa finder man ikke den ønskelige Overensstemmelse, da
der ikke er givet Befaling til at foretage noget .Angreb.,
men simpelthen til med en passende Styrke at udføre en
Recognoscering for at erfare Fjendens Styrke OK Stilling,
hvormed man har forbundet det Bihensyn, at aflede Fjen
dens Opmærksomhed fra andre Sider. Men en Recogno
scerings Natur er, som bekjendt , ikkun den at gaae saa
vidt muligt hurtigt frem og, saasnart man har tvunget
Fienden til at udvikle sin Styrke, successive og med saa
lidet Engagement som muligt atter at gaae tilbage, der
imod i Almindelighed ikke at foretage Angreb eller vel
endog storme Forskandsninger.

Ligesaa lidet som der er givet nogen Befaling til
Angreb, ligesaa lidet er der omtalt at skulle skee nogen
stærkere Demonstration fra Hollingsted, hvilket i nærvæ
rende Tilfælde ikke er anseet fornødent, hvorimod Recog
nosceringen til Bennebek er bleven udført.

Uagtet Overcommandoen, indtil nærmere Rapport mod
tages, vil suspendere sin Dom om Maaden, paa hvilken
den befalede Recognoscering er bleven udført, da det ikke
kan miskjendes, at mange Tilfælde kunne gives, som binde
En saaledes i et Engagement, at man ikke er Herre over
vilkaarligen at kunne afbryde det, saa har man dog ikke
kunnet lade Oberstlieutenant Helgesens Udtryksmaade upaa
talt, og, idet man paslægger Corpset at communicere
Oberstlieutenanten det Foranstaaende, tilføjer man til Corp-
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sets egen Efterretning og med Hensyn til Oberstlieutenan
tens Slutningspassus : •Hvis Fjenden maaskee vilde ind
bilde sig at have opnaaet en Sejr, vil sikkert Corpset tage
de fj ernere Hensyn under Overvejelse u, at, for saa vidt
denne skal forstaaes som en indirecte Opfordring til noget
fornyet Foretagende, holder Overcommandoen sig forvisset
om, at Corpset ikke uden i paatrængende Tilfælde vil
handle, uden forinden at have henvendt sig til Overcem
mandoen.

Krogh,
Generallieutenant.
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Bilag 8.

Tabsliste
for Fægtningen i Stapelholm den 81le September umo.
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4de Reserve-Bataillon • . 4t) • • 11 • • • . " 5 • u 20

Summa. 11 2 1' 2 125 14 Ts 170 l " l - I l l" 1-1 8 1-61'51104

*) Deraf vare 4 efterladte døde paa Kamppladsen, og 2 døde kort efter paa fjendlige Lasurether.
**) Deraf vare 5 meget let sanrede og forblevne ved Afdelingen.
t ) Deraf døde 2 paa fjendlige Lazarether.



Bilag !.l.

Summarische Verlustliste
der schleswig-holsteinischen Armee im Gefecht bei Mis sunde

am 12. September 1850.
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I
Gefangene.

I
Ge falle n. Verwundet. Vermi s st. Summa. I

'I'ruppeutheil.
VerwuDdet. Unverwundet.

Berigtigelser eftel' de i Peltarchiveme
Offi- Unter- Ge- ora. Unter- Ge- Offi- Unter- Ge- Offi- Unter- Ge- Ofli- Unter- Ge- Offi- Unter- Ge- fundne Oplysninger.
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2tes Jåger-Corps .•....•. ........ . ... • n Il " n Il Il Il l n 4 18 Il , 5 " 4 24 Af de 5 savnede M,enige vare 2 faldne, l saaret o
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3tes do. do. ... ... ...... ......... • " l " l 18 Il l l 2 4 29 " 3 25 2 9 74 Efter Tabslisten er Antallet af Fangne eller Savnede 4
Underofficerer og Menige. 51 Undercfflcerr

I og Menige bleve imidlertid fangne, deraf

I saarede .

l stes Infanterie-Bataillon ... , , . .. . . . . . . . . Il Il I Il " Il 7 Il l 6 2 2 25 1 4 62 3 7 100 Efter Tabslisten er Antallet af fangne eller savnede Ul

I
derofficerer og Menige 73. 74 Underofflonn
og Menige bleve imidlertid fangne, deraf 1

I
saarede; den savnede Officer var fangen og saare

2tes do. do. t • • •••• •••••••••• · • Il n Il Il n Il Il l u " Il Il Il 1 Il Il

12tes do. do. ......... ...... .. • • Il n n 4 Il l " • 1 22 Il Il 2 Il 2 28 Efter Tabslisten el' Antallet af fangne eller savnede Ml
nige 6. 8 Menige bleve imidlertid fangn
deraf 3 saarede.

15tes do. do. t •••• ••••••• ••••• • , Il » Il • Il Il Il 2 » 8 Il Il 5 2 Il 13 IDe 5 savnede Menige vare usaarede Fanger.
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,
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"
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5tes Jåger-Corps. . .. . . . .... . ........... • • Il . Il n " Il Il " " 4 ,. " Il " Il 4
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Summa... n Il l • l 29 Il 3 9 8 13 119 l 7 99 9 24 257 :1 Efter Tabslisten er altsaa Antallet af fangne eller savned
II Underofficerer og Menige 137. 141 Undere

II
ficerer og Menige bleve imidlertid fangne, deri

I 18 saarede; desuden efterlodes 2 faldne MI
nige af 2det Jægerrorps paa Kamppladse:

I Antallet af Faldne altsaa mindst halI maa
været 14 Underofficerer og Menige.

l

HemerkllD-';: Unter den Vermissten sind såmtliche Personen aufgenommen, liber welche keine Nachrichten vorliegen. Es sind dies entweder Gefangene oder Gefnllene.



Bilag 10.
Tabsliste

fOl' Fægtningen ved Mysnnde-Ekernførlle den 12te September 1850.
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*) En Menig af Ordonnantscorpsct, som om Morgenen var bleven udsendt med en Reqvisition til Svansen.
**) Deraf 4 døde pall, fjendlige Lazarether.
tl - 2

___---.;:r.+)-=-_l - -




