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FORORD.

Ved Skildringen af Søkrigsbegivenhederne i 1864 har jeg
ved Imødekommenhed fra Marineministeriets og Generalstabens
Side som Hovedkilde kunnet benytte det Materiale, som jeg i
sin Tid har fremdraget af Marineministeriets Arkiv, til Brug ved
Udarbejdelsen af Generalstabens store Værk: »Den dansk-tydske
Krig 1864«.
Mit Arbejde fremtræder derfor, uden nogen Kritik af Personer
eller Forhold, som en objektiv Fremstilling af Marinens Deltagelse
i Krigsbegivenhederne, støttet til officielle Aktstykker.
Kjøbenhavn, November 1896.
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INDLEDNING.
Danmarks Forhold til Tydskland i Tidsrummet imellem
den 1ste og den 2den slesvigske Krig.

To

Gange i dette Aarhundrede har Danmark kæmpet for
Sønderjylland og begge Gange mod Overmagten.
Den 1ste slesvigske Krig begyndte som bekjendt som en
Kamp imellem Danmark og de slesvig-holstenske Oprørere, men
udviklede sig snart til noget mere, idet Tydskland aabenbart tog
Parti for den oprørske Bevægelse. Af de tydske Stormagter var
Østerrig optaget af at dæmpe Uroligheder indenfor sine egne
Grændser og holdt sig derfor borte fra aktiv Optræden, hvorimod Preussen under Kong Frederik Wilhelm IV stillede sig i
Spidsen for Bevægelsen og i det tydske Forbunds Navn lod et
Armekorps, under General Wrangel, rykke op gjennem Holsten
og overskride Eideren for at komme Oprørshæren til Hjælp.
Skjønt Danmark ved denne Handling blev stillet overfor en
ny og tilmed overlegen Modstander, fortsattes Krigen dog indtil
Preussen, for en stor Del paavirket af de Danmark venligsindede
Magter, i Juli Maaned 1849 trak sig ud af Kampen og afsluttede
en Præliminærfred, ved hvilken det bestemtes, at Slesvig skulde
have en egen Forfatning uden at være forenet med Holsten, der
ligesom Lauenburg vedblivende skulde høre til det tydske Forbund. Den endelige Fred lod imidlertid vente paa sig, idet
Preussen trak Forhandlingerne herom i Langdrag, og det var
først efter stærk Pression fra Ruslands Side, der endog for at

tnciledning'.

give sine Ønsker Vægt. lod en Flaade vise sig udfor de preussiske Kyster, at Preussen bestemte sig til at undertegne Freden
i Berlin den 2den Juli I 8 50, der forøvrigt blot bestemte, at det
tidligere venskabelige Forhold, der havde bestaaet imellem de to
krigsførende Magter forinden Krigen, atter skulde gjenoprettes.
Da den tydske Stormagt forlod Krigsskuepladsen, fik Danmark friere Hænder til at røre sig lige overfor Slesvigholstenerne.
Vel stod Oprørernes Hær koncentreret i og omkring Rendsborg
med betydelige Stridskræfter, men de Danske tog Offensiven og
efter det blodige Slag paa Istecl Hede den 24de og 25de Juli
18 50 maatte den slagne slesvigholstenske Hær atter søge tilbage
over Eideren. Den danske Arme besatte derefter Dannevirkestillingen samt Grændselinien fra Eckernførde over til Frederiksstad og hævdede ved Oprørernes Angreb paa Hærens Flankestillinger gjentagende Gange sin Overlegenhed.
Efter Afslutningen af det treaarige Felttog syntes i de
nærmest følgende Aar Situationen her i Landet at skulle konsolidere sig, idet London-Traktaten, som afsluttedes den 8de Mai
1852, og underskreves af Rusland, England, Frankrig, Østerrig,
Preussen og Sverrig-Norge i Forening, lovede at anerkjende
Prinds Christian af Gliicksborgs Arveret til det samlede danske
Monarki. Allerede paa et tidligere Stadium havde endvidere
Keiseren af Rusland givet Afkald paa sine Arverettigheder til
visse Dele af Holsten, og endelig forpligtede Hertugen af Augustenborg og hans Familie sig til ikke at foretage noget, hvorved Landets Rolighed kunde forstyrres, eller til paa nogen
Maade at træde op mod senere tagne Beslutninger angaaende
Arvefølgens eller Monarkiets Ordning.
Skjønt der saaledes kunde være Anledning til at haabe, at
Danmark efter Fredslutningen kunde faa Lov til i Ro at ordne
sine indre Anliggender, opfyldtes dog ikke disse Forhaabninger,
idet det tydske Forbund gjennem Hertugdømmerne vilde tilrane
sig Magt ogsaa over de ikke-tydske Landsdeles Forfatningsforhold.
Der opstod svære Forfatningsstridigheder i Landet, og da
disse endte med Forfatningen af 2den Oktober I 8 S5, hvorved
Helstaten, der skulde omfatte alle Landsdelene, blev konstitutionel,
og det danske Element i Monarkiet fik den større Indflydelse,
som dets Talrighed medførte , protesterede den største Del af
de fra Hertugdømmerne i Rigsraadet indvalgte Medlemmer mod

1ndledning.

3

hvad der var sket og nedlagde deres Mandater, og den tydske
Forbundsdag erklærede i Februar Maaned 1858 Fællesforfatningen
for ugyldig for Holstens og Lauenburgs Vedkommende.
Denne direkte Indblanding fra Tydsklands Side i Danmarks
Anliggender bevægede Ministeriet Hall til under 6te November
1858 at hæve Forfatningen for Holsten og Lauenburg, saaledes
at denne nu kun var gjældende for Kongeriget og Slesvig, men
herved opnaaedes kun at gjøre Sagen værre. Kundgjørelsen af
6te November 1858 vakte nemlig betydeligt Røre hele Tydskland over, hvor det hed sig, at nu var Slesvig bleven inkorporeret i Kongeriget, og N otevexlingen om dette Spørgsmaal
imellem Danmark paa den ene Side og Preussen og Østerrig
paa den anden gjorde efterhaanden Situationen saa spændt, at
det kun ved Englands Mægling lykkedes at holde Krigen borte.
Skjønt saaledes det fredelige Forhold imellem Danmark og
dets sydlige Nabo i de nærmest paafølgende Aar endnu vedblev
at staa ved Magt, blev samtidigt Tegnene paa en forestaaende
Krig mere tydelige. I Aaret 1861 havde man herhjemme endog
begyndt at ruste sig baade til Lands og til V ands, foranlediget
ved Tydsklands truende Holdning, men for anden Gang drev
Krigsfaren over. 1862 bragte i Februar Maaned en fælles Udtalelse fra Preussen og Østerrig, hvori disse to Magter i Forening
protesterede imod, at der foretoges nogen Forandring i statsretslig Henseende for Slesvigs Vedkommende, og senere hen paa
Aaret fulgte en Opfordring til den danske Regjering til at hæve
Fællesforfatningen for Slesvig. Denne Opfordring fra de to tydske
Stormagters Side var ledsaget af et positivt Forslag til forskjellige Forandringer i Forfatningen og støttedes saavel fra den
engelske som fra den russiske Regjering, men Ministeriet Hall's
Svar var et bestemt Afslag i en Note af 5te November 1862.
Udsigten til en fred_elig Løsning af det svævende Stridsspørgsmaal var saaledes ikke stor ved Aarets Slutning, og det
kommende Aar syntes heller ikke at love n<;:>get godt i denne
Henseende. Den Adresse, som Rigsdagens Landsthing tidlig paa
Aaret indgav til Kongen med Opfordring til at bibeholde
Fællesforfatningen urørt for Kongeriget og Slesvig, stod i den
skarpeste Modstrid med de Henvendelser, som Forbundsdagen
omtrent samtidigt modtog fra de holstenske Stænder, hvori disse
aabenlyst klagede over den danske Regjerings Adfærd og
1*
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uforbeholdent toge Ordet for en varig Forbindelse imellem de to
Hertugdømmer Holsten og Slesvig. Disse modstridende Udtalelser gjorde ganske naturligt, at den politiske Bevægelse
voxede paa begge Sider af Grændsen, og i Danmark, hvor
Folkestemningen tydeligt nok gav sig tilkjende i eider-dansk
Retning paa forskjellige Møder, saavel i Hovedstaden som omkring i Landet, lod Regjeringen sig lede til at handle i Samklang
med det store Flertals almindelige Ønske. Kun to Dage efter
det bevægede Folkemøde i Casino, den 28de Marts 1863, udkom
nemlig den kongelige Kundgjørelse af 3ote Marts, der fastslog, at
Holsten og Lauenburg fremtidigt skulde indtage en administrativ
Særstilling i Monarkiet.
Denne Beslutning havde vel til Følge, at den tydske Forbundsdags Trudsel med Exekution atter traadte frem i Forgrunden
og foranledigede Danmark til at paabegynde Rustninger og afsende Troppeafdelinger til Dannevirkestillingen, men til Trods
for disse krigerske Tegn var der dog andet, som tydede paa, at
Udsigten til en fredelig Udjevning af Spørgsmaalet endnu ikke
var ganske lukket.
Haabet om endnu at kunne afværge Krigen knyttede sig
væsentlig til de venskabelige Forhold, hvori Danmark stod til
fremmede Magter, særlig Frankrig, England og Sverrig-Norge,
og til den Omstændighed, at der paa Grund af Kundgjørelsen
af 3ote Oktober nu kunde fyldestgjøres alle Forbundets Forlangender for Holstens og Lauenburgs Vedkommende.
Regjeringen benyttede da Lejligheden til at udvide den
endnu for Danmark og Slesvig bestaaende Helstatsforfatning til
en Grundlov for disse Landsdele og troede at have Forvisning
om, at selv Preussen ikke stillede sig afvisende til denne.
Denne nye Grundlov - Novemberforfatningen - blev den
I 3de November I 863 vedtaget i Rigsraadet og ventede kun paa
Kongens Underskrift for at blive til Lov. Da intraadte to Dage
senere Kong Frederik den Syvendes Død paa Gliicksborg Slot,
og med Kongens Død styrtede hele den forhaabningsfulde
Situation sammen. Det tydske Forbund, som ikke havde anerkjendt Londontraktaten, benægtede Christian IX's Ret til Hertugdømmerne Holsten og Lauenburg og vilde tage disse
Besiddelse.
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Men Preussen og Østerrig, som vilde foregrioe denne Handling, benyttede Novemberforfatningen som Paaskud uden Hensyn
til, at Preussen derved kom til at indtage en Stilling til denne,
som var i Strid med dets tidligere.
Hvis det nu blot havde været Forfatningen, som i Virkeligheden var Anledning til disse Magters Optræden, vilde Krigen
sikkert nok være undgaaet; thi Danmarks Regjering erklærede
sig villig til dens Tilbagetagelse, men den virkelige Grund var
Preussens Lyst til en Krig med Danmark, som det i flere Aar
havde rustet sig til, og for hvilken Forholdene nu vare gunstige.
Det var derfor ved Aarets Slutning klart for alle, at Freden ikke
længere stod til at bevare. Danmark gik uundgaaeligt den 2den
slesvigske Krig imøde.

FØRSTE AFSNIT.
Den danske, den preussiske og den østerrigske Marine.
I.

Den danske /Ylarine i Tidsrummet imellem den
og den 2den slesvigske Krig.

IStt'

Efterat Danmark ved de ulykkelige Begivenheder i Aaret
1807 var bleven berøvet sin Flaade, og derefter uden at eje noget
virkelig sødygtigt Flaade-Materiel havde kæmpet en lang Søkrig
til Ende, udarbeidedes efter Fredsslutningen en Plan for den
Fremtidsflaade, som saa at sige skulde skabes fra ny, og et
kongeligt Reskript af 1ste September 1815 bestemte, at Flaaden
skulde bestaa af:
6 Linieskibe paa mindst 74 Kanoner,
8 Fregatter, førende 28 sværeste 18pundige paa Batteriet,
8 Korvetter og Brigger,
80 Kanonchalupper og Joller,
6 Morterfartøier.
Den projekterede Flaade vilde herefter komme til at tælle
22 søgaaende Krigsskibe og 86 Defensionsfartøier, med ialt 116o
Kanoner og en Besætning af 12,700 Mand. I Aaret 1840 var
denne Plan sin Fuldendelse nær, idet nemlig Flaadens Styrke da
beløb sig til 6 Linieskibe, 7 Fregatter, 8 Korvetter og Brigger,
samt 70 Kanonchalupper og Joller; men samtidigt foretoges der
en Forandring i Planen, da Regjeringen havde til Hensigt at anskaffe nogle Dampskibe og ligeledes ønskede at indskrænke
Marinens Budget noget.

Flaaden under den Iste slesvigske Krig.
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En kongelig Resolution af I 7de Marts I 840 bestemte som
Følge heraf, at Flaadens Nybygninger i de første IO Aar skulde
reduceres en Del; der anskaffedes dog nogle Dampskibe, og stilledes
ligeledes i Udsigt, at Bygningen af Krigsskibe efter Udløbet af
den nævnte Tidsperiode vilde blive fortsat med forøget Kraft,
og Resultatet heraf var at Flaaden ved Udbruddet af den Iste
slesvigske Krig var i Besiddelse af følgende Materiel: 5 Linieskibe, 8 Fregatter, 8 Korvetter og Brigger, 84 Kanonchalupper
og Joller og nogle faa armerede Dampskibe, med et Artilleri af
1,068 Kanoner, en Besætning af 11,900 Mand og en Maskinkraft
af 580 Heste.
Det blev Flaadens mindre Krigsskibe, der ved Krigens Begyndelse traadte i Virksomhed.
Værftet var dengang ikke istand til at præstere en hurtig
Udrustning i større Maalestok, og en saadan var heller ikke strax
nødvendig, da Fjenden ikke var nogen Sømagt. Slesvigholstenerne
havde ingen Skibe, og den preussiske Flaade bestod paa dette
Tidspunkt kun af et enkelt Seilskib og nogle faa Kanonjoller,
der vare stationerede ved Rugen og Swinemiinde. Under disse
Omstændigheder var der i Øjeblikket ikke nogen Brug for Linieskibene, og Flaadens Opgave blev derfor foreløbig den at understøtte Hærens Foretagender paa Halvøen, overføre Tropper og
skade Fjendens Søhandel ved at opbringe hans Skibe og blokere
Havnestæderne.
V ed det 2det Krigsaars Begyndelse mødte Marinen med betydelig større Styrke. Flaadens nyeste Linieskib »Christian den
Ottende«, paa 84 Kanoner, var bleven udrustet, og foruden dette
og 7 Fregatter, vare enkelte Dampskibe og en anselig Mængde
mindre Krigsfartøier i Virksomhed. Paa Grund af det større
Materiel, der nu var til Raadighed, kunde Blokaden af de tydske
Søhavne gjenoptages med mere Kraft.
Den strakte sig i Østersøen fra Kiel østerpaa indtil Danzig
og Pillau og udvidedes ogsaa til Nordsøen, hvor en Eskadre
bestaaende af 4 Fregatter og en Korvet, samt med et Dampskib
til Assistance, spærrede Mundingen af Floderne Elben, W eser og
Jahde. Blokaden, der begge Steder var meget effektiv, gjorde
den tydske Søhandel og Kysthandel stort Afbræk, og Marinens
heldige Bestræbelser paa dette Omraade opveiede derved for en
Del den sørgelige Begivenhed den 5te April 1849 i Eckernførde

8

Materiel og Personel i 1851.

Fjord, hvor Danmark mistede to af sine bedste og nyeste Orlogsskibe (Linieskibet :. Christian den Ottende « og Fregatten
»Gefion«), efter en 5 Timers Kamp mod to fjendtlige Jordbatterier
i Bunden af Fjorden. Resten af Felttoget forløb for Flaadens
Vedkommende uden videre Uheld, men ogsaa uden Begivenheder
af nogen Betydning; Blokade, Troppetransporter og enkelte
mindre Skærmydsler betegne Marinens Virksomhed indtil Fredens
Slutning.
Ved den 1ste slesvigske Krigs Ende bestod Flaaden af
følgende Skibe:
Linieskibe.

Skjold . . . . . . . . . .
Frederik den Sjette . .
Waldemar . . . . . . . .
Dannebrog . . . . . . .
Danmark . . . . . . . •

84 Kan oner
84
84
80
66

. ..... .
.......
...... .
.......
.......

(1833)
(1831)
(1828)
(1850)
(1817)

Dronning Marie (rase) . 60 Kanoner . . . . . . .
Thetis . . . . . . . . . . 48
.......
Bellona • . . . . . . . . 46
. ... . . .
Havfruen . . • . . . . . 46
. .•....
Rota .. . . . . . • . . . 46
.•. . .••
Freia . . . . • . . • . . 46
....••.
Nymphen •. • . . . . • 40
.....•.
Fylla •.•.••••••• 40
••.••••
Tordenskjold •.••.• 44
•••• (paa

(1824)
(1840)
(1830)
(1825)
(1822)
(1819)
(1815)
(1816)

Fregatter.

Stabelen)

Korvetter.

Galathea . . . . . . . • .
Valkyrien . . . . . . . .
Flora • . . . . . . •..
Najaden . . . . . . .. .

28 Kanoner . . • . . • •
20
..•...•
20
.......
20
.... . . .

(1831)
(1846)
(1826)
(1820)

Brigger.
Ørnen . . . . .
St. Thomas . .
Mercurius . • .
St. Croix •• •

. . . . .
. . . . .
. . . . .
••...

16 Kanoner . . . . . . .
16
.......
12
...•...
12
•..... .

(1842)
(1827)
(1837)
(1885)

Barkskib.
!::>aga . . . . . . . . . . . 12 Kanoner . . . . . . • (1848)
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Skonnerter.
Elben . . . . . .
Delphinen ..
Pilen . . . • . . . . . .

Neptun ..
Helsingør.

8 Kanoner

. (1831)
(1827)
. (1832)

Kuttere.
6 Falkonetter
2

Ro-Flotillen.
Bombe-Kanonchalupper. . . . . . . . . . . . . . .
-Kanonjoller . . . . . . • • • • . . • . . . .
Almindelige Kanonchalupper . . . • • . . . . . .
Kanonchalupper, indrettede til Brug ved Troppetransporten
lait •.•
Dampekib'e.
Holger Danske
Hekla. •
Gejser. • . • . . •
Skirner ••.•.••
Ægir •. • •.. • .
Thor, Skruekorvet .
Kiel, Transportskib

260 H. K. 6 60 Pd.s Bombekanoner, 2
200
2
4
2
6
160
120
2
•••• 2
So
260
12
40

Desuden havdes
skibe til Disposition:

23

17
16

24
So

24 Pd.s Kanoner (1850
(1842)
18
(1844)
24
(1847)
18
(1841)
30
- (paa Stabelen)
• • • • . . . . . (1824)

Krigstilfælde følgende armerede Damp-

Ejderen ••••. 200 H. K . . . • 2 24 Pds. Kanoner
Waldemar
120
••• 2 18
2 6 Pds, Kanoner
Hertha • • • • • 90 ••. 2 24

Marinens Personel var i Aaret 1851 sammensat paa følgende Maade:
Søofficers-Korpset.
Vice-Admiral, 3 Kontre-Admiraler, 8 Kommandører, 8 Kommandør-Kapitainer, 17 Kapitainer, 27 Kapitain-Lieutenanter, 36 Premierlieutenanter, 41 Sekondlieutenanter, 35 Maanedslieutenanter.
I

Artilleri-Korpset.
3 Søtøihuslieutenanter, 12 Overkanonerer, 16 Kanonerer, 20 Underkanonerer,
I Sergent, 105 helbefarne Konstabler, 105 halvbefarne Kon·
stabler, 40 Lærlinge.
Matros-Korpset.

15 Overkonstabler,

3 Skippere, 12 Høibaadsmænd, 16 Skibmænd, 20 Baadsmandsmather, 15
Kvartermestre, I Sergent, 1 Løber, 105 helbefarne Matroser, 105 halvbefarne
:Matroser, 40 Lærlinge.

IO

Ny Flaadeplan i 185 I.

Marinens øvrige Underofficerer og faste Mandskab (Kontorfolk, Arsenal-Underofficerer, Holmens Underofficerer, Haandværkere og Holmens Arbeidsmænd) vare inddelte i 6 Kompagnier,
der sammen med de to sidstnævnte Korpser udgjorde de saakaldte Divisioner.
rste Division omfattede: Artilleri-Korpset, Matros-Korpset og
2 Kompagnier.
zden Division omfattede: 4 Kompagnier.
Spørgsmaalet om Marinens fremtidige Udvikling kom umiddelbart efter Krigens Slutning paa Dagsordenen herhjemme. Erfaringerne fra det treaarige Felttog pegede tydelig hen paa de
Fordele, som vilde være forbundne med større Dampkraft, og
dette i Forbindelse med den Udvikling, som Dampens Anvendelse
allerede havde naaet i de større europæiske Søstaters Krigsskibe
paa dette Tidspunkt, øvede sin Indflydelse paa Affattelsen af det
Udkast til Lov om Flaadens Størrelse og Bestanddele, som
endnu samme Aar (November Maaned r851) blev forelagt
F olkethinget.
Ifølge dette Forslag skulde Flaaden bestaa af følgende Skibe:
Seilskibe.
Liniesk ibe . . . . . . . . . . . . . . .
4
Fregatter . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Korvetter . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Brigger . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
Kanonchalupper . . . . . . . . . . . . . 24
Kanonjoller . . . . . . . . . . , . . . . I 8
foruden Smaaskibe.

Dampskibe.
Fregaller . . . . fra 3- 400 nominel Il. K.
Korvetter . . . .
2- 300
Dampskibe . . . - 150- 200
· 100- 150

2

4
2
2

lait en samlet Styrke af 27 søgaaende Skibe og 42 Defcnsionsfartøier, førende 946 Kanoner og med en Besætning af
9,623 Mand.
Skjønt Dampskibene saaledes ved dette Regjeringsforslag
kom til at indtage en vis Stilling i den paatænkte Flaadeplan,
med en samlet Hestekraft af 2,400 Heste, var det dog endnu

Ny Flaadeplan i 1851 .

II

Seil-Linieskibet, som stilledes frem i Spidsen som Flaadens egentlige Kampskib. Man var endnu i 1851 her i Landet tilbøielig til
kun at betragte Dampen som en underordnet Hjælpekraft, og
kunde derfor heller ikke bestemme sig til at give Slip paa
Linieskibet.
I England og Frankrig var man allerede da et betydeligt
Skridt videre fremme i Flaade-Materiellets Udvikling. Begge
disse Staters Marine havde i 1851 en betydelig Dampflaade,
saavel af Hjul- som af Skrueskibe. I Frankrig var man naaet til
at bygge det første Fuldkraftskib (Linieskibet »Napoleon« med
90 Kanoner og g6o H. K.), et Skib, som ved sin Fremkomst
vakte stor Opsigt paa Grund af sine mange fortrinlige Egenskaber, men saavel her som i England var der desuagtet en bestemt Tilbøielighed til at forlade denne Skibstype, og opstille
store Dampfregatter med kraftige Maskiner og svært Artilleri
som Flaadens egentlige Kampskibe. Stormagterne havde dermed angivet den nye Retning, som skulde følges, men flere af
de mindre Søstater betænkte sig dog endnu paa at gaa med til
Reformerne. Østerrig søgte saaledes paany at forøge Antallet
af sine Linieskibe, og da det endvidere ansaas for afgjort, at Folkerepræsentationen i Sverrig, hvem et udførligt Forslag angaaende
Overgang til et Fregat-System var bleven forelagt, vilde vedtage,
at Linieskibene skulde bibeholdes, virkede disse Staters Holdning bestemmende paa den Vei, man besluttede sig til at følge
ved Flaadens videre Udvikling her i Danmark.
I Motiverne til Lovforslaget ud taltes derfor vel, at Udvidelsen
af vor Dampskibsstyrke maatte betragtes som en uafviselig Nødvendighed, da den større Fuldkommenhed, som Dampens Anvendelse paa Krigsskibe i Løbet af de senere Aar havde naaet,
gav dette Vaaben en forøget Betydning, men samtidigt fremsattes
den Anskuelse, at »uden Linieskibe kan en Stat siges i militær
»Henseende at træde ud af Søstaternes Række. Linieskibet
»staar nemlig i militær Henseende saa høit over hvilkensomhelst
,anden Klasse af Skibe, at ingen flydende Styrke endnu kan
>stilles istedet eller træde op imod det, og Linieskibet maa der> for være Bestanddel af den Flaade, hvorved Overlegenhed
»skal sikres«.
Denne Anskuelse fik imidlertid ingen praktisk Betydning for
Marinen, idet Regjeringens Forslag ikke fik Lovskraft, men
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stilledes i Bero af Rigsdagen, og Udviklingen af Flaadens Materiel
i de nærmest følgende Aar foregik derfor, som nedenstaaende
korte Oversigt viser, efter en meget beskeden Maalestok.
Flaaden i Perioden 1852- 1857.

Afgang.

Tilgang.

1852
Dampskibene: Ejderen, Waldemar og
Hertha.

I Skruekorvetten: Thor, 260 H. IC, 12 -

30

Pds. Kanoner.

1853
Fregatterne: Nymphen og Fylla.
Kutteren: Helsingør.

Seilfregatten : Tordenskjold, 44 Kanoner.
Skruekanonbaaden: Støren og 7 Kanonchalupper (fra den forhenværende
holstenske Marine•Afdeling).

1854

I

2 Kanonchalupper.

1855

I DampskibetMercur,

2 Kanonchalupper.

6- 18Pds. Kanoner.

1856
Linieskibet: Danmark, Korvetten: Flora.

Skruefregatlen: Niels Juel, 300 H. K.
42- 30 Pds. Kanoner.
(En Skruefregat og'en Skruekorvet under
Bygning).

1857

Skruekorvetten : Heimdal , 260 H. K.
16- 30 Pds. Kanoner.
(2 Skruefregatter og en Skruekanonbaad
under Bygning).

Hvad Personellet angaar, sporedes der i denne for Materiellet
temmelig stillestaaende Periode en kjendelig Stræben efter at
lægge større Vind paa Øvelserne og udvikle den personlige
Dygtighed. Der oprettedes en Skole for Artillerister saavel i
Land som paa et særligt udrustet Exercerskib, og Officererne
søgte selv at fremme deres videre Uddannelse, dels ved at tage
Tjeneste i fremmede Mariner, dels ved at gaa i Post- og Koffardifart. Kun een Gang i dette Tidsrum forefaldt der en Udrustning
udover det almindelige, nemlig i Aaret 1854, hvor under Krigen
mod Rusland en engelsk og en fransk Flaade ankom til Østersøen. For at holde Øje med de fremmede Orlogsmænd udrustedes en Del af Seilskibsflaaden, der stationeredes omkring i
de danske Farvande enkeltvis til Observation, og senere hen
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samledes i en Eskadre (under Kontre-Admiral K. Mourier, Flagskib Fregatten »Bellona«).
Den overordentlige Udvikling, som Anvendelsen af Dampkraften i Krigsskibe havde naaet i de store Mariner ved Aaret
1857, gjorde det nødvendigt for de mindre Stater at følge med
efter Evne, og forsyne deres Krigsskibe med Dampkraft og lade
dette udføre i et kortere Tidsrum end det under almindelige
Omstændigheder vilde være Tilfældet.
Erkjendelsen af at Tiden nu var kommen til at forlade
Linieskibssystemet og gjennemgaaende at indføre Dampskibe i
Flaaden, foranledigede den danske Marinebestyrelse til at tage
Spørgsmaalet om Materiellets Udvikling under alvorlig Overveielse. Der nedsattes i den Anledning under 18de Juni 1857 en
Kommission bestaaende af 9 Medlemmer, som fik det Hverv tildelt, »at gjøre Forslag til en Bestemmelse om, hvilken Størrelse
»Flaaden og den flydende Defension bør have for at kunne
» hævde Landets Selvstændighed, samt at fremkomme med Over»slag over de Pengemidler, der ville være fornødne til Dannelsen
» og Vedligeholdelsen af dette Søværn«. (Kommissionen talte
følgende Medlemmer: Steen Bille, Wiborg, N. E. Tuxen, 0 . Suenson, Reich, 0. Li.itken, Fenger, S. Ankjær, 0. W. Skibsted).
Allerede den 19de November 1857 havde Flaade-Kommissionen sin Betænkning færdig. Kommissionen gik i sit Forslag
ud fra det Synspunkt, at man ved Bestemmelsen af Søværnets
Størrelse maatte have Danmarks to Nabomagter, Sverrig-Norge
og Preussen særlig for Øie. Lige over for den først nævnte af
disse Stater maatte Danmark holde en Flaade af forholdsvis
tilsvarende Styrke, ikke alene til Selvforsvar, men ogsaa som det
vigtigste Midde! til eventuelt at kunne sikre sig et Forbund med
denne Nabo. Hvad Preussen angik, maatte Forholdet derimod
nødvendigvis blive et andet.
Denne Magt havde nemlig i
den seneste Tid paabegyndt Skabelsen af en Flaade, paa hvilken
den syntes at ville anvende temmelig betydelige Midler. (Der
var bestemt en aarlig Udgift til Marinen af 2 1 / , Mill. Pr. Thl.,
hvoraf 800,000 Thl., alene til Skibsbygningt::n.) Bygningen af
Krigsskibe saavel i Danzig, som i Udlandet for preussisk Regning, Anlæget af en Orlogshavn i Jahde Floden ved Nordsøen,
og Planen om et paatænkt Hoved-Orlogsværft paa Øen Ri.igen
var i sig selv talende Kjendsgjerninger, men hertil kom yderligere

F'laacle-Kommiss1on
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at der fra den preussiske Minister-Præsident v. Manteuffel forelaa
en Udtalelse af 3die April 1857 i de Deputeredes Kammer i
Berlin, hvoraf det tydeligt fremgik, at Preussen med sin nye Orlogsmarine tilsigtede at blive istand til om et vist Antal Aar at
kunne byde den danske Marine Spidsen.
Støttet til disse Motiver udtalte Flaade-Kommissionen som
sin Anskuelse; at det maatte blive Maalet for den danske Marines
Udvikling saalangt og saalænge Landets Kræfter tilstede det, at
være den preussiske Marines Overmand paa Søen, for at kunne
benytte de Fordele, som Landets geografiske Beliggenhed og
physiske Beskaffenhed tilbyder, og herved opveie denne Nabomagts store Overmagt i landmilitær Henseende.
Kommissionen mente derfor, at Flaaden nødvendigvis maatte
indbefatte 3 Hovedafdelinger, nemlig :
Den søgaaende Flaade, til at møde Fjenden i aaben Sø,
blokere de fjendtlige Havne, og afspærre og tilintetgjøre den
fjendtlige Handel.
Defensionsflaaden, for at beskytte vore indre Farvande og
Vesterhavsøerne, og til at operere i Forbindelse med Hæren, og
Transportjlaaden, til at befordre Armeens Operationer.
Hvad de 3 Hovedafdelingers nærmere Sammensætning angaar, antog Kommissionen, at Gjennemførelsen af følgende Forslag vilde sætte Flaaden istand til at løse sin Opgave:

Den søgaaende Flaadestyrke kommer ti'l at bestaa af:
I. Et Antal svære Skibe af Iste Rang, der skulle være
Fuldkraftsskibe, som saalænge den nærmeste Vei til Østersøen
fra Kjøbenhavn gaar gjennem Drogden, og denne ikke er uddybet, ikke maa stikke mere end 22 Fod største Dybgaaende,
og som indtil nærmere fornøden Erfaring indhentes, bør være
Fregatter paa 52-56 Kanoner, og ca. 6oo Hestes Kraft.
2. Et mindre Antal mindre Fregatter som »Niels Juelc,
men med forøget Dampkraft, hvorhos det bliver at tage under
nærmere Overveielse, om ikke Fuldkrafts-Korvetter med lukket
Batteri og sværeste Kaliber af Skyts kunde være at foretrække
ved Nybygning.
3. Et mindre Antal Korvetter som »Heimdal« eller »Thor«.
4. Et mindre Antal Dampskibe, som ikke maa stikke over
10 Fod.

F'laarle•Kmnmission 1857,

Defensionsjlaaden kommer ti'/ at bestaa af:
1. Et Antal Dampkanonbaade, som ikke stikke over 6 Fod,
løbe IO Mils Fart og føre i det mindste to af Flaadens sværeste
Kanoner.
2. Et Antal Kanonjoller.
Transportjlaaden kommer til at bestaa af:
Et Antal Jerntransportfartøier efter den Tegning, som
allerede haves.
2. Et Antal mindre Bugser-Dampskibe, men som forventes
at kunne erholdes blandt de i Landet værende kongelige eller
private Dampskibe, naar fornødent gjøres.
3. Et ringe Antal Koffardiskibe, som blive at fragte, naar
det behøves.
I.

Med Hensyn til Materiellets Størrelse gik Kommissionens
Forslag ud paa, at Flaadens Styrke skulde bringes op til:
Dampfregatter af 1ste Klasse . . . . . 9
Dampfregatter af 2den Klasse . . . . 4
Dampkorvetter . . . . . . . . . . . . . 4
Mindre Dampskibe . . . . . . . . . . . 4
Dampkanonbaade . . . . . . . . . . . . 16
Ro-Kanonjoller . . . . . . . . . . . . . 18

Det antoges, at denne Styrke lige overfor Sverrig-Norge
maatte være tilstrækkelig, men naar der toges Hensyn til de
Bestræbelser, der fandt Sted for at udvikle den preussiske Flaade,
mente Kommissionen, at Bevarelsen af Landets Selvstændighed
overfor Preussen ikke kunde anses betrygget ved en Flaade af
denne Størrelse, men at der endnu burde tilføies 3 Fregatter af
1ste Klasse. Flaaden, der saaledes kom til at tælle 12 svære
Dampfregatter', vilde ialt føre ca. 940 Kanoner og behøve en
Besætning af I 1,000 Mand.
Hvad den finantsielle Side af Sagen angik, kunde Bekostningen ved Anskaffelsen anslaas til :

=
-

12 større Dampfregatter .. a 11 1501000 Rdlr.
13,8001000 Rdlr.
4 mindre
.. å 850,000
3 14001000
1,800,000
4 Dampkorvetter .... .å 450,000
1 1 200 1000
4 mindre Krigsdampskibe å 3001000
16 Dampkanonbaade ..
90,000
1,440,000
18 Kanonjoller. . . ..
7,000
- 128,000

·"

·"

=

Summa . . . 21 1 768,oooRdlr.
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~ d denne betydelige Sum af over 43 Millioner Kroner i
Nutidspenge var imidlertid Transportflaaden ikke medtaget i
Beregningen.
Man ønskede den bragt op til 44 Jerntransportbaade og
ventede ved Hjælp af disse, samt 15 Dampskibe, der maatte antages at kunne stilles til Flaadens Raadighed, at kunne indskibe
2 Brigader Fodfolk, 2 Eskadroner Rytteri og 2 Batterier Artilleri.
Anskaffelsen af de 44 Transportbaade og 22 Skure til deres
Opbevaring vilde medføre en Udgift af 1,058,000 Rdlr., og den
aarlige Vedligeholdelse ansattes til 15,500 Rdlr.
Flaade-Kommissionens Forslag fik imidlertid ikke nogen
virkelig praktisk Betydning for Marinen; thi endnu inden Kommissionen havde afsluttet sine Arbejder, vare de store europæiske
Krigsmariner inde paa en ny Omvæltning paa Materiellets Omraade, og det var denne Gang ligesom sidst Frankrig, der gik i
Spidsen. Det var fjerde Gang i Løbet af J,-ort Tid, at nye
Synspunkter for Flaadernes Sammensætning gjorde sig gjældende.
Siden man bestemte sig til at opgive Seil-Linieskibet, havde Hjuldampskibene og Skruen som Hjælpekraft dannet Overgangen til
Fuldkraftsskibet, og nu byggede saavel Frankrig som England
Skibe med pandsrede Sider.
Stødet til Pandserskibets Fremkomst· udgik fra Vestmagternes
Kamp imod Rusland i Aarene 1854- 55. I Aaret 1855 sendte
saavel England som Frankrig nogle nye Krigsmaskiner, hvortil
Ideen var udgaaet fra Frankrig, gjennem Middelhavet ind i det
sorte Hav. Det var sværtbyggede næsten firkantede Fartøier,
(Længde 170 Fod, Brede 45 Fod, Dybgaaende 8 Fod) forsynede
med Maskiner paa I 50 H. K. Skibssiden var fra Rælingen og
indtil 2 Fod under Vandlinien dækket med 4 Tommers Jernplader,
ligesom det skraatliggende Dæk ogsaa var pandsret. Skibene
førte hver 16 svære Kuglekanoner, 8 paa hver Side, i lukket
Batteri.
Den 17de Oktober 1855 vare 3 af disse flydende Batterier
første Gang i Ilden ved Beskydning af Kinburns Fæstningsværker
i Bugten ved Odessa, og hævdede deres Overlegenhed saavel
overfor Fæstningens Murværk som overfor Landbatteriernes Ild.
Skjønt de nye Krigsfartøier maatte tage det op med 81 fjendtlige Kanoner og meget hyppigt bleve trufne, led dog Skrogene
ingen Skade i Kampen, og dette mærkelige Resultat foranledigede,

Flytning af Orlogsværftet.
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at Stormagternes Mariner nu tog fat paa at forstærke deres
Flaade med en Skibstype, der forenede de flydende Batteriers
Modstandsevne med Fuldkraftsskibenes Form og Hurtighed.
De to første Repræsentanter for den nye Type, - Pandserfregatterne, - vare:
·
Den franske Fregat »La Gloire « (pandsret Træskib,
Længde 252 Fod, Brede 55 Fod, Dybgaaende 27½ Fod, 36
Kanoner, goo H. K.) og:
Den engelske Fregat »W a rrior« (pandsret Jernskib,
Længde 380 Fod, Brede 58 Fod, Dybgaaende 26 1/'l Fod, 40
Kanoner, 1250 H. K.)
Pandserskibenes Fremkomst fremkaldte ganske naturligt en
tilsvarende Omvæltning for Artilleriets Vedkommende. De gammeldags glatløbede Skibskanoner, der intet kunde udrette imod en
pandsret Skibsside, afløstes snart af den riflede Kanon, og skjønt
Udviklingen endnu var i sin Barndom, begyndte allerede den
Væddekamp imellem Artilleri og Pandser, der i Løbet af de
følgende 20 Aar skulde føre til saa overraskende Resultater paa
Skibbygningskunstens og Kanonfabrikationens Omraade. Ligesom
ved Skruens Indførelse maatte ogsaa denne Gang Europas øvrige
Søstater i Pandserspørgsmaalet følge den Vej, som Stormagternes
Mariner vare slaaet ind paa, saavidt som deres Pengemidler vilde
tillade det.
Her i Danmark var man ved Aaret 1861 vel endnu ikke
naaet til at begynde paa Anskaffelsen af pandsret Søkrigsmateriel,
men Dampflaaden havde modtaget nogen Forøgelse. Siden
Flaade-Kommissionen i 1857 i sit Forslag havde sat 16 Skruefregatter, 4 Skruekorvetter og 16 Skruekanonbaade som det Maal,
Marinen skulde søge at naa, var Flaaden indtil Aarets Udgang
bleven forøget med 2 Skruefregatter (Sjælland og Jylland), 1
Skruekorvet (Dagmar), 6 Skruekanonbaade og 2 Dampskibe,
ligesom et ældre Linieskib (Skjold) var bleven forsynet med
Hjælpeskrue. Samtidigt med denne Udvidelse af Flaadens flydende
Materiel, var der i Tiden efter den første slesvigske Krig bleven
anvendt ikke ubetydelige Pengemidler i andre maritime Øiemed
Saaledes var Orlogsværftet efterhaanden undergaaet adskillige
Forandringer og Forbedringer.
Værftet havde ved Lov af 23 Marts 1854 faaet bygget sig
en ny stensat Dok, Maskinværksteder, Smedie, Snedker-, og
2
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Drejerværksteder, og da der ved Opfyldninger paa Nyholm var
indvundet tilstrækkelig Plads, bestemte man sig til at opgive
Gammelholm som Værft og koncentrere hele Virksomheden til
Nyholm. Overflytningen gjennemførtes ved Lov af 15de April
1858, som bestemte, at der paa Nyholm efterhaanden skulde opføres de Værksteder, Magasinbygninger og øvrige Indretninger,
som vilde være nødvendige til at erstatte de tilsvarende Bygninger paa Gammelholm.
Til Bestridelse af de hermed forbundne Udgifter stilledes
der for Finantsperioden 1858-60 et Beløb af 97,800 Rdlr. til
Marineministerens Raadighed, idet nemlig Forandringen agtedes
gjennemført efterhaanden, ved særskilte Bevillinger for de senere
Finantsperioders Vedkommende. Den samlede Bekostning ved
de nye Anlæg, deri indbefattet Vand- og Gasledning, ansloges
til en Sum af 1,687,000 Rdlr., hvoraf der dog paaregnedes, at
der ved senere Realisation af Gammelholm til Byggegrunde
vilde komme Statskassen en Indtægt tilgode af ca. I½ Mil!.
Rdlr.
Omtrent samtidigt med at man bestemte sig for en Sammendragning af Værfterne paa Nyholm, vedtoges en Lov, som havde
til Formaal at forstærke Hovedstadens Befæstning mod Søsiden.
Denne, der i Hovedsagen var af meget gammel Dato, tilfredsstillede ikke mere Tidens Fordringer.
Det faste Batteri Trekroner, der forsvarede Indløbet til
Kjøbenhavns Rhed og var beliggende ved Enden af Refshalegrunden, lige Syd for Kroneløbet, paabegyndtes allerede i Aaret
1787 og var en Afløser for det gamle Batteri af samme Navn,
der ved Aarhundredets Begyndelse var bleven anlagt paa nedsænkede Skibe, lidt yderligere i Farvandet. Af de øvrige Værker
var Lynetten anlagt i Aaret 1766, Batteriet Qvintus endog nogle
Aar tidligere under Frederik den 5tes Regjering, og disse, i Forbindelse med Citadellet Frederikshavn og Batteriet Christianus
Sextus paa Nyholm, udgjorde kun et maadeligt Værn mod Søsiden paa et Tidspunkt, hvor Artilleriets Udvikling allerede var
stærkt fremadskridende.
Den nye Lov, som tilsigtede en væsentlig Forbedring af
disse Forhold, erholdt Kongens Underskrift den 3 Ite Marts 1858
og bestemte, at Kjøbenhavn skulde forsynes med en fremskudt
Befæstning mod Søsiden, hvilken med Armering og V edlige-
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holdel!e gjennem hele Anlægstiden efter de da gjældende
Arbejdspriser ansloges til en Udgift af 3,800,000 Rigsdaler Rigsmønt. Af dette Beløb stilledes for Finantsperioden 1858-60 et
Beløb af 237,000 Rdlr. til Krigsministerens Raadighed, medens
Tilskudene for de senere Finantsperioders Vedkommende hver
Gang vilde være at bestemme ved Lov.
Kjøbenhavns Befæstning mod Søsiden, der ifølge den oprindelige Bestemmelse skulde indbefatte et Fort paa Middelgrunden, vilde derefter foruden dette paatænkte Værk komme
til at bestaa af Batteriet Trekroner, som forsynedes med Kassematter, Lynetten, som udvidedes og forstærkedes, samt to andre
Værker, nemlig det kassematterede Søfort Prøvesten, som byggedes ved Kongedybets Sydende, tæt ved det Sted, hvor det
gamle Prøvesten havde ligget, og et mindre Fort, Mellemfortet,
som anlagdes imellem Lynetten og Prøvesten.
Hverken Søbefæstningen eller Værftets Omordning vare
endnu fuldførte, da den politiske Situation i Begyndelsen af
Aaret 1861 tvang Danmark til at forberede sig paa Krig.
Allerede strax efter Nytaar begyndte Virksomheden i begge de
militære Ministerier, og særligt i Marineministeriet, hvor man
itide maatte være forberedt paa at have det nødvendige Mandskab parat til en senere eventuel Udrustning af Flaaden. Det
var Hensigten extraordinært at udskrive 6000 Mand søværnepligtige, som skulde tages paa Sessionerne, som for Danmark
afholdtes først i Februar Maaned, for Slesvig sidst i Januar
Maaned.
Endnu havdes ingen Midler til Raadighed udenfor Budgettet
til at anvende til Krigsudrustninger, men da der først i April
Maaned indløb foruroligende Meddelelser til Regjeringen om
Preussens mistænkelige Forberedelser i militær Retning, besluttede man at ty til extraordinære Forholdsregler.
Da Rigsraadet ikke var samlet, bragtes § 54 af Forfatningsloven af 2den Oktober 1855 i Anvendelse, der hjemler Kongen
Ret til under særdeles paatrængende Omstændigheder, naar
Rigsraadet ikke er samlet at bestemme Afholdelsen af Udgifter,
der ikke ere bevilgede,
Den 27de April 1861 udkom en
kongelig Befaling, som udtalte, ,,at de politiske Forhold, og
,,navnlig de imellem Os og det Tydske Forbund for Tiden svæ"vende Differentser gjorde det paatrængendt. nødvendigt efter
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»en videre Maalestok end hidtil har kunnet ske, at træffe .saa»danne Forlperedelser med Hensyn til Land - og Søværnet,
»at Rigets Forsvarskræfter behørigen kunne udfoldes, saafremt
, og naar saadant maatte blive fornødent. «
Med denne Motivering anviste den kongelige Beslutning
nedenstaaende betydelige extraordinære Tillæg til Normalbudgettet
for Krigsministeriets og Marineministeriets Vedkommende.
For Krigsministeriets Vedkommende anvistes en Sum af ialt
1,354,000 Rdlr.
For Marineministeriets Vedkommende anvistes :
Til Materialer og Arbejdskraft udenfor
det faste Mandskab. . . . . . . . . 262000 Rdlr.
Medicinalvæsenet og Hospitalet.
8000 «
Udrustninger. . .
240000 «
Sessionsudgifter . . .
33000 «
lait. .
543000 Rdlr.
Den samlede Sum, der ved denne Lejlighed bevilgedes de
to Ministerier til militære Formaal paa Grund af Krigsudsigterne,
androg 1,897,000 Rdlr., hvoraf Finantsministeriet bemyndigedes
til at dække et Beløb af 1,700,000 Rdlr. af Monarkiets
Reservefond.
Til de forestaaende paatænkte Udrustninger, der ikke vare
ganske ubetydelige, ··ilde der foruden de ovenfor nævnte 240000
Rdlr. efter Beregningerne endnu medgaa et Beløb af 184,000
Rdlr., som dog paaregnedes at ville komme tilstede gjennem
den ordinære Bevilling til Marinen.
Det var Regjeringens Agt hurtigst mulig at udfolde et saa
stort maritimt Apparat, som Forholdene vilde tillade, og det
Maal, som Marineministeriet i denne Henseende havde sat sig,
var at Udrustningen foruden en søgaaende Flaade skulde omfatte to Divisioner Kanonchalupper og Joller, samt en Transportflaade til 1-I'ærens Brug. Den søgaaende Flaade vilde komme
til at tælle I Skruelinieskib, 1 a 2 Sejllinieskibe, 2 Skruefregatter
2 Sejlfregatter, I Skruekorvet, I Sejlkorvet og nogle Dampskibe, og de to Kanonfartøjs-Divisioner, der skulde assisteres af
mindre Dampskibe, vare bestemte til at anvendes den ene paa
Slesvigs Vestkyst og paa Ejderen, den anden paa Slesvigs og
Holstens Østkyst.
Den extraordinære Bevilling til Materialer

Marinens første pandsrede Materiel.

21

og Arbejdskraft satte Værftet i Stand til at tage fat paa Krigsudrustningerne med betydelig forøget Arbejdsstyrke og samtidigt
fremme Skibsbyggeriet, saa at de nybyggede Skibe, (Fregatten
»Jylland«, Korvetten »Dagmar«, Kanonbaaden »Willemoes«)
kunde fuldføres og klargjøres til Krigsbrug. Endvidere paaskyndedes Reparationen af Korvetten »Thor«.
Den Flaadestyrke, der tidlig paa Foraaret kom i Virksomhed
i Aaret 1861, spredtes fra forskjellige Stationer omkring i de
danske Farvande, og Skibene havde kun Kommandoen hejst en
kortere Tid ( 1 a 2 Maaneder) for at organisere sig og give Besætningerne den nødvendigste militære Uddannelse. Da Krigen
som tidligere omtalt ikke blev til Alvor dette Aar, fik Skibene
paa Grund af den forandrede Situation Ordre til at afslutte deres
Togter og oplægge som i Krigstid, klare til hurtig Udlægning,
medens Mandskabet hjempermiteredes til at møde paa nærmere
Ordre. Af værnepligtigt Mandskab havde der i Anledning af
Krigsudsigterne været indkaldt ca. 5000 Mand, der havde været
kasernerede ombord i Logisskibene »Waldemar«, ,Dronning
Marie c og , Rota«.
Den til Slesvigs Vestkyst bestemte Division Kanonbaadsfartøjer, der havde været underlagt Eskadrechefen paa Vestkysten,
blev efter endt Togt paa sin Station, hvor Kanonchalupperne
oplagdes v,ed Tønning, og Kanonjollerne paa Fanø.
Skjønt Krigsfaren for denne Gang nu var tilende, var der
for de militære Ministerier god Grund til ikke at lade sig nøje
med det allerede udrettede, saalænge det spændte Forhold til
Preussen henstod uden at være afgjort. For Marineministeriets
Vedkommende kom yderligere den Grund til, at Udviklingen af
Søkrigsmateriellet i de store Mariner stadigt gik fremad med
raskere Skridt. Her i Danmark maatte Bestræbelserne derfor
gaa ud paa at fortsætte med at søge at faa Flaaden forøget
med kraftige Skrueskibe, og at bestemme sig til at paabegynde
Anskaffelsen af pandsret Materiel.
Som allerede en Gang tidligere i samme Aar blev de nødvendige Pengemidler tilvejebragte som extraordinært Tillæg til
Marinens Normalbudget. En kongelig Beslutning af 29de Oktober 1861, der motiverede Afholdelsen af Udgiften med, »at
»det fremdeles var nødvendigt at udvikle Landets Forsvarsvæsen
»for at kunne imødegaa uafvendelige Eventualiteter«, stillede en
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Sum af 300,000 Rdlr. til Marineministerens Disposition til dette
Formaal, samtidigt med at et lignende Beløb ligeledes anvistes
Krigsministeriet.
Ministeriet anskaffede nu to Skrueskonnerter i England,
(»Absalon«) og (»Esbern Snare• ), som blev Marinens første
Pandserfartøjer. De to Skibe, der begge vare paa 100 H. K.
og førte 3 Kanoner (hvoraf 2 Stk, riflede 18 Pd.), vare forsynede
med et let Sidepandser af 2} " Tykkelse.
Orlogsværftets Virksomhed udvidedes dels for at kunne
fuldføre allerede paabegyndte Arbejder som Fregatten »Tordenskjold«s Forsyning med Maskine, dels for at kunne tage fat paa
enkelte mindre Nybygninger. For at skaffe flere Pandserskibe
tilveje, besluttede man dernæst at drage Nytte af det færdige
eller under Bygning værende Materiel, som egnede sig til at
ombygges og pandsres, og det befaledes i Sommeren 1862 at
paabegynde Pandsring af Fregatten »Peder Skram «, der stod
paa Stabel, samt at Sejllinieskibet »Dannebrog« skulde raseres
og omdannes til pandserklædt Fregat med lukket Batteri. V ed
at fremme Ombygningen af det sidste Skib med saa stor Kraft,
at der endog en Tid arbejdedes saavel om Dagen som om
Natten, lykkedes det at faa det færdigt kort efter Krigens Udbrud i 1864.
Da den politiske Situation stadig blev mere truende, udkom
der, den 1ste Maj 1862, en Lov om Tillæg til de i det foreløbige
Normalbudget opførte Statsindtægter i Finantsperioden 1862- 64,
der for Marineministeriets Ve9kommende bevilgede et Belob af
1,038,788 Rdlr. til extraordinære Udgifter, hvoraf igjen opførtes:
Til Anskaffelse af bepandsret Søforsvar: 786,900 Rdlr.
V ed Anskaffelsen af et nyt Skib, der i højere Grad end
Tilfældet var med de ovenfor nævnte to Skonnerter kunde tilfredsstille Fordringerne til et Pandserskib, havde Regjeringen
Valget imellem to Typer, nemlig det engelske Taarnskib og den
amerikanske Monitor. Da man frygtede for, at den sidste Art
Skibe ikke vilde kunne bruge deres Kanoner under den Søgang,
som jevnlig forekommer i vore Farvande, bestemte man sig for
den engelske Taarnskibs-Type, og bestilte hos Firmaet Napier
& Sans i Glasgow et Pandserbatteri, som skulde forsynes med
4~" Pandser og føre 4 Kanoner i to bevægelige Taarne.

Anskaffelse af Pandserhntteriel "Rolf Krake"
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(Længde i Vand!. 179,6 ', Brede 37,1', Dybg. for 9,9',
Dybg. agter 11,2 ', 1246 Tons Dep. 235 H. K.)
Batteriet, som byggedes under Kontrol af den danske Regj ering, var den 6te Maj 1863 løbet af Stabelen i Glasgow, og
ventedes at kunne være færdig til Aflevering i Slutningen af
Juni Maaned. Da imidlertid Regjeringens Tilsynshavende, Kapitajn Schønheyder, indberettede, at der kunde være Tvivl om at
den engelske Regjering vilde tillade Skibets Afsejling, selv om
det iforvejen var overtaget af ham paa Marinens Vegne og
havde hejst dansk Flag, ansaa Ministeriet det for klogest saa
lidt som muligt at henlede Opmærksomheden paa denne Sag,
og afsendte derfor først efter telegrafisk Melding om at Batteriet
næsten var sejlklart Dampskibet »Geiser«, der overførte »Rolf
Krake «s Besætning til Glasgow og endvidere var bestemt til at
eskortere det nye Pandserskib hjem over Nordsøen.
Den 1ste Juli 1863 overtog Besætningen Pandserbatteriet, og
uden at der fra den engelske Regjerings Side lagd~s nogen Hindring i Vejen, passerede »Rolf Krake « og »Gejser «- Greenock to
Dage senere for Hjemgaaende.
·
Den danske Flaade havde hermed modtaget sin sidste og
tilmed mest værdifulde Forøgelse forinden Udbrudet af den
2den slesvigske Krig.

II.

Dm preussiske 111arz"lze z" Tz"dsnt1mnt't i11tdlt'11t den zstt· og

den 2den slesvigske Krig.
I Aaret 1848, ved Udbrudet af den 1ste slesvigske Krig,
ejede den preussiske Marine kun · 3 Skibe, en Sejlkorvet og to
Kanonjoller. Paa Grund af denne Mangel paa Krigsskibe stod
man magtesløs overfor den danske Blokade, som trykkede haardt,
og Nødvendigheden af at skaffe Søkrigsmateriel tilveje viste sig
mere og mere paatrængende.
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Flnadens Materiel i Efteraaret 1849,

Tanken om at skabe en Flaade ved Nationalsubskription
fremkom allerede i Krigens første Aar og blev strax meget
populær i Tydskland. Det viste sig imidlertid snart, at den frivillige Indsamling ikke vilde være istand til at bringe noget
virkeligt Resultat tilveje, og først efterat den preussiske Regjering
havde optaget Flaaden paa sit Budget, fik Sagen nogen Fremgang.
Med Forsvaret, af de preussiske Kyster for Øje, sattes endnu
i Aaret 1848 ved Regjeringens og den private IndsamlingsKommites Foranstaltning en Mængde Rokanonbaade i Arbejde,
af hvilke den første allerede løb af Stabel den 10de August 1848,
og Virksomheden for at skaffe et flydende Forsvar tilstede
fremmedes med saa stor Kraft, at den preussiske Marine i Efteraaret 1849 raadede over et Materiel, som efter Forholdene viste
en ganske betydelig Tilvækst.
Flaaden talte da:
r Sejlkorvet (Amazone),
2 Dampskibe (Adler og Konigin Elisabeth),
36 Kanonchalupper og
6 Kanonjoller.
lait en Styrke af 45 Krigsfartøjer, armeret med 97 Kanoner
og med en Besætning af 48 Officerer og 1753 Mand.
I sin første Periode fra 1848, hvor den preussiske Marine
var henvist til en meget beskeden Stilling, bestod Flaaden endnu
som en Underafde)jng af Hæren . Administrationen var henlagt
til Krigsministeriet, under hvilket der siden 1848 sorterede en
særlig Marineafdeling under Major v. Wangcnheim.
Den
militære Overkommando over Skibene og Personellet var lagt i
Hænderne paa Hs. Kgl. Hd. Prinds Adalbert af Preussen, under
hvem organiseredes en Marinekommando i Stettin, med Kommandør Schrøder som Chef. Denne Ordning vedvarede indtil
1853, i hvilket Aar Marinens Bestyrelse udskiltes fra Krigsministeriet, og der dannedes en særskilt Centraladministration,
- Admiralitet -, som underlagdes Prinds Adalbert.
Da denne overtog Ledelsen af Marinens Anliggender, havde
Flaadens Materiel modtaget forskjellige Forøgelser af søgaaende
Krigsskibe. Den preussiske Flaade bestod saaledcs ved Slutningen af Aaret 1853 af følgende Skibe:

Marinens Administration.
Sejlfregat ~ Gefion) . . . . . . . . . . . . . . . 48 Kanu11e1.
Sejlkorvet (Amazone). . . . . . . . . . . . . • 12
'2 Dampkorvetter (Danzig og Barbarossa) . . .
22
i. Sejltransportskib (Merkur). . . . . . . . . . .
4
2 Damp-Avisoer (Nix og Salamander). . . . .
16
2 Sejlskonnerter (Hela og en under Bygning)
6
36 Kanonchalupper . . . . . . . . . . • . . . . • 72
6 Kanonjoller . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
I

I

------

lait 5 I Krigsfartøjer med . . . . . . . . . . . . . . . 186 Kanoner.

Af de ovenfor nævnte Skibe vare Hjuldampskibene » Nixc
og »Salamander« byggede i England, Transportskibet »Merkur«
var bleven erhvervet ved Kjøb, og ,Gefion« og »Barbarossa«,
hvoraf den første var den danske Fregat, der erobredes ved
Affæren i Eckernførde Fjord, havde begge hørt til den tyske
Forbundsflaade, og vare ved dennes Opløsning i 1852 blevne
kjøbte af den preussiske Regjering for en Sum af henholdsvis
262 1 500 fl. og 451,000 fl.
Derimod byggedes Hjul-Korvette
»Danzig« hjemme (1851) paa det Klawitterske Værft i Danzig.
Ved Grundlæggelsen af sin Flaade savnede Preussen alt,
hvad der er nødvendigt for en Marine: Personel, Skibe, Havne,
Værfter og Etablissementer af forskjellig Art manglede og maatte
efterhaanden skaffes tilyeje.
Som ovenfor omtalt, var der efter Krigsaarene for Materiellets
Vedkommende allerede udrettet en Del, og paa de øvrige maritime Omraader udfoldedes der under Prinds Adalberts Bestyrelse
ligeledes en ret betydelig Virksomhed. Mindre Etablissementer
til Marinens Brug, til Bygning og Reparationer af Søkrigsmateriel,
vare efterhaanden komne i Virksomhed i Stralsund, Magdeburg,
W ol gast og ved Berlin, og endvidere havde man udset Danzig
til at blive Flaadens Hovedværft i Østersøen. Naar denne Plads
blev foretrukken for andre Havne i Østersøen, der ved deres
Beliggenhed maatte blive af større militær Betydning for den
preussiske Flaade, var Grunden den, at der i Danzig allerede
fandtes et Grundlag, hvorpaa der kunde bygges videre ved An' læggeisen af et større Regjerings-Værft, og dernæst laa dette
Sted bekvemt for Forsyningen af Bygningstømmer til Flaadens
Brug fra de store Skovdistrikter i Rusland, Polen og Galizien.
Til Trods for disse forskjellige Fordele, var man dog ikke blind
for at Danzig savnede flere Betingelser for at kunne blive den
preussiske Flaades Hovedstation i Østersøen. De derværende
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mindre gunstige Dybdeforhold, der vanskeliggjorde Adgangen
for store Skibe, foraarsagede, at man nogle Aar senere paatænkte Anlæggelsen af et stort Marine-Etablissement paa Øen
Rugen ved Jasmund, en Plan, som imidlertid atter blev opgivet,
og hvis Udførelse vilde have medført store Udgifter til Havneanlæg, Befæstninger o. lign. Af de daværende preussiske Havne
var der ingen, som egentlig egnede sig til at kunne indrettes
til en god Station for Flaaden, og en Kommission, der nedsattes
med det Hverv at vælge en passende Havn til dette Øjemed,
afgav ogsaa den Erklæring, at der ingen saadan fandtes paa den
preussiske Kyst, men hentydede samtidigt til, at Kiel, - uanset
at denne Havn var i Kongen af Danmarks Besiddelse - havde
alle Betingelser for at kunne blive en god Station for den tyske
Østersøflaade.
Som vordende Sømagt maatte Preussen ogsaa i Tide være
betænkt paa at sikre sin Marine en Flaadestation i Nordsøen.
Det Sted, som bedst vilde egne sig hertil, nemlig Jahde bugten, tilhørte Storhertugdømmet Oldenburg, men den preussiske Regjering benyttede en gunstig Lejlighed ti] at kjøbe
Bugten, og erhvervede sig derved et Terræn, som ved store
Arbejder og betydelige Pengeofre i Tidens Løb vilde kunne
omdannes til en god Krigshavn for Nordsøflaaden.
Da den preussiske Marines første Periode netop faldt paa
en Tid, hvor Søkrigsmatcriellet befandt sig i stærkt fremadskridende Udvikling, var det for en saa ny og uprøvet Institution
ingenlunde let at træffe det rette Valg med Hensyn til Nyanskaffelser og Nybygninger til Flaaden. Dette Spørgsmaal var
dog forbundet med mindre Vanskelighed end Spørgsmaalet
om Tilvejebringelsen af et brugbart og tilstrækkelig talrigt
Personel til Marinens Skibe.
Et dygtigt Officers- og Underofficerskorps kunde ikke kjøbes
færdigt for Penge; kun langsomt og i Aarenes Løb var det
muligt at skaffe det tilveie.
Den Tilvækst, som blev Personellet til Del, stod derfor heller
ikke i Forhold til Materiellets Forøgelse. Vel oprettedes der i
1855 et Søkadetkorps, som fik Station i Berlin, men dels kunde
der foreløbig ikke herfra paaregnes nogen betydelig Tilgang af
Officerer, og dels vedblev man stadigt at forøge Antallet af
Flaadcn:, Krigsskibe.

Marinens videre Udvikling indtil Krigens Udbrud.
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Den Forøgelse, som Flaaden modtog i Tiaarct 1854-1864,
omfattede saaledes følgende ny Skibe:
1854: Ingen Forøgelse.
1855: Sejlfregatten »Thetis«, Sejlskonnerterne »Frauenlob« og
»Iltis«, Bugserdamperen »Royal Victoria«.
1856: Ingen Forøgelse.
1857: Skrue-Yachten »Grille«.
1858: Skruekorvetten »Arkona« (gedeckte Korvette).
1859: Skruekorvetten »Gazelle« (gedeckte Korvette), Hjuldampskibet »Loreley« (Aviso), Transportskibet »Elbe«.
186o: Skruekanonbaadene »Chamaleon«, » Cyclop«, »Delfin«
og »Comet«, 15 Skruekanonbaade af 2den Klasse, Havnedampskibet »Greifc.
1861: Ingen Forøgelse.
1862: Skruekanonbaadene »Blitz« og »Basilisk«, Sejlfregatten
>1 Niobe«, Sejlbriggerne »Musquitoc og »Rover«.
1863: Hjuldampskibet »Preussischer Adler« (Aviso), Skruekorvetten »Vineta« (gedeckte Korvette) og Skruekorvetten
>Nymphe« (Glattdeck-Korvette).
Af disse Skibe vare kun de færreste anskaffede fra Udlandet,
idet »Thetis«, »Niobe«, »Musquito« og »Rover« af den engelske
Regjering solgtes til Preussen, og Skrue-Yachten »Grille« byggedes
paa et privat Værft i Frankrig. Af de øvrige vare Hjuldampskibet »Preussischer Adler« fra Postvæsenet overgaaet til Marinen,
enkelte andre, som »Royal Victoria« og »Elbe« erhvervedes ved
Kjøb, hvorimod hele Resten byggedes paa tyske Værfter og hovedsagelig paa det nye kongelige Orlogsværft i Danzig, hvor saavel
de 4 Skruekorvetter (»Arkona«, »Gazelle«, »Vineta« »Nymphe«)
som de 6 Kanonbaade af 1ste Klasse (»Chamaleon«, »Cyclop«,
>Delfin«, »C01net«, , Blitz«, »Basilisk«) vare løbne af Stabelen.
Afgangen af udtjente Skibe var selvfølgelig kun endnu ringe
i saa ung en Marine som den preussiske. I det ovenfor nævnte
Tiaar 1854- 1864 slettedes kun 3 Skibe (Hjulkorvetten »Danzig«
og Transportskibene »Merkur« og , Elbe «) af Listerne af denne
Grund, medens Avisoerne «Nix« og »Salamander« af den engelske
Regjering toges i Bytte for Sejlfregatten »Thetis«.
Derimod mistede Flaaden med temmelig kort Mellemrum
to af sine Skibe ved Forlis.
Det ene af dem, Skonnerten

Flaaclens Materiel i Anret 1814.

»Frauenlob«, blev i Aaret 1860 borte i en Tyfon ude i China,
og det andet, Sejlkorvetten »Amazone «, gik i November Maancd
1861 under i Nordsøen i en svær Storm nær ved den hollandske
Kyst.

III.

Den østerrigske /Ylarint· i Tidsrummet imellem den Isle
af den 2den slesvigske Krig.

Da Østerrig ved Pariserfreden i Aaret 1814 og 1815 fik
tildelt Venedig og den tidligere italienske Flaade, var det et
betydeligt Krigsmateriel, som ved denne Lejlighed kom i dets
Besiddelse.
Paa Værftet i Venedig, hvor ved denne Tid ikke mindre
end 6 Linieskibe og 5 Fregatter stode paa Stabel under Bygning,
fandtes ved Afstaaelsen en hel Krigsflaade af færdige Orlogsskibe, saavel større som mindre, som vilde have kunnet være
en god Stamme for Kejserstatens fremtidige Marine.
Det Antal af færdige Skibe, som i Aaret 1814 overgik til
at blive østerrigsk Ejendom, omfattede nemlig følgende Materiel:
4 Linieskibe,
2 Fregatter,
2 Korvetter,
7 Brigger,
6 Skonnerter,
r Yacht.
lait 22 søgaaende Skibe.
Foruden disse fandtes endnu et anseligt Antal Kanonchalupper, Felukker: Penicher, Moscaer og Pirogher, allesammen
Smaafartøjer af forskjellig Art, bestemte til Forsvar paa Kysten
og i Lagunerne. (Kanonchalupperne førte en 24 Pd. Kanon og
havde 32 Mands Besætning, Penicherne, hvis oprindelige Bestemmelse var at tjene som Kurer-Fartøjer, havde en Besætning af
27 Mand og vare armerede med en 12 Pd. Kanon).

Stilstand i Marinens Udvikling.
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De tilstedeværende gunstige Betingelser for Marinens videre
Udvikling blev imidlertid saa lidt benyttede, at Østerrig i
Grunden maatte siges foreløbig at opgive sig selv som Sømagt.
Stemningen i Landet var ikke Marinen gunstig.
Man ansaa
almindelig Anskaffelsen og Vedligeholdelsen af en kostbar Krigsmarine for unødvendig for at sikre Østerrig dets Stilling som
Stormagt, og Flaaden skulde derfor indskrænkes til det mindst
mulige.
De Linieskibe og Fregatter, som havde været under Bygning, da den østerrigske Regjering overtog Værftet i Venedig,
bleve staaende paa deres Bedinger uden at gjøres færdige; af
Nybygninger sattes hovedsaglig Smaaskibe i Arbejde til Kystforsvar og Kystpoliti, og Følgen heraf blev en Stilstand i
Marinens Udvikling, som gjorde, at Østerrig endnu 20 Aar senere
i Aaret 1835 talte kun følgende Skibe paa sin Flaadeliste:
3 Fregatter,
4 Korvetter,
3 Brigger,
7 Skonnerter,
foruden en Del Smaafartøjer til Kystforsvar.
Endnu i 1848 stod Marinens Materiel omtrent paa samme
Trin.
Den mellemliggende Aarrække havde kun bragt en Forøgelse af ganske enkelte Skibe, (deriblandt 2 Dampskibe hver
paa 120 H. K. ), og desuden var der blev en oprettet en LagunFlotille, bestaaende af 70-80 smaa Fartøjer.
Begivenhederne i Aaret 1848 viste imidlertid klart, hvor
nødvendigt det var for Østerrig at faa sin Marine reorganiseret.
Officerskorpset bestod gjennemgaaende afltalienere, som gjennem
deres Overlegenhed i Antal ganske dominerede de faa Officerer
af tydsk Oprindelse. I Venedig betragtede man Flaaden som
italiensk, og det viste sig ogsaa, at da den nationale Bevægelse
opstod i Italien, talte den adskillige østerrigske Søofficerer blandt
sine ivrigste Tilhængere.
Ved Revolutionens Udbrud i Venedig i Marts Maaned 18481
gik største Delen af Marinens Officerskorps over til Revolutionspartiet. Kun forholrlsvis faa Officerer blev paa Regjeringens
Side, og den lille Eskadre, som det under disse Omstændigheder
var muligt at bemande, kunde intet udrette.
Først da den

bc itnlienske Officerers Frafnicl.

sardinske Flaade efter Slaget ved N ovara maatte trække sig ud
af det adriatiske Hav, kunde de østerrigske Skibe blokere
Venedig og saaledes medvirke til Undertrykkelsen af den oprørske
Bevægelse.
Den lille Skare, som ikke havde svigtet Regjeringens Sag,
blev den Stamme, som nu, efterat det italienske Element var
udrenset, skulde danne Grundlaget for en ny, virkelig østerrigsk
Marine. Skjønt Skibene kun vare faa, savnede man dog baade
Officerer og Mandskab til dem. Af Matroserne var den Del,
som stammede fra de oprørske italienske Provinser, ved Urolighedernes Udbrud bleven hjemsendt, og for at erstatte det følelige
Tab af Personel, maatte Regjeringen for at faa Flaaden udrustet
ty til Handelsmarinen, og skaffe Officerskorpset Tilgang ved at
tage dygtige Koffardikapitainer i sin Tjeneste, samtidigt med at
der hvervedes Matroser i Dalmatien imod høje Haandpenge.
Efter Venedigs Gjenindtagelse blev Marinens Reorganisation
fortsat mere systematisk og tildels ved fremmed Hjælp, da man
i Øjeblikket savnede de fornødne Kræfter dertil indenfor Landets
egne Grændser. Ifølge Anmodning fra den kejserlige Regjering
gik en dansk Søofficer, Kommandør H. B. Dahlerup, i østerrigsk
Tjeneste, kom som Vice-Admiral i Spidsen for den nye Marine,
og under hans Ledelse fremmedes det begyndte OrganisationsV ærk, indtil Ærkehertug Ferdinand Max, der havde modtaget
Uddannelse som Søofficer, overtog den øverste Kommando.
Østerrigs Flaade, der i 185 3 var naaet op til at tælle 1oo
større og mindre Fartøjer, armeret med et Artilleri paa 716
Kanoner, modtog i det sidste Tiaar forinden den 2den slesvigske
Krig følgende Forøgelse af sit Materiel:
1854: Fregatten »Radetzky« og Hjuldampskibene »Elisabeth«,
»Prinz Eugen « og »Gorzkowski«.
1855: Skonnerten »Sa'ida«.
1856: Fregatterne »Adria« og »Donau«.
1857 : Korvetten »Erzherzog Friedrich« .
1858: Linieskibet ,Kaiser«, Korvetten »Dandolo«, Kanonbaaden
»Møwe« og Yachten »Phantasie«.
1859: Hjuldampskibene »Greif«, »Triest« og »Fiumec.
1860: Kanonbaadene »Kerka« og »Narenta« .
1861: Pandserfregatterne »Drache« og » Salamander«, Kanonbaadene »Hum«, »Dalmat«, »Velebich«, ,Seehund «,
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»Reka «, »Streiter«, »Wal«, »Grille«, »Gemse «, »Sansego «
samt Hjuldampskibet »Thurn-Taxis« .
1862: Pandserfregatterne »Don Juan d'Austria «, »Kaiser Max «,
»Prinz Eugene samt Fregatterne »Schwarzenberg« og
»Novara«.
1863: Ingen Forøgelse.
Af de ovennævnte Skibe vare nogle faa, deriblandt Fregatten
»Radetzky«, byggede i England; 3 af Hjuldampskibene (»Greif«,
» Triest«, »Fiume«) vare tidligere Lloyd-Dampere, som i Aaret
1859 overtoges af Marinen, medens de øvrige byggedes paa
Værfterne i San Marco, Venedig, Pola og San Rocco.
Den Afgang af udtjente Skibe, som indenfor samme Tidsperiode fandt Sted, var forholdsvis ikke meget betydelig, saaledes
at den østerrigske Flaade ved Udbrudet af den 2den slesvigske
Krig havde et Materiel til sin Raadighed, som bestod af:
44 Dampskibe,
24 Sejlskibe,
45 Fartøjer (Lagun-Flotillen).
Ialt 113 større og mindre Krigsskibe, armerede med et
Artilleri af over 900 Kanoner.

.,

ANDET AFSNIT.
Krigsforberedelser tilsøs.
I.

Danske Krigsforberede/ser ti/søs .

Marinens ordinære Udrustninger i Aaret 1863 holdt sig i
sine Hovedtræk indenfor tidligere Aars sædvanlige Maalestok.
Exercerskibet (Skrue fregatten , Tordenskjold «), Kadetskibet
(Korvetten »Valkyrien«) og Stationsskibet ved Island (Briggen
»St. Thomas«) gjorde deres sædvanlige Togter, og endvidere
foretog Pandserbatteriet >>Rolf Krake «, der efter sin Ankomst
til Kjøbenhavn var bleven armeret, en kortere Tur til Østersøen
i den første Halvdel af August Maaned, anløb Kiel og vendte
derefter tilbage til Kjøbenhavn, hvor Batteriet oplagdes som i
Krigstid.
Foruden de her nævnte, havde en Del af Flaadens mindre
Fartøjer været udrustede i forskjelligt Øjemed, og af disse
dannedes midt paa Sommeren under Kontre-Admiral C. E. van
Dockums Kommando en Eskadre, bestaaende af følgende Skibe:
Dampskibet )Skirner« (Kommandofartøj),
Skrueskonnerten »Fylla c,
Pandserskonnerten »Absalon «,
»Esbern Snare «,
Skruekanonbaaden »Willemoes r,
»Buh! «,
»Krieger «,
» Marstrand c .
Eskadren tiltraadte den 31te Juli et Øvelsestogt i de danske
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Farvande, anløb Kiel, Augustenborg Fjord, Nyborg, Fredericia
og Aarhus, og afsluttede sine Øvelser i de sidste Dage af August
Maaned. Efter Eskadrens Opløsning vedblev de tre Skonnerter
at være under Kommando for at anvendes i Troppetransport og
til forskjellig anden Tjeneste, og den 5te Oktober tiltraadte
, Fylla« med ny Besætning et Vintertogt til Vestindien. Ved
Midten af Oktober Maaned havde alle de øvrige om Sommeren
udrustede Skibe igjen strøget Kommando og vare blevne
oplagte som i Krigstid, medens Mandskabet for en stor Del
tilbageholdtes efter Afmønstringen uden at hjemsendes, for at
man, hvis de politiske Forhold skulde medføre en pludselig
Krigsudrustning, strax kunde have Besætning ved Haanden til
Flaadens først udgaaende Skibe.
Det Materiel, som Marinen ved et indtrædende Fredsbrud
vilde have til sin Raadighed, bestod af følgende Skibe:
I Skruelinieskib,
4 Skruefregatter,
3 Skruekorvetter,
I Pandserbatteri,
2 Pandserskonnerter,
I Skrueskonnert,
6 Skruekanonbaade,
1 mindre Skruekanonhaad,
7 Hjuldampskibe,

Sejllinieskibe,
Sejlfregatter,
2 Sejlkorvetter,
2 Brigger,
33 Rokanonchalupper,
17 Rokanonjoller,
26 Transportfartøjer, hvoraf 13
Jærntransportfartøjer.
2
2

Flaademateriellet, der ligesom i de fleste andre Stater endnu
befandt sig paa et Overgangsstadium, var som Følge heraf sammensat af meget forskjelligartede Bestanddele. Som det af ovenstaaende Liste vil ses, havdes paa dette Tidspunkt saavel nogle
enkelte pandsrede Skibe, som Træskibe af alle Størrelser, endvidere ældre Hjuldampskibe, Dampkanonbaade, Sejlskibe, Rokanonbaade og Transportfartøjer; men dette uensartede Materiel
blev netop paa Grund af sin Sammensætning skikket til at kunne
løse de forskjellige Opgaver; som under en Krig vilde komme
til at paahvile Marinen. Af Flaadens Skibe var Hjuldampskibet
,Holger Danske« netop under Hovedreparation, men kunde dog
ventes færdigt forinden Finantsaarets Udløb. Paa et lignende
fremskredet Standpunkt befandt sig Ombygningen og Pandsringen af Linieskibet »Dannebrog«, hvorimod Pandserkorvetten
, Peder Skram« først kunde paaregnes færdig i Foraaret 1865.
3
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Hvad Flaadens Bevæbning angaar, da vare Skibene armerede
dels med glatløbede Kanoner, dels med riflet Skyts. Af glatløbede Kanoner førtes 6o Pd., 30 Pd., og 18 Pd. Kanoner, af
riflede havdes 18 Pd. opriflede ældre Kanoner af Marinens egen
Beholdning, samt endvidere 24 Pd. og navnlig I 2 Pd. riflede
Metalkanoner, som fra Hæren vare overladte til Flaadens Brug.
Landets naturlige Beskaffenhed nødvendiggjør, at der under
en Krig maa haves Midler til Raadighed for at kunne føre
Tropper, Krigsfornødenheder og Proviant over Vandet, fra et
Sted til et andet. Marinen var derfor til denne Tjeneste i Besiddelse af et eget Materiel, som imidlertid ikke var meget
stort.
I Aaret 1861 havde en Kommission af Sø- og Landofficerer
været nedsat, for at overveje Spørgsmaalet om SøtransportMateriellets Ordning og havde udtalt sig for at bringe Antallet
af Jærntransportbaade op til 22 . Kommissionen fastslog nemlig,
i Lighed med hvad der skete i 18 50, at det Maal, hvortil der
skulde arbejdes hen, var at skaffe saa meget Materiel tilveje,
at man paa en Gang kunde transportere en Infanteribrigade over
Vandet. Hertil vilde som Minimum behøves 8-10 Dampskibe
med ialt ca. 1000 H . K., 4 Dampjoller a 10-12 H. K., 22
Transportbaade, z Transportpramme med Landgangsbro og
r 5- 20 mindre Sejlskibe, med en samlet Drægtighed af 900 - 1000
Kommercelæster. Transportbaadene, som særlig egnede sig til
at benyttes af Artilleri og Rytteri, vare temmelig store Fartøjer,
som paa Grund af deres ringe Dybgaaende kunde gaa ind paa
lavt Vand og vare saaledes indrettede, at Agterspejlet kunde slaas
ned, og som en Bro danne Forbindelse imellem Fartøjet og
Land. Af disse Baade havdes i Efteraaret 1863 13 Stykker,
hvilket Tal dog forøgedes ved at tage en Del ældre, til Transportbrug omdannede Kanonbaade til Hjælp (Transportpramme).
Det Antal Dampskibe, som Transportvæsenet i Krigstilfælde
vilde udkræve, dels til direkte Overførsel af Tropper og dels
til Buxering, kunde ikke alle afgives fra Marinen og maatte derfor, naar Øjeblikket kom, søges suppleret med private Fartojer
og med Skibe, som ventedes at kunne stilles til Raadighed fra
Postvæsenets Side, ligesom ogsaa de nødvendtge Sejlskibe maatte
fragtes, naar der havdes Brug for dem.
Marinens faste Personel bestod af følgende Korps:
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Søofficerskorpset.
1 Chef for Søofficerskorpset, 1 Chef for Orlogsværftet, 26
Orlogskapitajner, 3 Direktører ved Orlogsværftet, 22 Kapitajnlieutenanter og 72 Lieutenanter.
Lægekorpset.
1 Stabslæge, 3 Overlæger og IO Underlæger.
Maskinkorpset.
4 Maskinmestere af 1ste Kl., 3 Maskinmestere af 2den Kl.,
4 Maskinmestere af 3die Kl., 11 Maskinmestersvende og 4
Maskinmestere, antagne udenfor Reglementet.
Artillerikorpset.
3 Tøjhuslieutenanter, 16 Overkanonerer, 32 Kanonerer, 36
Underkanonerer, 36 Overkonstabler, 48 Konstabler, 24 Underkonstabler, 18 Lærlinge 1ste Kl. og 18 Lærlinge 2den Kl. lait
231 Mand.
Jl!latroskorpset.
3 Skippere, 12 Højbaadsmænd, 20 Baadsmænd og 25 Baadsmandsmather, 30 Kvartermestere, 40 helbefarne Korpsmatroser,
30 halvbefarne Korpsmatroser. lait 160 Mand.
Væiftskorpset.
30 Skrivere, 14 Værfts-Underofficerer, 281 Værfts-Arbejdsmænd. lait 32 5 Mand.
Haandværkerkorpset.
1. Afdeling ialt 222 Mand, 2. Afdeling ialt 264 Mand, 3.
Afdeling ialt 254 Mand, 4de Afdeling ialt 125 Mand, 5. Afdeling
ialt 135 Mand.

Skj ønt Korpsene i Hovedsagen vare fuldtallige, vilde Antallet af faste Befalingsmænd ikke være tilstrækkeligt til Skibenes
Behov ved en fuldstændig Udrustning af Flaaden. For at bøde
paa Mangelen af Officerer udstedte Marineministeriet en Opfordring til Koffardiofficerer, om at melde sig til eventuelt at
indtræde i Marinens Tjeneste som Reservelieutenanter.
De
paagjældende Aspiranter, som ikke maatte være over 32 Aar,
og som skulde være Skippere eller Styrmænd med Certifikater
for Sømandsdygtighed og god Opførsel, fik den nødvendige
militære Uddannelse paa en Exercerskole paa Orlogsværftet og
kunde derefter vente at blive antagne som Reservelieutenanter,
3•
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forsaavidt Staten til den Tid eller senere maatte have Brug for
deres Tjeneste.
Med Hensyn til Reservelieutenanternes Stilling bestemte
Ministeriet, at de saalænge de vare i Tjenesten »skulde oppe» bære yngste Lieutenants Gehalt, bære Søofficers daglige Uniform,
»med Felttegn og Lieutenants Distinktioner, og ombord anses
»og agtes som den yngste Licutenant i Skibet.«
Reservelieutenanterne kunde afskediges af Marinens Tjeneste
med en Maaneds Varsel og aflagde da atter Uniformen.
Hvad dernæst Unåerofficererne angaar, søgte man at forøge
deres Antal ved at anvende værnepligtige Styrmænd som Befalingsmænd, og samtidigt lod man en Del af det faste Personale
i Artilleri- og Matroskorpset forrette Tjeneste i højere Stillinger,
end de beklædte under ordinære Forhold.
Det værnepligtige Mandskab, der dels bestod af befarne,
dels af ubefarne Folk, tilvejebragtes gjennem Værnepligtsloven
af 2den Marts 1861 saaledes at det befarne Mandskab, som
skulde udskrives, stoppedes efterhaanden som de Skibe, hvor
de vare ombord, ankom til en dansk Havn, medens det ubefarne Mandskab udtoges af den almindelige Udskrivningsmasse.
Som tidligere omtalt, havde man af de om Sommeren udrustede Skibes Besætninger tilbageholdt noget Mandskab, for at
møde de første Krav ved en kommende Krigsudrustning, og dernæst udkom den 5te December 1863 en Lov om Udskrivningen
til Søkrigstjenesten for Aaret 1864.
Ifølge denne bestemtes det, at der af Kongeriget og Hertugdømmet Slesvig for det nævnte Aar kunde udskrives 1000 ITel befarne, 1000 Halvbcfarne og 3000 Mand af det Mandskab,
som ikke hører til bemeldte Klasser, og endvidere bemyndigedes
Marineministeriet til om fornødent allerede i indeværende Aar
at tage det ovennævnte Mandskab til Tjeneste, forsaavidt det
var anført i Sørullen. Udskrivningsloven suppleredes endelig ved
en foreløbig Lov af 6te December 1863, vedrørende Indkaldelsen
af det befarne Mandskab, og som paa Grund af Forholdene
bestemte, at de befarne Folk, uden Hensyn til om de vare paamønstrede eller ikke, vare pligtige til at mode til Tjeneste saa
snart det beordredes.
Der var saaledes tilstrækkeligt Mandskab til Raaclighcd, da
i December Maaned Hærens Sammendragning af Tropper i
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Hertugdømmerne og Grænsestillingernes Forstærkning nødvendiggjorde, at Marinen ogsaa begyndte sine første Krigsforberedelser.
Efter at det den 19de November 1863 i et Ministerraad
paa Amalienborg Slot var bleven vedtaget, at nogle afMarinens
mindre Skibe skulde vise sig paa Søen, fik de to til Pandserskonnerterne ,Absalon« og »Esbern Snare« designerede Chefer,
Kapitajnlieutenanterne C. Schønheyder og C. Kraft, Dagen efter
Ordre til at paaskynde Ekviperingen saa meget som muligt og
hejse Kommandoen. Skonnerterne, som kun manglede at tage
Proviant og Varegods ombord, og hvis Besætninger vare udtagne
og beordrede klar til at kunne gaa ombord med faa Timers
Varsel, hejste Kommando den 21de November 1863 og afgik
samlede, under Kapitajnlieutenant Schønheyders Kommando, med
nogle Transportbaade paa Slæb til Korsør og derfra videre til
Kiel, hvor de foreløbig skulde blive.
Hensigten med deres
Stationering her var at bidrage til at overholde Ro og Orden
i Holsten, hvorfor Skibene underlagdes den i Hertugdømmet
kommanderende General, Generalmajor Steinmann.
Den 22de November hejstes dernæst Kommandoen i Hjuldampskibet »Hertha« (Lieutenant A. E. Christiansen), og den
28de s. M. i Hjuldampskibet »Gejsere (Kapitajnlieutenant W. C.
L. Jacobsen), begge for at anvendes i Troppetransport. Spørgsmaalet om Overførelsen af Tropper og Materiel til Hertugdømmerne var allerede i November Maaneds Slutning saa vidt
fremskredet, at Transportvæsenet og dets hensigtsmæssigste
Ordning med en udbrydende Krig for Øje var en Sag, som
strax vilde komme til at ligge for.
Den tidligere nævnte
Kommission i 1861 havde beskjæftiget sig med at bestemme
det nødvendige Transportmateriel, uden at komme ind paa den
organisatoriske Side af Sagen, hvorfor der heller ikke i Efteraaret 1863 existerede nogen egentlig Ordning af denne Tjeneste.
Marinen vilde under en Krigsforberedelse kunne bestride de
forefaldende Transporter af Tropper og Heste, naar ikke større
Masser paa en Gang samlede skulde føres over Vandet, men
med det Materiel, som var tilstede, kunde man i Øjeblikket ikke
paatage sig mere, og de Skibe, som under Hærens første Krigsforberedelser benyttedes til Transport af Krudt, Skyts, Beklædnings- og Bygningsmateriale, og senere Kvæg, Hø og Halm,
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blev derfor ogsaa fragtede henholdvis af Artilleriet, Hærens
Intendantur og Ingeniørkorpset.
Under disse Omstændigheder, hvor Hæren paa visse Omraader af Transportvæsenet selv maatte sørge for det Fornødne,
tog Krigsministeriet, for at faa søkyndig Assistance, en afskediget
Officer af Marinen, Kapitainlieutenant A. Krieger, midlertidigt til
Tjeneste, for at anvende ham ved Overtilsynet med Armeens
Transportvæsen.
Denne Forholdsregel, hvorom Marineministeriet erholdt
Underretning den Iste December 1863, stemmede ikke overens
med den Ordning, som man havde tænkt sig burde blive Transportvæsenet til Del. Marineministeriet betragtede nemlig dette
helt og holdent som et Marine-Anliggende, uanset om Marinen
ved egne Kræfter vilde være istand til at bestride Tjenesten.
Dette havde saaledes været Tilfælde under den 1ste slesvigske
Krig, hvor Kommandør Tegner som Chef havde forestaaet hele
Transportvæsenet, og endvidere var der ved Bestemmelsen af
Antallet af overordnede Officerer i Søetaten netop taget Hensyn
til, at en Orlogskapitajn i paakommende Tilfælde skulde kunne
afgives til Chef for Transportvæsenet.
Af de Officerer af denne Klasse, som vare til Disposition,
havde Ministeriet udset en Mand til at overtage Bestyrelsen af
denne Tjeneste, som ufejlbarlig inden kort Tid vilde antage store
1
Dimensioner. Man havde tænkt sig, at Transportchefen maatte
tage Ophold i Korsør, at alle de til Transporttjeneste beordrede
Dampskibe og Baade underlagdes ham, og hans Hverv vilde da
blive at besørge de til Korsør ankommende Tropper
expederecle over Vandet til deres Bestemmelsessteder. Ministeriet
mente som Følge heraf, at det var en Nødvendighed, at Chefen
for Transportvæsenet maatte være en Officer i aktiv Tjeneste,
og tilmed ældre i Anciennetet end alle de til Transporttjeneste
kommanderede Officerer.
Da imidlertid Kapitajnlieutenant Krieger var afrejst til Korsør
for med Assistanee af I Artilleri- og 2 Rytterunderofficerer at
begynde Varetagelsen af sine Funktioner, vilde Ministeriet ikke i
et Øjeblik som dette lægge nogen Hindring i Vejen for Tjenestens
Gang, hvorfor ogsaa Cheferne for de Skibe, som skulde i Troppetransport, fik Ordre til ved Ankomsten til Korsør at henvende
sig til Kapitajnlieutenant Krieger, men samtidigt rettedes en
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Henvendelse til Krigsministeriet, for at faa Forholdet ordnet paa
en anden Maade.
I en Skrivelse af 2den December 1863, hvori Marine·
ministeriet udviklede sin Anskuelse om Sagen, henledtes tillige
Krigsministeriets Opmærksomhed paa det mindre heldige i at
give en som Lieutenant af Marinen afskediget Officer en saadan
Stilling, at han derved nødvendigvis maatte komme i Kommandoforhold til Marinens i aktiv Tjeneste staaende Officerer, og i en
senere Skrivelse af 4de December 1863 udtalte Ministeriet dernæst, at man efter de modtagne Meddelelser var i Tvivl om
hvilken Stilling, der var tiltænkt Kapitajnlieutenant Krieger, men
forsaavidt det skulde være Hensigten at overdrage ham Ledelsen
eller Bestyrelsen af Transportvæsenet tilsøs, maatte man nedlægge Indsigelse derimod, ligesom ogsaa Ministeriet under ingen
Omstændigheder fandt sig foranlediget til at overdrage ham
Kommando eller Disposition over de Marinen tilhørende Transportmidler.
Samtidigt med sin Indsigelse havde Ministeriet udnævnt
Orlogskapitajn E. Raffenberg til at forestaa Marinens Transport·
væsen og beordret ham til om muligt allerede Dagen efter (den
5te December) at afgaa til Korsør og tage Station der, efter
forinden sin Afrejse at have meldt sig i Krigsministeriet.
Dette Ministerium gjorde i sit Svar af 6te December 1863
gjældende, at Marinen som bekjendt kun var istand til at udføre
en Del af de for Tiden nødvendige Søtransporter, hvorfor
Armeens Intendantur selv maatte drage Omsorg for Udførelsen
af de øvrige Transporter ved Hjælp af private Skibe.
Man
havde antaget Kapitajnlieutenant Krieger til paa Intendanturens
Vegne at forestaa denne Del af Transportvæsenet, uden derved
at tænke sig, at Kommandoen over Marinens Transportfartøjer
skulde blive ham overdraget, og da tilmed denne Ansættelse
kun havde en midlertidig Karakter, vilde der intet være foregrebet med Hensyn til Transportvæsenets Ordning under en
forestaaende Krig. Endelig udtalte Krigsministeriet, at Intendanturens Befuldmægtigede havde Ordre til at henvende sig til
Chefen for Marinens Transportvæsen ved Rekvisitioner paa Skibe,
og kun i Tilfælde af at denne ikke var istand til at fyldestgjøre
Forlangendet, selv sørge for de nødvendige Transportmidler.

Troppetransporter.

Ved denne Ordning var der imidlertid kun tildels opnaaet
Enighed imellem de to militære Ministerier.
Marineministeriet havde nemlig anmodet om, at de Højstbefalende for de Troppeafdelinger, der skulde transporteres,
maatte blive beordrede til ved Ankomsten til Korsør at henvende
sig til Orlogskapitajn Raffenberg og henviste atter til, at Forholdet
havde været ordnet paa tilsvarende Maade under forrige Krig,
hvorimod Krigsministeriet paa sin Side fandt, at en saadan
direkte Henvendelse ikke var hensigtssvarende og derfor holdt
paa, at Kapitajnlieutenant Krieger skulde modtage de omtalte
Henvendelser som Intendanturens Befuldmægtigede og saaledes
danne et Mellemled imellem de Højstbefalende for Troppeafdelingerne og Chefen for Marinens Transportvæsen.
Da Marineministeriet ikke mente at kunne gaa ind paa dette,
rettedes under 8de December I 863 en fornyet Henvendelse til
Krigsministeriet, hvori man med større Styrke fremhævede de
Ulemper, som en saadan Deling af Transportvæsenets Bestyrelse
formentlig vilde føre med sig. Man fremsatte som sin Anskuelse,
at der meget let kunde opstaa Rivninger imellem de Paagjældende,
at Ordningen endvidere maatte medføre en tidspildende Forsinkelse og større Bekostninger og fandt sig derfor foranlediget
til at fralægge sig alt Ansvar for de Følger, som mulig kunde
blive Resultatet af denne Deling i Bestyrelsen.
Krigsministeriet gav herefter vel i Princippet efter for de
fremsatte Fordringer, men det lykkedes dog ikke under de to
Autoriteters Virksomhed i Korsør at komme til Aftale om en
Forretningsgang, der ganske tilfredsstillede begge de i Sagen
interesserede Parter.
Imidlertid vedblev Troppetransporterne at gaa for sig i
December Maaned, med Korsør som Udgangspunkt.
Krigsministeriet havde vel haft til Hensigt, at lade en større Transport
paa c. 5000 Mand afgaa direkte fra Kjøbenhavn til den slesvigske
Kyst henimod Maanedens Midte, men Marineministeriet havde
erklæret sig ude af Stand til at udføre Overfarten ved egne
Midler, da de større Orlogsmænd endnu til den Tid ikke vilde
være saa vidt organiserede, at man turde paatage sig Ansvaret
for en saadan Overfyldning af Skibene med Mandskab paa en
Aarstid som denne. Ministeriet tilraadede endvidere af denne
Grund at opgive Tanken om en direkte Transport søværts fra
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Kjøbenhavn af saa store Menneskemasser og anbefalede for
Fremtiden, at lade alle Transporter foregaa med Korsør som
Udgangspunkt.
Til at udføre denne Tjeneste havdes til Raadighed paa dette
Sted i December Maaned Hjuldampskibene »Hekla«, ,Gejsere
og »Hertha«, samt 3 Skruekanonbaade og 12 Transportfartøjer.
Af disse Skibe havde »Hekla« (Kapitajnlieutenant C. A. Obelitz)
hejst Kommandoen den 7de December, og Dagen forud de 3
Kanonbaade »Krieger« (Lieutenant L. Braag), »Marstrand«
(Lieutenant G. J. G Mac-Dougall) og >Willemoes« (Lieutenant
S. A. Bille). Endvidere tilkaldtes senere hen paa Maaneden
Skonnerterne »Absalon« og »Esbern Snare« fra deres Station
ved Kiel, efter Anmodning fra Armeens Intendantur, for at
assistere ved de betydelige Transporter af Infanteri, som efter
Bestemmelsen skulde tage deres Begyndelse den 23de December.
Som tidligere nævnt, maatte Marinen søge at faa sine egne
Transportmidler forøgede ad privat Vej.
Man havde i den
Anledning forhandlet med Generalpostdirektøren om Assistance
fra Postvæsenets Side og opnaaet Bemyndigelse til at Oriogskapitaj n Raffenberg i fornødent Fald kunde rekvirere et Postskib
til Hjælp, og navnlig til Transport af Heste imellem Korsør og
Nyborg. Enkelte af Postvæsenets Skibe vare ogsaa til Raadighed
i kortere Tidsrum, men nogen varig Hjælp turde man dog ikke
gjøre Regning paa fra denne Kant, idet Generalpostdirektørens
Tilsagn om Assistance var givet med det Forbehold, at en
regelmæssig og uafbrudt Vedligeholdelse af Postforbindelsen
maatte tillade den.
Hvad Fragtningen af private Skibe angaar, navnlig bestemte
til Forsendelse af materielle Krigsfornødenheder, frembød denne
nogen Vanskelighed, dels fordi Krigsbestyrelsen ingen Ret
havde til, imod Ejerens Ønske, at tage de forhaandenværende
Skibe i Fragt, dels fordi Fragterne paa Grund af Aarstiden af
økonomiske Hensyn afsluttedes med kort Opsigelsesfrist, noget,
som fremmede Skibsejere som Regel ikke vilde gaa ind paa.
Man var som Følge heraf henvist til indenlandske Rhederier,
som baade benyttede Lejligheden til at sætte Priserne højt, og
ligeledes efter Forgodtbefindende igjen tog Skibene ud af Transportvæsenets Tjeneste.
Foruden et betydeligt Antal Sejlskibe var i sidste Halvdel
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af December Maaned lejet 5 private Dampskibe, et Antal, som
i Januar Maaned næste Aar steg til IO.
Samtidigt med de ovenfor omtalte Udrustninger i TransportØjemed havde Marineministeriet endvidere foretaget Skridt til
at fortsætte med Flaadens Krigsberedskab. Sidst i November
Maaned paabegyndtes Ekviperingen af 4 Skibe, nemlig Skruefregatterne »Sjælland « (Orlogskapitajn F. Paludan) og , Niels
Juel« (Orlogskapitajn 0. H. Liitken), samt Skruekorvetterne
»Hej mdal « (Kapitajnlieutenant S. Lund) og • Thore (Kapitajnlieutenant A. R. Hedemann), og under 3ote November meddeltes
det de 4 Skibschefer, at Ekviperingen skulde paaskyndes saa
meget som muligt og Skibene lægge ud, saasnart der fra Hvervingen var afgivet saa meget Mandskab, at det kunde anses
forsvarligt.
Grunden til disse Forholdsregler var de Meddelelser om
Preussens begyndende Krigsforberedelser tilsøs, som netop i de
Dage indløb til Marineministeriet.
Man havde fra paalidelig
Kilde Underretning om at de to preussiske Korvetter, »Vineta«
og »Nymphe«, laa udrustede i Danzig, klare til at gaa tilsøs.
Saalænge Søen var aaben, kunde disse Skibe og ligeledes de i
Danzig og Stettin værende Kanonbaade løbe ud og forstyrre
Skibsfarten i vore Farvande, og Ministeriet ansaa det derfor
nødvendigt, som Modvægt at træffe Forberedelser til at danske
Orlogsmænd kunde begynde at vise sig i Søen.
Da der paa det ordinære Budget ikke fandtes Penge til at
lønne det indkaldte Mandskab og til i det Hele at møde de med
Udrustningernes Fuldførelse, Proviantering m. m. forbundne
Udgifter, henvendte Marineministeren sig under 21de November
til Konsejlspræsidenten med en Anmodning om at foretage
Skridt til at udvirke de fornødne Pengemidler anvist, og
motiverede heri paa samme Tid Nødvendigheden af sine Foranstaltninger.
»Naar Søen er aaben for dem«, skriver den daværende
Marineminister, Kontre-Admiral Steen Andersen Bille, om de
preussiske Skibe, »saa er den det ogsaa for os, og jeg maa
»anse det for absolut nødvendigt, at vi forberede os paa at møde
»dem med passende Modstand« . . . . .
»Gjennemtrængt af den Overbevisning, at jeg som Marine•
»minister under de nærværende Forhold, saaledes som de erc
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»mig bekjendte, ikke vil kunne forsvare at undlade de oven»nævnte Forholdsregler, har jeg givet Ordre til at gaa frem paa
»denne Vej, saavidt som min Virksomhed formaar.«
De to Skruekorvetter hejste Kommandoen den 5te December,
og under 8de s. M. fik den ældste af Skibscheferne, Kapitajnlieutenant S. Lund, Ordre til efter Inspektionen, og efter at
»Thor« havde underlagt sig ham, at afgaa Sønder paa med
begge Korvetter og paa Højden af Møen aabne den medgivne
forseglede Ordre.
Som Følge heraf afgik Kapitajnlieutenant Lund efter Inspektionen Sønder paa, og da han den I rte December Kl. 5 om
Eftermiddagen var tværs af høje Møen, aabnedes Ministeriets
Skrivelse, der beordrede de to Korvetter til at søge SvinemiindeBugten og holde det krydsende her i Sigte af Land, fra Daggry
og indtil efter Solnedgang.
Hensigten med dette Ophold af en Dag udfor Svinemunde
var dels at vise, at der var danske Orlogsmænd i Søen, og dels
ved muligt at indhente Kundskab fra udgaaende Skibe, at skaffe
Oplysning om hvilken Styrke af preussiske Krigsskibe, der
fandtes paa denne Station. For Skibenes Optræden paa denne
Rekognosceringstur under den preussiske Kyst gav Ministeriet
i sin forseglede Ordre følgende nærmere Instruktion:
»Korvetterne skulle holde sig mindst 1 Mil fra Land og i
»det Hele undgaa alt, hvad der kan ligne Provokation; det er
»saaledes unødvendigt at tone Flag, med mindre dette sker for
»Korvetterne fra andre Skibe.
Hvis preussiske Orlogsmænd
»skulde komme ud eller møde Korvetterne, vil Hr. Kapitajn»lieutenanten i Deres Pligt som Orlogsmand have den bedste
»Rettesnor for Deres Konduite, og skal Ministeriet til Oplysning
» meddele Dem, at Danmark vel ikke har Krig med Preussen,
»men at Forholdene ere truende.«
Den 12te December ved Daggry vare , Hejmdalc og» Thore
udfor Swinemiinde, i en god Mils Afstand fra Land. Strax efter
Ankomsten stod en Lodsdamper ud fra Havnen og løb langs
Siden af de danske Skibe med preussisk Flag til:
, Vi tonede Flag for dette« - skriver Kapitajnlieutenant
Lund i sin Rapport til Ministeriet »men Flaget var næppe
»halet for, før den halede sit Flag ned, hejste Lodsflag, forlod
»os og søgte Swinemiinde Havn. Senere paa Dagen kom sample
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»Dampbaad igjen ud til os, løb begge Korvetter rundt, uden at
»tone Flag og gik derpaa i Havn. Ombord i Dampbaaden saa
»vi tydeligt en Person, iført blaa Frakke med Ankerknapper og
»Kaskjet med Guldtresse, og som med stor Opmærksomhed
»iagttog Skibene.«
»Hejmdal« og »Thor« holdt krydsende hele Dagen paa
Bugten. Inde i Swinemiinde Havn kunde man se Toppene af
flere Skibe, men paa Grund af Afstanden var det umuligt at afgjøre, om der fandtes Orlogsmænd imellem dem .
Nogen
nærmere Underretning herom lykkedes det ikke at skaffe, da
der ingen Sejlere viste sig paa Bugten, og Korvetterne satte
derfor ved Solnedgang Kursen ud fra Land for at forlade
Stationen. Vinden friskede om Aftenen betydeligt og gik i Løbet
af Natten over til Storm fra NNV-NNO, med svært Hav
sættende ind. Skibene arbejdede sig med Besvær op imod den
stive Kuling og haarde Sø ; forskjellige smaa Uheld i Maskinen
og Fyrbødernes Mangel paa Øvelse gjorde, at der flere Gange
maatte stoppes og sættes Sejl. Da det under disse Omstændigheder ikke lykkedes at komme Arkona-Fyret foroven, og Skibene
blev satte mere ind imod Land, lagdes Korvetterne NO over
for Damp og Sejl for at komme tilsøs fri af Kysten. Da Vej ret
den næ:.te Morgen havde bedaget sig, vendte Skibene igjen
vester over og ankrede den 14de om Formiddagen ved K orsør,
hvor de stillede sig til Raadighed for Chefen for Transportvæsenet.
Det havde oprindelig været Ministeriets Hensigt efter R ekognosceringen af Swinemi.inde-Bugten at lade »Thor , afgaa til
Korsør til Troppetransport, og lade , Hejmdal « indtage en
Observationspost i Farvandet imellem Gjedser, F chmern og
Langeland . Korvetten skulde fra denne Station holde Øje med
den preussiske Marines Foretagender, og hvis preussiske Orlogsmænd viste sig indenfor Linien imellem Gjedser-Fehmern, havde
Chefen Ordre til at holde dem i Sigte og følge deres Bevægelser,
samt benytte den først mulige Lejlighed til pr. Telegraf at indberette til Ministeriet, hvad der var passeret.
Denne Bestemmelse var imidlertid bleven modificeret til at
»Hejmdal«, efter at have assisteret ved Troppetransporten fra
Korsør, skulde tage Station paa Nyborg Fjord, medens >Thor «
detacheredes til Kiel og under Opholdet her underlagdes den
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kommanderende General.
I Tilfælde af at der i Kiel eller
Nyborg erfaredes noget om, at preussiske Orlogsmænd vare
blevne sete indenfor den tidligere nævnte Farvandslinie, skulde
Korvetterne strax forlade deres Station og søge ud mellem
Gjedser, Fehmern og Langeland, ligesom det ogsaa, i Lighed
med hvad der tidligere var sket for »Absalon« og »Esbern
Snare«s Vedkommende, paalagdes Chefen for »Thor« at iagttage
den fornødne Forsigtighed, for ikke at blive indefrossen i Kiel,
og i Tilfælde af alvorlig Frost forlade Bugten og søge op
til Als.
Korvetterne forblev paa deres Station til henimod Aarets
Slutning. »Hejmdal« begav sig til Kjøbenhavn, og »Thor«, som
havde Ordre til at forlade Kieler-Bugt samtidigt med at de
danske Tropper rykkede ud af Byen, modtog den 28de December
Armaturen fra 14de Regiment, som man ikke var istand til paa
anden Maade at faa bragt i Sikkerhed (ca. 400 Geværer, Tornystre, Kapper osv.), og afgik til Als for at aflevere disse Sager
ved det militære Depot i Sønderborg.
Krigsudrustningerne afsluttedes for dette Aars Vedkommende
med Kommandoens Hejsning ombord i Fregatterne »Sjælland«
og »Niels Juel«, den 16de December, som begge bleve liggende
paa Kjøbenhavns Rhed for at organisere sig.
Ministeriet traf imidlertid Forberedelser til med kort Varsel
at kunne lade flere af Flaadens Skibe træde i Virksomhed, ved
at lade Værftet ved Midten af Maaneden begynde Ekviperingen
af forskjellige Skibe (»Skjold«, »Jylland « og »Dagmar«), saa at
de kunde være klare som oplagte i Krigstid, samt endvidere ved
at give Ordre til at Ekviperings-, Reparations- og OmbygningsArbejderne paa Værftet ogsaa skulde fortsættes i den ellers
reglementerede Fritid fra 24de December - 2den Januar.
For endelig om fornødent ogsaa fuldt ud at kunne disponere
over Personellet, tilbagekaldtes under 24de December de Officerer,
som vare i Postvæsenets Tjeneste, ligesom der ogsaa fra Ministeriet udgik Meddelelse, saavel til den Kgl. militære Højskole,
som til Generaldirektoratet for Toldvæsenet om at de Officerer,
som for Tiden gjennemgik Højskolen, eller vare ansatte som
Næstkommanderende ved den østlige Afdeling af Monarkiets
Krydstoldvæsen og ved Krydstoldvæsenet paa Vestkysten, kunde
ventes med kort Varsel at blive kaldt til aktiv Tjeneste.

Bevillinger til Marinen i Krigsøjemed.

Som ovenfor nævnt, fandtes der paa Marinens Normalbudget
ikke Penge til Afholdelse af de med Krigsudrustningerne forbundne
Udgifter, og Marineministeren havde derfor henvendt sig med
Anmodning til Konsejlspræsidenten om at foretage Skridt for
at faa de nødvendige Midler anvist. En Lov af 21de December
1863, om Bevilling af overordentlige Udgifter vedkommende
Land- og Søværnet, bevilligede i dette Øjemed en samlet Sum
af 5 Millioner Rigsdaler, der forelobig skulde udredes af de
Monarkiet tilhørende Fonds. Af dette Beløb stilledes 1,795,000
Rdl. til Marinens Raadighed, hvoraf dog kun en mindre Del,
nemlig 310,000 Rdl., paaregnedes anvendt til egentlige Udrustninger, medens de resterende 1,485,000 Rdl. vare særlig bestemte
til Kjøb af en i Skotland under Bygning værende Pandserfregat,
som man af Hensyn til Krigsudsigterne ønskede at erhverve for
Flaaden, blandt andet ogsaa for at hindre, at Tydskland kom i
Besiddelse af dette Skib.
Dagen efter bragte to nye Bevillingslove atter betydelige
Summer til Disposition for Marinen. Den ene af disse, nemlig
Loven om overordentligt Tillæg til det foreløbige Normalbudget,
bevilligede for Finantsperioden 1862-64 Marineministeriet en
Sum af ialt 1,105,594 Rdl. 48 Sk., nemlig til:
Udrustninger. . . . . . . . . . . . . . . . .
275,415 Rdl. » Sk.
Extraordinære Udgifter:
Bepandsret Søforsvar. . . . . . . .
747,555
» 5 Jærntroppetransportfartøjer . . .
82,6""24.
48
lait.
1,105,594 Rdi. 48 Sk.
og den anden, ligeledes en Tillægsbevillings-Lov, men gjældcnck
for Finantsperioden 1864- 66, bevilligede samme Ministerium ialt
646,042 Rdl. 36 Sk., af hvilket Beløb skulde anvendes til :
Udrustninger. . . . . . . . . . . . .
202,075 Rdl. 88 Sk.
Extraordinære Udgifter . . . . . . . .
186,888 72 hvilke Summer dog af Hensyn til de truende Krigsudsigter overførtes paa Finantsperioden 1862- 64.
Hvad den under extraordinære Udgifter til bepandsret Søforsvar opførte Bevilling angaar, var det Ministeriets Hensigt at
søge at forøge Flaaden med et Pandserskib omtrent af samme
Størrelse og Styrke som > Rolf Krake«. Man havde ogsaa i den
Anledning i December Maaned henvendt sig til Firmaet Baum-
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garten & Burmeister i Kjøbenhavn og begjæret hurtigst mulig
et Overslag til Bygningen af et flydende Batteri, med 2 Skruer
og indtil 12 Fods Dybgaaende, med drejende Taarne eller fast
Kassemat, ca. 150 Mands Besætning og med en Hurtighed af
mindst I I Mil, men det lykkedes dog ikke at faa Planen bragt
til Udførelse.
Krigsudsigterne, som Dag for Dag blev stærkere, foranledigede,
at der mod Slutningen af Aaret 1863, saavel fra Teknikere som
fra Lægfolk, indkom en betydelig Mængde Forslag og Projekter
til Regjeringen om undersøiske Fartøjer, Kanoner og forskjellige
andre Krigsmaskiner. Blandt de gjorte Tilbud fandtes maaske
enkelte af Værdi, men Størstedelen vare dog af en saadan Beskaffenhed, at det paa Forhaand kunde antages, at de i Praxis
vilde være uden nogensomhelst Betydning.
' Fra Firmaet L. M. Annan i Bordeaux indkom der saaledes,
gjennem dets Repræsentant i Paris, i December Maaned et Tilbud
om at levere et Pandserskib, som for Øjeblikket var under
Bygning i Bordeaux og som kunde være færdigt til Aflevering
i den sidste Halvdel af Maj Maaned 1864.
Prisen skulde,
iberegnet Artilleri, være 2,400,000 Frcs., og Skibet afleveres i
Kjøbenhavn, imod at Udgifterne paa Rejsen til Kul, Besætning
osv. skulde afholdes af den danske Regjering.
Mr. Blake i London tilbød dernæst Ministeriet at sende en
9inch
1 1 Tons riflet Staalkanon til Prøve.
Prisen vilde blive
2250 Lstl. pr. Stk.
For Forsøgskanonen skulde der derimod
ikke betales noget, med mindre man beholdt den, og hvis den
under Forsøgene skulde lide nogen Skade, var Fabrikanten villig
til at bære Tabet.
Endvi"dere kom der fra Firmaet :John Brown & Co. (Atlas
Steel-, Spring- & Iran Works i Sheffield) Tilbud om at levere
Støbestaals Kanonblokke i alle Størrelser, til en Pris af 40 sh.
pr. Centner for Blokke under 20 Ctn. Vægt, og 100 sh. for
Blokke anvendelige til Kanoner af største Kaliber.
Ministeriet fandt imidlertid, at Øjeblikket ikke egnede sig
til at begynde paa Forhandlinger om Leverancer fra disse
Firmaer og modtog derfor intet af Tilbudene, ligesom man
ogsaa afslog at indlade sig paa noget af de i det følgende omtalte Projekter, hvis Udførelse i Praxis maatte antages vilde
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støde paa altfor store Vanskeligheder, og af hvilke derfor kun
ganske enkelte underkastedes en prøvende Undersøgelse.
Fra Ole Hansen i Helsingør indsendtes saaledes Model og
en Beskrivelse af en Dykkerbaad, og Planen til et lignende
Fartøj, en undersøisk Baad, forsynet med 2 Undervands-Kanoner,
modtoges til Bedømmelse fra Opfinderne, Maler Dahl og Uhrmager Petersen i Korsør.
Begge disse Projekter overgaves
Konstruktions- og Reglerings-Kommissionen til Undersøgelse, som
imidlertid i sin Betænkning udtalte, at de nævnte Opfindelser
vare praktisk uanvendelige
Fra Papt'tj'abrikaut H J. Z·iegler, Ejer af en Papirmolle
ved Haderslev, modtog Ministeriet nogle Plader, tilvirkede af
Papirmasse, og som Opfinderen antog skulde være istand til at
erstatte J ærn ved Pandsring af Træskibe. Pladerne bleve prøvede
paa Amager af Kommissionen til Bedømmelse af de Whitworthske
Kanoner, hvor Skydning fandt Sted imod to Papirsplader i
Fabrikantens Overværelse, men Resultatet var ikke tilfredsstillende, og Kommissionen mente i sin Indberetning om
de afholdte Prøver ikke at kunne tilraade yderligere Forsøg.
Hr. Potier i Paris sendte i November Maaned Marineministeren følgende Forslag:
Deres Excellence I
»Jeg er Opfinder af et Ødelæggelses-Midde!, som hurtigt
,som Lynet kan tilintetgjøre ethvert Pandserskib, hvad Tykkelse
,end dets Plader har.
»Jeg tilbyder at sælge Hs. Maj. Kongen af Danmark Ene»retten til min Opfindelse for en Sum af 2½ Million Francs. Jeg
»behøver ikke nærmere at udvikle den umaadelige Overlegenhed,
»som Ejeren af mit Ødelæggelses-Middel vil være i Besiddelse
»af, for De maa vide, at mit Skib med Lethed i Løbet af en
»Dag vil kunne ødelægge IO- I 2 Pandserskibe, uden selv at
»løbe Fare for at blive tilintetgjort af noget hidtil existerende
»Skib.
,Jeg beder Deres Excellence meddele mit Forslag til Hs.
, Maj . Kongen af Danmark og sende mig et Svar meget hurtigt.«
Deres meget ærbødige Tjener
Potier.
Paris, den Iste November 1863.

Fra Hr. Alexander Harvy, amerikansk Ingeniør, modtoges
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gj ennem Krigsministeret et fra Hamborg dateret Tilbud om at
levere et undersøisk Skib, der vilde kunne anvendes til Ødelæggelse af Fjendens Skibe og til at bortrydde mulige Forhindringer udfor fjendtlige Havne. Nogen nærmere Beskrivelse af
Fartøjet fulgte ikke med Forslaget, men Opfinderen skrev i
Begyndelsen af sit Brev:
,Jeg beundrer Heltemodet hos to Millioner tapre Mænd,
»som gaar til Kamp for deres Rettigheder imod 50 Millioner,
11 og
det er opfyldt af denne Beundring at jeg sender mit
, Forslag.«
For at afstaa sin Opfindelse til den danske Regjering forlangte Hr. Harvy 500 Dollars paa Haanden, 9500 Dollars efter
Skibets første Prøvefart, 100 Dollars om Maaneden saalænge han
var i Regjeringens Tjeneste, samt betingede sig endvidere, at
alle rede Penge, som maatte findes ombord i Skibe, som ødelagdes ved Hjælp af hans Opfindelse, skulde fordeles ligeligt
imellem Opfinderen og Besætningen ombord i hans Skib.
»Hvis man ikke tager imod mit Tilbud« -· skriver Hr.
Harvy til Slutning »tvinges jeg til at tilbyde min Tjeneste
, til den preussiske Regjering eller til tydske Kjøbmænds private
, Spekulation, hvis Handelsforbindelser ville blive ødelagte ved
» en Blokade.
For sælge maa jeg og sælge vil jeg, ligegyldigt
»til hvem, og Ansvaret vil da falde paa Deres Skuldre.«
Fra Urtekræmmer D. F. Metzlaff af K:føbenlzavn modtog
Ministeriet endelig to Opfindelser, hvoraf den ene, som Opfinderen
benævnede » Gmnmielastigums-Lrekplastre«, var bestemt til at
stoppe Grundskud, og den anden, »Ild-Sprøjten«, skulde anvendes
baade som Angrebs- og Forsvarsvaaben.
Hvad dette sidste
Apparat angaar, havde Opfinderen tænkt sig i Bunden af Skibet
anbragt en stor Jærnkasse, fyldt med IO Tdr. Petroleum. Herfra
skulde udgaa et System af Rør indvendig op langs Skibssiden
til Rælingen, hvor Rørene endte i Straalerør. Ved Hjælp af
Brandsprøjter skulde Petroleum'en fra Beholderen drives ud i
Rørene, og naar et fjendtligt Skib kom nær nok, skulde
Sprøjterne sættes i Gang, og Skibet oversprøjtes med Petroleum.
Endelig skulde der kastes brændende Sager derover for at
antænde Petroleum'en, og paa denne Maade ødelægge det
fjendtlige Skib.
Aaret 1863 endte med en Ministerkrise, idet Ministeriet Hall
4

I
50

Ministerskifte.

i de sidste Dage af December Maaned trak sig tilbage. Hall
mente, at hans Tilbagetræden vilde gavne nye Underhandlinger
med Tydskland, og Ministerkrisen endte den 28de December,
idet Kultusminister Monrad paatog sig at danne et nyt Kabinet,
efterat Kongen først forgjæves havde henvendt sig herom saavel
til Bluhme som til Andræ.
I det nye Ministerium, hvorover Listen offentliggjordes den
31te December, beholdt den daværende Krigsminister, Oberst
Lundby, sin Portefeuille, hvorimod Marineministeriet overtoges
af Orlogskapitajn Otto Hans Li.itken, der for Øjeblikket var
under Udkommando som Chef for Fregatten »Niels Juel«.
Den nye Minister overtog sine Forretninger Nytaarsdag
1864 og afløstes som Skibschef af Orlogskapitajn J. L. Gottlieb.
Samtidigt overgik Kommandoen af Søofficerskorpset fra den
fungerende Chef, Orlogskapitajn Fæster, til den afgaaede Marineminister, Kontre-Admiral Steen Bille; Ledelsen af Orlogsværftet
overtoges af karakteriseret Kontre-Admiral M. B. Bøcher, og
endelig skiftede Pandserskonnerten »Absalon« Chef, idet Kapitajnlieutenant 0. A. K. vVilde under I rte Januar beordredes til at
overtage Kommandoen af Skibet i Kapitajnlieutenant C. W.
Schønheyders Sted, hvilken sidste kaldtes til Kjøbenhavn for at
forrette Tjeneste som Adjutant hos Ministeren og forøvrigt være
til Assistance efter nærmere Anvisning.
I Januar Maaned fortsattes Krigsudrustningerne og de øvrige
Arbejder paa Værftet, i1vilke dog hæmmedes noget paa Grund
af den strænge Vinter. Skruekanonbaaden »Buh!« (Lieutenant
P. H. Braem) hejste Kommando den 14de Januar for at anvendes
i Troppetransport, og Skruefregatten »Jylland , (Orlogskapitajn
P. C. Holm) den 22de Januar, hvilken sidste foreløbig blev
liggende paa Kjøbenhavns Rhed for at organic;ere sig. Af de
tidligere udrustede Skibe anvendtes de mindre hovedsagelig til
Troppetransport, og paa Nyborg Fjord tog Fregatten »Sjælland«
og Korvetten » Thor « Station i Begyndelsen af Maaneden til
Afløsning af Korvetten ,Hejmdal «, der var bleven kaldt til
Kjøbenhavn.
Enkelte af Flaadens Skibe havde dernæst særlige Hverv at
varetage, som stod i Forbindelse med Hærens forestaaende
Operationer under en udbrydende Krig.
Overkommandoen havde saaledes gjennem Krigsministeriet
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anmodet om, at en Kanonbaad maatte blive beordret til Slien
for at assistere med at holde Renden i Isen aaben, samt i paakommende Tilfælde deltage i Sliens Forsvar. Da Marineministeriet
imidlertid mente, at en Kanonbaad, stationeret paa det Indre af
Slien, i Tilfælde af et Angreb vilde blive udsat for altfor stor
Risiko i Forhold til den Nytte, der vilde kunne ventes af den
ved Forsvaret, indskrænkede man sig til at beordre Kanonbaaden
»Willemoes« til at afgaa til Slien og stille sig til Overkommandoens Disposition for at assistere med at holde Farvandet aabent,
men med Befaling til i paakommende Tilfælde at trække sig
tilbage saa tidlig, at Fartøjets Sikkerhed ikke udsattes. Derimod skulde den da ved Sliens Munding søge at yde Armeen
al mulig Assistance.
»Willemoes«, der tidligere paa Maaneden havde været nogle
ganske faa Dage paa Slien, afgaves i den sidste Halvdel af
Januar Maaned til Raadighed for Sliforsvaret og underlagdes
Iste Arme-Division. Da Kanonbaaden kort efter sin Ankomst
kom paa Grund Vest for Arnæs, derefter led Skade ved et
Sammenstød med Dampskibet »Ossian« og i det Hele ikke
egnede sig til med Held at kunne bruges til at. holde Farvandet
aabent imellem Slimi.inde og Mysunde, blev den kun ganske kort
Tid anvendt til denne Tjeneste og stationeredes efter at have
repareret i Arnæs fra rste Februar ved Slimi.inde.
Muligheden af en Retræte fra Dannevirkestillingen• foranledigede Ministeriet til at forberede sig paa, at Armeens yderste
venstre Fløj ved en Tilbagegang kunde blive tvunget til at søge
ned til Kysten og i saa Tilfælde vilde faa Brug for Transportmidler for at blive sat over til Nybbøl Herred eller til Als.
Skruekorvetten » Thor« og Pandserskonnerten »Esbern Snare«,
som begge ved Maanedens Slutning vare blevne detacherede til
Eckernførde Fjord for at assistere Armeens venstre Fløj, og
som havde Ordre til at forlade Fjorden og afgaa til Sønderborg,
naar de danske Tropper bleve tvungne nordpaa, bort fra
Eckernførde og denne Bys nærmeste Omegn, erholdt derfor
Instruktion om at være til Raadighed, hvis der under et
Tilbagetog skulde blive Tale om Udskibning af Tropper paa
Kysten. De nævnte Krigsskibe skulde i saa Tilfælde dække
Indskibningen af Tropperne, til hvis Overførelse havdes Kanonbaaden »Willemoes«, samt to Kanonbaade og tre Transportbaade,
4•
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som vare stationerede ved Sønderborg og som med kort Varsel
vilde kunne være tilstede paa Kysten imellem Habernæs og
Holdnæs.
Disse Dispositioner meddeltes under 3ote Januar til Orlogskapitajn F. Frølich, der ifølge Anmodning fra Krigsministeriet
var bleven kommanderet til Tjeneste i den aktive Armees Hovedkvarter, for at være til Assistance for Overkommandoen i
Spørgsmaal, der angik Hæren og Flaaden i Forening.
Foruden hvad tidligere er nævnt, havde Overkommandoen
gjennem Krigsministeriet anmodet om maritim Hjælp paa Vestkysten.
For at kunne beherske Ejderens Udløb og forhindre en
fjendtlig Styrke i at bemægtige sig Ejderstedt ønskede man en
Kanonbaads-Flotille der i Farvandet, men Marineministeriet saa
sig ikke i Stand til at opfylde Begjæringen, da den strænge
Aarstid for Øjeblikket lagde altfor store Hindringer i Vejen
saavel for Oversendelsen af en saadan Eskadre, som for dens
Navigering paa selve Stedet. Ligeledes saa man sig nødsaget
til at maatte afslaa en Anmodning fra Overkommandoen om at
erholde et Matroskorps til Tjeneste paa Ejderen og Slien.
Ministeriet henviste her til, at der i Øjeblikket ikke var de
fornødne Kræfter tilstede til Afgivelsen af et saadant Korps,
men stillede i Udsigt, at der sener;e hen paa Aaret vilde
blive sendt en Kanonbaads-Eskadre til Vestkysten af Slesvig,
og at en Del af dens Besætning da vilde kunne afgives til
Kystbevogtning. Som tidligere omtalt, fandtes der dog paa
Fanø et lille Materiel af 8 Kanonjoller, som havde været oplagte
her siden Udrustningen i 1861. Vinterens Strænghed forbød vel
deres Anvendelse for Øjeblikket, men for at sikre Materiellet
mod et muligt fjendtligt Angreb beordredes Lieutenant P. I. C.
Holbøll, der gjorde Tjeneste som Næstkommanderende ved
Krydstoldvæsenets vestlige Afdeling, under 19de Januar til strax
at afrejse til Fanø med en ham underlagt Kommando af 40
Mand, for at træffe de fornødne Foranstaltninger.
Disse skulde efter Ministeriets Anvisning indskrænke sig til
en Sikring af det Løb, som nordfra førte ind til det Sted, hvor
Kanonjollerne vare landsatte, og her opførtes en lilleJordskandse,
hvor 6 af Jollernes Piecer sattes i Batteri.
Yderligere Foranstaltninger foretoges endnu ikke paa denne
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Kant af Landet, naar undtages, at Dampbaadene »Hammer« og
»Augusta « paa Foranledning af Kapitajnlieutenant 0. C. Hammer,
der var Krydstold- samt Fyr- og Vagerinspektør paa Vestkysten,
beordredes overførte fra Husum Havn, hvor de Iaa indefrosne,
til Vyk, saasnart Isen tillod det, for ikke ved en mulig Opgivelse
af Dannevirkestillingen at falde i Hænderne paa Fjenden, ligesom
ogsaa alle Lodser bleve fjernede fra Tønning ved Foranstaltning
af det slesvigske Ministerium.
Krigen maatte i Januar Maaned anses for saa nær forestaaende, at Ministeriet mente Øjeblikket kommet til at forberede
Opbringelsen af fjendtlige Handelsskibe, hvor dette Iod sig gjøre
udenfor de danske Farvande og Østersøen. Marineministeriet
foranledigede derfor, at Skrueskonnerten >Fylla«, der var paa
Togt i Vestindien og saaledes underlagt Guvernementet for de
danske Besiddelser, gjennem Finantsministeriet modtog de fornødne Forholdsordrer og Instruktioner i saa Henseende, og
samtidigt belavede man sig paa at lade en Fregat afgaa til
Plymouth, for saaledes ved Krigens Udbrud strax at have en
Orlogsmand paa rede Haand, der kunde opbringe fjendtlige
Skibe i Opgangen til Kanalen.
Skruefregatten »Niels Juel «, der Iaa i Sundet ved Vedbæk
for at organisere sig, fik i den Anledning Ordre til at afsejle
til den engelske Kanal, men da Ministeriet forinden Skibets
Afgang modtog Meddelelse om, at en Eskadre af tre preussiske
Smaaskibe, der havde været paa Togt i Middelhavet, vare
paa Hjemvejen til Østersøen og ifølge et Rygte, - der forøvrigt viste sig at være fejlagtigt, - endog skulde være sete
under den norske Kyst, blev Fregattens Sejlordre under 26de
Januar foreløbig sat ud af Kraft.
,Niels Juel« afsejlede en af de sidste Dage i Maaneden til
Skagerak med Ordre til at holde gaaende under Norge og ved
Overhaling afLodsfartøjer at søge at skaffe Oplysning om, hvor
de preussiske Krigsskibe havde søgt Havn.
Fregatten, der paa Stationen i Skagerak var anbefalet at
iagttage den størst mulige Økonomi med Hensyn til Kulforbruget,
havde Ordre til fra Christianssand at indsende telegrafisk Rapport
om sine Iagttagelser og samme Sted afvente Ministeriets
nærmere Ordre.
Ved Maanedens Udgang, umiddelbart forinden Fjendtlig-
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hedernes Udbrud, havdes IS større og mindre Skibe under
Kommando, og paa Orlogsværftet var foruden Pandserbatteriet
~Rolf Krake«, et Linieskib, en Fregat og en Korvet under
Ekvipering.
Liste over udrustede Skibe umiddelbart forinden Krigens Udbrud.
Navn.

Chef.

Skruefregatten , Sjælland <
Orlogskapitajn Paludan.
Gottlieb.
>Niels Juel<
>Jylland <
Holm.
Skruekorvetten >Hejmdal <
Kapitajnlieut. Lund.
>Thore
Hedemann.
\Vilde.
Pandserskonnerten • Absalon<
Kraft.
• Esbern Snare <
Skrueskonnerten >Fylla <
Krieger.
Dampskibet •Gej,ser <
Jacobsen.
•Heklac
Obelitz.
,Hertha <
Lieutenant Christiansen.
Braag.
Skruekanonbaaden >Krieger•
Mac-Dougall.
>Marstrand <
• \ Villemoes <
Bille.
Brai!m.
>Buh! <

I

II.

Kommandoen hejst.

16. December 1863.
22. Januar 1864.
5. December 1863.
21.

November 1863,

5. Oktober 1863.
28. No,·ember 1863.
7, December 1863.
22. No,·emher 1863.
6. December 1863.

14. Jnnunr 1864.

Preussiske Krigsforberede/ser tilsos.

Den Styrke, som den preussiske Marine kunde vente at
have til Raadighed i Løbet af Aaret 1864, bestod af følgende
Skibs-Materiel :
4 lukkede Korvetter (gedeckte Korvetten).
4 aabne Korvetter (Glattdeck-Korvetten).
I Pandserskib.
8 Skruekanonbaade af 1ste Klasse.
I 5 Skruekanonbaade af 2den Klasse.
34 Rokanonbaade (Kanonen-Schaluppen).
4 Rokanonjoller.
3 Avisos (Hjuldampskibe).
3 Sejlfregatter.
3 Sejlbrigger.
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Hele dette Materiel vilde dog ikke være disponibelt fra
Aarets Begyndelse. Af de nævnte Skibe vare Pandserskibet,
to Korvetter og to Kanonbaade af 1ste Klasse endnu under
Bygning, og nogle vare fraværende paa Togt i Udlandet, saaledes
at der ved Aarets Begyndelse kun havdes til Disposition 23
Krigsdampskibe, armerede med 117 Kanoner, og 22 Rofartøjer
(Kanonchalupper og Kanonjoller) med ialt 40 Kanoner.
Med
Undtagelse af Korvetterne vare Skibene smaa, og Bevæbningen
bestod af glatte 68 Pd. Bombekanoner, glatte 36 Pd. og 30 Pd.
Kanoner, samt desuden riflet 24 Pd. og 12 Pd. Bagladeskyts.
Af Bagladekanonerne vare de 24 Pd. talrigst repræsenterede,
idet Kanonbaadene af 1ste Klasse hver førte 31 og Kanonbaadene af 2den Klasse hver 2 riflede 24 Pd. Kanoner.
Af dette Flaade Materiel befandt sig i Efteraaret 1863 i
Danzig en Styrke bestaaende af to lukkede Korvetter (,Arcona«
og • Vineta «), en aaben Korvet (»Nymphe«), samt en Aviso
(»Loreley «). I Stralsund laa en Aviso (»Grille«), samtlige hjemme
værende Skruekanonbaade og endvidere hele Kanonchalup- og
Kanonjolle-Materiellet.
En Øvelses-Eskadre, bestaaende af Sejlfregatten »Niobe« og
Sejlbriggerne "Rover« og »Musquito«, krydsede i Nordsøen;
en anden, bestaaende af Avisoen »Preussischer Adler« og de to
Skruekanonbaade af 1ste Klasse iBasilisk« og »Blitz«, befandt
sig i Middelhavet, og endelig var den lukkede Korvet »Gazelle«
paa et Togt i de østasiatiske Farvande.
Marinens Personel bestod paa dette Tidspunkt af:
Søofjicerskorpset, som talte I Admiral, 3 Orlogskapitajner
(Kapitans zur See), 5 Korvetkapitajner (Korvetten-Kapitans), 50
Lieutenanter af 1ste og 2den Klasse, 20 Underlieutenanter
(Fahnrichs zur See) og 40 Kadetter (Volontær-Kadetten). I de
her nævnte Charger foretoges der imidlertid under Krigen en
Forandring, idet det ved Kabinetsordre af 2ode Maj 1864 blev
bestemt, at Benævnelserne Lieutenant zur See I ste og 2den
Klasse, Fahnrich zur See, og Volontar-Kadet for Fremtiden
skulde forandres til henholdsvis Kapitan-Lieutenant, Lieutenant
zur See, Unterlieutenant og Kadet.
Matros-Divisionen, bestaaende af 4 Kompagnier med ialt
1022 Underofficerer og Menige.
Marine-Bataillonen (das See-Bataillon), ialt 22 Officerer og
611 Mand.
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1/IIarine-Artilleri-Kompagnier, ialt 8

Officerer og 304

Mand.
Væifts-DivisionenJ ialt 6o Officerer og 436 Mand.
Skibsdrenge-Divisionen (die Schiffsjungen-Division), med ialt
300 Lærlinge.
Til Personellets Komplettering havdes desuden ReserveOfficerer og værnepligtige Officerer, Skippere, Styrmænd og
Koffardi-Matroser, som dog alle kun tildels vare militært
uddannede. Skipperne og Styrmændene af 1ste Klasse, som
enten fandtes imellem det indkaldte Mandskab, eller som meldte
sig frivillig, samledes i en Afdeling for sig for særlig at
uddannes til Tjeneste ombord i Krigsskibene, hvor det var
Meningen at anvende dem som en Slags Reserveofficerer (HtilfsFahnrichs).
Skjønt Kommandoen af Marinestationen i Østersøen og
den største Del af de for Flaaden bestemte Værksteder,
Magasiner og Anlæg af forskjellig Art befandt sig i Danzig,
bestemte man sig dog til ved Krigens Udbrud at foretage
en Forandring heri og saavidt mulig samle hele Flaadens
Materiel længere vester paa i Farvandet ved Swinemunde og
i Stralsund.
Det Sted, som valgtes til Udrustningsplads, Samlingspunkt
og Operationsbasis for den preussiske Flaade, var Kystafsnittet
imellem de ovenfor nævnte to Havne.
Den valgte Plads havde adskillige Fordele.
Foruden at
ligge Krigsskuepladsen betydelig nærmere, hvad der ved en
eventuel Samvirken under Felttoget mellem Hær og Flaade
vilde kunne faa Betydning, fandtes der ved Swinemunde en
større og sikrere Vanddybde end ved Danzig.
Dernæst havde hele dette Kyst- og Farvands-Afsnit en
særlig Karakter, som gjorde, at det var vanskeligt at blokere og
paa samme Tid egnede sig til Tilflugtssted for Flaaden og til
Udgangspunkt for dens Operationer.
Her laa Øerne Rugen, Usedom og Wollin, og imellem
disse Øer og Fastlandet var der en i alle Tilfælde for mindre
dybtgaaende Skibe sikker Vandforbindelse. Bag selve Rugen
havde Damp- og Rokanonbaadflotillen et sikkert Tilflugtssted,
beskyttet af 2det preussiske Armekorps, og med frit Udløb
saavel Nord paa forbi Dornbusch som imod Syd gjennem
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Farvandet imellem Øerne Riigen og Usedom (GreifswalderBodden). Indenfor sidstnævnte Ø og Wollin, paa Vejen op
imod Stettin, fandtes endvidere et indelukket og temmelig
udstrakt Vandbassin, der gjennem sine to Udløb, Peene ved
Peenemiinde, og Swine ved Swinemiinde, stod i Forbindelse med
Søen. Saavel i Swine som i den østligste Del af det ovenfor
nævnte Vandbassin, - Grosses Haff -, var der tilstrækkelig
Dybde for de største preussiske Korvetter.
Da Udsigterne til Krig begyndte at vise sig i Efteraaret
1863, blev der fra preussisk Side truffet Foranstaltninger til
efterhaanden at samle Marinens Skibe ved Swinemiinde og
Stralsund.
Af Skibene i Danzig fik »Arcona« og ,Nymphe« den 23de
Oktober Ordre til at afgaa til Swinemiinde. »Nymphe« naaede
sit Bestemmelsessted den 25de November, medens »Arcona~ paa
Grund af Beskadigelse paa Maskineriet først senere kunde forlade
Havnen ved Danzig og derfor først indtraf i Swinemiinde Nytaarsdag 1864 sammen med »Loreley« . Denne sidste fortsatte
Dagen efter Rejsen til Stralsund .
Nordsø-Eskadren blev den 16de November telegrafisk hjemkaldt fra Plymouth. Af dens Skibe ankom , Niobe « og »Rover«
til Danzig i Slutningen af November Maaned og dirigeredes
derfra videre til Swinemiinde, medens , Musquito « afgik direkte
fra Nordsøen til denne Havn, hvor den indtraf den 5te
December.
Middelhavs-Eskadren fik den 3die December Hjemkaldelsesordre og indtraf den 4de Maj 1864 til Elbmundingen, medens
Korvetten »Gazelle«, der den 23de Februar 1864 tilbagekaldtes
fra sin Station i Østasien, først naaede hjem efter at Krigen var
forbi.
Den Sde December 1863 beordredes Flaadens Mobilisering.
Samtlige Dampskibe, 18 Kanonchalupper og 4 Kanonjoller skulde
udrustes, og Mandskabet, til hvis Uddannelse Sejlfregatten ,Niobe«
forblev liggende i Swinemiinde som Exercerskib, udtoges dels
af Marine-Reserven og dels blandt de Søværnepligtige af Aldersklasserne fra det 2ode til det 27de Aar.
Samtidigt med
Mobiliseringen toges forskjellige nødvendige Forholdsregler, som
stod i Forbindelse hermed. I Swinemiinde oprettedes saaledes
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et Marine-Lazareth og desuden Beholdninger af Kul, Proviant
og Beklædningsgjenstande til Brug for Flaaden.
I Stralsund var der den 1 7de December bleven oprettet en
Flotille-Kommando, som den 24de s. M. overtoges af Kapifan
zur See Kuhn, og i Swinemiinde førte Korvetkapitajn Hassenstein foreløbig Kommandoen.
Her fandtes i Begyndelsen af
Januar Maaned 1864 følgende Skibe disponible af den preussiske
Flaade:
Korvetterne »Arcona11
og »Nymphe«, Avisoen
»Grille«, Sejlbriggerne »Rover(( og »Musquito«, samt den til
Depot- og Exercerskib indrettede Sejlfregat »Niobe«.
I Stralsund laa Avisoen »Loreley«, bestemt til Kommandofartøj for den i 5 Divisioner inddelte Kanonbaads-Flotille, som
var saaledes sammensat, at 4 Kanonbaade af 1ste Klasse og 14
Kanonbaade af 2den Klasse tilsammen dannede I, II og III
Flotille-Division, medens 18 Kanonchalupper og 4 Kanonjoller
udgjorde IV og V Flotille-Division. Ved Flotille-Kommandoens
Oprettelse i Midten af December Maaned vare omtrent samtlige
dertil hørende Skibe sejlklare. For Dampskibenes Vedkommende
var der dog en følelig Mangel tilstede paa Maskinister, som det
ikke var lykkedes at afhjælpe, uagtet man ved Mobiliseringen
dels fra Hæren havde faaet maskinkyndige Folk til Flaadens
Brug og dels havde sogt at hyre privat Mandskab til denne
Tjeneste paa meget gunstige Betingelser.
De i Swin emi.inde liggende Dampskibe skulde danne en
Eskadre, til Chef for hvilken Kapitan zur See Jachmann var
udset.
Hvad Anvendelsen af Marinen angaar, da havde dens
Øverstbefalende, Admiral Prinds Adalbert af Preussen, allerede
i en Betænkning af 10de December 1863 betegnet det som
Flaadens Opgave under en Krig med Danmark I) at dække
Armeens Flanker, 2) besværliggjøre de1l /}endtlige Blokade, og
3) beskytte Kysterne imod Laudgang.
Af de til samme Tid af Prindsen fremsatte Forslag vedtoges
det at forstærke Flaaden ved at leje private Dampskibe til
Tendere, Bugser-Fartøjer osv., samt at indrette en Flydedok i
Swinemi.inde, hvorimod et Forslag om samme Sted at oprette
et Værft til Bygning og Reparation af Pandserskibe, og ligeledes
et Forslag om Er hverveisen og Udrustningen af transatlantiske
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Dampere, som skulde angribe de danske Kolonier og skade
Danmarks Handel i oversøiske Farvande, begge blev stillede i
Bero. Endelig strandede et Forsøg, som fra preussisk Side
gjordes paa at kjøbe to i Liverpool for den amerikanske
Regjering byggede Pandserskibe derved, at England vægrede sig
ved at hæve den paa Skibene hvilende Embargo.
I et den 23de Januar 1864 forelagt Udkast til de maritime
Stridskræfters Fordeling ved en Krigs Udbrud med Danmark,
som erholdt Hs. Majestæt Kongens Stadfæstelse, bestemtes det,
at Kano nbaads-Flotillen, der stationeredes i Farvandet ved
Stralsund og Rilgen, skuldes deles i to Afdelinger, en opererende
og en stationær Afdeling.
Den første af disse, den opererende Afdeling, bestaaende af
Kommandofartøjet »Loreleyi, og tre Dampkanonbaads-Divisioner
(hver paa 6 Kanonbaade og en Tender), var bestemt til at forhindre
den danske Flaade i at understøtte Hærens Operationer, og endvidere dække den preussisk-østerrigske Hærs Flanker under Fremrykningen. Afdelingens Skibe skulde igjennem Fehmer-Sund søge at
naa den holstenske Kyst, og støttet til de talrige Havne om muligt
holde sig paa Højde med Hæren under dens Bevægelse nord
paa. Den stationære Afdeling skulde overtage Forsvaret af
Dievenow Mundingen, Udløbet af Greifswalder Bodden, samt
Udgangen ved Wittow Posthaus og Barhoft.
Eskadren i Swinemilnde, hvortil endvidere Korvetten
»Vineta« skulde slutte sig, fik den Opgave at binde saa stor
en Styrke af den danske Flaade som muligt, og i Tilfælde af
at en Blokade-Eskadre ankom til Farvandet, søge at hæmme
dens Virksomhed ved at benytte enhver Lejlighed til at gaa
angrebsvis tilværks. Hvis det ikke lykkedes den opererende
Afdeling af Kanonbaads-Flotillen at udføre det den tildelte
Hverv, var det Meningen, at den skulde understøtte SwinemilndeEskadren i dens Optræden imod de danske Blokadeskibe.
Saavel Eskadre-Kommandoen som Flotille-Kommandoen underlagdes hver for sig Marinens Overkommando.
Hvad Forsvaret af de tydske Kyster angaar, var dette
overladt de enkelte Kyststater selv, under Opsyn og Ledelse
af en Kommission, i hvilken Preussen førte Forsædet. Allerede
længere Tid forinden Krigen var der truffet Forberedelser i
denne Henseende, og med Krigsudsigterne for Øje sattes
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dernæst i Efteraaret 1863 forskjellige befæstede Punkter i
Hannover, ved Cuxhafen, langs Mecklenburgs og Preussens
Kyster i Forsvarsstand og forsynedes med Besætning. Endelig
suppleredes disse Foranstaltninger med Etableringen af et
omfattende Observations- og Meldingssystem langs med Kysten.

TREDIE AFSNIT.
Krigsbegivenhederne i Østersøen fra Krigens
Begyndelse og indtil Afslutningen af Vaabenhvilen
den 12te Maj 1864.
I.

Krigens Udbrud.

Den første Maaned af Aaret 1864 gik tilende til sidste Dag,
uden at bringe nogen Krigserklæring eller Ultimatum fra preussisk
Side. Først den 31te Januar om Formiddagen fremstillede Major
v. Stiehle og en anden Officer af General-Feltmarschal Wrangels
Stab sig for den danske Højstkommanderende, Generallieutenant
de Meza og afleverede en Skrivelse, hvori Wrangel meddelte,
at han havde Befaling til at besætte Hertugdømmet Slesvig med
de under hans Kommando forenede preussiske og østerrigske
Tropper og derfor ønskede Underretning om, hvorvidt den
danske Høistkommanderende havde nogen Befaling til at rømme
Hertugdømmet Slesvig og at trække de kongelige danske Tropper
ud af samme.
De Meza's kortfattede og koncise Svar, dateret Slesvig den
3 rte Januar 1864, hvori han kort og godt meddeler Feltmarschal
Wrangel, at han staar beredt til at møde enhver Voldsgjeming
med Vaaben, bragte den fra preussisk Side ønskede Afgjørelse
tilstede, og Krigen var dermed erklæret.
Den 1ste Februar sent paa Eftermiddagen, samme Dag, som
Spidsen af de preussiske Kolonner i Dagningen satte sig i
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Bevægelse og overskred Broerne ved Levensau og Kluvensick
øst paa, medens Østerrigerne nogle Timer senere begyndte deres
Fremmarsch gjennem Rendsborg, modtog man i Marineministeriet
i Kjøbenhavn Underretning om Krigens Udbrud gjennem følgende
Telegram fra Konseilspræsidenten:
Til
Marineminister Li.itken
i Kjøbenhavn.
,Krigen er udbrudt. Ordre til Opbringelse kan gives, Blo»kade begynde eller paatænkes. Det bedes overvejet, om St.
» Thomas skulde behøve større Styrke end sædvanligt, hvis Op»bringelse i de vestindiske Farvande begynder.
Ordre med
»Hensyn til Pandserskibet i England bedes bragt i Erindring.
»Meza ønsker meget »Rolf Krakec. Kongen befinder sig vel.«
Gottorp, den 1ste Februar 1864.
D. G. Monrad.
Af de i Telegrammet nævnte to Forholdsregler, Blokade o~
Opbringelse af fjendtlige Handelsskibe, vilde der foreløbig kun
blive Tale om den sidste. Allerede Dagen efter Krigens Udbrud
udgik der fra Marineministeriet enslydende Skrivelser til alle de
udrustede Skibe - ialt 12 -, hvori det udtaltes, »at alle Skibe
»under hvilketsomhelst tydsk Flag ville være at opbringe og
»indbringe til nærmeste Havn«, - og endvidere udfærdigedes
gjennem det kongelige Generaltolddirektorat en Cirkulæreskrivelse
til samtlige Toldsteder i Kongeriget Danmark og Hertugdømmet
Slesvig, som beordrede at standse og beslaglægge alle ved Toldstedet eller i sammes Distrikt værende Fartøjer, som vare
hjemmehørende i preussiske, østerrigske eller andre tydske
Stater.
De nødvendige Bestemmelser angaaende Undersøgelse og
Paakjendelse af Sager vedrørende opbragte fjendtlige eller mistænkelige Skibe kom tilstede gjennem en foreløbig Lov af 13de
Februar 1864.
Denne Lov bestemte, at der saalænge Krigen varede, i
enhver Jurisdiktion i Landet, hvor der fandtes en Havn, skulde
anordnes en Undersøgelsesret, der i Kjøbenhavn skulde bestaa
af Formanden i Sø- og Handelsretten, og i de øvrige Jurisdiktioner af Stedets Underret. Til denne Undersøgelsesret skulde
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Opbringeren, saasnart han indkom til en dansk Havn med el
opbragt Skib, strax melde sig, og Retten havde da uopholdelig
at begynde Forhøret over Skipperen, Mandskabet og Passagererne,
og efterat Sagen var tilendebragt, indsende den til Admiralitetsretten i Kjøbenhavn. Admiralitetsretten, som havde det Hverv
at paakjende Opbringelsessagerne i 1ste Instans, bestod af en retskyndig Formand og to andre Medlemmer, af hvilke det ene
skulde være en nuværende eller forhenværende - Søofficer eller i
Mangel deraf en anden søkyndig Mand, og Rettens Domme
kunde sluttelig indankes for Overadmiralitetsretten som højeste
Instans.
Virkningen af den Beslaglæggelse af fjendtlige Skibe, som
først i Februar fandt Sted i de danske Havne, modificeredes
imidlertid derved, at en Bekjendtgjørelse af 15de Februar I 864
indrømmede de paagjældende Fartøjer en meget betydelig Tidsfrist til at komme bort, ved sin Bestemmelse om, at det indtil
rste April maatte tilstedes de i danske Havne og Fjorde foreløbigt beslaglagte fjendtlige Skibe frit og uhindret at begive sig
med Leidebrev til en Havn, som de selv maatte opgive, naar
den ikke var blokeret.
Denne Indrømmelse fandt dog Sted
under Forudsætning af, at der fra preussisk Side vistes Gjensidighed, en Betingelse, som den preussiske Regjering ogsaa
opfyldte ved atter at løsgive alle de danske Skibe, som vare
blevne beslaglagte rundt om i de tyske Havne.
Beslaglæggelsen af Skibe i danske Havne havde foraarsaget
en Del Uro i Tyskland, ikke mindst fordi Beslaglæggelsen omfattede alle tyske Skibe. Grunden til at den danske Regjering
ikke nøjedes med at rette sine Forholdsregler imod Preussens
og Østerrigs Handelsmariner var den, at Hannover og Sachsen
havde foretaget Okkupationen af Holsten som Forbundets Befuldmægtigede. Dengang Exekutionen var forestaaende, vilde
Danmark have betragtet Indfaldet i Hertugdømmet som Krig,
hvis ikke England ved sin Mægling havde formaaet den danske
Regjering til at anerkjende Forbundets Optræden. Som Følge
heraf undlod man derfor ogsaa paa . dette Tidspunkt at benytte
sin maritime Overlegenhed til at skade det tydske Forbunds Søhandel, idet man endnu troede paa, at Exekutionen ikke vilde
drage nogen Krig efter sig; men da Krigen saa udbrød, faldt
denne Forudsætning bort, og Regjeringen opgav strax den Til-
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bageholdenhed ligeoverfor Forbundet, som var bleven iagttaget,
saalænge Okkupationen kun omfattede Holsten og Lauenborg.
Den gjensidige Frist, som den danske og preussiske Regjering var gaaet ind paa, og som gjaldt Beslaglæggelse af Skibe i
danske og tydske Havne ved Krigens Udbrud, var ikke efter.
Østerrigs Ønske, idet denne Stat gjærne vilde gjøre Paastand om, at Fristen udvidedes til at Opbringelse af Skibe i
rum Sø og Blokade ogsaa blev udsat indtil den rste April.
Herpaa vilde imidlertid den danske Regjering ikke gaa ind, og
den 16de Februar 1864 udstedtes i Kjøbenhavn et Reglement
for fjendtlige Skibes Opbringelse af danske Krydsere og for
fjendtlige Havnes Blokade, hvilket Reglement var det første, som
udkom efter Pariserkongressen i 1856 og ogsaa hævdede de
Principper, som den her vedtagne nye Søret havde fastslaaet.
Det nye Reglement, ifølge hvilket kun de kongelige Skibe
vare berettigede til at foretage Opbringelser, opstillede følgende
Tilfælde, hvor Opbringelse kunde finde Sted:
a.

Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter, med indladet
fjendtligt Gods.
b. Skibe, som forsøge at bryde Blokaden, uden Hensyn til deres Nationalitet.
c. Skibe, hvis Neutralitet ikke behørig er legitimeret.

Reglementet fastsatte endvidere, at som mistænkte kunde
anholdes og indbringes til Undersøgelse:
a.
b.
c.

Skibe, som have dobbelte eller efter Rimelighed falske Papirer.
Skibe uden Papirer, eller hvis Papirer ere blevne kastede overbord, eller
paa anden Maade tilintetgjorte.
Skibe, som ikke lægge bi paa Krydserens Opfordring, eller modsætte sig
Eftersynet af saadanne Gjemmesteder, hvor Krigskontrabande eller Skibspapirer formodes at være skjulte.

Som gode Priser ansaas:
a. Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter.
b. Skibe, som helt ere ladede med Krigskontrabande.
c~ Skibe, som med Magt modsætte sig Anholdelsen.
d, Danske, fra Fjenden gjenerobrede Skibe.

Sluttelig indeholdt Reglementet den Bestemmelse, at neutrale
Handelsskibe, under Konvoi af en neutral Magts Krigsskibe, ikke
vare underkastede Visitation, men at en afKonvoichefen afgiven
Erklæring om at de konvoierede Skibes Papirer vare i Orden,

Blokade-Reglement.

og at de ikke havde Kontrabande ombord, skulde være tilstrækkelig.
Blokade-Reglementet opstillede som Udgangspunkt den
Definition af effektiv Blokade, at en fjendtlig Havn maatte anses
for blokeret, naar den ved et eller flere Krigsskibe var spærret
saaledes, at intet Handelsskib, uden øjensynlig Fare for at blive
opbragt, kunde løbe ind eller ud af samme. Naar vedkommende
Skibschef var ankommen paa Stationen, skulde han bekjendtgjøre
Blokaden ved aabent Cirkulære til samtlige Magters Konsuler
paa Stedet, og endvidere opfordre alle neutrale Skibe i ved kommende Havne til at opgive en Termin, inden hvilken de
atter kunde forlade samme. Han skulde da lade disse Skibe frit
udpassere af Havnen.
Hverken Udklarering til en blokeret Havn, eller Skibets Kurs
mod en saadan, og end ikke Forsøg paa at bryde Blokadelinien
skulde være en tilstrækkelig Grund for Stationens Krydsere til
at opbringe et neutralt Skib, saalænge der var rimelig Anledning
til at antage, at dette ikke havde været vidende om Blokaden,
dengang Forsøget gjordes. Skulde Skibet derimod paany søge
at bryde gjennem Linien, eller det af andre Grunde kunde antages at maatte være vidende om Blokaden, vilde det være at
anse som forsætlig at have overtraadt Blokaden og derfor
opbragt.
Allerede paa Krigens første Dag vexlede to af Marinens
Skibe Skud med Fjenden.
Skruekorvetten »Thor« og Pandserskonnerten »Esbern
Snare« vare under Kapitajnlieutenant Hedemanns Kommando
stationerede paa Eckernførde Fjord. Skibene, der vare ankomne
til deres Bestemmelsessted en af de sidste Dage af Januar
Maaned og tog Station tæt søndenfor Byen, havde Ordre til at
opgive deres Stilling og trække sig tilbage ud af Fjorden i Tilfælde af, at de under en fjendtlig Fremrykning bleve beskudte
af Landartilleri.
Den 1ste Februar om Morgenen, da Preusserne begyndte
deres Fremmarsch, rykkede en Kolonne frem paa Kiel-Eckernførde Chausseen under General Mannsteins Kommando.
Da
Fjorden kom isigte, opdagedes de to danske Orlogsmænd, af
hvilke Skonnerten var længst inde under Land. Kapitajnlieutenant Hedemann var nemlig af Generalmajor Vogt bleven under-
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rettet om Fjendens Fremrykning og havde i den Anledning sendt
»Esbern Snare« frem for at rekognoscere den sydlige Del af
Fjorden.
Omtrent samtidigt med, at man fra Skonnerten fik
Fjenden isigte ved Sandkrug, lod General Mannstein Reserveartilleriets 6 Pds. Batterier kjøre ned imod Stranden for at beskyde
Krigsskibene. Det preussiske Feltartilleri tog Opstilling ved
Sandkrug, Møvenberg og i en dækket Stilling noget østligere,
og herfra aabnedes Ilden om Formiddagen omtrent Kl. 11 1/,i
imod »Esbern Snare«, der i Begyndelsen besvarede den fjendtlige
Skydning alene og senere understøttedes af Korvetten »Thor «,
der fra sin Plads ude paa Fjorden stod indefter imod Land ved
Kampens Begyndelse for at assistere Skonnerten. Ilden vedligeh oldtes nogen Tid fra begge Sider uden egentligt Resultat.
Skuddene fla Skibene faldt noget usikkert paa Grund af uheldige
Lysforhold, idet Solen skinnede paa den snedækte, hvide Strandbred, hvorimod det preussiske Artilleri, der ikke led under
denne Vanskelighed og som tillige havde et bedre Maal at
skyde paa, afgav sin Ild med større Sikkerhed.
Da Skibene imidlertid ifølge deres Ordre ikke holdt Kampen
gaaende, men under Skydningen fjernede sig mere fra Landet
og stod Fjorden ud, var Virkningen af den fjendtlige Ild kun
meget ringe.
Ingen af Besætningen ombord i Skibene blev
hverken dræbt eller saaret, Skonnerten slet ikke truffet, hvorimod
Korvetten, foruden et Par Skud i Skrog og Rejsning, fik sin
Skorsten gjennemskudt.
Efter at være kommen Fjorden ud,
sendtes »Esbern Snare « til Sønderborg, medens >Thor« afgik til
Nyborg Fjord.

Il. Eskadren i Østersøens vestlige Del indtil Fehmerns Erobring,
Natten imellem den r4.-r5. Jltiarts r864.
Som .tidligere omtalt, havdes ved Krigens Udbrud ialt 1 5
større og mindre Skibe under Kommando.
Det var Ministeriets Hensigt at etablere 2 Eskadrer i Østersøen, en i den vestlige Del og en i den østlige Del af dette

, Rolf Krakec ønskes til Krigsskuepladsen.

Farvand, og til Chef for den første af disse, der ifølge Krigsbegivenhedernes sandsynlige Udvikling meget snart vilde komme
i Virksomhed som Understøttelse for Hærens venstre Flanke,
udnævntes Orlogskapitajn F. C. G. Muxoll, der den rste Februar
beordredes til at overtage Kommandoen over de dengang ved
Eckernførde stationerede Skibe, »Thor« og , Esbern Snare«, hvilke
saaledes kom til at udgjøre Stammen i den nydannede Eskadre,
der benævnedes Eskadren i Øs ters øens vestlige De 1.
Orlogskapitajn Muxolls Udnævnelse telegraferedes Dagen
efter til Generaladjutanten for Søetaten, Orlogskapitajn, Kammerherre C. L. C. Irminger, som opholdt sig hos Hs. Majestæt
Kongen ved Hovedkvarteret i Slesvig, for at forelægges til
allerhøjeste Approbation, og samtidigt underrettedes Overkommandoen telegrafisk om Udnævnelsen gjennem Orlogskapitajn
F . Frølich, der ligeledes opholdt sig ved Armeens Hovedkvarter.
Den rste Februar om Eftermiddagen, samme Dag, som
Ordren udgik til Dannelsen af Eskadren i Østersøens vestlige
Del, modtog Marineministeren følgende Telegram, afsendt fra
Slesvig af Generaladjutanten for Søetaten:
Til Marineministeren,
Kjøbenhavn.
»Da den Nytte, som ,Rolf Krake « vil gjøre ved Eckern»førde, er saa indlysende, er det Hs. Majestæts Befaling, at den
»snarest muligt sendes til Eckernførde Fjord.«
Efter Allerhøjeste Befaling
C. Irminger.
Som en Skrivelse fra samme Haand, dateret Gottorp den
2den Februar 1864, senere oplyste, var Afsendelsen af ovennævnte Telegram foranlediget ved en Henvendelse fra Overkommandoen, som gjorde gjældende, at det var af største
Vigtighed fra Søen at kunne beherske Chausseen, som løber
langs med Stranden forbi Eckernførde, fordi man antog, at denne
Vej var den eneste passable for Fjendens Brotrain, hvis dette
agtedes dirigeret til Slien.
Pandserbatteriet »RolfKrake« var paa dette Tidspunkt under
Udrustning paa Orlogsværftet, og samtidigt fik Batteriet sit
Kommandohus pandsret. Dette Arbejde vilde det endnu med-
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tage nogen Tid at faa tilendebragt, men paa Grund af den
modtagne Anmodning om maritim Assistance ved Eckernforde,
paalagde Ministeriet Orlogsværftet samme Dag (2clen Februar)
,,med al Kraft at arbejde paa at gjøre Batteriet »Rolf Krakc •
»færdig til Tjeneste« og udtalte i samme Skrivelse, at man forventede, at dette med Undtagelse af Kommandohusets Pandsring
vilde kunne være udført til Lørdagen den 6te Februar. Skibets
øjeblikkelige Afsendelse til Krigsskuepladsen var saaledes ikke
mulig, men Spørgsmaalet om dets Tilstedeværelse ved Eckernførde mistede ogsaa sin praktiske Betydning, efterat denne By
var bleven forladt af de danske Tropper og var bleven besat
af Fjenden.
Hærens Tilbagetog fra Dannevirke og dens Besættelse af
Flankestillingen ved Dybbøl gjorde imidlertid Batteriets Nærværelse ønskelig ved Als og foranledigede i det Hele taget, at
Eskadren i Østersøens vestlige Del fordrede større Styrke og
maatte tillægges større Betydning, end Ministeriet først havde
paatænkt at skænke denne Kommando paa et saa tidligt Stadium
af Krigen.
Den Rolle, som under de noget forandrede Forhold tiltænktes den nydannede Eskadre, gjorde Ministeriet Rede for i
den Instrux, som under 8. Februar tildeltes Orlogskapitajn Muxoll
som Øverstkommanderende over den Del af Søstyrken, som
vilde komme til at operere i den vestlige Del af Østersøen og
langs Hertugdømmernes Østkyst.
»Ministeriet har paatænkt « - hedder det i denne Skrivelse
- »efterhaanden som Krigsbegivenhederne udvikle sig, og Aars»tiden tillader det, at samle en Eskadre under Hr. Orlogs»kapitajnens Kommando, hvis Bestemmelse i sin Tid nærmere
>tvil blive bestemt, og hvis Virksomhed vil komme til at bestaa
»dels i Blokering af Kyststrækningen fra Dars vester efter langs
»Hertugdømmernes Østkyst og saa langt Nord efter, som denne
»maatte være besat af Fjenden, dels i Dækning af Fehmern »og Als-Sundet mod fjendtlig Overgang.
»Foreløbig vil der imidlertid kun være at tage Hensyn til
»Afspærringen af Fjordene ved Kiel, Eckernførde, Flensborg,
»Aabenraa og Slien, samt til Dækningen af de førnævnte Sunde,
»i hvilken sidste Anledning De vil konferere med Overkomman»doen. Ministeriet antager, at dette vil kunne udføres med den
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»Dem for Øjeblikket underlagte Styrke, der forhaabentlig vil
, være disponibel nu, da Armeen har indtaget sine Stillinger ved
, Dybbøl og Als.
»Batteriet »Rolf Krake« vil forventelig allerede en af de
»første Dage af næste Uge kunne støde til Deres Kommando,
»ligesom der senere, naar det paa Grund af Aarstiden kan
»ske med Sikkerhed, vil blive afsendt Rokanonbaadsdivisioner. «
Den Styrke, som Orlogskapitajn Muxoll havde raadet over
ved Kommandoens Overtagelse og som kun havde bestaaet af
2 Skibe, blev i de nærmeste Dage forøget, idet nemlig i Løbet
af den 4de og 5te Februar Kanonbaadene »Marstrand «, »Buhl«
og »Willemoes«, Skonnerten »Absalon« samt Dampskibet
, Skirner« stødte til Eskadren.
Dette sidste, der var i Postvæsenets Tjeneste og førtes af Postdampskibsfører Thiesen,
overgik igjen til Marinens Brug, og fik den 4de Februar i
Korsør telegrafisk Ordre til saasnart det havde udlosset efter
Aarhus-Turen at afgaa til Orlogskapitajn Muxolls Eskadre ved
Sønderborg. Dampskibet overførte herfra til Korsør 6oo til
Marinens Tjeneste indkaldte Slesvigere og vendte derpaa tilbage
til Eskadren, hvor det en kort Tid gjorde Tjeneste som
Kommandofartøj.
Som tidligere omtalt, var der fra Ministeriets Side truffet
Foranstaltninger til at have Transportmidler ved Haanden for
det Tilfældes Skyld, at Armeens yderste venstre Fløj ved et
eventuelt Tilbagetog fra Dannevirke-Stillingen skulde blive tvunget til at søge ned til Kysten.
Chefen for Skruekorvetten
~Thor«, der sammen med Pandserskonnerten »Esbern Snare« i
Slutningen af Januar Maaned vare stationerede paa Eckernførde
Fjord, havde været instrueret i saa Henseende, og efter Dannelsen af Eskadren i Østersøens vestlige Del tilfaldt dette Hverv
denne.
Efterretningen om Hærens Tilbagetog fra Dannevirke den
5te Februar naaede til Sønderborg samme Nat, og Eskadrechefen fik Kl. I½ om Natten gjennem Kommandanten Underretning herom. Den 6te Februar om Morgenen afgik som Følge
heraf Skonnerterne »Absalon« og »Esbern Snare « med 6 Stykker
dobbelte Pontonbaade paa Slæb fra Sønderborg ned til Holdnæs,
for at optage mulig forsprængte Troppeafdelinger.
Kanonbaaden »Marstrand « var tidligere bleven detacheret derhen
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tilligemed 3 Jerntransportbaade, og da endvidere , Esbern
Snare« optog alle Rofartøjer, som forefandtes paa Kysten ved
og i Nærheden af Holdnæs, var en ret anselig Samling af Transportmidler tilstede til den forventede Transport. Foruden de
her nævnte Skibe, laa desuden ved Holdnæs Skruekorvetten
• Thor<< og Kanonbaaden »Willemoes «, hvilken sidste ifølge
Overkommandoens Ordre var afgaaet til det formodede Overskibningssted.
Eskadrechefen begav sig derpaa ombord i , Absalon c til
Flensborg, for at meddele Overkommandoen sine Dispositioner
og konferere angaaende Forholdene. Stabschefen meddelte ham,
at der efter al Sandsynlighed ikke vilde indfinde sig Tropper
til Overskibning ved Holdnæs, og at de derværende Skibe og
Transportmidler kunde bortsendes; men af Hensyn til Muligheden
af at nogle Efternølere skulde kunne vise sig, beordrede Orlogskapitajn Muxoll ved sin Tilbagekomst til Holdnæs Styrken til at
blive liggende der Natten over, medens han selv ombord i
Dampskibet »Hekla« returnerede til Sønderborg. I Løbet af
Natten ankom en Deling af 13de Bataillon, som havde været
indkvarteret i Nærheden af Gli.icksborg og toges ombord i
Skibene, som atter afsejlede til Sønderborg den 7de Februar med
Undtagelse af Korvetten • Thor«, der efter sin Bestemmelse
afgik til Farvandet ved Ri.igen, og Skonnerten »Absalon «, som
efter Eskadrechefens Ordre holdt krydsende Dagen over ved
Borritshoved, for at underrette mulig ankommende Transportskibe om, at Fjenden havde besat Flensborg og som Følge heraf
dirigere dem til Sønderborg.
Samtidigt med at Armeen indtog sine Stillinger paa Dybbøl,
rettede Overkommandoen en Anmodning til Eskadrechefen om
maritim Assistance til at understøtte Armeens venstre Fløj fra
Vemmingbund Vigen under et fjendtligt Angreb paa Dybbøl stillingen. Orlogskapitajn Muxoll indberettede dette telegrafisk
til Marineministeriet den gde Februar og tilføjede endvidere, at
da det Skib, som blev udset til denne Tjeneste, efter al Sandsynlighed vilde blive angrebet af en saa betydelig Artilleristyrke,
at intet af de Skibe, som for Øjeblikket vare under hans
Kommando, kunde udholde Ilden, ansaa han »Rolf Krake « for
ene skikket til at udføre det nævnte Hverv og anmodede om,
saafremt Ministeriet billigede hans Anskuelse, at Pandser batteriet
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maatte blive afsendt til Forstærkning af hans Eskadre snarest
mulig.
Ministeriet besvarede strax denne Henvendelse med et
Telegram til Eskadrechefen, hvori det hedder: »Arbejdet paa
:. Rolf Krake« fortsættes Nat og Dag; den vil blive afsendt
»snarest mulig.«
Samme Dag udgik Ordre til Batteriets Chef, Orlogskapitajn
H. P. Rothe, om at hejse Kommandoen, saasnart Lejligheden
tillod det og afgaa til Sønderborg, for at underlægge sig Eskadrechefen i Østersøens vestlige Del.
Den I rte Februar hejste ,Rolf Krake « Kommandoen og
afsejlede næste Eftermiddag til Sønderborg, eskorteret af Korvetten »Dagmar« .
Batteriet, som havde været underkastet
forskj ellige Forandringer paa Værftet siden sin Hjemkomst fra
Glasgow, var kampdygtigt, om end dets Udrustning og Forandringen af forskjellige Installationer ombord som Følge af den
knappe Tid ikke var bleven fuldt tilendebragt.
Da Skibet
afgik direkte fra Værftet til Krigsskuepladsen, havde Tiden
heller ikke tilladt nogen Indøvelse af Mandskabet eller egentlig
Organisation, hvorfor Chefen paa Overrejsen til Sønderborg lod
skyde 14 skarpe Skud, for at Mandskabet i Taarnene kunde
blive nogenlunde fortrolig med Betjeningen og lære deres
Kanoners Egenskaber at kjende, forinden Batteriet kom
Affære.
V ed Midten af Maaneden, efterat »Rolf Krake « og omtrent
samtidigt med denne Dampskibet »Hekla« havde forøget Orlogskapitajn Muxolls Styrke, indtog Eskadrens Skibe følgende
Stationer:
Pandserskonnerten ,Esbern Snare< ved Bulk.
Pandserskonnerten ,Absalon, imellem Birkenakke og Borritshoved.
Kanonbaaden , Willemoes< udfor Aabenraa Fjord.
Kanonbaaden ,Buhlc i Alssund ved Arnkils Øre.
Kanonbaadene ,Marstrandc og ,Kriegerc ved Fehmern,
Pandserbatteriet ,Rolf Krakec, samt Dampskibene •Skirnerc og ,Heklac
paa Rheden ved Sønderborg.

Af de her stationerede Skibe blev et daglig ansat til Dagtjeneste og Brandvagt, fra Kl. 8 Fm. til Kl. 8 Fm. den næste
Dag. Tjenesteskibet, der havde bakkede Fyr under Kjedlerne,
skulde assistere Eskadrens øvrige Skibe med Mandskab og
Fartøjer, hvor dette maatte være fornødent; det afgav endvidere
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en Skildvagt, som var posteret ved Flagstangen ved Slottet, for
at melde alle indgaaende og udgaaende Skibes Ankomst og Afgang,
og endelig udsendte det om Natten et Patrouillefartøj, som patrouillerede i Havnen og paa Rheden.
Styrken var vel i sig selv tilstrækkelig stor til at kunne
udfore Bevogtningen af de befalede Steder; men da » Rolf Krake «
og »Hekla « maatte forblive ved Sønderborg, den første for at
understøtte Armeen under Angrebet paa Dybbølstillingen, den
sidste for at kunne møde andre mulige Fordringer fra Overkommandoens Side, havdes ikke tilstrækkelig Styrke til regelmæssigt og uden Vanskelighed at afløse de fast stationerede
Skibe, naar disse af og til maatte forlade deres Station for at
proviantere eller komplettere deres Kulbeholdning.
Dette Forhold havde Eskadrechefen paapeget i en Skrivelse
til Ministeriet af 13de Februar og ligeledes senere i et Telegram '
til Ministeriet, dateret I 5de Februar.
Ministeriet søgte strax at imødekomme denne Anmodning
ved at beordre Skruekanonbaaden »Thura « (Lieutenant J. U. A.
Holm) og »Schrødersee« (Lieutennant A. E. Christiansen), der
begge hejste Kommandoen den 14de Februar, til at afgaa til
Sønderborg og underlægge sig Eskadren i Østersøens vestlige
Del. Efter Ankomsten hertil afgik »Thura«, ifølge telegrafisk
Ordre fra Ministeriet til Eskadrechefen, for at tage Station fra
Stenderup Hage til Haderslevfjord, medens »Schrødersee« afsendtes for at bevogte Kyststrækningen imellem Birkenakke og
Kegenæs med Paalæg om at have sin Opmærksomhed navnlig
henvendt paa, hvad der foregik i Geltingvej.
Foruden denne Tilvæxt af Skibe, som direkte tilgik Orlogskapitajn Muxolls Eskadre, bestemte Ministeriet sig endvidere til
at give den maritime Styrke i Farvandet omkring Als den
betydelige Forøgelse af Skruelinieskibet >Skjold «, der den 5te
Februar havde hejst Kommando under Orlogskaptajn J. P. F.
Wulff og nu laa under Organisation i Sundet.
Grunden til denne Forholdsregel var forskjellige Rygter
om, at :Fjenden tænkte paa at gjøre et Forsøg paa enten ved
Birk eller et andet sydligere Punkt ved Østersøen at indskibe
Tropper, med den Hensigt at landsætte disse paa Als i Ryggen
paa den danske Arme.
Skjønt Ministeriet ansaa det højst
usandsynligt, at et saadant Forsøg vilde blive gjort, bestemte
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man sig dog til at afsende »Skjold« i den Tanke, at Linieskibets Stationering ved Als vilde afgive en moralsk Betryggelse
• for Hæren.
Linieskibet fik derfor den 17de Februar Ordre til at forlade
Sundet og afsejle til Farvandet ved Als, for at fortsætte sin
Organisation her og indtog ved sin Ankomst hertil efter Ministeriets Anvisning en Ankerplads indenfor Bredegrunden, imellem
Birkenakke og Kegenæs, fra hvilket Sted de omliggende Kyster
godt kunde observeres, og hvor Linieskibet, i det Tilfælde, at et
Forsøg af den omhandlede Natur virkelig skulde finde Sted,
vilde kunne bidrage væsentligt til at forhindre det.
Muxolls Eskadre havde allerede da forskjellige Gange vexlet
Skud med Fjendens Landbatterier.
Skonnerten »Absalon« var saaledes den I 1te Februar om
Morgenen paa Vejen fra Sønderborg ned til Eckernsund bleven
beskudt af et Batteri paa Holdnæs. Ilden, der var uden Virkning,
besvaredes fra Skonnerten, hvorpaa denne returnerede til Sønderborg.
Den 18de Februar var dernæst Kanonbaaden »Willemoes«,
der midt paa Dagen stod ind i Alsfjord, kommende nordfra,
bleven beskudt af de nybyggede preussiske Batterier ved Ballegaard uden at lide nogen Skade, og endelig fandt samme Dag
Affæren Sted ved Eckernsund imellem Pandserbatteriet »Rolf
Krake« og Fjendens Landartilleri.
Prinds Friedrich Carl havde nemlig til den 18de Februar
bestemt den første større Rekognoscering, for at komme til Kundskab om den danske Stillings Styrke.
Oberst Colomier og
Oberstlieutenant v. Kriegsheim sendtes frem fra Højderne ved
Dunth og Gammelmark, for at rekognoscere Skandserne paa den
venstre Fløj. Dækningen af denne Rekognoscering var overdraget til I 1te Brigade, og for at lette Opgaven, skulde der paa
samme Tid sendes Afdelinger frem fra 12te og 26de Brigade for
at demonstrere imod Dybbølstillingens Front.
Den danske Overkommando paatænkte ogsaa samme Dag
at foretage en Rekognoscering med en større Troppestyrke i
Retning af Eckernsund, over hvilket Vand man den 17de Februar
var bleven underrettet om, at Fjenden havde foretaget en Broslagning. Da Overkommandoen ønskede Marinens Medvirkning
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ved Foretagendet,
chefen:

afsendtes

følgende Skrivelse til

Eskadre-

»Ifølge de Overkommandoen Dags Dato tilgaaede Meldinger
»er det sandsynligt, at Fjenden har slaaet Bro over Eckernsund.
»Det er af største Vigtighed for Forsvaret af Dybbølstillingen,
»at Fjenden forhindres i at etablere sig fuldstændigt paa Bro»agerland. Naar der fra Søen demonstreres mod Overgangs»stedet ved Eckernsund, vil formentlig Fjenden af Frygt for sin
»Retræte maatte afse derfra.
»I Medfør heraf anmodes Hr. Orlogskapitajnen om at sende
»Rolf Krake « imorgen ved Dagens Frembrud til Eckernsund
>med Ordre til at rekognosere, og saafremt der findes en Bro,
»at skyde den isænk.<(
Sønderborg, den 17de Februar 1864.
Liittichau .
Efter Modtagelsen af denne Skrivelse indfandt Eskadrechefen
sig samme Eftermiddag i Hovedkvarteret, for at meddele, at
Batteriets Dybgaaende vilde forhindre det i at komme tilstrækkelig langt ind, saa at det kunde indtage en Ankerplads,
hvorfra Broen virksomt kunde beskydes. Det synes, som om
denne Udtalelse har givet Anledning til en Misforstaaelse, idet
Overkommandoen har opfattet Orlogskapitajnens Erklæring saaledes, at »Rolf Krake " slet ikke vilde komme til at gjøre
Forsøget, og at den paatænkte Rekognoscering af denne Grund
er bleven opgivet.
»RolfKrake «s Chef modtog imidlertid den 17de Februar om
Eftermiddagen Ordre til den næste Morgen at foretage Forsøget
i Overensstemmelse med Overkommandoens Anmodning, og
Batteriet afgik derfor den 18de Februar om Morgenen Kl. 7 fra
Sønderborg Rhed til Flensborg Fjord. Paa Vejen derned blev
det fra Østsiden af Holdnæs, som passeredes henimod Kl. 9,
beskudt af et Batteri paa 3-4 Kanoner imellem Færgegaarden
og Kontrollørhuset, i en Afstand af ca. 2500 Alen uden nogen
Virkning, og stod uden at besvare den fjendtlige Ild indefter i
Flensborg Fjord til udfor Eckernsund, hvor der Kl. 91{. ankredes
med Spring saa vestligt i Farvandet, som Hensynet til Batteriets
Dybgaaende tillod at lægge det.
Skjønt der ankredes inde
paa kun 2½ Favne Vand, lykkedes det dog ikke at faa Broen
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aaben af den høje, fremspringende østlige Pynt.
Strax efter
Ankringen aabnedes Ilden mod det Sted, hvor Broen antoges
at være beliggende, og mod de fjendtlige Batterier. Af disse
var der paa den vestlige Side af Indløbet, ved Alnoer, placeret
et riflet 12 Pds. Batteri, endvidere paa den østlige Side 2
Stykker Feltskyts, som afsendtes fra det tidligere omtalte Batteri
ved Holdnæs.
Under Artillerifægtningen, som varede ca. 1 ½ Time, og
under hvilken Batteriet afgav ialt 57 Skud (36 Fuldkugler og
21 Granater) uden at ramme Broen og uden at gjøre anden
Skade, end at saare nogle Folk af 4. Artilleri-Brigades Mandskab,
greb en Tid ogsaa det fjendtlige Fodfolk ind. Da »RolfKrakec
under Indsejlingen nærmede sig sin Ankerplads, rykkede nemlig
3die Bataillon afFusilier-Regimentet N 35 over Broen ved Eckernsund som Reserve og efterlod et Kompagni til Broens Beskyttelse, som efterat Batteriet var gaaet til Ankers, beskød
Skibet med Riffelkugler paa omtrent 800 Alens Afstand fra en
Standplads ved Eckernsund Vindmølle.
Det fjendtlige Artilleri blev betjent med megen Præcision.
Batteriet, som blev ramt af henved 100 Træffere, havde en
Officer og 2 Mand saarede, og havde desuden en Del mindre
Havarier paa Skrog og Rejsning, dog ikke af større Betydning,
end at det, da det Kl. 103/ 4 stak Ankeret fra sig og stod
Fjorden ud paa Vejen til Sønderborg Rhed, hvor det ankrede ved
Middagstid, havde sine Taarne, Artilleri og Maskiner i kampdygtig Stand.
Orlogskapitajn Rothes Rapport til Eskadrechefen afgaves
samme Dag, som Affæren fandt Sted, og er saalydende :
»I Henhold til den mig givne Ordre lettede jeg imorges Kl.
•7 og stod Flensborg Fjord ind, for at søge at ødelægge en Bro
, over Eckernsund.
»Fra Østsiden af Holdnæs, imellem Færgegaarden og Kon»trollørhuset, blev vi under Forbifarten beskudte af et Batteri
, paa 3 a 4 Kanoner med Kugle, Granat og Shrapnells. Ethvert
, Projektil faldt ned eller sprang tæt ved os, dog uden at
»forvolde os nogen Skade og uden at vi besvarede Ilden. Kl.
>9 1/ 4 ankrede vi med Spring udfor Eckernsund, tæt udenfor den
»vestligste Kyst, saa vestlig i Farvandet, som Lodsen med nogen»lunde Sikkerhed turde lægge os; men vi kunde ikke faa
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»Broen aaben af den høje fremspringende østlige Pynt. Vi be»skød det Sted, hvor det viste sig, at Broen maatte være, dog
»uden at jeg kan sige med hvad Resultat, og besvarede den
»særdeles heftige Ild fra 2 Batterier paa Vestsiden paa 4 og 3
»Kanoner, saavidt kunde skjønnes, samt et Batteri med Feltskyts
»paa Østsiden, som blev splittet. Fjenden skød næsten bestandig
, med Granater og Shrapnells, ogsaa en Mængde Riffelspidskugler
»er bleven funden ombord.
, Afstanden fra Stranden antager jeg for ca. I 500 Alen, og
»fra Batterierne 22 a 2500 Alen. Fjendens Artilleri er fortrinligt;
»han skød med Hurtighed, en høi Grad af Sikkerhed og i over»ordentlig betydelige Afstande, vel henimod 5000 Alen. Jeg
»antager det næsten udelukkende for riflet Skyts af indtil 24 Pds.
, Kuglediameter. Forskjellige opsamlede Granatstumper tyde paa,
»at der maa have været Bagladeskyts efter det vVahrendorffske
»System derimellem.
» Vi have talt 56 Huller i det Opstaaende om Bagbord, for»uden en Masse Mærker rundt omkring paa forskjellige Steder,
"vel omtrent roo; dog er Skib, Taarne, Artilleri og Maskine i
»kampdygti~ Stand.
·
3
»Kl. ro / 4 , da vi intet videre kunde udrette, stak vi Ankeret
»fra os, Springet var overskudt, og stod Flensborg Fjord ud;
»under Udsejlingen blev vi beskudt af et nyt opkjørt Batteri paa
»3 a 4 Piecer fra Holdnæs Pynt, samt af det førnævnte Artilleri
»paa Holdnæs, hvilken Ild vi besvarede. Skød henimod 60 Skud
» med Kugle og Granat.
Kl. 12 1 / 2 ankrede paa Sønderborg
»Rhed.
»Lieutenant Mariboe har i Taarnet Nr. 1 faaet en Kontusion
»af en Granatstump paa det ene Ben.
»Havde 2 Mand let saarede af Granatstumper paa Kinden
»og den ene Haand, og Marinekonstabel Hans Christian Hansen
>fra Randers havde en gjennemskudt Kind af en Granatstump
»Taarnet Nr. 2; han er kommet paa Lazarethet.
»Vinden NNO R. M. S. Kuling med Byger og Sne.
))Jeg har den Ære at vedlægge en Liste paa de vigtigere
»Havarier, vi hidtil have bemærket. Det har vist sig, at Risterne
»ere for aabne, idet en stor Mængde Granatstumper ere faldne
»igjennem dem, navnlig i Taarnene.
> Det er mig en behagelig Pligt at kunne indberette om den
»Hurtighed og Sikkerhed, hvormed Taarnene blev betjente, og
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»den Iver for at udrette sin Pligt, der herskede iblandt Alle om» bord. Specielt maa jeg fremhæve Baadsmand af Matroskorpset
»Nr. 50, Ferdinand C. Pantmann, og befaren Matros Jørgen Jensen
»fra Odense, Befarenheds Nr. 265 B, og indført i Søværnet under
»N 497, der begge med en høi Grad af Uforsagthed og Dristig»hed udførte forskjellige Arbeider paa Dækket under den stærkeste
»Granatregn. Ligeledes tillader jeg mig at anbefale den med»havende Lods fra Sønderborg, der med Ro og Betænksomhed
»bragte Skibet til og fra Ankerpladsen under Fjendens Ild.«
Pandserbatteriet »Rolf Krake«, d. 18de Februar 1864.
ærbødigst

H. P. Rothe.
Saasnart Eskadrechefen havde modtaget Orlogskapitain
Rothes Rapport, underrettede han Overkommandoen skriftligt i al
Korthed om Affærens Gang og telegraferede samme Dag Kl. 3
om Eftermiddagen herom til Marineministeriet.
I dette Telegram omtaltes det, »at »Rolf Krake« har ikke
»lidt noget af Betydenhed«; - men i en senere Indberetning af
2ode Februar udtalte Eskadrechefen, at det ved et nøiere Eftersyn
havde vist sig, at Pandserbatteriet var haardt medtaget, men dog
kampdygtigt, da Taarnene og Skroget intet videre havde lidt.
Havarierne vare dog af den Natur, at de efter Eskadrechefens
Mening ikke vilde kunne repareres ved Sønderborg paa en forsvarlig Maade, hvorfor han samtidigt indstillede til Ministeriet, at
Batteriet kaldtes til Kjøbenhavn, saasnart Forholdene tillod dets
Fjærnelse fra Krigsskuepladsen .
.De vigtigste Havade1· paa >Rolf K,·ake• ifte1· Affæren 11ed &kenmmd:
Teakstevnen bortskudt.
Bagbords Klyds sprængt, og Kjættingstopperne havarerede.
Vaterbordet knust 2 Steder om Bagbord.
Dækket paa flere Steder oppløiet. En Lem i det Opstaaende om Bagbord bortskudt, og en Mængde gjennemskudte, og Stræberne ødelagte.
Fokkemasten truffet 3 Steder; svag, maa skaales.
Mesansmasten streifskudt 2 Steder.
Jern·Storstaget og I Spænd Fokkevant overskudt.
En Vantskinne bortskudt.
Bagbords forreste Jollebom overskudt.
3 Fartøier fo rskudte, de 2 betydeligt.

r
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Begge Taarnenes saavel Træ- som Læderkrands ved Dækket en Del
ramponeret, og Finkenettet meget ødelagt.
I det forreste Taarn ere enkelte svære Møtrikker afbrækkede, og i det
agterste nogle mindre.
Skorstenen gjennemskudt 16 Steder.
Damprøret gjennemskudt.
2 Kompasser ødelagte.
1 Anker og IS Favne Kjæde, som blev bortstukket, 12 Køier, 6 Madratser
og 3 Tæpper aldeles ødelagte, deraf 2 Køier med Indhold brændte.

Foruden disse Beskadigelser, som Batteriet havde faaet under
Affæren d. 18de Februar, kom nogle mindre Havarier fra Overreisen fra Kjøbenhavn til Sønderborg. Som tidligere nævnt, lod
Chefen da foretage nogle Prøveskud fra Taarnene, og efter Skydningen viste der sig saa betydelige Brøst paa Raperterne i det
forreste Taarn, at der efter Batteriets Ankomst til Als blev nedsat en Kommission ombord forat undersøge Artilleriets Tilstand.
Denne Kommission kom i sin Betænkning til det Resultat, at
begge Raperter i det forreste Taarn vare i en saa betænkelig
Tilstand, at de rimeligvis efter en kortvarig fortsat Skydning
vilde blive ubrugelige, hvorfor ogsaa Eskadrechefen umiddelbart
efter Batteriets Ankomst til Sønderborg gjorde Indstilling til
Ministeriet om, at der snarest mulig maatte blive forfærdiget nye
Raperter til Skibet.
Batteriet kom dog ikke til at reparere i Kjøbenhavn, men
maatte foretage de nødvendigste Udbedringer i Sønderborg og
forblive paa Stationen, dels fordi at Fjendens Foretagender foran
Dybbølstillingen gjorde det ønskeligt vedblivende at have
Batteriet ved Haanden, og dels fordi Eskadren vanskeligt vilde
kunne undvære noget Skib af sin Styrke, efterat Ministeriet
havde bestemt sig til at erklære alle Havne og Indløb paa
Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten i Blokadetilstand.
Underretningen om denne Forholdsregel fremkom i følgende
Bekjendtgjørelse, der under 18de Februar udgik fra Marineministeriet paa dansk, engelsk, fransk og tydsk.
»Marineministeriet bringer herved til offentlig Kundskab, at
»alle Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig
»og Holsten, fra den 25de dennes at regne, ville blive blokerede,
»dog med Undtagelse af Neustadt, samt af Øerne Als og Ærø
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>og øvrige Steder, der befinde sig under Hans Majestæt Kongens
Autoritet.«
, Blokaden vil efterhaanden blive hævet for ethvert Sted,
»som atter kommer i den Kongelige Regjeringsmagts Hænder,
»hvorom Bekjendtgjørelser da ville udgaa.«
Marineministeriet, Kjøbenhavn d.

I 8de

Februar 1864.

0 . Ltitken.
N. R. Petersen.
Den 18de Februar beordredes Orlogskapitain 0. C. Pedersen,
der paa den Tid beklædte Posten som Takkelmester paa Værftet,
til at afreise til Sønderborg, for at være til Assistance for den
Høistkommanderende i Østersøens vestlige Del. Orlogskapitainen
ankom til Stationen d. 2ode Februar og overtog strax Stillingen
som Næstkommanderende ved Eskadren og som designeret Chef
for Ro-Kanonbaadsdivisionen. Faa Dage efter (d. 24de Februar)
skiftede Orlogskapitain Muxoll sin Stander fra Dampskibet
»Skirner« til Skrueskonnerten »Falken«, der var bleven udrustet
som Kommandofartøi for Eskadrechefen og som efterat have
hejst Kommandoen d. 19de Februar, med Reservelieutenant C. F.
Johansen som Chef, var ankommen til Sønderborg den 22de Februar
om Eftermiddagen.
.
Ved »Falken«s Ankomst afgik »Skirner« fra Eskadren, for
atter at overgaa til Postvæsenets Tjeneste; men Eskadren modtog omtrent samtidigt Forøgelse af et andet Skib, idet Skruekorvetten ,Thor« den 21de Februar ankom til Sønderborg og
endnu samme Dag modtog Ordre til at afgaa til Stationen ved
Bulk forat overtage Blokaden af Kieler Fjord, som Dampskibet
, Gejser« hidtil havde varetaget, hvorefter dette Skib efter Afløsningen atter returnerede til Sønderborg.
Allerede paa dette tidlige Standpunkt i Krigen havde
Armeens Overkommando en begyndende Frygt for Muligheden
af, at Fjenden skulde bemægtige sig Øen Als ved at forcere
Adgangen over Sundet, enten ved Hjælp af Baade eller ved
Broslagning.
Overkommandoen ansaa det derfor for ønskeligt, at der
stationeredes et Krigsskib ved Arnkils Øre, den fremspringende
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Pynt, der fra Øen skyder sig ud ved Sundets nordlige Indgang,
imellem dette og Augustenborg Fjord, forat tage virksom Del i
Forsvaret paa dette Punkt.
Man havde i denne Anledning henvendt sig til Eskadrechefen,
men denne gjorde gjældende som sin Overbevisning, at et
Krigsskib i Tilfælde af, at en Overgang fandt Sted under de
nævnte Eventualiteter, vilde blive ofret, enten ved at løbe sig paa
Grund i Røgen, eller ved at blive skudt isænk, og vilde derfor
ikke gaa ind paa at afgive noget af Eskadrens Skibe til denne
Tjeneste.
Da Anmodningen fornyedes, og da Eskadrechefen ikke
mente paa egen Haand at turde paatage sig Ansvaret, henvendte
han sig under 19de Februar telegrafisk til Marineministeriet, for at
blive nærmere instrueret saavel med Hensyn til selve Spørgsmaalet, som med Hensyn til hvilket Skib, der i givet Fald vilde
,·ære at anvende.
»Da Forsvaret i Vemmingbund «, - telegraferer Orlogskapitain Muxoll til Mini steriet - »af »Rolf Krake « ikke maa op»gives, er der ingen Sandsynlighed for, at den betimelig vil
»kunne komme til Arnkil med det omtalte Formaal, og der
»haves derfor intet andet Valg end Pandserskonnerten »Absalon«,
»som er her tilstede; men da jeg ikke tør paatage mig Ansvaret
»for Skibets Tab, der forekommer mig vist, maa jeg udbede mig
»Ministeriets Orc;lre om jeg maa beordre »Absalon « til den
» Tjeneste, Overkommandoen fordrer af dette Skib eller >
>Rolf
»Krake «, ifald den saa tidlig kan forlade Stillingen i Vemmingbund,
»at den kan naa til Arnkil østen om Als i rette Tid. « Ministeriets Svar paa Eskadrechefens Henvendelse var en
konfidentiel Skrivelse af 21de Februar, hvori man udførligt gjorde
Rede for sin Opfattelse af den Sag. Ministeriet var ganske enig
med Eskadrechefen om, at et Krigsskib, der under et eventuelt
fjendtligt Forsøg paa Overgang til Als løb ind i det Snævre af
Sundet for at ødelægge de Broer eller Baade, hvorved Overgang maatte iværksættes, vilde være ganske overordentligt udsat.
Da Overkommandoen imidlertid ansaa Sagen for at være af
største Vigtighed for Øens Forsvar, og da Ministeriet tillige
mente, at Bevidstheden om, at et Skib var stationeret med ovennævnte Formaal for Øie, vilde have en gunstig moralsk Virk-
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ning paa Tropperne, betragtede man Sagen som en absolut
Nødvendighed og udtalte som Følge heraf i sin Skrivelse:
»Ministeriet tror ikke at burde nægte sit Samtykke til at
»Forsøget under indtrædende Eventualiteter bliver gjort og skal
»derfor anmode Hr. Orlogskapitainen om at træffe de fornødne
»Foranstaltninger til Foretagendets eventuelle Udførelse, og at
»søge selv med Risiko af Skibets Opofrelse at naa det til»sigtede Maal.«
Hvad Valget af Skib angaar til denne Tjeneste, overlod
Ministeriet dette til Eskadrechefens egen Afgjørelse og gav kun
den Anvisning, at det var ønskeligt, naar en Overgang antoges
for nær forestaaende, at Eskadrens nylig ankomne Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen, tog Ophold i Nærheden af
Arnkils Øre, for at kunne vaage over, at der holdtes skarpt
Udkig med Fjendens Foretagender, samt for at være klar til,
naar Øjeblikket kom, at tage Kommandoen.
Af Eskadrens Skibe vilde Batteriet »Rolf Krake« formentlig
være i Stand til at løbe en Bro ned uden selv at komme til at
lide nogen større Skade derved; men dette Skib var ikke i Øjeblikket disponibelt, da det ikke kunde undværes paa sin Station
udfor den sydlige Aabning af Als Sund. Ministeriet havde vel
anbefalet, at Batteriet, saasnart der ikke længere havdes Brug
for det søndenfor Sundet, blev stationeret ved Arnkils Øre, for,
naar Omstændighederne krævede det, at tage Position indenfor
Ørets Sydvest Huk, hvorfra Sundet kunde bestryges et langt
Stykke ind; men paa nærværende Tidspunkt maatte Valget
træffes iblandt Eskadrens øvrige Skibe. Af disse ansaa Eskadrechefen en af Pandserskonnerterne for at være bedst egnet.
, Absalon«, der havdes ved Haanden, dirigeredes strax til Arnkils
Øre, men kun midlertidigt, indtil »Esbern Snare![ kunde komme
til dets Afløsning, da den Højstkommanderende foretrak at overlade Opgavens Løsning til dette Skib. · »Esbern Snare«, der laa
paa Station udfor Kieler Fjord, skulde t den Anledning afløses
af »Gejsere; men da denne kom derned, traf den ikke Pandserskonnerten, idet denne kort forinden havde maattet forlade
Stationen paa Grund af haard Kuling af N. 0 . med stærk Frost
og var søgt op under Langeland, hvorfra den saa den 2ode Februar
returnerede til Sønderborg. Efterat have provianteret, beordredes
Skonnerten til Arnkils Øre, hvor den skulde afløse »Absalon«,
6
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efter forinden at have kompletteret sin Kulbeholdning fra dette
Skibs Kulkasser.
Chefen for »Esbern Snare« modtog førend han forlod
Sønderborg følgende Instrux for Skibets eventuelle Virksomhed :
»Da det er en uafviselig Nødvendighed for Armeens Sikker>hed, at den fjendtlige Arme forhindres i at bane sig Vej over
,Alssund, hvad enten ved Hjælp af Baade eller Broer, paalægges
»det Hr. Kapitajnlieutenanten at have den skarpeste Opmærksom>hed henvendt paa saadanne Foretagender, saavel Dag som Nat,
,og naar de iværksættes, da med det Dem anbetroede Skib at
,rende saadanne Baade eller Broer isænk, selv om De derved
»maatte udsætte Pandserskonnerten for at blive ødelagt eller
,tabt.
»De Præcautioner, De kan anvende, for at sikre Mandskabet
»og Rorgængeren for Riffelkugler, har De at fuldføre snarest muligt. ~
I dette Øjemed havde Skonnerten fra Kommandoskibet foruden Planker og Brædder faaet udleveret 500 Stykker tomme
Sække, som skulde fyldes med Sand eller Jord og benyttes til
Dækning for dem, som under Affære maatte opholde sig paa
Dækket. Efterat »Esbern Snare« havde indtaget sin Station,
toges der strax fat paa Arbejdet, saaledes at Eskadrechefen den
27de Februar kunde indberette til Ministeriet, »at Pandserskonnerten
»Esbern Snare« er fuldstændig klar ved Arnkil til det eventuelle
,Angreb i Alssund«. Rejsningerne vare da nedtagne ombord,
og paa Dækket var der af Jern-Vandkasser fyldte med Jord og
af Sandsække bygget en Slags Kassematte, der ydede Beskyttelse
imod Riffelkugler. Fra dette Sted, hvorfra hele Skibet kunde
overses, kunde den Kommanderende foretage Navigeringen,
varsko for Styringen og Maskinens Brug, ligesom ogsaa Kanonerne
kunde affyres fra dette beskyttede Sted.
Resten af Februar Maaned gik tilende i Ro.
Efter ,Rolf Krake«s Affære ved Eckernsund den 18de Februar
havdes intet Sammenstød med Fjenden naar undtages, at enkelte
af Eskadrens mindre Skibe nogle faa Gange fra Alsfjord vexlede
Skud med de preussiske Batterier ved Ballegaard og ved
Stenderup Hage, dog uden nogen kjendelig Virkning paa nogen
af Siderne.
For at forhindre flere Forsøg fra dansk Side paa at ødelægge Broen ved Eckernsund, lod Fjenden et 6 Pdigt Batteri
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af Artilleribrigade Nr. 3 indtage en Stilling Vest for Møllen ved
Eckemsund, og desuden blev til yderligere Dækning de 6 Stykker
riflede 12 Pd. Kanoner, som stod ved Holdnæs, nu opstillede i
to Stillinger tæt nord for Sandager.
En slesvigsk Skibskapitain Bartelsen havde endvidere foreslaaet at sikre Broen mod at blive løbet ned, ved at spærre Farvandet i en Afstand af I 50 Alen fra Broen ved Hjælp af sænkede
Fartøjer. Dette Forslag kom imidlertid ikke til Udførelse, da det
viste sig, at der maatte ofres ca. 30 større Fartøjer for at gjøre
Spærringen effektiv, og man indskrænkede sig derfor til at give
·Broen mere Modstandskraft ved at forbinde Pontonerne indbyrdes
med et svært Toug. Endelig blev de 6 midterste og under en
Paaløbning mest udsatte Pontoner desuden parvis forbundne med
Ankerkjæder, som ud imod Søsiden forsynedes med 4 Centner
svære Ankere.
Fra den danske Eskadres Side foretoges ikke flere Forsøg imod Broen ved Eckernsund. >Rolf Krake« var den
26de Februar inde i Vemmingbund-Bugten, men kun paa en
Rekognosceringstur. Batteriet stod om Formiddagen langs Broagerland i en Afstand af 800- 1000 Alen ind i det Inderste af
Bugten for at observere, hvorvidt de fjendtlige Batteriarbejder
paa Broager vare fremskredne, og blev liggende her omtrent en
Time uden dog at iagttage nogen Troppebevægelse eller
Arbeidskolonner, hvorpaa det atter returnerede til sin Ankerplads paa Sønderborg Rhed.
V ed Begyndelsen af Marts indtog Eskadrens Skibe følgende
Stationer :
>Rolf Krake c, , Gejser• og •Heklac paa Rheden ved Sønderborg.
,Absalon• ved Nordenden af Als, med Natstation i Stegvig.
,Schrødersee• imellem Birkenakke og Kegenæs, samt udfor Slien , Thor•.
>Kriegerc og >Marstrandc ved Fehmern,
>Thura• ved Nordenden af Als, med Nntstation i Stegvig.
,Esbern Snare• ved Arnkils Øre.
>Willemoes• ved Fænø.
,Buhlc under Reparation i Assens, med Ordre til at afgna til Fehmern.

Af de ovenfor nævnte Stationer, var Stationen ved Fænø,
som tidligere omtalt , kommen til efter en Anmodning fra
Armeens Overkommando om at der snarest maatte blive
stationeret en Kanonbaad her, for at forhindre fjendtlige Forsøg
6*
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paa at sætte Tropper over til Øen. »Willemoes«, der laa i
Assens for at komplettere sine Kul- og Proviantbeholdninger,
afgik til sin Station Natten til den 25de Februar, for i Mørket
ubemærket at slippe forbi de fjendtlige Batterier paa Stenderup
Hage, som paa Grund af Farvandets Snæverhed maatte passeres
temmelig nær, og naaede uhindret den 2 5de Kl. 3 1 / 2 om Morgenen
Fænø, hvorfra Chefen saa satte sig i Forbindelse med Kommandanten i Fredericia, for gjennem ham at faa den nødvendige
Underretning om Fjendens Stilling. Fra denne By afsendtes paa
Eskadrechefens Anmodning et Fartøj lastet med 150 Tdr. Kul
til Fænø, hvor det skulde blive liggende som Depotskib for
Kanonbaaden, da Vejen sønder paa gjennem Beltet maatte anses
for utilraadelig at passere mere end højst nødvendigt af Hensyn
til Stenderup-Hage Batterierne.
Af de øvrige Stationer var Arnkil-Stationen, og i det Hele
taget Bevogtningen af Alsfjord og Alssund det Punkt, som i
Øjeblikket havde størst Krav paa Opmærksomhed. Frygten for
en fjendtlig Overgang til Als havde, som omtalt, været tilstede
paa et endnu tidligere Stadium, og Sandsynligheden for en
saadan antoges at være rykket nærmere, da man havde Efterretning om, at roo store Pontonbaade, som vare førte N9rd paa
gjennem Aabenraa, atter vare blevne beordrede Sønder paa.
Da Armeens Overkommando ansaa det for nødvendigt at
bevogte Alsfjord ligesaa opmærksomt som Alssund, havde dette
foranlediget Eskadrechefen til at forstærke den militære Styrke
ved Øens Nordende med Pandserskonnerten »Absalon« og
Kanonbaaden »Thura«.
»Absalon« havde faaet medgivet en letroendeJolle, hvormed
der skulde patrouilleres imellem Hardeshøi og Sandvig, medens
Skibets egne Fartøjer patrouillerede imellem Stegvig og Hardeshøj, begge af og til søgende over under Kysten lige overfor, for
at iagttage, hvad Fjenden foretog sig.
Efter at være ankommen til Stationen, satte Chefen sig i
Forbindelse med Kommandøren for Kystbevo~tningen fra Hellesø
til Sandvig, Kapitain Wildenrath paa Melsgaard, for med ham
at aftale det Fornødne med Hensyn til en Samvirken imellem
Land- og Søstyrken paa dette Sted, og til yderligere Sikkerhed
var der af Overkommandoen og Eskadrechefen bleven approberet
nogle imellem Kapitainlieutenant Kraft og Kapitain Wildenrath

Afsendelse af en Deling Kanonchalupper til Krigsskuepladsen.

85

aftalte Signaler med Blaalys og Raketter, som skulde bringes i
Anvendelse, saasnart noget mistænkeligt observeredes. Hvad
Skonnertens Optræden angaar, i Tilfælde af en Overgang i Alsfjord, var Chefen instrueret om »at gjøre Alt, hvad han for• maaede med det ham anbetroede Skib for at forhindre et
, saadant Forsøg, ved at sejle og skyde de fjendtlige Fartøjer i
, Sænk« og endvidere skulde ,Absalon« være som en Reserve
for »Esbern Snare«, saaledes at den ved Efterretning om at
dette Skib havde været i Ilden i Alssund, strax skulde begive
sig til Arnkils Øre for at yde den Assistance, hvad den efter
al Sandsynlighed vilde have nødig.
Mangelen paa Smaafartøjer ved Eskadren havde været
følelig hele Tiden, og Ministeriet bestemte sig derfor til, efter at
Bevogtningen af Alsfjord og Fænø var kommet til, at afsende en
Division Ro-Kanonchalupper til Krigsskuepladsen for at bøde
herpaa.
Divisionen, som talte 6 Kanonchalupper, var delt i 2
Delinger.
Den første af disse, der bestod af Kanonchalupperne Nr. 18
(Reservelieutenant C. Schou), Nr. 19 (Reservelieutenant H. P. Marcher),
og Nr. 21 (Reservelieutenant C. A. Ditzel) med Dampskibet
, Hertha« (Lieutenant C. F. v. d. Recke) som Kommandofartøj,
afgik en af de første Dage i Marts Maaned fra Kjøbenhavn
sønder paa, assisteret af Dampskibet »Freya« til Bøgestrømmen,
og derfra videre til Nyborg, hvorfra den ved telegrafisk Ordre
fra Eskadrechefen i Østersøens vestlige Del kaldtes til Sønderborg. Den anden Deling, der ved den førstes Afgang fra
Kjøbenhavn endnu var under Organisation, bestod af Kanonchalupperne Nr. 16 (Reservelieutenant I. Vorre), Nr. 17 (Reservelieutenant C. Christensen) og Nr. 20 (Reservelieutenant H. Johnsen),
med Skruekanonbaaden »Hauch« (Lieutenant P. U. Bruun) som
Kommandofartøj, og afgik, ligeledes assisteret af et Dampskib
det første Stykke af Rejsen, gjennem Bøgestrømmen til Nyborg.
Efter Ankomsten til Eskadren stationeredes første Delings Chalupper ved Nordenden af Als, Nr. 18 i Stegvig, Nr. 19 og 21
paa Kysten imellem Hardeshøj og Sandvig, i Nærheden af de
Steder, hvor der var anvist Kvarter til Besætningen. Indkvarteringen af det til de 3 Chalupper hørende Mandskab, ialt
75 Mand, anvistes af Overkommandoen paa Eskadrechefens An-
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modning saaledes, at Folkene indkvarteredes i Hold paa 25 Mand
saa nær Stranden som muligt, for at de hurtigt kunde komme
til deres Fartøjer.
Den anden Deling Kanonchalupper afgik efter Ankomsten
til Nyborg, ifølge telegrafisk Ordre, norden om Fyen til
Lille-Belt og indtog Station i Farvandet imellem Fredericia
og Stenderuphage, men fornemlig med stadig Ophold i Farvandet omkring Fænø, for at forhindre al Kommunikation
fra og til den af Fjenden besatte Kyst, medens Willemoes
retounerede til Hørup Hav. Den samlede Division af Kanonchalupper underlagdes ifølge Ministeriets Ordre Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen, og det ene af Kommandofartøjerne, Dampskibet »Hertha«, der havde Skibslæge og
Proviant-Regnskabsfører ombord, var indrettet til at kunne modtage Divisionschefen, naar denne fandt Anledning til at opholde
sig der ombord.
Eskadrens Virksomhed i Begyndelsen af Marts Maaned var
for Blokeringens Vedkommende bleven udvidet ved Marineministeriets Bekjendtgjørelse af 27de Februar om, at Neustadt vilde
blive blokeret fra den 5te Marts. Udførelsen heraf overdroges
nemlig til Eskadren i Østersøens vestlige Del, og herfra detacheredes Dampskibet »Hekla«, som foreløbig overtog Blokaden.
Kravet om maritim Assistance for Armeen voxede efterhaanden,
som Krigsbegivenhederne udviklede sig paa Landjorden. Det
har ovenfor været omtalt, hvad der i denne Henseende var bleven
gjort fra Marinens Side for at efterkomme Overkommandoens
Ønsker, og naar undtages, at Eskadrechefen havde maattet
erklære sig ude af Stand til at fyldestgjøre den Anmodning, som
fra Kommandantskabet i Fredericia rettedes om at faa stationeret
et Pandserskib, der i Tilfælde af et Angreb paa Fæstningen
skulde deltage i Forsvaret, havde Eskadren hidtil været istand
til at tilfredsstille de Krav, som rettedes til den. Om dette Forhold kunde vedvare, var imidlertid et Spørgsmaal, naar Flaadens
Virkekreds blev større, og navnlig maatte det anses for sandsynligt, at
Dannelsen af en Eskadre i Østersøens østlige Del, og Afgivelsen
af flere Skibe til Stationen i Nordsøen, vilde nødsage Ministeriet til
at svække Orlogskapitain Muxolls Eskadre noget, ved at borttage
enkelte af Skibene og erstatte Bortgangen ved en Forøgelse af
Kanonchalup-Divisionens Fartøjer.

Misfornøjelse hos Overkommandoen.

Armeens Overkommando var ikke tilfreds med Udsigten til
en Formindskelse af Eskadrens Styrke og fandt ligeledes, at
dens Forhold til Eskadrechefen ikke var ordnet paa nogen betryggende Maade.
Overkommandoen havde det Syn paa Sagen, at den Søstyrke, der havde det Hverv at sikre Hæren for mulige Angreb
i Ryggen ved Expeditioner udgaaende fra Slien, Gelting Bugt
og andre Steder, samt dække Fehmern og Als mod fjendtlig
Overgang, ogsaa i et og alt maatte underordne sig Overkommandoens Dispositioner. Affæren i Eckernsund den 18de
Februar havde bestyrket denne Opfattelse, da Batteriet ved
denne Lejlighed paa Grund af Farvandets Dybdeforhold ikke
kunde komme langt nok ind til at foretage en virksom Beskydning af Broen. » Rolf Krake« havde paa denne Dag indtaget sin
Ankerplads efter Lodsens Anvisning saa nær Landgrunden, som
han mente kunde forsvares for Skibets Sikkerheds Skyld; men
Overkommandoen havde ikke været tilfreds med Resultatet, og
da man tilmed mente sig forbigaaet ved ikke at have modtaget
nogen ;Meddelelse om Indholdet af den Eskadrechefen tildelte
Instrux, fandt man Anledning til gjennem Krigsministeriet at
forelægge disse to Punkter for Marineministeriet.
I sin Henvendelse udtalte Overkommandoen, »at den navnlig
, burde vide, hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen var forpligtet
»til at efterkomme Overkommandoens Fordringer til hans Med»virkning, uden Hensyn til de Indvendinger mod nautiske Fore»tagender, der gjøres af Lodserne, m. m.,« og Krigsministeriet
ledsagede denne Udtalelse med en Bemærkning om, at der mulig
kunde indtræde saadanne Forhold, at Overkommandoens Beslutning i det givne Tilfælde maatte blive at tage tilfølge af Chefen
for Flaadeafdelingen.
!')1arineministeriet, som fra et almindeligt maritimt Synspunkt
ikke kunde tænke sig en saadan Ordning af Forholdet mulig,
svarede under 9de Marts med en Redegjørelse af sit Standpunkt
i denne Sag. Efterat have fremhævet, at indtil Dato alle nødvendige Forberedelser vare blevne trufne til at understøtte Hæren
ved et Angreb paa Als i saa stor en Maalestok, som Marinens
ringe Kræfter tillod det, udtalte Ministeriet sig meget bestemt
imod en Ordning af Kommandoforholdet paa den ovenfor omtalte Maade.
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»Naar Overkommandoen forespørger,« hedder det i
Skrivelsen - »hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen er forpligtet
»til at efterkomme Overkommandoens Fordringer til hans Med»virkning, uden Hensyn til de Indvendinger mod nautiske Fore»tagender, der gjøres af Lodserne, skal Ministeriet gjøre op,»mærksom paa, at det i Reglen er ganske overordentlig vanske»ligt endog for en Skibschef eller Eskadrechef at paastaa lige»overfor en Lods i hans eget Farvand, at et Skib kan flyde eller
»har Plads til at dreje, naar denne paastaar det Modsatte; for
»Overkommandoen vil det derimod være aldeles umuligt at af..
»gjøre et saadant Spørgsmaal, da dertil udfordres ikke alene det
»allernøjeste Kjendskab til det paagjældende Farvand, men ogsaa
»en Manøvredygtighed, som alene erhverves ved lang Færden
»paa Søen.
»Hvorledes endogsaa Overkommandoens Stilling derfor
»maatte være til de Skibe, som ere stationerede ved Alssund
»og bestemte til at operere ved et eventuelt Hovedangreb paa
»Stillingen, saa forekommer det Ministeret aldeles aabenbart, at
»det vil være den kommanderende Søofficers Sag at tage den
»afgjørende Bestemmelse om Maaden, hvorpaa de skulle benyttes,
»og om hvorvidt det ligger indenfor Mulighedens Grænclser at
»bruge dem paa den af Overkommandoen ønskede Maade.«
Til Slutning udtalte Ministeriet som Rettesnor for de to
Autoriteter under Krigens videre Førelse, at det maatte anse
Forholdet for at være saaledes: »Ministeriet afgiver den Styrke,
»som det med tilborlig Hensyn til andre Forhold ser sig istand
»til. Den kommanderende Søofficer konfererer med Overkom»mandoen om de Punkter, som denne fortrinsvis maatte ønske
r dækkede og observerede og udfører det paa den Maade, som
»han anser for rigtig og agter at forsvare«.
Som tidligere omtalt, hørte Bevogtningen af Øen Fehmern
med under de Opgaver, som vare stillede Eskadren i Østersøens
vestlige Del.
Allerede forinden Krigens Udbrud, ved Midten af Januar
Maaned, viste der sig blandt Fehmerns Befolkning saa udprægede
tydske Sympathier, at Øens Amtmand, Knudsen, fandt Anledning til at gjøre Sagen til Gjenstand for en Indberetning til
Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig.

Forholdene paa Fehmern forinden Krigens Udbrud.
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I sin Skrivelse til Ministeriet af 11te Januar 1864 meddelte
Amtmanden, at den befalede Søsession havde fundet Sted den
5te og 6teJanuar uden nogen Forstyrrelse, men Stemningen blandt
Beboerne var saa lidt loyal, at han fraraadede at foretage Udskrivningen, saalænge Øen var ganske overladt til sig selv uden
militær Besætning, ligesom han ogsaa fremhævede, at den
Agitation, som dreves af Personer, som kom over fra det nærliggende Fastland, let vilde kunne blive farlig for Opretholdelsen
af Orden og Rolighed.
Som Følge af denne Fremstilling af Forholdene paa
Fehmern henvendte Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig sig
strax til Marineministeriet. Amtmandens Rapport oversendtes
hertil, ledsaget af en Skrivelse af 14de Januar 18641 hvori det
slesvigske Ministerium »tillod sig at fremsætte en indtrængende
»Anmodning om, at der fra den kongelige Marines Side maa
»blive truffet de ,fornødne Foranstaltninger til at forhindre enhver
»for Opretholdelsen af Orden og Rolighed paa Fehmern farlig
»Kommunikation med de tilgrændsende Dele af Hertugdømmet
»Holsten «.
Skruekanonbaaden ,Krieger«, Lieutenant L. Braag, stationeredes ved Krigens Udbrud i Fehmern Sund forat bevogte
dette Farvand. Kanonbaaden, som underlagdes den nydannede
Eskadre i Østersøens vestlige Del, var som eneste tilstedeværende
Orlogsmand paa Stationen ikke istand til virksomt at kunne forhindre, at der fandt Forbindelse med Fartøjer Sted imellem den
holstenske Kyst og Fehmern. Kanonbaadschefen forbød strax
ved sin Ankomst al Passage over Sundet om Natten, og da
Postforbindelsen, ifølge en Konvention imellem det danske og
holstenske Postvæsen, vedvarende skulde vedblive imellem Øen
og Fastlandet, beordredes Posten, der som Regel passerede
Sundet en Time efter Midnat, til ved Ankomsten at melde sig
ombord i Kanonbaaden.
Nogen virkelig Kontrol ligeoverfor
andre Fartøjer i det 3 Fjerdingvej lange Sund om Natten kunde
kun udøves ved Stationering af Kanonbaade ved begge Farvandets Ender, vesten for Sundet I a 2 Fartøjer med Tilhold i
Orth og Lemkenhafen, og I Fartøj østen for Sundet for at
observere Passagen fra Neustadt.
Da der ikke var militær Besætning paa Fehmem, - der
fandtes kun I Gensdarm -, vare de stedlige Autoriteter ikke
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istand til ved Strandvagter eller lignende Foranstaltninger at bidrage til, at Forbudet mod Passage om Natten med Fartøjer
over Sundet blev respekteret, ligesom heller ikke den enkelte
Kanonbaad med sin ringe Besætning kunde yde Amtmanden
nogen Assistance til Opretholdelse af den lovlige Orden i Land.
En mindre militær Styrkes Henlæggelse paa Øen vilde i
Forbindelse med en passende Forøgelse af Stationsskibenes Antal
være tilstrækkeligt til at afhjælpe de ovenfor nævnte Mangler,
hvorimod Forholdet vilde blive et andet, hvis man havde til
Hensigt at forsvare Øen imod et fjendtligt Angreb, i hvilket
Tilfælde der da baade vilde udkræves Fodfolk og Artilleri.
Noget saadant paatænktes imidlertid ikke ved Krigens Udbrud,
da Overkommandoen havde fundet det betænkeligt at svække
Hærens Styrke ved at afgive Tropper til Fehmerns Forsvar.
I Marineministeriet gjorde derimod den Anskuelse sig
gjældende, at Øen havde ikke ringe strategisk Betydning under
en fortsat Krig med Tyskland, og navnlig under Forudsætning
af fremmed Hjælp paa Grund af sin Beliggenhed vilde afgive en
god Basis for militære Operationer imod Holsten. Hertil kom,
at Fehmern var i Besiddelse af saa betydelige Hjælpekilder, at
et større Korps uden Vanskelighed vilde kunne anbringes der,
ligesom ogsaa Forbindelsen med Øgruppen Lolland-Falster over
Nykjøbing kun medtog faa Timers Damp.
Strax ved Krigens Udbrud fandt Ministeriet Anledning til
at udvikle denne Betragtning for Krigsministeriet i en Skrivelse
af 5te Februar 1864 og opfordrede samtidigt til i ethvert Tilfælde
snarest mulig at opkaste et Batteri ved Fehmern-Sund og besætte Øen med en passende militær Styrke for dog at forhindre,
at et slesvig-holstensk Frikorps eller lignende skulde uden Modstand kunne gaa over i Baade fra Heiligenhafen og sætte sig i
Besiddelse af Øen. Man gjorde endvidere opmærksom paa, at
som Forholdene nu vare, vilde en saadan Expedition let kunne
iværksættes. Den stationerede Kanonbaad kunde ikke forhindre
en Overgang, og selv om Ministeriet var i Stand til at afgive
flere Skibe til Stationen ved Fehmern, hvad der i Øjeblikket var
vanskeligt paa Grund af de mange Forlangender, som paa forskjellig Maade stilledes til Marinen, vilde dog heller ikke en
større Søstyrke paa denne Aarstid, hvor Nætterne ere lange,
kunne forhindre en natlig Baadexpedition, naar Øen var blottet
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for militær Besætning. Det tilføjedes til Slutning, at hvis Krigsministeriet bestemte sig til en Besættelse af Fehmern og paa
Grund af Mangel paa passende Officerspersonale skulde ønske, at
Marinen afgav en ældre Officer til Kommandant, ligesom Tilfældet
havde været under den første slesvigske Krig, vilde der intet
være til Hinder derfor.
Efterat de fjendtlige Tropper havde overskredet Ejderen,
blev Stemningen imellem Beboerne mere illoyal end forhen.
Enkelte af Øens Sognefogeder nedlagde deres Embede og forlangte hos Amtmandsskabet deres Edsformular tilbage, og den
9de Februar fandt der i Byen Burg en Demonstration Sted, ved
hvilken Lejlighed der valgtes en Deputation, som Dagen efter
skulde begive sig til Kiel for at anmode om, at Øen maatte
blive besat af fjendtligt Militær. Da Deputationen den rnde Februar om Formiddagen ankom til Sundet, for at sætte over til
den holstenske Kyst, blev den kaldt ombord i Kanonbaaden
»Kriegen:, og Medlemmerne erklærede paa Forespørgsel her, at
de vare paa Vejen til et Bryllup i Holsten. Deputationen blev
imidlertid tilbagevist og paa det Strængeste forbudt at forlade Øen.
Denne Begivenhed og Demonstrationen Dagen forinden i
Burg, ved hvilken adskillige Huse i Byen vare smykkede med
slesvig-holstenske Flag, bevægede Amtmanden til at gjøre et
Forsøg paa at faa militær Assistance til Øen i Erkjendelss af,
at han ikke længere selv var istand til at magte Situationen.
Han skrev derfor til Chefen for Kanonbaaden »Krieger«, for at
formaa ham til at forlade sin Station og afgaa til nærmeste
Telegrafstation, for at telegrafere efter Hjælp.
, Ich hin jetzt isolirt« - hedder det i Amtmand Knudsens
Brev - »Versuchen Sie gleich Assistance herbei zu schaffen,
»aber kehren Sie sofort zuriick. Ich hin ohne alle Instruction
»und befinde mich in einer sehr ungliicklicher Lage.«
Efter denne Udtalelse fra Amtmanden ansaa Lieutenant
Braag det for rigtigst, at Marineministeriet uden Ophold fik
Underretning om Tilstanden paa Fehmern. Han afgik derfor
den I 1te om Aftenen med Kanonbaaden fra sin Station og sendte
tidlig næste Morgen fra Korsør et Telegram til Marineministeriet,
hvori han udtalte:
•Efter Amtmand Knudsens indstændige Bøn har jeg forladt
»Fehmersund i Aftes Kl. 8, for at bringe Ministeriet Under-
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»retning om Tilstanden paa Fehmern. Der agiteres for Præten»denten; en Deputation vilde afgaa, for at rekvirere tydske
»Tropper og for at hylde Hertugen; er stoppet af mig. Amt»manden beder om hurtigst militær Hjælp og om Instruktioner.
»Et andet Dampskib bedes pr. Telegraf beordret til Sundet. "'
Marineministeriet havde forinden Modtagelsen af denne
Efterretning givet Ordre til en lille Forøgelse af Søstyrken ved
Fehmern, idet der allerede den IOde Februar var bleven telegraferet
til Chefen for Eskadren i Østersøens vestlige Del om at lade
Kanonbaaden >Marstrand« (Lieutenant G. I. G. Mac-Dougall) afgaa
dertil og underlægge sig Lieutenant Braags Kommando. Den
maritime Styrke ved Øen kom ved denne Lejlighed til at bestaa
af to mindre Krigsskibe, og senere paa Maaneden tog Krigsministeriet Bestemmelse om at henlægge en mindre Afdeling
Fodfolk paa Øen, for at Amtmanden kunde blive i Stand til at
opretholde sin Autoritet ligeoverfor den urolige Befolkning.
Det Detachement, der skulde anvendes til Fehmerns Besættelse, vilde komme til at bestaa af IOO Mand, som udtoges
dels af den kjøbenhavnske Garnisonsbataillons Mandskab, og dels
af r 4de Regiments Mandskab. Detachementet forsynedes med
dansktalende Underofficerer fra førstnævnte Bataillon, og Kommandoen af den lille Styrke overdroges til Premierlieutenant af
Kjøbenhavns Garnisonsbataillon N. W. Tersløw. Efterat denne
havde modtaget sin Instrux i Krigsministeriet, afgik han med
70 Mand af sin Styrke til Korsør, hvorfra Dampskibet »Freya«
saa overførte dem til Fehmern. Det manglende Mandskab vilde
blive sendt over Sønderborg og komme dertil sammen med en
Kommission til Inddrivning af nogle Heste, som Fehmern ifølge
Hesteudskrivnings-Loven skulde stille til Hærens Brug. Denne
Rest stødte senere til den første Afdeling af Detachementet, som
den 25de Februar var ankommet til Byen Burg.
Premierlieutenant Tersløw havde ved sin Afrejse fra Kjøbenhavn i Krigsministeriet modtaget Ordre til ved sin Ankomst til
Fehmern at sætte sig i Forbindelse med Chefen for de der
stationerede Krigsskibe, for sammen med ham at træffe Aftale
om Foranstaltninger til at sikre Detachementet en Retræte ombord i Skibene i Tilfælde af, at Fjenden skulde foretage en
Overgang til Øen. Med Dampskibet »Freya« modtog Lieutenant
Braag den 25de Februar en i samme Retning gaaende Ordre fra
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Marineministeriet, og endnu samme Dag afholdt de to Officerer
en Konference, ved hvilken der blev truffet Aftale om følgende
Foranstaltninger:
I. Detachementet skal indkvarteres i Byen Burg, med Udposter ved Burgtiefe og ved Sundet ved Færgegaarden paa
Fehmern.
2. Retræten bliver under alle Omstændigheder til Burgtiefe.
3. Vagten fra Færgegaarden forsynes fra Kanonbaaden
, Krieger« med en Haubitz og med Fyrværkerisager til Taagevejrsog andre Signaler.
4-. Al Passage over Sundet, Post, Færge bliver strængelig
forbudt, og Fartøjerne inddrages ved Vagten.
Detachementets ovenfor nævnte Vagtposter ved Burgtiefe
og Fehmersund Færgegaard bestod af en Underofficer og nogle
faa Mand. Den sidstnævnte Post havde en Skildvagt udstillet
paa Skibsbroen, for at holde Udkig udover Sundet; Resten af
Styrken opholdt sig i Færgehuset, og her fandtes tillige en opsadlet Hest, parat til Vagtens Disposition, saaledes at der i Tilfælde af en fjendtlig Overgang strax kunde afsendes Melding
med ridende Bud til Hovedstyrken i Burg. Om Dagen, hvor
Sundet kunde overses, og Kanonbaadene om fornødent gaa helt
derh1d, kunde disse virksomt tage Del i Farvandets Bevogtning,
hvorimod Forholdet om Natten var et andet. Kanonbaadenes
Ankerplads om Natten var nemlig ved den ovenfor omtalte
Konference bleven bestemt til at skulle være ved Strukkamp
Odde og ved Burgtiefe, og Pladsen var med Forsæt bleven
valgt udenfor de Grunde, som danne Indløbet til Sundet, for at
Baadene paa enhver Tid af Døgnet kunde komme til de bestemte
Udskibningssteder og optage Detachementet, i Tilfælde af en
fjendtlig O;vergang til Øen. Som Følge heraf var Fehmersunds
Bevogtning om Natten i Virkeligheden overladt til Vagtposten
ved Færgegaarden, da Kanonbaadene fra deres Ankerpladser i
Mørke ikke kunde observere, hvad der foregik i selve Sundet.
Den 25de Februar overtog Stationsskibene Blokaden af Heiligenhafen, hvorom Begjendtgjørelse samme Dag udgik i et
Cirkulære til Vice-Konsulen sammesteds, og i den sidste Del af
Maaneden og i Begyndelsen af Marts havde Kanonbaadene
skiftevis Station ved Heiligenhafen og ved Tiefet.
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Fehmerns forsvarsløse Tilstand og Sundets utilstrækkelige
Bevogtning foranledigede, at Fjenden temmelig snart havde sin
Opmærksomhed henvendt paa dette Forhold og forberedte sig til
at bemægtige sig Øen ved en Overgang over det smalle Farvand, som skiller den fra Fastlandet.
Foretagendets Udførelse blev overdraget til General Schlegel,
som bestemte sig til at foretage Overgangen Natten imellem
den 14de og I 5de Marts. Otte store Fartøjer, som hvert kunde
tage ca. 20 Mand, vare i dette Øjemed udtagne i Heiligenhafen
og transporteredes om Natten ned til Sundet paa den holstenske
Side, hvor der ved Stranden holdtes Vogne i Beredskab til at
kjøre ud i Vandet, for derved at lette Indskibningen af Mandskabet i Baadene. Expeditionskorpsets Styrke skulde bestaa af
6 Kompagnier Fodfolk, og foruden dette holdtes 11 / 2 Batteri
Artilleri rede til at dække Overgangen og om fornødent tage
Kampen op med Kanonbaadene.
Disses Antal var for Tiden 3, idet Skruekanonbaaden , Buh! «
(Lieutenant P. H. Braem) ogsaa befandt sig ved Øen.
»Buhlc havde tidligere overført Hesteudskrivnings-Kommissionen dertil, var derefter atter afgaaet til Sønderborg med et af
Kommissionens Medlemmer, som skulde indhente nærmere Instruxioner med Hensyn til Tvangsudskrivningen, og henlaa nu
efter sin Tilbagekomst ved Burgtiefe.
Natten til den 15de Marts, da Overgangen til Fehmern fandt
Sted, blæste det en vestlig Storm. Kanonbaadene Iaa paa deres
Ankerpladser, »Krieger« Vest for Strukkamp Odde, og »Buh! «
og »Marstrand« ved Burgtiefe.
Det første Hold af de preussiske Tropper, som vare bestemte
til at udføre Overgangen, gik i Baadene omtrent Kl. 5 om
Morgenen. Styrken udgjorde et Kompagni, og Farten over
Sundet gik hurtigt, paa Grund af den svære medgaaende Kuling.
Begunstiget af Mørket lykkedes det Baadene at passere Farvandet uden at blive bemærkede fra Kanonbaaden ,Kriegerc.
Kanonbaaden havde 8 Mand paa Udkig fordelte Skibet rundt,
men i den mørke stormfulde Nat, hvor man ikke kunde se en
Kabellængde fra sig, blev de fjendtlige Fartøjer slet ikke bemærkede, skjønt de nærmeste af dem maa have passeret
»Krieger« i en Afstand af 3-400 Alen.
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En dansk Patrouille, som var udsendt fra Detachementet i
Burg, patrouillerede omtrent ved denne Tid langs Øens sydlige
Strandbred; men hverken Patrouillen eller den paa Skibs broen
ved Færgegaarden udsatte Post kunde paa Grund af det mørke
og stormfulde Vejr med Sne og Regn se eller høre noget til
Fjendens Nærmelse førend Landgangen var iværksat. Vagten
ved Sundet, som havde Ophold i Færgehuset, og som bestod af
en Underkorporal og 6 Mand, blev omringet og maatte efter
en kortvarig Kamp, i hvilken Underofficeren blev saaret, overgive
sig. Som tidligere nævnt, fandtes der en opsadlet Hest ved
Færgehuset, og en af Vagtmandskabet var beordret til at ride
til Burg med Melding, saasnart der viste sig noget Mistænkeligt
i Sundet; men Meldingen kom ikke afsted, fordi den paagjældende
Mand blev fanget, og det preussiske Kompagni marcherede derefter imod Burg, udskrivende Vogne paa sin Vej, og ankom til
Byen endnu inden Rygtet om Overgangen var naaet derhen.
Fjenden, der blev modtagen med stor Jubel af Befolkningen,
overvældede strax den lille Vagt i Raadhusbygningen, og Detachementet og Kommissionen toges alle tilfange.
Baadene, som havde overført det første Hold fjendtlige
Tropper, satte strax Kursen tilbage over Sundet, og skjønt
Tilbageturen var forbundet med en Del Vanskelighed, da der
skulde krydses op imod Stormen, lykkedes det dog endnu
medens det var mørkt at overføre 2 Baadhold til, saaledes at
der ved Daggry befandt sig ca. 500 Mand preussisk Infanteri
paa Øen.
Ombord i Kanonbaaden »Krieger c fik man omtrent Kl. 7
om Morgenen Øje paa 3 af de fjendtlige Baade under klodsrebede Sejl i Sundet.
Da al Passage over dette Farvand var strængt forbudt,
maatte Baadenes Tilstedeværelse forekomme mistænkeligt, og
der afgaves derfor strax IO Alarmskud fra Kanonbaaden. Disse
besvaredes øjeblikkelig med 3 a 4 skarpe Skud med Granat
fra den holstenske Side, og Chefen var derefter ikke længere i
Tvivl om, at Fjenden maatte være gaaet ubemærket over Sundet
i Løbet af Natten. Han lettede derfor med Kanonbaaden og
afgik efter den forud tagne Bestemmelse til Prikkerne ved Lemkenhafens Rhed, hvor han hejste Lodsflag. Den haarde vestlige
Storm i Forbindelse med meget lægt Vande gjorde, at Kanon-
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baaden ikke kunde løbe ind paa Rheden, hvor Transportbaaden
Nr. 3 laa, og da denne ikke forstod Signalet, som blev gjort til
den, blev »Krieger« liggende udenfor, for at afvente nærmere
Oplysninger.
Kl. II 1 / 2 om Aftenen ankom Kanonbaadene »Marstrand «
og »Buhl« fra Tiefet og meldte, at Detachementet ikke som aftalt
i Tilfælde af en fjendtlig Overgang havde søgt ned til Lodshuset, og Kanonbaadene havde derfor sent paa Eftermiddagen,
efterat det fjendtlige Militær viste sig paa Strandbredden ved
Tiefet, forladt deres Station i den Formening, at de ikke længere
kunde være til nogen Nytte her.
Ogsaa ombord i disse to Skibe havde man ikke mærket
noget til Fjendens Foretagende. Deres Ankerplads var for
langt fjærnet fra Fehmersund, til at Overgangen kunde være
bleven iagttaget, og da Detachementet i Burg overrumpledes,
uden at faa Lejlighed til at gjøre nogen Modstand, hørtes ingen
Skydning iland, ligesom der heller ikke kunde sendes nogen
Melding om det Passerede ned til Vagten ved Lodshuset ved
Tiefet. Den her stationerede Vagt paa 10-12 Mand gjorde
omtrent Kl. II Formiddag Signal ud til Kanonbaaden »Marstrand c,
hvilket imidlertid ikke blev forstaaet og iøvrigt heller ikke tillagdes nogen Betydning, da man fra Skibet lagde Mærke til at
Soldaterne, som havde været ifærd med at gjøre et Fartøj klart
paa Stranden, kort efter ophørte hermed og afmarcherede ad
Landeveien til Burg.
Om Eftermiddagen Kl. 4 1 / 2 gik Cheferne for de to Kanonbaade iland, ledsagede af nogle af , Marstrand «s Besætning. Af
Lodsfolkene fik de Underretning om, at Fjenden havde besat
Øen og havde taget de danske Tropper tilfange, og da Rigtigheden heraf syntes at bekræftes derved, at man fik Øje paa to
preussiske Soldater, som kom marcherende over Dæmningen ned
imod Lodshusene, gik Cheferne atter ombord og lettede med
deres Skibe for at forlade Stationen. , Krieger c og , Marstrandc
bjergede nu i Forening, den 16de om Morgenen, den tidligere omtalte Transportbaad ud fra Lemkenhafen Rhed og begav sig
derpaa til Nakskov for at fylde Kul og Vand, medens , Buhl c
afsendtes til Hørup Hav med Melding om det Passerede til
Eskadrechefen.
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Ved Ankomsten til Nakskov afsendteLieutenantBraagfølgende
Telegram om den fjendtlige Overgang til Marineministeriet i
Kjøbenhavn:
Nakskov den 16de Marts 18641 6 T. 43 M. Efterm.

Til Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Natten mellem 14de og 15de ds. gik Fjenden over Fehmer»sund. Vagten der maa være bleven overrumplet. 15de Aften
»Detachementet endnu ikke ankommet til noget af Udskibnings»stederne, hvorimod fjendtlige Tropper befandtes der. Den 16de
»Morgen er »Krieger« og ,Marstrand« med Transportbaad N. 3
»afgaaet til Nakskov. »Buh!« afgaaet med Melding til Sønder»borg. Rapport følger. c
L. Braag.
Lieutenant Braags Rapport til Marineministeriet om Fehmerns
Erobring afsendtes fra Nakskov samme Dag og er saalydende :
»Herved tillader jeg mig at melde Ministeriet, at jeg den 15de
»Marts Fm. Kl. 7 fra min Ankerplads ved Strukamp Odde
»observerede 3 Baade under klodsrebede Sejl i Fehmersund; da
»jeg fandt det mistænkeligt, da der var strængt Forbud for Pas»sage over Sundet, skød jeg strax IO Alarmskud, som strax
, blev besvaret med 3 a 4 Skud med Granat fra holstensk Side,
, som dog ej traf Skibet.
, Da jeg saaledes var bragt i Vished om, at det var en fjendt» lig Overgang, begav jeg mig strax - efter forud tagne Bestem»melser - til Prikkerne ved Lemkenhafens Rhed og hejste Lods»flag. Haard Storm af Vest med meget lægt Vande till~d ej at
»løbe ind paa Rheden, hvor Transportbaad N. 3 laa, til hvilken
»jeg gjorde Signal, som ej blev forstaaet. Afventede nærmere
»Oplysninger. Kl. 11½ Em. ankom Kanonbaadene ,Marstrand«
»og »Buhl« fra Tiefet og meldte, at Detachementet havde ej
»søgt ned der, hvilket kunde ventes efter de tagne Bestemmelser,
»og da fjendtligt Militær havde vist sig der, antog de ej længere
»at kunne være til nogen Nytte.
»Buh!« blev strax sendt til Sønderborg med Melding, og
»Kriegerc og »Marstrand« tog om Morgenen Transportbaaden
, ud fra Lemkenhafens Rhed og begav sig derpaa her til Nakskov,
»for at fylde Kul og Vand, til hvilken Rejse Kulbeholdningen
7
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»netop slog til, da vi i 3 Dage paa Grund af Stormvejr havde
»været afskaaren fra Land og Kulfyldning.
»Af en Baad tilhørende en Jagt, som laa her ved Fehmern,
»fik jeg om Aftenen den I 5de følgende Underretning. Preusserne,
»600 i Antal, vare Kl. 12 om Natten i Baade gaaede over Sundet
»ved »Grønne Vold « og landet ved Berg Bakke, har sandsynligvis
»overrumplet Vagten og Patrouillerne ved Sundet og derefter
»Detachementet i Burg, da ingen kom ned til noget afUdskibningsstederne.
»Saaledes bliver det min Pligt at tilmelde Ministeriet, at
»Fehmern er besat af preussisk Militær, og Detachementet taget
»tilfange. Transportbaaden N. 3 har mistet 3 Mand, som uvidende
om Preussernes Besættelse af Lemkenhafen, gik i Land og blev
»tagne tilfange. Næste Morgen, da Vejret bedagedes, blev
»Baaden taget ud uden Modstand. Deraf slutter jeg, at Fjendens
»Artilleri ej har kunnet komme over Sundet i Stormen.«
underdanigst
L. Braag.
Skruekanonbaaden ,Kriegerc d. 16 Marts 1864 Nakskov.

Til Marineministeriet.

Under Kanonbaadenes Ophold i Nakskov fandt der den 17de
Marts en længere telegrafisk Samtale Sted imellem Marineministeren i Kjøbenhavn og Lieutenant Braag, der havde givet Møde
paa Telegrafstationen i Nakskov. Lieutenant Braag besvarede her
en Række Spørgsmaal vedrørende Stedet, hvor Overgangen havde
fundet .Sted, Fartøjerne, som -c;-jenden havde benyttet, o. s. v.,
hvorefter Ministeren telegraferede:
,Hvor laa Kanonbaadenene? «
Braag: »Kanonbaaden »Krieger« 2000 Alen vest for Stru»kamp Odde, »Marstrand« og »Buh!« ved Burgtiefe. «
Ministeren: »Hvorfor var ingen Kanonbaad ved Færge»gaarden?«
Braag: »Ifølge vedtaget Plan af Dispositionen besørgede
»Vagten ved Færgegaarden Patouilleringen af Kysten ved Sundet.
Ministeren: > Det forekommer mig urigtigt, at begge Kanon·
»baadene have forladt Fehmern, istedetfor at observere, hvad der
,videre maatte finde Sted.«
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Braag: , Der: var en bestemt Ordre til at forlade Øen.
, Havde , kun Kul ombord til 5 Timer. Kulfyldning forhindret 6
, Dage af stormende Vejr.«
Minz·steren: »Behag nu snarest mulig at afgaa til Fehmern,
»for der dels at observere, hvad foregaar, samt for at blokere
»Heiligenhafen. Borttag fra Øen, saavidt saadant er Dem muligt,
»alle Fartøjer, saavel store som smaa, der ikke tilhøre neutrale
»Magter og bring dem til Nakskov.«
Efterat M~nisteren havde forladt Telegrafstationen, modtog
Lieutenant Braag gjennem Adjutanten, Kapitainlieutenant C. Schønheyder, Ordre til strax at lade Kanonbaaden »Marstrand« afgaa
til Fehmern og selv med »Krieger« afvente Besvarelse i Nakskov
paa et Spørgsmaal om, hvorvidt de Fartøjer maatte ødelægges,
som Kanonbaadene ikke var istand til at opbringe.
Kanonbaadene fandt ved deres Tilbagekomst til Fehmern, at
Fjenden havde benyttet de faa mellemliggende Dage til at styrke sin
Stilling paa Øen. Tre Skandser vare under Opførelse paa den
holstenske Side, hvortil benyttedes Arbejdskompagnier fra Fehmern
og fra Grossenbrode, betydelige Mængder afTømmer og Planker
førtes over Sundet til Øen, og fra Søen observeredes fjendtlig Besætning saavel ved Burg Tiefe, Færgestedet ved Fehmersund,
Orth og Lemkenhafen.
Den 2ode Marts overførte Fjenden noget Artilleri, og Kanonbaaden »Krieger«, der samme Dag uden noget Resultat beskød
Færgebroen ved Fehmersund, blev om Aftenen Kl. 9 beskudt
af 2 fjendtlige Kanoner, der havde taget Opstilling ,ved Strukamp
Huk, uden at dog Kanonbaaden blev truffet af noget Skud.
Efterat Øen ogsaa var bleven besat af Artilleri, blev de
danske Smaaskibes Virksomhed paa dette Sted uden nogensomhelst Betydning, idet de nemlig uden riflet Skyts hverken vare
istand til at forhindre Fuldførelsen af de begyndte fjendtlige
Skandseanlæg, forbyde Passagen over Sundet, eller ødelægge de
der liggende Fartøjer.
Efterretningen om Fehmerns Erobring fremkaldte megen
Begejstring i Tyskland dels paa Grund af den resolute Raskhed,
hvormed Overgangen blev iværksat til Trods for Stormen, men
navnlig, fordi det viste Vejen til lignende Foretagender imod
andre af de~danske Øer.
7*
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Eskadren i Østersøens østlige Del indtil Fægtningen ved
Riigen den I7de Marts I864.

Af de to Eskadrer, som Ministeriet ved Krigens Begyndelse
agtede at etablere i Østersøen, var Eskadren i Østersøens vestlige Del først traadt i Virksomhed.
Den 18de Februar beordredes Kontre-Admiral C. E. van
Dockum til at tage Kommandoen over den Eskadre, der var
bestemt til at operere i Østersøens østlige Del.
Da Admiralen havde faaet sin Udnævnelse til Eskadrechef,
foreslog Ministeren ham at hejse sit Flag paa en hurtig A visodamper. Denne Tanke stødte imidlertid paa Modstand hos
Admiral v. Dockum, der forlangte at hejse Flaget ombord i
Fregatten ,Jylland «.
Ministeren gjorde da med Rette gjældende, at her, hvor det
drejede sig om med en forholdsvis ringe Styrke at blokere den
udstrakte preussiske Kyst, ligefra Ri.igen til den russiske Grændse,
og hvor man samtidig skulde passe paa de fjendtlige Krigsskibe,
der var stationerede i Stralsund, Swinemi.inde og Danzig, var det
nødvendigt, at der paa hvert af disse Punkter altid kunde være
en overlegen dansk Styrke tilstede, for at afvise mulige Angreb
og Forsøg paa at slippe ud. Det var under disse Omstændigheder af Vigtighed, at Eskadrechefen personlig kunde have et
vaagent Øje med Skibene paa de forskjellige Stationer, og dette
vilde kun kunne naaes, naar han hejste sit Flag i en mindre
Orlogsmand, hvormed han jevnlig kunde gjennemløbe hele det
Søterritorium, som Eskadren holdt okkuperet. Hvis derimod
Admiralen fastholdt sin Fordring om at hejse sit Flag paa en af
Fregatterne, vilde Følgen heraf blive, at han svækkede Eskadrens
Hovedstyrke i følelig Grad hver Gang, han med Kommandoskibet fjernede sig fra den.
Da Admiral v. Dockum desuagtet ikke var tilbøjelig til at
rette sig efter Ministerens Mening, paatænktes det ret naturligt,
at lade Eskadrechefen afløse i Kommandoen endnu inden hans
Flag var bleven hejst, men Vanskeligheden ved i saa lille et
Officerskorps at finde en passende Stedfortræder til Posten bevirkede,
at Ministeren ansaa det for rigtigst at tage sit første Forslag tilbage.
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Dette gav Anledning til nye Forhandlinger, under hvilke
Ministeren med Bestemthed udtalte, at det ikke lod sig gjøre, at
hejse Flaget ombord i Fregatten »Jylland«, fordi det vilde blive
nødvendigt, naar de østerrigske Krigsskibe nærmede sig vore Farvande, at lade dette Skib afløse og sende det til Forstærkning
af Nordsø-Eskadren, men iøvrigt overlodes det ganske til Admiralen at vælge hvilket af Eskadrens andre Skibe han vilde til
Kommandoskib. v. Dockum hejste da sit Flag ombord i Fregatten
, Sjælland« den 29de Februar paa Kjøbenhavns Rhed.
De Forhandlinger og Samtaler, der førte til dette Resultat,
havde imidlertid givet Anledning til saa stærke Meningsforskelligheder imellem Ministeren og Eskadrechefen, at det var at forudse, at Samarbejdet imellem de to Autoriteter under Krigen
vilde blive meget vanskeligt.
Eskadren skulde foruden Fregatten , Sjælland« foreløbig
bestaa af Skruefregatten »Jylland« (Orlogskapitain P. C. Holm),
samt Skruekorvetterne »Hejmdal« (Kapitainlieutenant S. Lund) og
»Dagmar « (Kapitainlieutenant G. F. W. Wrisberg). De to sidstnævnte Skibe havde tidligere paa Maaneden været underlagt
Fregatten »Jylland « og sammen med denne krydset under de
preussiske Kyster, men vare nu stationerede ved Dragør med
Ordre til, naar Vejrforholdene egnede sig dertil, at krydse ned
imod Riigens Kyster.
Fregatten , Sjælland« havde siden Slutningen af forrige Aar
været udrustet under Kommando af Orlogskapitain F. Paludan;
den 22de Februar ankom Fregatten paa Kjøbenhavns Rhed, hvor
Chefen fratraadte sin Stilling og afløstes af Orlogskapitain H. H.
S. Grove, der samtidig med Kommandoen af Skibet tillige overtog Posten som Eskadrens Flagkapitain.
I sin Skrivelse af 23de Februar, hvori Ministeret beordrede
Admiralen til, efterat Flaget var bleven hej st, at afgaa sønderpaa
med Fregatten for at forene sig med de øvrige til Eskadren
bestemte Skibe, gaves der endvidere Meddelelse om, at~det var
Hensigten at forøge Styrken betydeligt, forudsat at Krigsbegivenhederne ved Als ville tillade det, og endelig tildeltes der den
Kommanderende følgende foreløbige Anvisning angaaende Eskadrens Virksomhed:
»Som Maalet for den i den østlige Del af Østersøen
, opererende Eskadres Virksomhed, har Ministeriet tænkt sig Bevogt-
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»ning og Blokering af de Øst for Dars liggende preussiske Havne.
~ Indtil en forøget Styrke og en mere fremrykket Aars tid tillader
»at effektuere dette, bliver det nødvendigt, at Hr. Kontre-Admi»ralen indskrænker Dem til Observering og saa vidt muligt til
»Indeslutning af de i de preussiske Havne stationerede Krigsskibe,
»saaledes at vor Handelsmarine sikres imod Molest, og Land»stigning paa vore Kyster forhindres .«
Kommandoskibet lettede ved:_Middagstid den 29de Februar
fra Kjøbenhavns Rhed og stod Sønder- paå. Den næste Morgen
Kl. 8 saas Fregatten »Jylland« "såmt Kor vetterne , Dagmar « og
»Hejmdal« tilankers, omtrent to Mil NV for Tornebusken. Efter
at Eskadren havde forenet sig, og Admiralens Flag var saluteret,
detacheredes Korvetterne, »Dagmar « til Kjøbenhavn for at fylde
Kul, og »Hejmdal« til Kjøgebugt for at observere et Hamburger
Dampskib, som ventedes fra Malmø. Rendez-Vous sattes 2½
Mil SO for Møens Fyrtaarn. Fregatterne begav sig til det aftalte
Samlingssted, hvor der ankredes og afholdtes Skiveskydning og
Sejlmanøvre. I de følgende Dage holdt Skibene krydsende
imellem Møen og Tornebusken.
Den 7de Marts var Eskadren atter samlet. , Hejmdal « var
allerede d . 4de kommen tilbage, og d. 7de Marts stødte Korvetterne »Dagmar« og »Thor « til Eskadren. Strax efter Ankomsten
detacheredes »Dagmau til Kjøbenhavn, for efter Ministeriets
Ordre at afgaa derfra paa et kort Kryds til Fehmern og senere
til Nordsøen. Den remplaceredes af Skruekorvetten »Thor «, der
efterat være bleven afløst paa Blokadestationen ved Bi.ilk af
Fregatten »Tordenskjold« (Orlogskapitain C. A. Meinertz) kompletterede Kul og Proviant i Hørup Hav og afgik derfra til
Admiral v. Dockums Eskadre.
Den 8de Marts var Eskadren til Ankers ved Tornebusken,
med Korvetten »Thor« paa Forpost. Korvetten »Hejmdal« detacheredes herfra samme Dag paa en kortere Expedition, medens
de andre Skibe Dagen efter afgik til Samlingsstedet SO for
Møen, hvor det private Dampskib »Newsky« var beordret til at
være tilstede med Kul o·g Proviant til Eskadren. Den 10de Marts
var Vinden V. S. V. med frisk Kuling; Dampskibet »Newsky«
ankom fra Kjøbenhavn med Forsyning til Eskadren og beordredes
til at ankre nordenfor Møen. I Løbet af Dagen friskede Vinden
mere og mere; Kl. 6 om Eftermiddagen, da det var blæst op
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til en 3rebet Merssejls-Kuling af V . N. V, gik Fregatten »Jylland «
i Drift, hvorfor Chefen strax besluttede at lette. Under Letningen
skete det Uheld, at den ene Kabelarrulle samt Muffen, som forbinder Over- og Underspillet, sprang, og endvidere sprængtes
Bagbords Kjætting i Brønden, hvorved Bagbords Anker og 90
Favne Kjæde forlistes. Paa Grund af dette Havari fik Fregatten
ved Signal strax Ordre til at afgaa til Kjøbenhavn for at reparere
og ankrede næste Formiddag paa Kjøbenhavns lnderrhed.
v. Dockums Eskadre var som Følge af disse forskjellige
Omstændigheder for Øjeblikket kun svag og derfor ogsaa bedst
egnet til foreløbig kun at befatte sig med den ene Del af sin
Opgave, nemlig Opbringelse af fjendtlige Skibe. Denne Opbringelse omfattede nu ogsaa østerrigske Skibe. I det af den
danske Regjering under r6de Februar udstedte Reglement for
fjendtlige Skibes Opbringelse af danske Krydsere, var det navnlig i Forventning af en lignende Indrømmelse fra den kejserlige
østerrigske Regjerings Side bleven bestemt, at intet østerrigsk
Skib maatte opbringes forinden Udgangen af Marts Maaned, men
da det viste sig, at den østerrigske Regjering ikke vilde gjøre
denne Indrømmelse, tog Ministeriet den 23de Februar atter sin
Bestemmelse tilbage, som fritog Skibe af den østerrigske Handelsmarine for Opbringelse.
Hvad Blokade af fjendtlige Havne angik, var, som tidligere
omtalt, Begyndelsen sket med Ministeriets Bekjendtgjørelse af 18de
Februar, hvorved alle Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten erklæredes i Blokadetilstand. Den
5te Marts kom Blokaden af Neustadt til, som ligeledes overdroges
til Eskadren i Østersøens vestlige Del. Denne Station, som
først foreløbig overtoges af Dampskibet »Hekla « og senere af en
af Skruekorvetterne, var lidt isoleret og tillige saaledes beliggende,
at det enkelte Skib, som laa her, vilde være stærkt udsat i Tilfælde af, at der fra Travemiinde eller Liibeck forberedtes en
Expedition imod det. Da Traven ikke var blokeret og sandsynligvis heller ikke vilde blive det, kunde en saadan Expedition let
organiseres her, uden at man i Kjøbenhavn i betimelig Tid fik
Underretning derom, og Marineministeriet ansaa det derfor nødvendigt samtidig med Etableringen af Neustadts Blokade at
anmode det danske Udenrigsministerium om at foranledige, at det
blev bragt til Lubeckernes Kundskab, at fjendtlige Foretagender,
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der forberedtes eller udgik fra deres Territorium, vilde have til
Følge, at deres Havn blev blokeret, og at der vilde blive taget
særdeles alvorlige Forholdsregler imod dem.
V ed Indtrædelsen af den noget mildere Aarstid fandt Ministeriet Øjeblikket kommet til at udstrække Blokaden af de fjendtlige Østersøhavne længere østover. Meddelelsen herom fremkom
i følgende Bekjendtgjørelse fra Marineministeriet af 8de Marts 1864:
>>Marineministeriet bringer herved til offentlig Kundskab, at
» fra den I 5de ds. ville følgende Havne blive blokerede, nemlig:
»Cammin, Swinemiinde, Wolgast, Greifswalde, Stralsund og
»Barth.
»Dette er meddelt de neutrale Magters Repræsentanter ved
»Hans Majestæts Hof, og denne Bekjendtgjørelse vil afLodserne
»blive meddelt de Skibe, der bruge deres Hjælp ved Passagen
»gjennem Sundet og Bel terne.«
Marineministeriet, Kjøbenhavn d. 8de Marts 1864.

0. Liitken.
N. R. Petersen.

Som anført, skulde Blokaden altsaa træde i Kraft d. I 5de
Marts. v. Dockum lettede med sine Skibe (Sjælland, Hejmdal
Thor) den 14de Marts fra Ankerpladsen ved Møen for at afgaa
til Blokadestationen, hvor Eskadren holdt krydsende paa Højden
af Jasmund.
Det var Bestemmelsen, at Konsulerne i de blokerede Byer
samtidigt med Blokadens Etablering skulde modtage en skriftlig
Notifikation heraf fra Eskadrechefen. Fra Admiral v. Dockums
Side var der i den Anledning udfærdiget nedenstaaende enslydende Skrivelse til Konsulerne i Cammin, Swinemi.inde, Wolgast,
Greifswalde, Stralsund og Barth:
»Le soussigne a l'honneur de faire part a Mrs . les consuls
»residant a . ... ., qu' etant arrive devant ce port avec l'escadre
»sous ses ordres, le port de . . . . . se trouve en etat de blocus
»des ce jour, conformement a la notification du Ministere de la
»Marine de Danemark en date du 8 du mois present.
»Vingt jours seront accordes aux batiments neutres, se trouvant
»aujourd'hui dans le port de ... . . pour compliter leur charge»ment et pour quitter le dit port. Tout batiment neutre, sortant
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»du port apres cette epoque, c'est-a-dire apres le 4 avril prochain,
sera saisi par les batiments de I' escadre.
A bord de la fregate de S.M. le Roi de Danemark ,Sjælland•, le 15. mars 1864.

C. v. Dockum.
Contre-Amiral.
A
Messieurs les consuls residant au port de . . . . . .

Stormen forhindrede imidlertid al Forbindelse med Land den
15de, 16de Marts, og først efter Affairen ved Rugen den 17de
Marts blev Blokade-Proklamationen af et engelsk Koffardiskib
bragt ind til Stettin.
Blokaden af de tidligere nævnte Havne blev ikke iværksat
saaledes, som man havde ventet det i Tyskland.
Da v. Dockums Styrke ikke var særlig stærk, mente han, at
der ikke kunde være Tale om at etablere en Afspærring saaledes,
at de nævnte 6 Byer blokeredes hver for sig. Det lange Kystafsnit
vilde ogsaa foranledige en Spredning af Skibene over saa stort et
Terrain, at Eskadren ikke vilde kunne komme til at optræde
samlet i Tilfælde af, at de preussiske maritime Stridskræfter i
Swinemunde og Stralsund skulde forsøge paa at gaa angrebsvis
til værks.
Den danske Eskadre havde den dobbelte Opgave, at blokere
Handelshavnene, og paa samme Tid indespærre de preussiske
Orlogsskibe og forhindre dem fra aktiv Optræden. For at opnaa dette, holdt v Dockum sine Skibe samlede paa en Blokadestation Østen for Øen Rugen udenfor Oderbanken. Ved denne
Ordning, hvorved der dog savnedes Bevogtning udfor Tornebusken,
nordvest for Rugen, Stralsunds nordre Udløb, spærredes hele
Stettiner-Bugten under et, og hele det indenfor liggende Kystterrain aflukkedes fra Samkvem med Søen , samtidigt med,
at den danske Styrke holdtes samlet og saaledes var stærkere
lige overfor mulige fjendtlige Angreb, end hvis Skibene laa
spredte i Farvandet hver paa sin Station.
Hvad der bevægede Admiral van Dockum til at søge Blokaden ordnet paa anførte Maade, var Beskaffenheden af Farvandet.
Farvandet ved Svinemunde danner nemlig en stor, aaben Bugt,
i hvis Midte, i omtrent 3 Mils Afstand fra Land, ligger et Flak
ai ret anselig Udstrækning ved Navn Oderbanken, paa hvilken
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kun findes en Dybde af 17-18 Fod Vand. Som Følge heraf
ere større Skibe, som skulle til Swinemi.inde, nødsagede til enten
at søge Østen om Oderbanken, forbi Byerne Colberg og Cammin,
eller ogsaa gaa Vesten om Banken i det dybe Vand langs Kysten
af Ri.igen, hvori ogsaa de forskjellige Løb, som fører øster efter
fra Stralsund og de forskjellige Smaahavne indenfor Ri.igen,
munde ud.
Den naturligste Maade at blokere dette Farvandsafsnit paa,
vilde efter Admiralens Opfattelse være den, at stationere en
Styrke i hvert af de to til Svinemi.inde førende Sejlløb, og dernæst ved Hjælp af mindre Skibe holde Forbindelsen vedlige
mellem de to Delinger tvers over Oderbanken. Da denne Fremgangsmaade ikke lod sig realisere paa Grund af Blokadeskibenes
ringe Antal og den for Øjeblikket fuldstændige Mangel paa Smaaskibe, kunde der kun være Tale om enten at gaa indenfor Oderbanken med Blokadeskibene, tæt til selve Swinemtinde, samtidigt
med at Bevogtningen af Udløbene fra Stralsund foreløbig !odes
ude af Betragtning, indtil Eskadren fik mindre Fartøjer til sin
Raadighed, eller ogsaa med Hovedstyrken bevogte disse Løb og
lade en effektiv Spærring af Farvandet Østen om Oderbanken
bero foreløbig.
At tage Station indenfor Oderbanken mente Eskadrechefen
imidlertid vilde være forbunden med en Del Ulemper af forskjel lig Art. Foraarsstormene af Øst kunde udsætte Skibenes Sikkerhed for Fare, naar de vare stationerede saa nær Landet, og da
Blokadeskibene stadig maatte være rede til at afslaa et Angreb
af de indesluttede fjendtlige Krigsskibe, kunde de ikke godt som
Regel være til Ankers om Natten, medens det paa den anden
Side vilde have sine Vanskeligheder at navigere i Mørke i det
snævre Farvand indenfor Banken.
Ved at placere sine Skibe tilsos udenfor Løbene ind til
Stralsund, mente Admiralen at opnaa langt mere. Eskadren
vilde derved blive friere i sine Bevægelser, de fjendtlige Kanonbaades Deltagelse i en eventuel Kamp vilde i aaben Sø være
af mindre Betydning, end i det mere indelukkede Farvand, og
endelig vilde Eskadrens større Frastand fra Kysten bevirke, at
de fjendtlige Skibe for at opnaa et Sammenstød maatte gaa
længere tilsøs og derved fjerne sig mere fra deres Retrætepunkt,
Swinemi.inde, hvilket kun kunde være til Gunst for os.

Blokade af preussiske Østersøhavne.

107

Ledet af disse Betragtninger, bestemte den Kommanderende
sig til at søge Blokaden udført paa denne Maade.
Dispositionerne blev derefter trufne saaledes, at Fregatten
, Sjælland« og Linjeskibet »Skjold«, saasnart dette Skib var ankommet, skulde tage Post 2-3 Mil 0. S. 0. for Jasmund, til
Bevogtning af det vestlige eller Hovedløbet ind til Swinemiinde
tilligemed de forskjellige østlige Udløb fra Stralsund og de indenfor Riigen liggende Havne. Eskadrens lettere Skibe skulde fordeles i sydostlig Retning for at afvise eller opbringe de Skibe,
som viste sig paa Bugten, samt holde Øje med Løbene Østen
om Banken. Blokadeskibene skulde, selv naar de holdt krydsende
under Sejl, ligge med bakkede Fyr, saaledes at Styrken i Løbet
af. ganske kort Tid kunde have Dampen oppe og være beredt
til hvilkensomhelst Tjeneste.
Denne Anordning havde imidlertid den store Mangel, at der
indenfor den danske Blokadelinje fandtes et temmelig udstrakt
Kystafsnit, som Fjenden uhindret kunde operere i, og tildels
endog vedligeholde Forbindelsen imellem de enkelte Havne.
Endvidere stemmede Anordningen ikke med Ordlyden i Regjeringens Notifikation af Blokaden, som ikke erklærede StettinerBugten, men de ovenfor nævnte 6 Havne for blokerede. BlokadeArrangementet var derfor meget imod Ministeriets Ønske.
Den preussiske Regjering ankede da ogsaa over, at den
danske Regjering troede paa denne Maade at kunne fyldestgjøre Bestemmelserne i§ 4 af den, den 16de April 1856 i Paris vedtagne, søretlige Erklæring, ifølge hvilken en Blokade for at være retsgyldig ogsaa skulde være effektiv, det vil sige udføres med Stridskræfter, som virkelig vare istand til at spærre Adgangen til en
fjendtlig Havn naar den erklæredes blokeret. Denne Bestemmelse
var med Undtagelse af Spanien, Nordamerika og Mexiko bleven
tiltraadt af samtlige Søstater, deriblandt ogsaa Danmark.
Fra preussisk Side gjordes endvidere gjældende, at Danmark
selv havde paany anerkjent dette, idet der i det den 16de Febr.
udstedte Blokade-Reglement (reglement concernant le blocus des
ports ennemis et la saisie des navires ennemis et suspects par
les croiseurs danois) udtaltes, at en fjendtlig Havn kun kunde
betragtes som blokeret, naar et eller flere Krigsskibe spærrede
den saaledes, at Handelsskibe hverken kunde løbe ind eller ud
uden med øjensynlig Fare for at blive opbragt.
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At denne Betingelse imidlertid ikke var bleven opfyldt,
hævdedes bestemt fra tydsk Side, hvor man paastod, at den
absolute Afspærring af de enkelte Havne var saa lidt effektiv,
at der til Swinemiinde i Tidsrummet fra 18de Marts til 2den April
indgik ialt 14 preussiske og neutrale Skibe uden at blive antastede
af de danske Krydsere.
Som Følge heraf vilde den preussiske Regjering heller ikke
anerkjende den danske Blokade som retsgyldig, og søgte at give
Paastanden Vægt ved henimod Midten af April Maaned at lade
Gesandterne i Paris, London, St. Petersborg og Stockholm fremkomme med Besværinger til vedkommende Regjeringer angaaende dette Punkt.
Skjønt den preussiske Flaades Krigsberedskab paabegyndtes
allerede i den første Halvdel af December ved MobiliseringsOVER over den preussiske Marines Skibe i Østersøen ved Krigens
Hoj.rtko111111amlerende : Hs. Kgl. Hd. Admiral Prinds Adalbert af Preussen. Stab : Korvet·
Taubner, Marine-Intendant Wandcl, samt I Skibs•

Skibets Betegnelse

Navn

Sted og Datum fo r
Kommandoen s Hejsning

Che f

I
Eskadren.

A.

Station : Swinemunde.
Chef: Kapitnin z. S. Jachmann.
Lukket Korvet
Aaben Korvet
Lukket Korvet
Aviso og Kgl. Yacht

Arcona
Nymp he
Vineta
Grille

Swinemtinde

•
Danzig
Stralsund

'"l,

1864
""/, 1864
"/11 1864
'"I:, 1864

Kapt. z. S. Jachmann
Lt. z. S. r Kl. Werner
Korvet-Kapt. Køhler
Lt. z. S. 1 Kl. Offers

B.

Flotillen.

Station : Farv. ved Strals. og Rugen
Chef: Kapitain z. S. Kuhn .
a.
Aviso (Hjuldamper)

Loreley

Stralsuntl

Den opererende Afdeling.

,,,, 1864

I Lt. z. S.

I

Kl. Grev Moni s
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ordren af 8de s. M., hengik dog Resten af Aaret 1863 og den
paafølgende Januar Maaned, uden at der fra Marinens Side udfoldedes stor Virksomhed. Den strænge Vinter, og Mangel paa
brugbart Mandskab til Maskintjeneste bevirkede, at kun en Del
af de til Flotille-Kommandoen hørende Fartøjer paa dette Tidspunkt kunde betragtes som sejlklare, og først den 7de Februar,
efterat Isen var brudt op, udgik Ordren til at hejse Kommandoen
i alle de for Haanden værende Krigsskibe. Der hengik imidlertid endnu saa lang Tid inden Skibene havde faaet kompletteret
deres Besætninger og organiseret sig, at man først 4 Uger senere,
omtrent ved Midten af Marts Maaned, kan regne, at den preussiske Marine havde sine Stridskræfter i Østersøen kampberedte.
Som nedenstaaende Oversigt viser, talte den preussiske
Flaade i Østersøen paa dette Tidspunkt følgende Skibe:
SIGT
Udbrud, og deres Fordeling ved Midten af Marts Maaned I 864.
Kapitain Batsch, Lt. z. S. I Kl. v. St. Paul. Marine-Auditør Solms. Over-Stabslæge Dr.
bygnings-Ingeniør og I Maskinbygnings-Ingeniør.

Kanoner

Besætning

Bemærkninger

Fra den 18i:, var Korvet-Kapitain Hassenstein Chef for
Arcona i Stedet for Kapitain Jachmann, der var bleven
udnævnt til Kontre-Admiral.

28

360

17

190

28

360

3

52

2

66

Forenede sig først med Eskadren den

Kommando-Fartøj.

21

&

1864.
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Skibets Betegnelse

Navn

Østersøen.

Sted og Datum for
Kommandoens Hejsning

Chef

I. Flotille-Division.
Lt. z. S. 1 Kl. KinderJing.

D ampkanonbaad IKI.
))
IIKI.
» ))
>
>

> >

>

> >

>

> >

D ampkanonbaad I Kl.
>

> >

>

IIKL

>

> >

>

> >

>

> >

Comet
Hay
Hyane
Pfeil
Skorpion
Wespe

.Delphin
Camåleon
Fuchs
Natter
Schwalbe
Tiger

Stralsund

11

»

11

>
>
>

>

>
>

>
>

>
>

Lt. z. S.

I KinderJing.
II KL Butterlin
> > )) >
> Donner
Fahnr z. S. Zembsch
>
> > v. Rabenau
>
> > Heuzner.

1864

/,

121864
'½ 1864
'½ 1864

>

'½ 1864
'½ 1864

>

>

II. Flotille· Division
Korv.-Kapt. Bassenstein
(Fra 80Ja Lt. z. S. I KL NUrnbergcr.)
1/3 1864 Lt. z. S. I Kl. Ntirnberger
'In 1864 Korvet-Kapt Hassenstein
'In 1864 Lt. S.IIKLGr.v.Waldersee
> > > Knorr.
'lo 1864
Fahnr
z. S. Deindhard
1864
'In
'13 1864 Lt. z. S. II Kl. KUhne
III.

Flotille-Division

Lt. z. S. I Kl. Arendt.
D ampkanonbaad I Kl.
II Kl.
>
>

> >

>

> >

>

> >

>

> >

Cyclop
Habicht
Jager
Salamander
Sperber
Wolf

>
>

" I, 1864
"121864

>

'½ 1864
" I, 1864

>

' 1,'2 1864

>

'½ 1864

>

b.

Falmr z. S. Grev Pfeil
Lt. z. S. II KL Frih.v Reibnitz
Lt. z. S. II Kl. Pirner
Fåhnr z S. Frih. v Hallerstein
>
» > Gocker.
» > v Fischer-Treuenfeld

Den stationære Afdeling.

IV.

Flotille-Division

Lt. z. S. I KL Krausnik
Rokanonbaade { Nr. 2. 3. 4. 5.
6. IO. II. 12.
(Kanonchalupper)
13. 14. 15 16.
Nr. 3. 4. 5. 6.
4 Kanonjoller.
2

>

>

18
/ ,,

1864

>

Havde ingen Chefer

>

V.

Flotille-Division.

Lt. z. S. II Kl. Beyer.
6 Rokanonbaadc { Nr. 9. 18. 27.
(Kanonchalupper)
28. 29. 30.
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Østersøen.

I I I

Kanone=r='--B-e"sætni-n~
g.j ..&~---=~~~~....,B
- em
_ æ_r_k_n_in_g_e_rce~ ~ - - - - - -

3
2

2
2
2
2

3

3
2
2
2
2

3
2
2

2
2
2

2

2

66
45
45
45
45
45

66
66
45
45
45
45

66
45
45
45
45
45

I Begyndelsen af April Maaned foretoges den Forandring i Inddelingen af Flotille-Divisionerne, at alle
Kanonbandene af II Kl. dannede Divisionerne I-III, og
de 4 Kanonbande af I Kl. udgjorde en Reserve-Division.
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Skibets Betegnelse

Sted og Datum for
Kommandoens Hejsning

Navn

Chef

C. Attacheret Esk. men ikke
bestemt til Operation.
Station: Swinemilnde.
Sejlfregat.
Sejlbrig.

Niobc
Musquito
Rover

hj emkaldt fra
et Øvelsestogt
i Nordsøen
d. "?11 63

Lt. z. S. I Kl. Struben
»
> II Kl. Beyer
,
, » > Stenze!

D. Ikke under Kommando.
Gefion
>
Thetis
Sejlbrig.
Hekla
Dampkanonb. II Kl.
Krokodil
Nr. 1. 7. 8. 17.
Rokanonbaad.
rg. 20 · 2 1. 22 ·
23. 24. 25. 26.
31. 32. 33. 34.
Sejlfregat.

Desuden blev følgende Skibe 7 Dampskibe lejede til Marinens Brug:

>Tartnr«

som en Slags Hospitalskib (Kranken-TransportschilT) de

Samtidig med Flaadens Mobilisering foretoges der fra den
preussiske Regjerings Side ikke flere Forholdsregler paa det
maritime Omraade naar undtages, at Sikringen af Kysterne saavel i Østersøen som i Nordsøen, som var traadt i Virksomhed
ved Krigens Begyndelse, yderligere forstærkedes noget.
Saaledes blev Besætningen i Pillau forøget med 10de og I I te
Kompagni af 1ste østpreussiske Grenader-Regiment Nr. I, og
Memel, der hidtil kun havde været besat af en lille Afdeling Artilleri, fik midt i Februar en stærkere Besætning af en af alle
Vaabenarter sammensat Afdeling.
Til bedre Beskyttelse af
Pommerens Kyster blev det omtrent ved samme Tid befalet, at
de i Byerne Stettin, Stralsund, Swinemiinde, Coslin og Colberg
liggende Infanteri-Regimenter (Nr. 2, 14, 42 og 54) saavel som
den i Greifswalde staaende Jæger-Bataillon skulde bringe deres
Styrke op til 802 Mand pr. Bataillon. Fra disse Troppeafdelinger

Preussens maritime Stridskræfter i Østersøen.

Kanoner

Besætning

18

2 - 300

12

IO

L ærlingeskibe

113

Bemærkninger

Bemandingen vexlede, da >Niobe< var Eskadrens
Depot- og Kaserneskib.

Under Reparation i Stralsund.

Ikke under Kommando, paa Grund af Mangel paa
Mandskab.

~Pfeil< >Ueker< >Verein< >Riigen• >Anklam < og >Blitz <. Den sidste anvendtes
andre som Tendere og Bugserbaade for Flotille-Divisionerne.

udsendtes mindre Styrker til Bevogtning af Stolpmiinde, Riigenwalde og Peenemiinde Skandse (et Kompagni paa hvert Sted),
medens en Bataillon af Infanteri-Regiment Nr. 42 forlagdes til
Øen Riigen.
Til Observation af Kysten forlagdes endvidere en Eskadron
Dragoner til Swinemiinde, og en Uhlan-Eskadron til Stralsund.
I Mecklenburg-Schwerin havde Byen Rostock og ligeledes
Wismar militær Besætning, og sidstnævnte Sted var der anlagt
Forskandsninger til Beskyttelse af Havnen, og Kysten observeredes
af Rytteri.
I Provindsen Hannover bevogtedes Mundingerne af Elben
og Weser af Troppeafdelinger af forskjellige Vaabenarter, og
den der kommanderende General v. Hake havde ladet opkaste
et Batteri paa Elbøen Pagen Sand. Endelig var der lagt
østerrigske Besætninger i Tander, Husum og Tonning, preussiske
8

I 14

Yderligere Sikring af Kysterne i Østersøen og Nordsøen.

Besætninger i Aabenraa, Flensborg, Eckernforde og Kiel, for at
beskytte Armeens Forbindelseslinjer, og i Ryggen paa de
Allieredes Hære rekognoscerede 2 Eskadroner Rytteri langs
Kysten fra Flensborg til Liitjenborg.
Hvad Anvendelsen af Preussens maritime Stridskræfter angaar, da nærede man den Forhaabning, at det skulde lykkes
Flaaden at tage virksom Del i Hærens Operationer. Man
haabede, at dette kunde ske derved, at Skibene, efter at Mobiliseringen og Koncentrationen havde fundet Sted, dirigeredes
vesterpaa til Farvandet omkring Dybbøl og Als for at understøtte Armeen. Den danske Blokade af de preussiske Østersøhavne, der indtraf samtidig med Koncentrationens Tilendebringelse,
spærrede vel for Øjeblikket Adgangen til Søen, men det formentes, at en fælles Optræden imod Blokadeskibene af Eskadren
paa Swinemiinde Rhed og Kanonbaad-Flotillen i Stralsund nok
maatte kunne forandre dette Forhold, og var Vejen først aaben
paa Søen, var dermed ogsaa Vejen aabnet for den preussiske
Yndlingstanke, at lade Hæren og Flaaden i Forening rette et Stød
imod de danske Øer og specielt imod Fyen.
Allerede saa tidligt som midt i Marts Maaned, altsaa endnu
en Maaned forinden Dybbøls Fald, var der fra preussisk Side
Planer oppe om at foretage en Landgang paa Fyen. Man mente
herigjennem at have et virksomt Middel til at bringe Krigen til
en hurtig Afslutning, virksommere endnu end en Erobring af
Dybbølstillingen og en Overgang til Als, idet man forudsatte, at
Besættelsen af den større Ø Fyen, og Okkupationen af Jylland,
hvorved det størst mulige danske Gebet kom i Fjendens Hænder,
skulde øve saa stærkt et Tryk paa Regjeringen i Kjøbenhavn,
at den blev tilbøjelig til at slutte Fred.
Et Angreb paa Fyen betragtedes ikke som vanskeligere
end et Angreb paa Als, skjønt Vandet, der skulde overskrides,
var betydelig bredere; thi den danske Besætning paa Øen var
meget svag, og man ventede sig et heldigt Resultat, navnlig naar
det lykkedes at overraske Modstanderne. Endelig kunde det
haabes, at Tanken om den preussiske Flaades Samvirken med
Hæren her kunde blive til Virkelighed , forudsat, at Flaaden
ikke til den Tid holdtes fast i Østersøen paa sin Samlingsplads
af en dansk Blokade-Eskadre.
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I en Konference, som afholdtes den 14de Marts hos Kongen
af Preussen, havde General Moltke udtalt sig for en Landgang
paa Fyen, og 3 Dage senere afgav Generalen en fuldt udarbejdet
Plan til et saadant Foretagende, hvori det hedder:
, Det kan antages, at hverken Jyllands Okkupation eller An»grebet paa Dybbøl vil bestemme Kjøbenhavner-Kabinettet til
»Eftergivenhed. Videre Tvangsforholdsregler imod Danmark vil
»da kun kunne gjennemføres under Medvirkning af maritime
»Stridskræfter. Naar der imod Danmark skal anvendes videre
»Tvangsforholdsregler, kan disse kun passende rettes mod Fyen.
»Hertil maa imidlertid vor Flaades Medvirkning være paatrængende
»nødvendig. Den kan i 30 Timer naa Lille Belt, idet Kanon»baadene passere Grønsund (imellem . Falster og Møen), Kor»vetterne Store Belt. Den fuldstændige Overraskelse, paa hvilken
»Foretagendet er baseret, gjør det i høj Grad sandsynligt, at
»Flotillen (eventuelt om Natten) vil kunne løbe forbi Fredericias
»kun svagt armerede Strube, og de for Tiden endnu ikke armerede
»Batterier ved Strib og Middelfart uden Tab og gaa ind i den
» r Mil lange Kolding Fjord. Lille Belt har paa den r½ Mil
»lange Strækning fra Fredericia til Stenderup Hage en Bredde af:
>ved
>ved
,det
>ved
>ved

Strib . • • . . . . .
Lyngsodde . . . . •
smalleste Sted . . .
Fænø. . . . . . . .
Stenderup Hage ..

1900

Skridt

1500
900

1200
2000

»Det kan altsaa virksomt beherskes fra den ene Bred . . .
»Flotillen maa tælle 2, eventuelt 3 Korvetter, 4 store og
» 14 mindre Dampkanonbaade. Hver af de sidste kan trans»portere 200 Mand.
»Om Morgenen, strax efter Ankomsten til det bedst egnede
»og nærmeste Punkt - maaske Skjærbæk - kan Indskibningen
»finde Sted af 4 Batailloner og r Batteri. Udskibningen vil
»kunne finde Sted ved Hindsgavl eller paa ethvert andet Punkt
»af Kysten fra Middelfart indtil Garnborg Fjord, som maatte
»findes ubesat.
»Korvetterne skulle dække Transporten. Indskibning, Over»fart, Udskibning og Tilbagetur vil, rigeligt regnet, tage to Timer.
, Paa samme Formiddag vil altsaa i ethvert Tilfælde 4 saadanne
g•
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tilsammen kunne overføre 1 5000 Mand, nemlig 12
»Batailloner, 4 Batterier og noget Kavalleri ..
»Da Overskibning fra Aarhus ikke er hindret af danske
»Tropper, vil muligvis 1ste, 7de og 11te Regiment, ialt 7000
,Mand, være landet paa Fyen. Mod denne Magt, som højst
»rimelig ikke vil være samlet paa et Punkt, maa den første
»landsatte Echelon i Begyndelsen holde Stand, dækket af Kor»vetternes Ild, indtil Landgangskorpsets Styrke faa Timer efter
»er voxet til 15000 Mand.
». . • Jeg tror, at Besættelsen af Fyen er lettere udførlig og
»ulige virksommere end Dybbøls Erobring. Alt dette fordrer
»Bistand af Flaaden. Møder denne den fjendtlige inden Store
»Belt er naaet, maa det hele Foretagende opgives. Lykkes det
»derimod at naa Lille Belt, saa vil vor Flaade der kunne holde
,sig hvorsomhelst, da den paa begge Bredder understøttes at
»Landbatterier i den virksomste Skudvidde. Selv om det skulde
»lykkes den danske Flaade at forcere Indløbet, saa vil det dog
»ikke umiddelbart medføre nogen virkelig Skade for Landgangs»korpset, da Øen Fyen er rig nok til at kunne underholde det i
»lang Tid, og Tilbagetoget kun vil være afskaaret, hvis man an»tager, at de danske Skibe vedvarende skulde kunne holde sig
»midt imellem vore Landbatterier.«
General Moltke holdt Planen saa hemmelig, at kun 3 Personer
indviedes deri, nemlig Kongen, Prinds Adalbert af Preussen og
Krigsministeren. Men samtidigt opstod Tanken om en Landgang
paa Fyen ogsaa hos Oberst v. Blumenthal, og i et Brev af 2ode
Marts 1864 omtaler denne Officer sin Ide saaledes for Chefen
for Armeens Generalstab :
»Jeg har den bestemte Følelse, at hvis jeg var i den Højst»befalendes Sted, saa plantede jeg inden 4 Uger den preussiske
»Fane paa Øen Fyen. Men det maatte ske ganske stille og
»hurtigt, og selv de egentlige Førere maatte ikke vide, hvad der
>var i Gjære.«
General Moltke fandt herefter ingen Anledning til at holde
Blumenthal udenfor Planerne, og sendte ham allerede Dagen efter
en Svarskrivelse, hvori det hedder:
»Da De selv har haft Tanken om en Landgang paa Fyen,
»tør jeg vel sige Dem, at dette Projekt allerede i længere Tid
,har været paa Tale imellem Prinds Adalbert og mig, og at jeg
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»endogsaa har forelagt Sagen for Hs. Majestæt. Kan vor Flo»tille staa sig noget Sted, saa er det i Lilie Belt, hvor vi alle»rede beherske den ene Bred. Jeg har fuldstændigt udarbejdet
»Planen, men hidtil ikke talt derom til noget Menneske, undtagen
»til Krigsministeren; thi Resultatet afhænger af den fuldstændigste
»Overraskelse.« Samme Dag afsendte General Moltke en Skrivelse til Prinds
Adalbert, hvori han udtalte sig paa følgende Maade om Landgangsspørgsmaalet:
,Aabenbart er en Landgang paa Fyen eller paa Als meget
»vanskelig at udføre uden Flaadens Medvirkning, og Udførelsen
, af den ene eller den anden af disse Planer maa blive afhængig
»af, om det er muligt for vore Skibe at vise sig udfor Snoghøj
»eller Ballegaard. Da det nu ikke lader sig forudse, hvor vor
»Flaade vil møde den fjendtlige, og da det derfor, afset fra Vind
»og Vejr, maaske først ude paa Søen viser sig, om den ene eller
»anden Vej er tilgængelig, saa synes det mig, at der baade ved
»Armeen udfor Fredericia og ved Armeen udfor Dybbøl bør
»træffes alle Forberedelser til ved en pludselig Tilstedekomst af
»vore Skibe øjeblikkelig at kunne begynde paa Troppernes Ind»skibning. Flaadens Afsejling kan telegrafisk meldes til begge
»Punkter; dens Ankomst til et af dem vil afhænge af Om>stændighederne. «
Korrespondancen imellem Moltke og Blumenthal om Landgangen fortsattes i Løbet af Marts Maaned, og navnlig for den
sidste stillede Operationen sig som meget let udførlig.
»En Overgang til Fyen« - skriver han under 23de Marts
- »holder jeg ikke engang for et Vovestykke, naar den udføres
»overraskende hurtigt; man vilde forbauses over, hvor let det er.
»Blev den Opgave stillet mig kun med en Brigade, jeg vilde dog
»indestaa for Udfaldet.«
Herpaa svarede General Moltke den 2ode April:
»Blive 50-60 svære Kanoner stillede i Batteri fra Lyngs»odde indtil Vest for Snoghøj, anser jeg lndløbningen, eller i
»alle Tilfælde en Forbliven af fjendtlige Skibe - endogsaa
»Pandserskibe - for ganske umulig i det kun 1000 Alen brede
»Beltfarvand. Under Ilden af disse Kanoner vil de Danske
,vanskeligt kunne holde sig paa den flade Strandbred ved Halv»øen Hindsgavl, og Oversætningen paa Pontons over det 900
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»Alen brede Vand, der er godt beskyttet imod Vind og Sø, vil
»være vanskelig at forhindre, i Særdeleshed, naar den virkelige
»Hensigt ikke igjen bliver en offentlig Hemmelighed.« Det saa herefter nogen Tid ganske ud til, at Foretagendet
skulde blive til Virkelighed. I en Betænkning, som Armeens
Overkommando den 24de April indsendte angaaende Operationernes
Fortsættelse efter Dybbøls Fald, berørtes ogsaa Spørgsmaalet
om en Landgang paa Fyen, hvorefter General Moltke under
26de April endnu en Gang udviklede sine Anskuelser om Foretagendet, og Dagen efter udfærdigedes en allerhøjeste Ordre,
som bemyndigede Overkommandoen til at skride til Udførelsen
forudsat, at Jyllands Okkupation kunde ske samtidigt hermed, og
forudsat, at General v. d. Mi.1lbes Tropper, som vare bestemte
til at understøtte Overgangen, vilde være disponible.
Efterat General Moltke som de allierede Hæres Generalstabschef var ankommen til Hovedkvarteret, foretoges der i de første
Dage af Maj Maaned Rekognosceringer langs Beltet, paa Kyststrækningen fra Fredericia over Snoghøj indtil Kolding Fjord.
Resultatet af disse var lovende for Udsigterne til et heldigt
Udfald af det projekterede Foretagende, idet man ved Undersøgelserne paa Stedet kom til den Erkjendelse, at der intet vilde
være til Hinder for i al Stilhed at anlægge Batterier ved Snoghøj, stærke nok til endog at forhindre pandsrede Skibe i at løbe
ind i det snævre Farvand. Det nødvendige Belejringsskyts og
Feltartilleri vilde uden Vanskelighed kunne skaffes tilveje af det
Materiel, som havde været benyttet ved Angrebet paa Dybbølstillingen, og den skovbevoxede Strandbred udfor Fænø egnede
sig godt til at begunstige Kanonernes skjulte Opstilling og
Hemmeligholdelsen af de øvrige Forberedelser til Landgangen.
Efter Afslutningen af Rekognosceringerne henvendte Molke
sig den 4de Maj til den østerrigske Højstkommanderende, General
v. Gablenz, for at sætte ham ind i Planen og tillige meddele
ham, at Overkommandoen havde til Hensigt at overdrage ham
Udførelsen med en Styrke sf 2 østerrigske og 2 preussiske
Brigader.
Saavel ved denne Lejlighed, som ved en yderligere Forhandling om Sagen, der den 6te Maj fandt Sted i Hovedkvarteret
i Vejle, viste den østerrigske General i Modsætning til Moltke
og Blumenthal en Del Betænkeligheder. Gablenz antog nemlig
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ikke, at det vilde lykkes at overraske de Danske og mente, at
Udførelsen af Foretagendet vilde være vanskelig paa Grund af
danske Krigsskibes Tilstedeværelse i Farvandet, og fordi der
rimeligvis vilde findes flere Tropper sammendragne paa Øen, end
man fra preussisk Side syntes at gjøre Regning paa.
Da Generalen endvidere var af den Anskuelse, at Landgangen, selv om den lykkedes, ikke vilde have videre gaaende
Følger, og endelig ikke ansaa sig for bemyndiget til at indlade
sig paa Foretagendet uden udtrykkelig Befaling fra sin Regjering,
var man nødsaget til at opsætte Iværksættelsen saalænge, indtil
den ønskede Ordre kunde komme fra Wien.
Dog vedblev de militære Konferencer om Sagen at finde
Sted endnu en kort Tid, indtil den 11te Maj, da den indtrædende
Vaabenhvile for længere Tid standsede alle Operationer.
Preussens vidtrækkende Planer om en Landgang paa Fyen,
og Tanken om at faa Flaaden i Østersøen frigjort for den danske
Blokade og flyttet mere vester paa i Farvandet til direkte Understøttelse af Hærens Operationer, lod sig ikke realisere paa Grund
af den danske Blokade-Eskadres Overlegenhed. Det manglede
dog ikke paa Aktivitet fra preussisk Side, og saasnart Flaadens
Klargjøring og Koncentration var tilendebragt, skred man til at
bringe den af Prinds Adalbert fattede Plan til Udførelse, som gik
ud paa en fælles Optræden imod den danske Blokade-Eskadre
at Kanonbaads-Flotillen og Eskadren paa Swinemiinde Rhed.
Hvorledes end Resultatet maatte blive, var det dog af Betydning, at den unge preussiske Flaade traadte aktivt op og fik
Lejlighed til at vexle Skud med Fjenden, og Eskadrens Operationer
i Farvandet udfor Swinemiinde formentes ogsaa at kunne tjene
som Bevis for den preussiske Regjerings Paastand om, at den
danske Blokade i Østersøen ikke var effektiv.
I denne Anledning blev den 14de Marts de allerede sejlklare
Divisioner af Flotillen (rste, 2den og 3die Division) underlagte
Kapitan zur See Jachmann, Chef for Eskadren i Swinemiinde,
som tillige modtog Ordre til at fordrive den danske BlokadeEskadre, eller i ethvert Tilfælde vise sig med sin Styrke udenfor
Swinemiinde.
Den r5de Marts befalede Kapitain Jachmann
Chefen for Kanonbaads-Flotillen, Kapitan zur See Kuhn, at afgaa
med »Loreley« og en Kanonbaadsdivision til Øen Ruden og
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forblive her, medens en anden Division skulde sejle til Swinemiinde gjennem Peene.
Den 16de Marts var Kapitain Jachmann paa en mindre
Rekognosceringstur med sin Eskadre, bestaaende af Korvetterne
»Arcona« og »Nymphe«. Ved Øen Ruden traf han Kapitain Kuhn
med »Loreley« og Iste Division. 3die Division var under Vejs
til Swinemiinde. Paa Tilbagevejen fik man om Eftermiddagen
fra de preussiske Skibe den danske Eskadre i Sigte, 3 Skibe
stærk, i østlig Retning, men paa Grund af den betydelige Afstand og den fremrykkede Tid paa Dagen, da Mørket allerede
vilde indtræde i Løbet af et Par Timers Tid, besluttede Kapitain Jachmann sig til ikke at angribe og vendte om Aftenen
med sine Skibe tilbage til Swinemi.mde.
De 3 danske Orlogsskibe, som den 16de Marts om Eftermiddagen observeredes fra Kapitain Jachmanns Eskadre, udgjorde
den danske Blokade-Styrke, hvilken Dagen forud havde indtaget
sin Station og i det stormende Vejr holdt krydsende under
Jasmund. Styrken bestod kun af Fregatten »Sjælland« og Korvetterne »Hejmdal « og » Thor«, men ventedes hvert Øjeblik forøget med Skruelinjeskibet »Skjold«, som ved Skrivelse fra Ministeriet af 6te Marts var bleven beordret til, efter at have kompletteret
sin Kul- og Vandbeholdning, at afgaa fra Orlogskapitain Muxol\s
Eskadre saa betids, at det kunde støde til Admiral van Dokums Flag den 14de Marts. Det stormende Vejr forhindrede
imidlertid Linjeskibet i at støde til Flaget i rette Tid, men dets
Tilstedekomst var saa nær forestaaende, at Admiral van Dockum
tog sine Dispositioner med denne Forøgelse for Øje. I en EskadreOrdre, som udstedtes samme Dag, Eskadren indtog sin Station,
gav Admiralen følgende Instruxer for Blokadeskibene:
»Det er Hensigten, at vise alle Skibene samlede for Swine»miinde. Naar dette er sket, overtager Fregatten »Jylland « indtil
»videre Blokaden af de to vestlige Løb til Stralsund, nemlig
»Løbene Øst og Syd for Tornebusken; Fregatten »Sjælland «
»og Linjeskibet »Skjold« holde sig saavidt mulig samlede 2 Mil
» Øst for Peerd, der foreløbig bliver Eskadrens Samlingssted; de
»to Korvetter holde krydsende øster i, »Hejmclal« østligst, for
»at iagttage udgaaende Skibe, samt for at afvise eller opbringe
»Skibe, som maatte forsøge •at komme ind til de blokerede
»Havne.«
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Ligeledes gaves der gjennem en Eskadre-Ordre af samme
Dato den Anvisning for Skibenes Opstilling i Tilfælde af et
Sammenstød med Fjenden, at »Slag- Ordenen bestemmes efter
»Chefernes Anciennitet. Den Kommanderende fører.«
Kapitain Jachmanns Eskadre, der den r6de Marts om Eftermiddagen havde undgaaet et Sammenstød med de danske Blokadeskibe paa Grund af den fremrykkede Tid paa Dagen, forlod
atter den 17de Swinemiinde Havn, for at søge de Danske. Kl. 7½
om Morgenen forlod de to Korvetter »Arcona« og »Nymphe«
Havnen og styrede først øster paa, i Farvandet imod Dievenov,
for at undersøge, om der var danske Skibe stationerede Øst for
Oderbanken. Man mente nemlig under Rekognosceringen den
foregaaende Dag at have bemærket en fjendtlig Sejler her, og i
Tilfælde af en Kamp og derpaa følgende Tilbagetog vilde Adgangen til Swinemiinde Havn staa Fare for at blive truet fra denne
Kant. Da der imidlertid intet mistænkeligt observeredes her, satte
Eskadren Kursen NV i over Oder-Banken, henimod Grej fswalde udfor Thissow, hvor Dampskibet »Loreley « med Chefen for Kanonbaadene ombord stødte til og bragte den Meddelelse, at rste Kanonbaadsdivision, som om Morgenen havde foretaget en Rekognoscering, havde haft de danske Skibe i Sigte og truffet dem
antagelig i samme Afstand fra Kysten, som den foregaaende Dag.
Den danske Eskadre, der den 17de Marts om Formiddagen
indtog samme Plads i Farvandet som Dagen forud, nemlig ca. 2
Mil OSO for Jasmund, havde siden Gaarsdagen modtaget en
meget betydelig Styrkeforøgelse, idet Skruelinjeskibet »Skjold«
om Formiddagen Kl. IO var stødt til Flaget, og dette Skib med
sin Armering af 50 Stykker 30 Pd. Kanoner paa øverste og
underste Batteri, forudert 14 Stykker 18 Pd. Kanoner (hvoraf 8
riflede), vilde, forudsat, at det kunde komme til at virke med sit
Artilleri i passende Afstand, gjøre den danske Eskadre absolut
overlegen lige overfor de preussiske Stridskræfter. Foruden de
her nævnte, var endnu et Skib tilstede paa Samlingspladsen, og
som af de fjendtlige Rekognosceringsfartøjer blev antaget for at
være en 5te dansk Orlogsmand til, men som i Virkeligheden
kun var et af Ministeriet fragtet privat Dampskib »Newsky«,
som tidlig paa Morgenstunden var ankommen med Kul til
Eskadren, og som »Skjold« strax efter sin Ankomst tog paa
Siden for at komplettere sit Kulforraad.
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Uagtet de tilstedeværende danske Skibes overlegne Artilleristyrke, savnede Eskadren dog i Øjeblikket Fregatten »Jylland«,
som paa Grund af sin større Hastighed vilde kunne lægge
Preusserne store Hindringer ivejen for et heldigt Tilbagetog til
Swinemi.inde efter en Kamp med de danske Blokadeskibe. Som
tidligere omtalt, var Fregatten under Reparation i Kjøbenhavn
efter sit Havari, men kunde hver Dag ventes tilbage, og da man
i Eskadren, samtidigt med at man fik de fjendtlige Skibe i
Sigte i Syd, opdagede et Skib komme Nord fra, som snart efter
viste sig at være en Fregat under Damp, haabede man, at det
maatte være »Jylland «, der var paa Vejen ned til Eskadren fra
Kjøbenhavn, og Admiral van Dockum bestemte sig derfor til at
afvente denne vigtige Forøgelse af sin Styrke og blev rolig
liggende med sine Skibe, for i det Tilfælde at Fjenden vilde anangribe, da at trække ham saa langt tilsøs som muligt.
Strax efter Middag saa man fra de danske Skibe de preussiske
Korvetter liggende stille under Grejfswalde; Dampskibet »Loreley«
gik kort efter paa Siden af Kommandoskibet, og den Iste Kanonbaads-Division var isigte, kommende Vest fra.
Omtrent Kl. I satte den preussiske Eskadre Kursen Nord
paa, ud imod de danske Skibe. Korvetten »Arcona« var østligst
i Farvandet, »Nymphe« vestligere, og imellem dem, men noget
længere tilbage og sydligere, Dampskibet »Loreley«, medens
Kanonbaads-Divisionen holdt sig inde under Land. Det var
nemlig Kapitain Jachmanns Hensigt at angribe, og paa Grund af
det stille Vejr gjorde han Regning baade paa den ankommende
Kanonbaads-Divisions Medvirkning i Fægtningen, og paa de
preussiske Skibes Hurtighed i Tilfælde af et eventuelt Tilbagetog.
Det var Planen at angribe med --»Arcona« Nymphe c og
»Loreley « i Frontlinje (Dwarslinje), derefter falde af Øster over
i Kjølvandslinje og under en Beskydning med Bredsiden gaa
over til en Tilbagetogsfægtning, med Swinemi.inde som Retrætepunkt. Kanonbaads-Divisionen, som imidlertid var kommen frem
i Linje, fik Ordre til at opstille sig nordlig og sydlig for Grejfswalder Øje for at dække Tilbagetoget; men denne Befaling blev
misforstaaet, og istedetfor fulgte Divisionen endnu et Stykke V ej
med tilsøs og trak sig derefter tilbage under Land ved Granitz,
hvorfra den ikke var istand til at tage Del i Fægtningen. Under
de preussiske Skibes Fremrykning fik man omtrent Kl. 2½ om-
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bord i den danske Eskadre Vished for, at det Skib, som var
under Opsejling Nord fra, ikke var »Jylland«, men Skruefregatten
>Tordenskjold« , hvis svage Maskiner kun vare istand til at
præstere 6-7 Mils Fart.
Vore Skibe havde paa dette Tidspunkt Dampen oppe, og
Kl. 2½ hejste Eskadrechefen Signal for klart Skib. Omtrent
IO Minutter senere hejste »Sjælland« Signa! til at følge den
Kommanderendes Kurs og Bevægelser, og med 9 Mils Fart
stod den danske Eskadre med Kommandoskibet i Spidsen ned
imod Fjenden, der omtrent i I Mils Afstand saas kommende op
sønder fra med fuld Fart imod de danske Skibe.
Det første Skud faldt kort efter fra Korvetten »Arcona«,
men vandede paa Grund af den store Afstand langt forud for de
danske Skibe, hvorimod det næste Skud fra »Arcona«, som affyredes nogle Minutter senere, og ifølge Opgivelse fra preussisk
Side afgaves paa ca. 1 500 Meters Afstand, gik hen over det
danske Admiralskib uden at træffe.
Fregatten »Sjælland« drejede Styrbord over og affyrede sit
Bagbords Lag imod »Arcona«, der ligeledes, drejende til Styrbord,
aabnede Ilden fra sine Bagbords Kanoner. Da den fjendtlige
Korvet var drejet Øster over, uden at signalere Bevægelsen til
de andre Skibe, stod »Nymphe« og »Loreleyc endnu en kort
Tid videre paa deres første Kurs, men da de saa, at »Arconac
fortsatte Drejningen indtil Syd og stod indefter imod Land med
fuld Fart, fulgte de Kommandoskibets Manøvre Øster og Sønder
over, idet de under Drejningen passerede forbi de danske Skibe
under en livlig Beskydning.
Efter denne Bevægelse gik Kampen o.ver til en løbende
Tilbagetagsfægtning.
Det var Admiral v. Dockums Hensigt
med Fregatten »Sjælland« at forcere frem Vesten om »Arconac,
og derved tvinge denne Korvet til at vige bort fra sin Kurs
efter Swinemiinde og saaledes komme mere østligt i Farvandet.
Hvis denne Manøvre lykkedes, vilde det fjendtlige Skib blive
drevet bort fra sin Tilbagetagslinje og komme tværs paa den
danske Eskadres Retning, hvad der under en fortsat Forfølgelse
maatte kunne blive en meget mislig Situation.
»Sjælland « satte Kursen lige ind imellem de fjendtlige Korvetter. Afstanden fra »Arconac var i dette Øjeblik næppe over
2000 Alen, idet Mellemrummet imellem de to Skibe, som Følge
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af den preussiske Korvets Drejning paa 16 Streger til modsat
Kurs, var bleven formindsket en Del.
Paa Grund af, at Admiral v. Dockum strax ved Fægtningens
Begyndelse havde ladet »Sjælland « gaa Fjenden imøde alene,
uden at afvente, at de øvrige Skibe i Eskadren sluttede op i
Linjen, var det danske Kommandoskib fra først af stillet ene
imod de to preussiske Korvetter, og blev saa varmt modtaget af
disse, at det fandt sig foranlediget til at mindske sin Fart
noget for en Tid.
Herved kom det næste Skib i den danske Linje, Linjeskibet
»Skjold«, tæt op i Kjølvandet paa Fregatten »Sjælland «, der
endnu nogen Tid vedblev at gaa med mindsket Fart, mer.
Linjeskibet holdt sig det tidligere modtagne Signal efterretteligt, om at følge den Kommanderendes Kurs og Bevægelser,
og blev derfor paa sin Plads i Linjen, uden at gjøre nogen Mine
til uden Ordre at løbe Kommandoskibet forbi, og uden at
signalere om Tilladelse til at forcere frem.
De preussiske Skibe udfoldede derimod den yderste Energi
for at bringe Maskinerne op til den største Kraftudvikling, for at
slippe bort fra de danske Forfølgere og fik ogsaa hurtigt saa
stort et Forspring, at Forfølgelsen, med det Maal for Øje at afskjære »Arcona« fra dens Retrætepunkt, snart maatte opgives.
Eskadrechefen fandt det under disse Omstændigheder for rigtigst
at anvende Fregattens Bredside-Ild imod Fjenden, medens man
endnu var indenfor virksom Skudvidde. Der blev derfor ombord
i »Sjælland« giret snart Styrbord, snart Bagbord over, for at faa
Bredsiden til skiftevis at bære paa de to fjendtlige Korvetter,
medens Fregatten samtidigt med sine Bougkanoner beskød Dampskibet »Loreley«, der vedblivende holdt sin Post, omtrent ret
forud for det danske Kommandoskib. Under denn<i Giren ud til
Siden for at faa Kanonerne til at bære, blev Fregatten skiftevis
udsat for de to fjendtlige Korvetters Langskibsild og tabte efterhaanden i Afstand, medens dens nærmeste Agtermand, Linjeskibet »Skjold«, stadig holdt sig tæt op i Kjølvandet paa Kommandoskibet, kun brugende sine Bougkanoner.
·
»Sjællands« Beskydning af de fjendtlige Skibe havde ikke
været uden Virkning. Dampskibet »Loreley«, der blev ramt
agterind fra en af Fregatten ,Sjællands« Jagerkanoner, stod ind
under Peerd tilligemed Kanonbaadene, for at unddrage sig videre
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Beskydning, hvorimod Korvetten >Nymphe«, der fik Skorsten og
Damprør beskadiget af et Skud, vel en kort Tid saa sig nødsaget til at mindske sin Fart og forandre Kurs, medens Skaden
blev udbedret, men derefter igjen optog Fægtningen og stod
indefter imod Swinemi.inde med fuld Kraft, sammen med »Arcona«.
Afstanden imellem de to Eskadrer forstørredes efterhaanden
mere og mere under Løbet, samtidigt med at Bredside-Ilden ophørte, og Skydningen indskrænkede sig nu til Brugen af de to
forreste danske Skibes Bougkanoner, og de preussiske Korvetters
Agterkanoner. Lidt efter lidt døede ogsaa denne Skydning hen,
og Kl. 4 8/4, var Fægtningen tilende.
De fjendtlige Skibe vare paa dette Tidspunkt omtrent ½ Mils
Vej forud for de danske, og da Jagten henved Kl. 8 om Aftenen
fandt sin Afslutning, ved at de to Korvetter naaede Swinemi.inde,
vare de danske Skibe omtrent en Mil agten for dem. Fyret ved
Swinemi.inde var bleven tændt, men saasnart ,Arcona« og »Nymphec
vare indenfor Havnehovederne, blev det slukket igjen. Efter et
kort Ophold gik Fregatten atter tilsøs Nord paa, fulgt af »Skjold«.
»Hejmdal« og »Thor«, der imidlertid vare komne op, sluttede
til, og et Stykke Sønden for Grejfswalde-Fyr samledes de agterst
blevne Skibe »Tordenskjold« og Dampskibet »Newsky« igjen
med Eskadren. Chefen for »Tordenskjold e gik ombord i »Sjælland«,
for at melde sin Ankomst til Flaget, og endnu førend han havde
forladt Fregatten, fik man i nordlig Retning en Orlogsmand i
Sigte med Kjendingssignalet hejst. Det viste sig at være Fregatten »Jylland«, kommende fra Kjøbenhavn, for efter endt Reparation at støde til Eskadren.
Tabslisterne efter Fægtningen ved Ri.igen vare følgende:
Den danske Eskadre.
Død
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Den preussiske Eskadre.
Død
Skibe
Officerer
Arcona .. . . . . . . . .
Nymphe .. . . . . . • . .
Loreley . . . . . . . . . .
lait . ..
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Mandskab

4

1**)
7

Hvad selve de danske Skibes Beskadigelse angaar, var
Skaden ikke større, end at intet af Skibene var nødsaget til at
søge Havn for at reparere. »Sjælland « havde følgelig lidt mest.
En Granat var gaaet gjennem Stormasten, 6 Spænd Undervant
paa Stortoppen vare overskudte, Kommandobroen var sønderskudt, en Kugle var paa Skandsen gaaet gjennem øverste Dæk,
en Granat var sprunget i Bagbords Agterport, og udenbords
langs begge Sider af Skibet fandtes adskillige Mærker af Granatstum per. Skaden ombord i »Skjold « indskrænkede sig til Mærker
af Granatstumper, samt mindre Havarier paa enkelte Dele af
Rejsningen.
Hvad de fjendtlige Skibes Beskadigelse angaar, var >Arcona«
5 Gange bleven truffet i Skroget, en Granat var gaaet gjennem
Dækket og havde anrettet nogen Skade paa Batteriet, tillige var
Rejsningen en Del forskudt.
»Nymphe « havde 19 Skud i
Skroget, 4 gjennem det Opstaaende, Skorsten og Damprør
gjennemskudt, samt en Del Skud i Rejsningen. Endelig havde
Dampskibet »Loreley«, som tidligere omtalt, faaet sit Hækfartøj
bortskudt.
Den 18de Marts var Eskadren til Ankers i Tromper Vig,
imellem Arcona og Jasmund. Der afholdtes Gudstjeneste ombord, Skibene fyldte Kul, de beskadigede Rejsninger udbedredes
foreløbig, og om Aftenen afsendtes Korvetten »Hejmdal« med de
Faldne og Saarede til Kjøbenhavn. Korvetten overbragte tillige
nedenstaaende Rapport fra Eskadrechefen angaaende Fægtningen:
»Igaar Morges den 17de ankom Dampskibet »Newsky« fra
»Kjøbenhavn. Kl. ro Form. stødte Linjeskibet »Skjold « til Eska*) Kapitainlieutenant Berger.
••) Lodsen, som senere døde af sit Saar.
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»dren. !:&fter flere Dages Storm var Vejret blevet aldeles stille.
»Ved Mic!.dag saas fjendtlige Kanonbaade, 6 i Tallet, at komme
»ud fra p e erd, og snart efter opdagedes 2 fjendtlige Raasejlere
»og en Hj ulbaad i Sønder. Samtidigt dermed saas en Fregat at
»nærme sig Eskadren Nord fra. Jeg antog denne Fregat at
»være »Jyl land« og oppebiede dens Ankomst før jeg gik Fjenden
»imøde; lf<regatten viste sig imidlertid at være , Tordenskjold«,
»og uden at oppebie dens Chefs Ankomst her ombord, førte
»jeg Esk~dren imod Fjenden, der imidlertid med Hurtighed
»nærmede sig.
»Den fjendtlige Styrke bestod af Korvetten »Arcona«, 28
»Kanoner, der var østligst i Farvandet, Korvetten »Nymphe «, 17
»Kanoner" nærmere Land; en lille Hjulbaad, rimeligvis »Loreley «,
»imellem disse, og en Division Kanonbaade langs Landet til
,, »Nymphe «s Understøttelse. »Sjælland« forcerede ind imellem de
»tvende større Skibe af Fjendens Styrke, i det Haab at kunne
»vinde Sønden om Korvetten »Arcona« og afskjære den.
»KL 2,50 aabnedes Ilden. Efter et Par velrettede Lag fra
»Fregatten, der kraftigen understøttedes af dens Agtermand,
»Linjeskibet »Skjold «, drejede begge Fjendens Skibe samtidigen
»Syd over. Fægtningen vedblev fra dette Øjeblik og i den
»første halve Time eller tre Kvarter at være heftig. Den lille
»Hjuldamper, rimeligvis stolende paa sin Hurtighed, holdt sig
»forud og sendte os Granater langskibs. Efter nogen Tids For»løb drejede imidlertid »Nymphe« Styrbord over, rimeligvis for
»at forøge Afstanden, og nogle velrettede Skud fra Fregattens
»riflede Bougkanoner bragte snart efter » Loreley « til skyndsomt
»at søge ind imod Land. Vi vedblev at forcere frem, bestandig
»i det Haab at kunne komme foran om »Arcona« og afskjære
»denne J{orvet eller at opholde den, indtil Eskadrens øvrige
, Skibe kunde komme paa godt Skudhold, men »Arconas« Fart
»viste sig at være »Sjællands« lidt overlegen, saa at Haabet herom
»maatte opgives. Fægtningen vedligeholdtes imidlertid, navnlig
»fra »Sj.elland « og »Skjold «, de to nærmeste Skibe, indtil Fjen»den havde vundet saa meget Forspring, at Ilden Kl. 4,40 efter»haanden ophørte.
»Kanonbaadene søgte ind under Peerd, og de to Raasejlere
,vedbleve at forcere indefter mod Swinemiinde, forfulgte af
, Eskadrens Skibe. Fyret ved Swinemiinde var bleven tændt. I
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, det klare Maaneskin kunde vi øjne Fjendens Skibe næsten til
»det S idste. Kl. omtrent 8 blev Swinemi.indes Fyr slukket, og
»jeg :antog da, at Fjendens Skibe vare komne Løbet igjennem
»og a..nkrede i Haffet.
z- 'Tabet i denne Kamp har ombord i Fregatten »Sjælland«
»være t 3 Mand Døde og 19 Mand Saarede, af hvilke 7 haardt,
»2 rni ndre haardt og IO lettere Kvæstede.
" Liste over Døde og Saarede vedlægges, og 1 3 af disse
»Saare de afsender jeg i Aften til Kjøbenhavn. I Linjeskibet
u Skj old «, der af Eskadrens øvrige Skibe væsentligst deltog i
»Kampen, haves ingen Døde eller Kvæstede.
, Oet er mig en Tilfredsstillelse at udtale min Paaskjønnelse
»af de n Understøttelse, der af Linjeskibet »Skjold « blev »Sjæl»land « tilde!. Skjønt Mandskabet her ombord ingenlunde kan
»anses for fuldkommen indøvet eller organiseret, viste enhver
»Mand i Skibet en Iver og samtidig hermed en Rolighed, der
»giver mig den Forvisning, at »Sjælland« under alle Omstændig»heder vil gjøre Fyldest.
, S amtlige Officerer foregik Mandskabet med et smukt Ex»empel, og jeg finder mig tilskyndet til at udtale for Ministeriet
»min Tak for at have udnævnt Orlogskapitain Grove til Flag»skibets Chef, og til som saadan at staa mig nær som Flag»kapitain i Eskadren. «
Skruefregatten , Sjælland« den 18de Marts 1864.
underdanigst
C. van Dockum.
Til
Marineministeriet.
For det samlede Mandskab ombord i Fregatten »Sjælland«
havde Eskadrechefen, samme Dag, som Fægtningen fandt Sted,
udtalt sin Anerkjendelse. En lignende Udtalelse rettedes /aa Dage
efter til Linjeskibet ,Skjold« i følgende Form:
»Da Forholdene ikke have tilladt mig, som jeg havde ønsket,
»personligen at udtale min Tak til Linjeskibet »Skjolds« Chef,
»Officerer og Besætning for den Understøttelse, der af Linje>skibet blev ydet Fregatten »Sjælland« under Kampen den 17de,
,paalægges det Hr. Orlogskapitainen ved Oplæsning af nærværende
,Skrivelse for Officerer og Mandskab at tilkjendegive min fulde
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>Anerkjendelse af den Kjækhed og Iver, som ved den nævnte
»Lejlighed blev lagt for Dagen.
>Fjenden, der uden Tvivl undervurderede vor Styrke, blev
»med Tab jaget i Havn. Fægtningen afgav et Bevis paa, at
>Flaget til alle Tider vil finde dygtige og kjække Forsvarere, og
,idet vore Landsmænds bedste Ønsker følge os, ville vi med
»glad Fortrøstning og Udholdenhed udføre den os anbetroede
»Gjerning.« C. van Dockum.
Fregatten ,Sjællande den 2ode Marts 1864.

Til
Chefen for Linjeskibet ,Skjold«.
Skjønt saaledes Forsøget paa at drive den danske BlokadeEskadre bort og derved frigjøre de tydske Skibe til Deltagelse i
Hærens Operationer var mislykkedes og heller ikke senere fornyedes i Løbet af Krigen, var man dog i Tydskland saa tilfreds
med Resultatet af den unge preussiske Flaades Foretagsomhed,
at Eskadrechefen, Kapitajn Jachmann, umiddelbart derefter forfremmedes til Kontre-Admiral.

IV.

Eskadren i Østersøens vestli'ge Del indtil Afslutningen af
Vaabenltvi'len den I2te Maj I864.

V ed Eskadren i Østersøens vestlige Del var der ved Midten
af Marts Maaned sket en ringe Forøgelse af Styrken, idet Korvetten ,Najaden« (Kapitainlieutenant H. J. A. Hagen) og Dampskibet »Slesvig« (Lieutenant H. G. F . Garde) vare komne til.
Af disse Skibe havde »Slesvig« været under Kommando
siden 3ote December 1863, først med Orlogskapitain P. H. C.
Smith til Chef. Dampskibet, der i Aarets første Maaneder
havde været oplagt i Korsør til Hs. Majestæt Kongens Disposition,
overtages i Begyndelsen af Marts Maaned af Lieutenant Garde,
hvorefter det anvendtes til forskjellige Transporter og ved
9
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Maanedens Midte afgik til Muxolls Eskadre, hvor det afløste
»Tordenskjold« paa Stationen ved Bulk. I »Najaden« derimod,
var Kommandoen først bleven hejst den 7de Marts 1864, og faa
Dage efter afgik Korvetten til Farvandene ved Als for at underlægge sig Eskadren i Østersøens vestlige Del og dirigeredes ved
sin Ankomst til Stationen ved Neustadt, til Afløsning af Dampskibet »Hekla«, som for kortere Tid detacheredes til Korsør.
Hvad Eskadrens Personel angaar, skete der omtrent samtidigt en midlertidig Forandring i Kommandoforholdet, foranlediget ved Sygdom. Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen, der tillige fungerede som Chef for Kanonchalup-Divisionen, blev nemlig efter nogle Dages Ildebefindende
angrebet af Blodgang, og da Forholdene ombord i Dampskibet
,Hertha« vare meget ugunstige for Behandlingen af Sygdommen,
indlagdes Orlogskapitainen den 17de Marts paa Augustenborg
Lasaret.
Dagen efter beordredes Chefen for Pandserskonnerten
»Absalon«, Kapitainlieutenant Wilde, som ældste Officer paa
Stationen til at overtage Kommandoen over Dampskibet »Hertha «
og de 4 Kanonchalupper. Denne Ordre overbragtes af Jagten
»Frederik den 7de«, Skipper Hansen, som var antaget som
Transportskib ved Eskadren og som med en Ladning Kul og
med 14 Dages Proviant til Kanonchalupperne afsendtes til Stegvig. Jagten afgik den 18de Marts fra Hørup Hav, efter at have
indtaget Proviant og 240 Tønder Kul fra Depotskibet »Bellona«,
og blev efter sin Ankomst til Stationen, med Assistance af Dampskibet »Hertha, , om Natten bragt ind paa Augustenborg Fjord,
hvor den foreløbig skulde blive liggende som Depotskib.
Som Følge af, at der paa dette Tidspunkt fra Feltpolitiet
indløb Melding om, at Fjenden tilsigtede et Angreb paa Als i de
nærmeste Dage, en Efterretning, som bestyrkedes ved, at der
ligeledes indgik Melding om, at Preusserne daglig manøvrerede i
Nybøl Nor med henved 200 Pontonbaade, foretog Øvelser med
Ind- og Udskibning af Heste og Skyts, forfærdigede Aarer efter
en stor Maalestok og beslaglagde en stor Del Smaaskibe og
Fartøjer i Aabenraa, Haderslev og Flensborg, rettede Overkommandoen en Anmodning til Eskadrechefen om at lade Natpatrouillerne i Alssund udstrække Syd efter til i Højde med
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Surlykke, til hvilken Stilling de danske Forposter havde trukket
sig tilbage.
Denne Anmodning blev efterkommet ved at Eskadrechefen
den 19de Marts tidlig paa Formiddagen sendte telegrafisk Ordre
til Chefen for Pandserskonnerten »Esbern Snare« om snarest
mulig at foranstalte det fornødne i denne Henseende, og hvis
det viste sig nødvendigt, da at lade Patrouillemandskabet indkvartere i Kjær. Samme Dag underrettedes Overkommandoen
herom gjennem følgende Telegram:

»af

»Det fornødne med Hensyn til Patrouille
Alssund er arrangeret.«

den sydlige Del
Muxoll
Eskadrechef.

Derimod maatte Eskadrechefen ligeoverfor en fra Overkommandoen samtidig fremkommen Anmodning, om at lade
patrouillere i V emmingbund for at hindre Spioneri, give et afslaaende Svar. Patrouillerne maatte nemlig i dette Tilfælde afgives fra Pandserbatteriet >Rolf Krake«, hvilket ikke kunde lade
sig gjøre, da Skibet, for at undgaa Beskydning fra de fjendtlige
Batterier ved Stranden, maatte holde sig i længere Afstand derfra end tidligere. I sin Skrivelse af 19de Marts, hvori Muxoll
meddelte Overkommandoen dette, tilføjede han, at da han for
Tiden ikke havde andre Krigsskibe til sin Disposition, maatte
Patrouilleringen i Vemmingbund opgives, og Spioneriet afværges
ved at der posteredes Skildvagter paa Kysterne efter Overkommandoens egen Foranstaltning.
Eskadrechefens Afslag paa Overkommandoens Anmodning
blev givet samtidig med eller umiddelbart efter Modtagelsen og
saaledes maaske under Indflydelse af et Telegram fra Ministeriet
af 19de Marts, hvorved Eskadrens Styrke foreløbig modificeredes
og tillige formindskedes noget.
»Bydende Omstændigheder« telegraferer Ministeriet »gjøre Nærværelsen af en større Styrke i Nordsøen nødvendig.
»Ministeriet ser sig derfor nødt til strax at bortkalde »Gejser«
»og »Absalon « og om kort Tid ligeledes »Slesvig« fra Deres
»Kommando. Fregatten »Thetis« har Ordre til at afgaa til
»Deres Eskadre< .. .
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Denne Bortkaldelse af Skibe var meget imod Eskadrechefens
Ønske. I et Telegram til Ministeriet Dagen efter Modtagelsen
at denne Ordre, altsaa 2ode Marts, beklagede han sig over, at
hans Styrke svækkedes i følelig Grad ved Fjærnelsen af de ovenfor nævnte Skibe, navnlig med Hensyn til Kystbevogtningen af
Als, og udbad sig i den Anledning Assistance af 2 Kanonchalupper eller 2 Kanonjoller snarest muligt. Den følgende
Dag (2 r de Marts) tilsendte han endvidere Ministeriet en længere
motiveret Skrivelse i Anledning af, at Ministeriet i sin telegrafiske
Tilbagekaldelses-Ordre angaaende »Absalon« og "Gejser« havde
tilkjendegivet, hvorledes man tænkte sig, at den Styrke, som
Orlogskapitainen efter den seneste Forandring raadede over,
bedst vilde kunne fordeles til de forskjellige Stationer.
I sin Fordeling havde Ministeriet ved »Absalons« Bortgang
tænkt sig Bevogtningen af Alssund og Aabenraafjord overdraget
til »Esbern Snare« og en Deling af Roflotillen, en Ordning, som
Eskadrechefen dog ikke mente var gjennemførlig.
»Pandserskonnerten »Esbern Snare «
skriver Orlogskapitainen til Ministeriet - »kan i dens nærværende Tilstand og
>med dens eventuelle Bestemmelse ikke beskjæftige sig med
»andet, end at observere Alssund og det dertil nærmest stødende
>Farvand Nat og Dag, medens Kanonchalup-Delingen maa be»vogte hele Alsfjorden og Nordvestlandet af Als fra Lundtofte,
>forbi Hellesø, Stegvig, op til Sandvig.
At lade Delingens
>Dampbaad blokere Aabenraafjord formener jeg utilraadeligt, da
»derved det Uheld let kunde indtræffe, at netop naar Damp»baadens Assistance til Kanonchalupperne blev paatrængende
>nødvendig, den da var fraværende; jeg anser det derfor nød »vendigt, at et andet Skib overtager Blokeringen af Aabenraa
>Fjord, men dertil har jeg efter den af Ministeriet tænkte For>deling ingen Skibe« .. .
I Overensstemmelse med Ministeriets Bestemmelse, detacherede Orlogskapitain Muxoll »Gejsere og »Absalon « fra sin
Eskadre. Det første af disse Skibe beordredes den 2ode Marts
til at komplettere Kul og Vand og derefter afgaa til Riigen og
underlægge sig Eskadren i Østersøens østlige Del, samtidigt med
at »Absalon«, hvis Bestemmelse iøvrigt ogsaa var Admiral
van Dockums Eskadre, først dirigeredes til Kjøbenhavn. Kommandoen i Alsfjord gik ved Kapitainlieutenant Wildes Bort-
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kaldelse fra Stationen foreløbig over til Chefen for Dampskibet
>Hertha«, Lieutenant v. der Recke, og ved Dampskibet »Heklasc
Ankomst i Slutningen af Maaneden til Chefen der ombord,
Kapitainlieutenant Obelitz.
Sent om Aftenen den 21 de Marts modtog Overkommandoen
Melding fra Detachementet i Mels om, at »Absalon« havde forladt sin Station i Stegvig. Under de truende Forhold, med en
fjendtlig Overgang til Øen i Udsigt, og da der endnu ikke fra
Eskadrechefen forelaa noget om det passerede, maatte Meddelelsen om Skibets Bortgang virke foruroligende paa Overkommandoen. Man telegraferede derfor strax herfra til Orlogskapitain Muxoll om, at et Dampskib uopholdelig maatte blive
stationeret i »Absalons« Sted, eller efter Omstændighederne Nord
for Hellesøgaard eller under Sydkysten af Barsø. Fjendens
Poster vare sete ved Varnæs, og en Observation af Kysten dersteds, som i det Hele taget af Kysten langs Als Sund, _var særdeles vigtig.
Dagen efter modtog Overkommandoen følgende Skrivelse
fra Eskadrechefen, dateret Sønderborg den 22de Marts:
»Absalon« har forladt Stationen ved Stegvig og er sendt til
»Kjøbenhavn efter Marineministeriets Ordre. Et andet Damp»skib til at remplacere det, haves ikke for Tiden. Kysten af
»Als, fra Lundtofte Nakke til Sandvig, er bevogtet af I Damp»baad og 4 Kanonchalupper, der foretage jevnlige Natpatrouiller.
,Esbern Snare« ved Arnkilsøre observerer saavidt muligt for»uden hele Alssund :ogsaa Snogbæk Bugten. Saasnart jeg faar
»en Skruekanonbaad til Disposition, vil den blive stationeret ved
»Stegvig, med Ordre at observere Kysten der i Nærheden. Jeg
» maa bede Overkommandoen z'kke at stole trygt paa den mari>time Bevogtning, da denne i_'stormende Vejr og Tykning er
»tvivlsom. «
Den Tvivl om Marinens Evne til paa ~ Maade at
bevogte Als imod en fjendtlig Overgang, som Eskadrechefen
udtalte ligeoverfor Armeens Overkommando, lod han imidlertid
ikke komme til Orde ligeoverfor den ham underlagte Styrke.
Saavel Chefen for »Esbern Snare«, som den midlertidig Højstkommanderende over Flotillen i Alsfjord, modtog nemlig begge
samtidigt fornyede og skærpede Instruktioner. Det fremhævedes
heri, at alle Efterretninger om Fjendens Foretagender tydede paa

I 34

Eskadreche fen s Tvivl om den maritime Styrkes Evne

en nær forestaaende Overgang. »Under disse Omstændigheder «
- · hedder det videre i Skrivelsen til »Esbern Snares« Chef »er det paatrængende nødvendigt, at Marinens Skibe af yderste
»Evne anstrænge sig for at forhindre en saadan Overgang,
»hvilken, hvis den lykkedes, upaatvivlelig vilde lægges Krigs»skibene til Last. Jeg maa derfor have Hr. Kapitainlieutenanten
»anmodet om, at De af yderste Evne anstrænger Dem for ved
»Observation baade Nat og Dag at gjøre Dem bekjendt med
»Fjendens Foretagender, og at paalægge Deres Underordnede
»de samme Pligter, for, naar det kritiske Øjeblik kommer, at være
»bekjendt med, hvor De med Pandserskonnerten »E sbern Snarec
»kan virke kraftigst til Fjendens Ødelæggelse. «
I ligelydende Udtryk indskærpedes »Herthas« Chef de
samme Pligter, hvorhos det yderligere paalagdes ham, at bevæge
sig frem og tilbage med sit Skib om Natten i Alsfjord, for
under alle Eventualiteter at kunne være rede til at give Kanonchalupperne den fornødne Assistance, for hurtigst at samle disse
til Beskydning af de fjendtlige Overgangsmidler.
Ligeoverfor Marineministeriet iagttog Eskadrechefen en
lignende reserveret Holdning i sine Udtalelser om Marinens forventede Assistance vecl Als, som overfor Armeens Overkommando.
I en Skrivelse til Ministeriet af 23de Marts, hvori han udførlig
drøfter det ulige Forhold imellem Fjendens Angrebsmidler og
hans egne Forsvarskræfter, skriver han: »Der fordres af mig,
»at jeg med den mig underlagte Styrke skal kraftigt under»støtte Armeen i at forhindre en Overgang og derved redde
»Als; jeg anser derfor for min Pligt underdanigst at udtale for
»Ministeriet, at jeg, efter at de kraftigste Skibe »Hekla ~, »Gejser e
»og »Absalon« ere borttagne fra Eskadren, ikke antager det
»sandsynligt, at den Styrke, der nu er samlet i Alsfjord, vil
»være istand til at forhindre en Overgang der.«
Den i Alsfjord stationerede Styrke, 4 Kanonchalupper
og Dampskibet » Hertha« , var efter Eskadrechefens Overbevisning ganske magtesløs ligeoverfor et fjendtligt Overgangsforsøg.
Dampskibet havde nemlig sin Kjedel og Maskine
liggende fra Borde til Borde uden mellemliggende Kulkasser,
altsaa ganske ubeskyttede mod fjendtlige Projektiler, og Kanonchalupperne, der ifølge deres Tjenestes Natur maatte være
spredte langs Kysten, vilde næppe kunne samles i betimelig Tid
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paa det afgjørende Punkt, især med nogen Kuling og paalands
Vind. I selve Alssund mentes Forholdet at være noget bedre,
idet Eskadrechefen dog paa dette Tidspunkt endnu antog, at
>Esbern Snare« i Forening med de paa Als anlagte Batterier
maatte kunne forebygge en Overgang der. Sluttelig gjorde
Orlogskapitainen gjældende, at skulde en Overgang over Alsfjord
kunne forhindres, maatte der anvendes kraftigere Skibe end dem,
som for Øjeblikket vare underlagte hans Kommando, >da Skrue>kanonbaade i Alsfjord, hverken ved deres Styrke eller artilleri>stiske Værd, vilde have nogen Betydning imod det fjendtlige
>riflede Skyts. «
Atter den 24de Marts rettede Eskadrechefen en Skrivelse til
Overkommandoen angaaende Marinens Medvirkning ved Forebyggelsen af en eventuel Overgang til Als. Den nærmeste
Aarsag hertil var to telegrafiske Meddelelser, som Dagen forud
var kommen ham i Hænde. I den første af disse meddelte
Overkommandoen nemlig, at den havde modtaget fornyede og
paalidelige Efterretninger om, at Fjenden forberedte Foretagender
mod Kysten mellem Sandvig og Stegvig, og den anden udsagde,
at Overkommandoen havde erholdt Meddelelse om, at Fjenden
i Aabenraa Havn havde samlet saa mange mindre Fartøjer, at
han dermed vilde kunne transportere 4000 Mand.
Disse to Telegrammer, daterede Sønderborg den 23de Marts,
tydede begge paa en nær forestaaende fjendtlig Overgang, og
foranledigede som sagt Eskadrechefen til endnu en Gang at anmode Overkommandoen om ikke at fæste for megen Lid til den
maritime Assistance: »I Alsfjord skal blive gjort Alt, hvad jeg
>formaar, med de mig underlagte Kræfter, for at modarbejde et
, fjendtligt Forsøg paa en Overgang; men da haardt blæsende
>Vejr, Mørke og Tykning, Forhold, som Fjenden sandsynligvis
.vil benytte til en Overgang, begrændser Krigsskibenes Virksom>hed og Observationerne i en foruroligende Grad, maa jeg bede
, Overkommandoen ikke at stole paa, at Krigsskibene vil kunne
»under alle Eventualiteter forebygge en fjendtlig Overgang, saa
>meget mindre, som denne sandsynligvis vil udgaa fra flere
»Punkter og omspænde en Strækning af nærlig 2 Mil, hvor
»Landgang kan finde Sted.«
Eskadrechefens Udtalelser bevirkede, at Overkommandoen
fandt det rigtigst, at paalægge 2den Division selvstændigt at
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ordne Forsvaret af Sundet fra Sønderborg til Amkilsøre og Bevogtningen af Arnkilsøres nordlige Del. Divisionen kunde da
give , Esbern Snare« Underretning om, hvad der iagttoges af de
fra Feltvagterne udstillede Poster.
Paa samme Tid, at Overkommandoen tog disse Forholdsregler, henvendte man sig i Følelse af, at det Samarbejde, som
fandt Sted imellem de militære Befalende tillands og tilvands,
ikke var tilfredsstillende, til Eskadrechefen med en Skrivelse af
24de Marts, hvori der anmodedes om, »at erholde en Oversigt
»over de til Understøttelse af Armeens Operationer ved Slesvigs
»og Jyllands Østkyst stationerede Skibes Fordeling, og i Hoved»trækkene de Instruktioner, der i et kooperativt Formaal maatte
»være deres Chefer tildelte; endelig en successiv Underretning
»om de Forandringer i nærværende Fordeling, der efterhaanden
»foretages.
En Oversigt og Kundskab af dette Omfang maa
»Overkommandoen anse absolut nødvendig, som Grundlag for
»sine Dispositioner til Landets Forsvar.« Det Svar, som Overkommandoen modtog paa denne Henvendelse, var ikke efter Ønske. Eskadrechefen gjorde nemlig i
en længere Skrivelse af 25de Marts Rede for, at af de til
Eskadren henhørende Skibe var ingen uden Pandserbatteriet
»Rolf Krake«, Skruekanonbaaden ,Schrødersee«, Skruekanonbaaden »Hauch « og 4 Kanonchalupper for Tiden udelukkende
bestemte til Understøttelse for Armeens Operationer, hvorimod
alle de andre Skibe vare fordelte enten udelukkende med det
Formaal at blokere Havne og Fjorde, og hvor det lod sig forene med dette Hverv tillige at bevogte Kysterne, eller ogsaa
udelukkende til at bevogte Kysterne med det Formaal tillige at
forhindre fjendtlig Overgang, hvad der var Tilfælde med Pandserskonnerten »Esbern Snare« ved Arnkilsøre og de i Alsfjord
stationerede Skibe. De ovenfor nævnte Skibe, som havde
specielt kooperative Formaal, vare ogsaa tillagt særlige Instruxer
i denne Anledning, og endvidere bad Eskadrechefen Overkommandoen være overbevist om, at i Tilfælde, hvor den maatte
ønske en Kooperation af enkelte eller flere af Eskadrens Skibe,
skulde den altid med største Beredvillighed blive ydet, saasnart
det blev begjæret, naar det paa nogen tænkelig Maade var
muligt at lade sig gjøre.
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Mindre imødekommende viste Eskadrechefen sig i Slutningen af sin Skrivelse, hvori han lige overfor Overkommandoens
Anmodning vel indrømmede, at det var en Selvfølge, at man
blev gjort bekjendt med Forandringer i Fordelingen af de
Skibe, som vare bestemte til udelukkende at kooperere med
Armeen, men samtidigt meddelte, at han derimod ikke fandt
Anledning til at give Overkommandoen nogen Oplysning om de
øvrige Skibes Omfordeling eller Vexlen, eftersom dette Forhold
alene vedrørte Eskadren. Efter Afslutningen af denne Korrespondance tilstillede Overkommandoen Krigsministeriet en Beretning om Sagen, hvori man henviste til Faren, der kunde
være tilstede paa Grund af det mindre gode Samarbejde og
Manglen paa Enhed i disse Forhold.
Indberetningen fra Overkommandoen foranledigede Krigsministeriet til at henvende sig til Marineministeriet, for at erfare
dettes Opfattelse af Sagen.
I sin Svarskrivelse af 1ste April berørte Ministeriet dog ikke
dette Forhold, men tog kun et Forbehold overfor Marinens forventede Assistance ved sin Bemærkning om, »at selv om Ma»rinen ligeoverfor dens Formaal var istand til at afgive flere
»Krigsdampskibe til Stationen paa Hertugdømmernes Østkyst
»end allerede er sket, vilde en saadan større Styrke ikke være
»istand til under alle Eventualiteter at forhindre en Overgang.« Vanskeligheden vilde, mente Ministeriet, ligge deri, at en
Overgang sandsynligst vilde ske om Natten, og da enten med
Storm af vestlig Vind eller i taaget Vejr. Under disse Omstændigheder vilde Skibene ikke kunne _foretage noget V æsentligt til at forhindre Overgangen, da de ikke kunde lette og
manøvrere i det smalle Farvand for at finde de fjendtlige Baade,
uden den allerstørste Sandsynlighed for at løbe fast paa den ene
eller anden Side af Fjorden, ligesom det ogsaa maatte antages,
at Fjenden under en Overgang ved opkastede Batterier, monterede med svært riflet Skyts, vilde være istand til paa kort Tid
at ødelægge ethvert Skib, der kom indenfor Skudvidde, kun
netop med Undtagelse af »Rolf Krake. «
Skrivelsen sluttede saaledes:
»Omendskjønt Ministeriet ikke tvivler om, at en passende
, Troppestyrke er paa rede Haand paa de Steder, hvor Over»kommandoen frygter Landgangsforsøg, og navnlig ved Als
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,Fjord bag Terrænafsnittet fra Stegvig til Sandvig, har det dog
»ikke villet undlade at gjøre opmærksom paa Nødvendigheden
,heraf, idet Søstyrken, saaledes som paavist, under visse Vejr»forlto!d ikke vil være i Stand til at forhindre Expeditionen,
»som paa Grund af Farvandets Snæverhed kan foretages i aabne
»Baade og Pontoner.«

Som tidligere omtalt, havde »Rolf Krake« det Hverv at
assistere Hæren fra Vemmingbund ved Forsvaret af Dybbøl.
Overkommandoen vilde som Følge heraf meget nødig afse
Skibet fra dets Station, om end kun for nogle faa Dage. Dette
viste sig tydeligt, da Eskadrechefen, paa Grund af de fra Overkommandoen modtagne Oplysninger om Fjendens Forberedelser
til en Overgang, under 24de Marts foreslog at tage Pandserskibet
bort fra Vemmingbund en 3-4 Dage, for at gaa til Aabenraa
og ødelægge, hvad der forefandtes af Transportmidler.
Overkommandoen besvarede nemlig Forespørgselen ved
under samme Dato at tilskrive Orlogskapitainen, »at man aldeles
» ikke har nogen Garanti med Hensyn til Tidspunktet, paa hvilket
»Pandserbatteriets Anvendelse i Vemmingbund vil være nød»vendig, og at man derfor ikke kan anse det for tilraadeligt, at
, Skibet fjerner sig.• »Rolf Krake « blev altsaa efter Overkommandoens Ønske
paa sin Station og kom 4 Dage senere i Virksomhed ligeoverfor
Fjenden.
Natten imellem den 27- 28de Marts foretog Fjenden nemlig
et Angreb paa Dybbølstillingen. Kl. 3, halvanden Time før
Daggry, angrebes omtrent samtidigt Vedetterne paa hele Strækningen fra Vemmingbund indtil udfor Skandsen VIII. Det udstrakte, voldsomt førte, natlige Angreb virkede i første Øjeblik
overraskende, men efter at de danske Stridskræfter havde udfoldet sig og vare komne i Aktion, nødtes Fjenden til atter at
foretage en tilbagegaaende Bevægelse. , Rolf Krake « var bleven
alarmeret af Souschefen, som denne Nat var ude i Stillingen og
traf de første Dispositioner til at tage imod Angrebet. Under
den forudgaaende heftige Beskydning af Skandserne, var Batteriet
lettet fra sin Ankerplads for at kunne være klar til at understøtte Forsvaret, saaledes at det strax efter at have modtaget
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det med Overkommandoen aftalte Signa!, kunde staa indefter, for
at indtage sin Plads i Vemmingbund. Pandserbatteriet stod uden
at løsne et Skud forbi Broagerbatterierne, som strax skiftede deres
Maal, og saa ofte de kunde faa deres Kanoner til at bære paa
Skibet, beskød det med massive Kugler, som uden at gjøre
nogen kjendelig Virkning, søndersloges ved Anslaget imod dets
Sider. Efter saaledes under Indsejlingen at have gjort den Nytte,
at drage en for Skandsernes Forsvar generende Ild paa sig, tog
»Rolf Krake« Stilling i Vemmingbund foran Slugten, der paa
Stillingens venstre Fløj strakte sig op imod Skandserne, og
rettede en virksom enfilerende Ild imod de i Slugten opstillede
fjendtlige Tropper. For disse, der hidtil havde vedligeholdt en
stærk Geværild imod Skandserne og Betjeningsmandskabet ved
Kanonerne, blev Skydningen for heftig, efter at »Rolf Krake«
var kommet til, saaledes at de bleve nødt til at foretage en tilbagegaaende Bevægelse, stærkt beskudte fra Skandserne og
fra Pandserbatteriet. »Rolf Krake« forlod atter Vemmingbund
efter et Ophold af to Timer.
I sin Rapport til Marineministeriet hvori omtales, »at Batte»riet fra Positionen fik Lejlighed til at beskyde de fjendtlige
»Tropper med 38 Granater, hvilke efter Overkommandoens Ud»talelser skal have gjort fortrinlig Virkning og ryddet godt op i
, de fjendtlige Troppeafdelinger«, udtaler Eskadrechefen sig
endvidere paa følgende Maade om Batteriets Deltagelse i Affæren:
»Næstefter at udtale den store Tilfredsstillelse, det er for
»mig at kunne .rapportere Ministeriet, at Pandserbatteriet har
»fyldestgjort Armeens Forhaabninger til dets Understøttelse, maa
»jeg særlig fremhæve og anbefale den Fasthed og Konduite,
»hvormed Chefen for Batteriet, Orlogskapitain Rothe, førte det i
»Ilden og holdt det i Position, saalænge det kunde gjøre nogen
»Nytte, ligesom det ogsaa er mig behageligt at kunne rapportere,
»at Orlogskapitainen udtaler sig med megen Anerkjendelse af
»Officerernes, Maskinmesterens og Mandskabets Mod og gode
»Forhold.«
Pandserbatteriet havde i Kampen hverken Tab af Døde eller
Saarede, men havde lidt forskjellige mindre Havarier. Et Skud
bortrev saaledes Dæklugerne over Maskinlugen og kastede dem
overbord, bortrev nogle af Riststængerne i Lugen og kastede en
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Del Stumper ned i Maskinen, dog uden at gjøre denne nogen
Skade, og endelig blev Sprydet gjennemskudt saaledes, at det
maatte erstattes af et nyt.
Den ovenfor omtalte paatænkte Rekognoscering af Aabenraafjord og Gjennerfjord, som »Rolf Krake« skulde have udført,
blev foretaget af Dampskibet »Hekla« den 28de Marts, men
uden at der blev fundet noget Spor af Samling af Fartøjer. I
Havnen laa kun 3 Jagter og en Skonnert, og hverken i Gjennerfjord eller dens nærmeste Omegn kunde der fra Søen opdages
Forberedelser til Overførsel af Tropper.
Marts Maaned gik tilende, uden at der indtraf flere Begivenheder; kun skal omtales her, at der hos Eskadrechefen var
en Misstemning tilstede ligeoverfor Ministeriet, og at Samarbejdet imellem ham og Armeens Overkommando lod en Del
tilbage at ønske. Anledningen til Misstemningen var et Telegram fra Ministeriet af 24de Marts, hvori det hedder:
»Ministeriet henstiller til Dem, om De i Anledning af Deres
»Tro paa, at Fjenden vil gaa over Alsfjord, ikke maatte fore»trække, i ethvert Tilfælde saalænge Orlogskapitain Pedersen er
»syg, eller til Ministeriet kan remplacere ham med en Anden,
»selv at tage Ophold paa de truede Steder.« Denne sidste Passus opfattede Eskadrechefen ikke som noget
Raad eller Anvisning fra Ministeriets Side, men som en Kritik
af hans Virksomhed, der berørte ham saa ilde, at han strax
Dagen efter motiverede sine Forholdsregler i følgende Skrivelse:
»At min hidtil udviste Virksomhed har været saa lidet
»tilfredsstillende for Ministeriet, at højsamme finder sig foran»lediget til at gjøre en Henstilling om min personlige Nærværelse
»paa de truede Punkter i Alsfjord, maa jeg meget beklage; jeg
»maa derfor underdanigst bede Ministeriet at være overbevist
»om, at de stedfindende Forholds Natur have hidtil som nu
»tvunget mig, overmaade meget imod min Lyst og Attraa, til
»stadigt Ophold saavel i Sønderborg som her, paa Grund af, at
»Arme-Overkommandoens Fordringer til Marinens Assistance ere
»saa mangfoldige og saa hurtig vexlende, og jevnlige Konferencer
»saa nødvendige, at naar ikke en hurtig og umiddelbar For»bindelse med Overkommandoen kan finde Sted, vilde disse For»dringer ikke kunne tilfredsstilles; og dette er Tilfældet i Als»fjord, til hvis Kyster der hverken er Post- eller Telegrafforbindelse,
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»og hvis Kommunikationer med disse Meddelingsmidler maa ske
>ad lange og besværlige Omveje, uden at være i Besiddelse af
>de fornødne Transportmidler, hvorpaa Armeen har stor Trang.
»Men afset fra alt dette, vilde jeg intet Øjeblik betænke mig
»paa at tage Ophold paa de faretruede Punkter, sættende alle
»andre Hensyn tilside, naar den Tid da ikke min, men Over»kommandoens Tro paa en fjendtlig Overgang kunde forudses
»at ville blive til Virkelighed, og jeg da ingen havde der til»stede, som jeg kunde stole paa ligesaa godt, som paa mig selv;
»men saalænge dette Tidspunkt og denne Eventualitet ikke er
»forhaanden, tror jeg ikke at burde, uden at skade Tjenesten i
~det Hele taget, forlade min umiddelbare Nærhed med Armeens
»Overkommando med Tilgængeligheden for Ministeriets Ordrer,
»og med den hurtigste Forbindelse med Eskadrens Skibe.« Det mindre gode Forhold til Armeens Overkommando
havde sin Begrundelse dels deri, at Eskadrechefen ansaa de Fordringer, som Armeen stillede til ham, for altfor store og ikke
altid gjennemførlige, og dels deri, at begge de paagjældende
Autoriteter ikke i tilstrækkelig Grad viste hinanden den for et
godt Samarbejde nødvendige Tillid og Imødekommenhed.
Dette havde allerede i den forløbne Del af Felttoget flere
Gange vist sig, om end ikke saa tydeligt, som her ved Marts
Maaneds Slutning. Som det kan ses af den ovenfor citerede
Skrivelse til Marineministeriet, delte Eskadrechefen ikke Overkommandoens Anskuelse om en fjendtlig Landgang paa Als,
hverken hvad Tidspunktet eller Overgangsstedet angik, og det
synes endog, at flere af de fra Overkommandoen indløbne, i
Reglen telegrafiske Meldinger om Fjendens Forberedelser til en
Overgang, ere blevne betragtede som overflødige og uden stor
Betydning. Den 3ote Marts telegraferede Overkommandoen saaledes følgende Oplysninger til Eskadrechefen :
:tI Nybøl Nor foretager Fjenden Ind- og Udskibningsøvelser,
»saavel med Kanoner som med Heste. De derværende Ponton»baades Antal angives til 100 a 200. Fjenden har ladet for»færdige 1000 Aarer. I Aabenraa, Haderslev og Flensborg er
»der lagt Beslag paa en stor Mængde Smaaskibe, hvormed
»Fjenden formenes at ville forsøge Landgang paa flere Steder af
»Øen (Kegenæs ). c
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Herpaa svarede da Eskadrechefen følgende:
>For de meddelte Oplysninger om Fjendens forskjellige For>beredelser ved Eckernsund og i Flensborgfjord, formentlig til et
>Landgangsforsøg paa Als, takker jeg Overkommandoen, men til»staar, at jeg ikke har stor Tro paa, at han virkelig skulde have
»et saadant fortvivlet Foretagende til Hensigt. «
Overkommandoen supplerede senere hen samme Dag sine
Meddelelser med Underretningen om, at Pontonbroerne over
Eckernsund vare optagne, og at der var ankommet 8 store
Træpontoner tilsøs fra Flensborg til Eckernsund, og rettede om
Natten en telegrafisk Forespørgsel angaaende Blokaden af Flensborg Fjord, til hvis Besvarelse Eskadrechefen blev personlig
kaldet fra sit Kvarter til Telegrafstationen.
Dette havde til Følge, at Eskadrechefen næste Dag (3 1 te Marts)
tilskrev Overkommandoen saaledes:
»Jeg beder Overkommandoen at være overbevist om, at jeg
»med den største Beredvillighed skal lade det være mig magt>paaliggende, at tilfredsstille enhver Anmodning om Assistance at
»den mig underlagte Eskadre, men jeg maa dog anmode den
»om ikke at blive berøvet min Nattero ved Telegrammer, der
»kun fremsætte Spørgsmaal, hvis Besvarelse det ikke iler med,
»og allermindst at blive henkaldt paa Telegrafkontoret til en
»Samtale med Overkommandoen, der, som var Tilfældet inat,
»viser sig alene at bestaa i et Spørgsmaal fremsat af en Adjutant,
»hvis Besvarelse vilde være bleven givet Overkommandoen ved
»Telegrafen.« Et Par Dage senere toranledigede et natligt Telegram et
lignende Udslag af modvillig Stemning fra Eskadrechefens
Side.
Overkommandoen afsendte nemlig den 4de April Kl. I I½
om Aftenen fra Ulkebøl følgende telegrafiske Meddelelse til
Eskadrechefen :
»Overkommandoen har ikke villet undlade at meddele Hr.
»Orlogskapitainen, at man har modtaget følgende Depeche fra
»7de Inf. Brigade: Chefen for Efterretningsvæsenet har meddelt,
>at Fjenden ganske vist vil forsøge en Landgang ved Sandbjerg.«
Telegrammet, der noget senere paa Natten ankom til sit
Bestemmelsessted , besvaredes saaledes af Eskadrechefen den
5te April:
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,I en Depeche, modtaget i Nat, har Overkommandoen be»hageligen meddelt mig, at Fjenden ganske vist vil forsøge en
»Landgang ved Sandbjerg. Da det er mig ubekjendt, hvor
»Sandbjerg er beliggende, beder jeg mig snarest nærmere oplyst
, derom ved Telegrafen.«
Slutningen af Marts Maaned forløb ellers i Ro for Marinens Vedkommende. Kanonbaaden »Schrødersee« (Lieutenant
Christiansen) assisterede dog den 27de og 29de Marts ved en
lille rekognoscerende Landgangsexpedition paa den jydske Kyst.
Kanonbaaden, der var underlagt Kommandanten i Fredericia,
overførte efter Ordre herfra den 27de Marts, med en Transportbaad paa Slæb, et Kommando, bestaaende af 240 Mand Infanteri og 4 Husarer, under Kommando af Kapitain Stockfleth,
til Sandbjergbugten Nord for Vejlefjord, hvorfra den fjendtlige
Styrke imellem Vejle og Horsens skulde alarmeres. Den 29de
Marts Kl. 3½ om Morgenen tog Kanonbaaden atter Kommandoet
ombord ved Rosenvold, tilligemed 22 Fanger og 23 erobrede
Heste, som vare tagne ved Overrumpling af en Deling preussiske
Husarer i Landsbyen Assingdrup, en Mil syd for Vejle. Indskibningen foregik uden Alarmering fra Fjendens Side, og samme
Dags Eftermiddag bragte Kanonbaaden de fangne Preussere til
Korsør, hvorefter den returnerede til sin Station ved Fredericia.
Den fjendtlige Beskydning af Dybbøl Skandser skred daglig
fremad, og med saa megen Kraft, at Stillingens Modstandsevne
snart maatte antages at være tilende. En forestaaende Landgang
paa Als kunde Eskadrechefen derimod endnu ikke gjøre sig fortrolig med, og navnlig fandt han ganske ubeføjet, at Overkommandoen, foranlediget af de tidligere omtalte Meldinger om
Samling af Pontonbaade og Ind- og Udskibningsøvelser i Nybøl
Nor, tillige nærede Frygt for, at ogsaa Syd- og Østkysten af
Als maatte anses for at være truet. Pandserbatteriet »Rolf
Krake« sendtes i denne Anledning den 31te Marts paa en Rekognoscering ind i Flensborg Fjord indtil Holnæs, men da
Chefen efter sin Tilbagekomst indberettede, at der, saavidt han
kunde opdage, ikke fandtes noget Spor til nogen særlig Trafik
hverken paa Fjorden udenfor Holnæs eller i Eckernsund, bestyrkede dette Faktum Eskadrechefen endog saa meget i Rigtigheden af hans Antagelse, at han i sin Rapport til Marineministeriet om Pandserbatteriets Rekognoscering ikke tilbageholdt
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den Bemærkning, at det forekom ham >at Paalideligheden af
,Overkommandoens Efterretninger, uagtet de angives for at
,være fra paalidelige Kilder, endnu er meget tvivlsom. «
Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen,
der havde ligget syg paa Augustenborg Lasaret, udskreves herfra den 31te Marts og overtog Dagen efter Kommandoen over
de i Alsfjord stationerede Krigsskibe, som under hans Sygdom
midlertidig havde været betroet til Kapitainlieutenant Obelitz. I
Instruxen af 1ste April fra Eskadrechefen paalagdes det Orlogskapitainen, at sætte sig i Forbindelse med Kapitain Wildenrath
paa Mels og Kapitainlieutenant Obelitz i Stegvig for at erfare
de Forholdsregler, der under hans Fraværelse vare blevne trufne
til Bevogtningen af Alsfjord, og i samme Skrivelse udtalte
Eskadrechefen :
»Jeg stoler fuldkommen paa, at De vil gjøre alt muligt,
»hvad der staar i Deres Magt, for med den Dem underlagte
,Styrke og i Forbindelse med Bevogtningen iland at forebygge
»et fjendtligt Forsøg paa at gjøre Landgang paa Kysten af Als. «
Den underlagte Styrke var i sin Sammensætning væsentlig
uforandret og bestod for Tiden af Dampskibet ,Hekla«, Kanonbaaden >Willemoes«, Dampbaaden »Hertha« og 4 Kanonchalupper,
af hvilke sidste Chalup Nr. 18 (Reservelieutenant Schouw) kort
forinden, nemlig Natten mellem den 29de-3ote Marts, havde
haft det Uheld, at dens Patrouillebaad, der den Nat uforsigtig
nok kun var bemandet med 3 Mand, var bleven opsnappet af
Fjenden.
Den 4de April om Aftenen afsendte Eskadrechefen følgende
Telegram til Overkommandoen i Ulkebøl:
»Som Følge af de Efterretninger, jeg idag har modtaget fra
»den Kommanderende over Søbevogtningen i Alsfjord, der
»meddeler, at 22 svære Metalkanoner ere placerede i to Skandser,
>omtrent 1600 Alen Nord og Syd for Snoghøj Færgegaard, og
,at Kanoner findes paa flere Steder langs Kysten op til Varnæs»hoved, maa jeg lige overfor disse Foranstaltninger meddele den
ærede Overkommando, at den nuværende maritime Styrke paa
»Alsfjord er aldeles Intet, og at Marinen ikke har Midler til at
»forhindre en Overgang.«
Muxoll.
Falken <len 4de April 1864.
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Denne uforbeholdne Erklæring fra Eskadrechefens Side under
saa alvorlige Forhold bevirkede, at Overkommandoen anmodede
Orlogskapitain Muxoll om en mundtlig Konference Dagen efter.
Om denne Sammenkomst, der fandt Sted i Hovedkvarteret i
Ulkebøl, har Eskadrechefen, i Eskadrens Korrespondance-Protokol,
under det ovenfor citerede Telegram med Blyant skrevet følgende
lille Notits:
,I Anledning af dette Telegram blev jeg anmodet at komme
»til Generalen i Ulkebøl den 5te April, hvor det i Konference
»med ham og Stabschefen, samt Pedersen og Frølich, fremgik,
»at Generalen havde forstaaet, at den maritime Styrke slet ikke
, kunde virke imod en Overgang, hvilken Formodning jeg be»rigtigede. «
Til Trods for denne Berigtigelse fandt Overkommandoen
dog Anledning til strax at telegrafere til Krigsministeriet, for herigjennem mulig at faa udvirket, at den maritime Styrke ved Als
blev forøget. Marineministeriet saa sig imidlertid ikke istand til
at efterkomme Anmodningen, paa Grund af det voxende Krav,
som under Krigens Gang stilledes til Flaadens Skibe, og Afslaget blev bragt til Overkommandoens Kundskab gjennem
nedenstaaende Brev fra Krigsministeriet, dateret 5te April I 864:
>I Anledning af Overkommandoens Chifferdepeche af Dags
»Dato, har Ministeriet henvendt sig til Marineministeriet for at
»erfare, om Samme maatte være istand til at fyldestgjøre den i
»Depechen fremsatte Begjæring om større maritim Assistance
»til Forsvar af Als. Dette Spørgsmaal er besvaret benægtende
, under Henvisning til, at det ligeoverfor de af Fjenden opkastede
»Batterier kun vil være muligt for et Skib som »Rolf Krake« at
»bevæge sig frit i Sundet.
Derimod antager det nævnte Mini>sterium, at saavel de i Stegvig som de bag Arnkilsøre stationerede
»Krigsskibe ville være istand til, naar Forholdene ikke ere altfor
»ugunstige, at bringe betydelig Forstyrrelse i en saadan Expedi»tion, saafremt denne virkelig skulde forsøges iværksat i den
»Udstrækning, der nødvendig maatte høre til, for at foretage en
»Landgang paa Als alene med Infanteri.«
Under 5te April lod Overkommandoen Eskadrechefen vide,
at gjentagne Efterretninger tyåede hen paa, at Fjenden førte
Ammunition m. v. fra Flensborg til Eckernsund, og ligeledes ved
Hjælp af Skibe foretog Evakuationer af Syge og Saarede fra
10
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Eckernsund til Flensborg, i hvilken Anledning Overkommandoen
samtidigt henstillede til Orlogskapitainen, om ikke Marinen ved
Foretagender i Flensborg Fjord vilde kunne hindre denne Trafik.
Eskadrechefens Svar herpaa var imidlertid benægtende, idet han
i sin Svarskrivelse af 6te April udtalte, »at han ikke vidste at
»fremsætte noget Foretagende, der fra Marinens Side kunde
»foranstaltes og som under de nærværende fjendtlige Stedforhold
»vilde kunne forhindre den paaankede Trafik. « Fjendens Bygning af Batterier var paa dette Tidspunkt saa
vidt fremskreden, at Eskadrechefen i sin ugentlige Indberetning
til Marineministeriet af 5te April, som var ledsaget af en Skitse
af de fjendtlige Batterier langs Kysten af Alsfjord, paapegede, at
Fjendens Foranstaltninger vare af en saadan Natur, »at der vilde
»kunne afgives en uafladelig krydsende Ild, ligefra Snogebæks»bugten til Varnæshoved.« Som Følge heraf ansaa Eskadrechefen Chancerne for et
heldigt maritimt Forsvar for betydeligt forringede, en Anskuelse,
som han i sin Skrivelse til Marineministeriet gav følgende Udtryk:
» Vil den nuhavende Søstyrke lægge sig imellem, saasnart
»Udskibning paabegyndes, da vil der, for saavidt den overhovedet
»slipper nogenlunde uskadt gjennem Krydsilden, selvfølgelig ikke
»hengaa lang Tid, forinden den er totalt ødelagt, uden til Gjen»gjæld at kunne gjøre de forskandsede fjendtlige Batterier nogen>somhelst væsentlig Skade.
Naar saaledes Hindringerne paa
»Søen ere ryddede af Vejen, og der paa Landjorden kun haves
»nogle faa smaa Feltpiecer, hvilket er Tilfældet, da skjønner jeg
»ikke rettere, end at en Overgang kan finde Sted med megen
»Lethed ved den lyse Dag.«
Den i ovennævnte Skrivelse omtalte formentlige Mangel paa
Artilleri paa Kysten af Als, og Bygningen af et nyt fjendtligt
Batteri, rettet mod Stegvig, foranledigede, at to af de i Alstjord
stationerede Skibes Chefer, Kapitainlieutenant Obelitz og Lieutenant
Bille, i Forening med Kommandøren for Mels-Detachementet,
Kapitain Wildenrath, telegrafisk henvendte sig den 6te April til
Eskadrechefen med et Forslag, hvori de indtrængende raadede
til, at Kanonbaadenes Kanoner, samt 2 svære, riflede Piecer uopholdelig blev lagte i Batteri paa Kysten, de sidste for at rasere
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de fjendtlige Batterier og mulig ødelægge det store Træn i
Blands.
Eskadrechefen, som synes at have modtaget Forslaget tilsendt direkte fra de 3 Officerer, og ikke gjennem Chefen for
Søstyrken i Alsfjord, Orlogskapitain Pedersen, underrettede denne
herom, men meddelte tillige, at han havde svaret, at han ikke
kunde gaa ind paa dette Forslag, hvis Betimelighed han i saa
ringe Grad billigede, at han i sin Skrivelse til Orlogskapitain
Pedersen endog udtalte:
»Jeg vil haabe, at den tilsyneladende paniske Skræk, som
»efter Depechen igaar fra Obelitz, Wildenrath og Bille har grebet
»de trende Herrer, er aftaget, og at de nu har faaet lidt koldere
»Blod og indse, at det ny Batteri ikke er andet end de tidligere,
»nemlig Demonstration, og jeg antager ogsaa, at »Hekla«s
, Rekognoscering af Aaabenraafjord vil vise, at Efterretningerne
»om de 300 samlede Baade, og Hensigten at gjøre Landgang
» paa Nordsiden af Als ere urigtige.«
Den omtalte Rekognoscering, som udførtes af Dampskibet
den 8de April, lod Eskadrechefen foretage paa Grund af et
Dagen forud fra Overkommandoen modtaget Telegram , hvori
meddeltes, at Fjenden mellem Styrtorn (S. for Aabenraa) og
Varnæshoved havde samlet et meget stort Baadmateriel, som
dels laa nede ved Stranden, clels var læsset paa Vogne, og som
antoges at skulle benyttes ved et Landgangsforsøg paa Nord kysten af Als. Ved »Hekla«s Rekognoscering opdagedes dog
hverken Baade eller andre Transportmidler, ligesom der i det
Hele taget ikke iagttoges nogen Slags Forberedelser eller Foranstaltninger paa Kysten.
Den ovenfor nævnte Indberetning, der ledsaget af en Skitse
over de fjendtlige Batterier ved Alsfjord af Eskadrechefen indsendtes til Marineministeriet, besvaredes under 7de April herfra
med et Telegram, angaaende hvis Indhold Orlogskapitainen
anmodedes om at konferere med Overkommandoen. I Depechen
1,1dtalte Ministeriet som sit Skjøn, at ,Rolf Krake«s Nærværelse
ved Vemmingbund tabte i Vigtighed efterhaanden, som Fjenden
kom nærmere til Skandserne med sine Løbegrave, hvorimod
man antog at Skibet vilde være til større Nytte i Alsfjord, og
paa dette Sted være en alvorlig Hindring for en Overgang ved
Hjælp af Baade og Pontoner, da de fjendtlige Batterier vare for
10*
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langt borte til at kunne tilføje Pandserbatteriet nogen væsentlig
Skade. Ministeriet sluttede dog sit Telegram med følgende
Ord: »Det er imidlertid klart, at Overkommandoen maa have
»den afgjørende Stemme.«
Overkommandoen vilde imidlertid ikke for nærværende Tid
miste »Rolf Krake « fra dens tidligere Station i Vemmingbund,
da man netop havde til Hensigt at gjøre et Forsøg paa at
svække de fjendtlige Angrebsbatteriers Ildvirkning, ved til en bestemt Tid at koncentrere en voldsom Ild paa den.
Overkommandoen mente, at Pandserbatteriets Medvirkning var nødvendig til Forsøget, naar man skulde kunne vente sig noget
Resultat deraf, og anmodede derfor Orlogskapitainen om at beordre »Rolf Krake « til den 9de April om Morgenen at løbe ind
i Vemmingbund saa betids, at den kunde aabne sin Ild paa
Fjendens foran vor Stillings venstre Fløj beliggende Værker Kl.
6 Formiddag. Skandserne vilde da til samme Tid begynde en
koncentreret Beskydning. Da Overkommandoen imidlertid ikke
kunde ønske, at »Rolf Krake « allerede inden Stormen udsattes
for en sandsynlig Ødelæggelse, udtaltes til Slutning, at man
ansaa det for rigtigst, at Batteriet bemyndigedes til at trække sig
ud af Ilden, saasnart det viste sig, at de fjendtlige Batterier
havde en altfor ødelæggende Virkning.
Eskadrechefens Ordre til »Rolf Krake c om at foretage Forsøget i Vemmingbund, afgik strax til Chefen for Batteriet,
Orlogskapitain Rothe. Det paalagdes ham heri at placere Batteriet
den næste Morgen tidlig i Vemmingbund i en saadan Afstand
fra Værkerne, at disse netop kunde naas, og fra denne Stilling
foretage en saa hurtig Skydning med Fuldkugler imod de fjendtlige Batterier, som det var muligt. Ordren, der til Orientering
var ledsaget af et Croquis af Kysten, der viste de fjendtlige
Værkers Beliggenhed, endte med følgende Passus:
»!øvrigt paalægges det Hr. Orlogskapitainen at opgive eller
»ophøre med det ovennævnte forlangte Forsøg paa at ødelægge
»de fjendtlige Kanoner, dersom Pandserbatteriet enten under
»Forsøget eller tidligere bliver saa haardt angrebet af fjendtlig
»Kanonild, at De antager, at Batteriet vil være udsat for
»væsentlige Beskadigelser, og at De da hurtigst mulig returnerer
»til Sønderborg Rhed. «
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Efter Modtagelsen af denne Ordre oplyste Orlogskapitain
Rothe Eskadrechefen om, at de fjendtlige Værker vare saaledes
monterede og beliggende, at »Rolf Krake« vilde komme i en
Kryds-Ild, der absolut vilde ødelægge den og gjøre den uskikket
til Understøttelse ved Fjendens Storm af Skandserne.
Som Følge af disse Oplysninger mente Eskadrechefen, at
burde tilraade Overkommandoen at opgive Foretagendet, og
gjorde det i følgende Skrivelse, dateret Kommandoskibet »Falken«,
den 9de April 1864 Kl. I½ Form:
»Jeg maa tillade mig at gjøre den ærede Overkommando
»bekjendt med, at efter den Kjendskab, Chefen for Pandser»batteriet »Rolf Krake « og dets Officerer have erhvervet sig til
»de fjendtlige Batteriers Placering og Montering, maa det anses
»for aldeles givet, at dersom Batteriet skal yde den i Over»kommandoens Skrivelse af Dags Oato attraaede Understøttelse,
»for i Forening med de dans'ke Kanoner at rette en koncentreret
»Ild paa de fjendtlige Værker, vil Pandserbatteriet undergaa en
»saa betydelig Beskadigelse, at det efter al Sandsynlighed vil
»blive ubrugeligt til det afgjørende Øjeblik for Stormning af
»Fjenden, og at jeg derfor maa anse det for rigtigt, ikke at be»ordre Batteriet til det nævnte Foretagende.«
Denne Erklæring fra Eskadrechefen, der sent paa Natten
overbragtes Overkommandoen i Hovedkvarteret af en afBatteriets
Officerer, Lieutenant Jessen, som tillige var instrueret om at give
yderligere mundtlige Oplysninger Sagen vedrørende, om fornødent, bevirkede, at det paatænkte kombinerede Foretagende
blev opgivet.
Da Marineministeriets Forslag om at tage » Rolf Krake « bort
fra dens Station i Vemmingbund ikke førte til noget Resultat,
fordi Overkommandoen ikke vilde undvære Skibet under Angrebet paa Dybbølstillingen, mente man at give Forestillingen
mere V ægt ved at henvende sig til Krigsministeriet om Sagen.
Dette skete den 9de April ved en Skrivelse, som ledsagedes af
Orlogskapitain Muxolls Skitse over de fjendtlige Angrebsbatterier
ved Alsfjord, og i hvilken Ministeriet udtalte sig saaledes:
»Det synes rimeligt, at Fjenden agter at forsøge en Over»gang under Batteriernes Kryds-Ild, og det maa anses afgjort, at
»intet Skib, der ikke saaledes som Batteriet »Rolf Krake« er
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»fuldt bepandsret, kan udholde den fjendtlige Ild, uden i kort
at være skudt isænk eller geraadet i Brand . . .
»Ministeriet nærer den Overbevisning, at :t Rolf Krake c for
»Øjeblikket hellere bør være i Alsfjord end i Vemmingbund.
»Det stiller sig nemlig saaledes for Ministeriet, at Dybbøl»stiilingens endelige Skjæbne ikke vil være afhængig af Batteriet
» »Rolf Krake«s Nærværelse der, hvorimod det i Alsfjord kan
»have en afgjørende Indflydelse paa Øens Bevarelse, navnlig, saa» fremt Armeen ikke disponerer over de nødvendige Midler til at
»besætte den nordlige Del af Als med den tilstrækkelige Artilleri»styrke. «
Den fortsatte fjendtlige Batteribygning ved Alsfjord gjorde
Opholdet Dag for Dag vanskeligere for de der stationerede
danske Krigsskibe. Da Dampskibet »Hertha « saaledes den 13de
April om Morgenen, lidt før Solopgang, returnerede til Arnkilsøre
fra den fremskudte Stilling, det om Natten havde indtaget henimod Hardeshøj, blev Skibet beskudt paa 3800 Alens Afstand
fra et paa Snogbækhage samme Nat monteret Batteri. Uagtet
Skydningen var heftig, led Dampskibet ingen væsentlig Skade,
hvorimod 2 Mand af Besætningen, en privat Maskinassistent og
en Søvant, bleve dræbte.
»Monteringen af Snogbækhage-Batteriet« - skriver E skadrechefen - »danner det sidste Led af den Række Kanoner, der
»nu bekrandser hele Kysten fra Varnæshoved til Arnkilsøre, og
»som kun levner Skibene paa Alsfjord 2 Steder, hvor de kunne
»opholde sig, uden at være udsatte for en stadig Artilleriild,
»nemlig bag Arnkilsøre og i Stegvig, sidstnævnte Sted endog
»kun de Skibe, som kunne flyde helt inde i Bugten.«
Samtidigt med Snogbækhage Batteriets Fremkomst, rettede
Eskadrechefen en Anmodning til Overkommandoen, om Assistance til Transport af Kul over Land til de ved Sandvig og
Arnkilsøre stationerede Dampskibe. Der ønskedes til Marinens
Disposition daglig 5 a 6 Vogne, tilligemed et Arbejdsmandskab
af 6 Mand, og en Ordonnants eller Fører for Vogntransporten,
som skulde gaa fra Høruphav til Arnkilsøre. Grunden til denne
Foranstaltning var den, at Passagen gjennem Alsfjord nu efter
Eskadrechefens Mening maatte anses for altfor prekær, efter at den
fjendtlige Kyst af Fjorden var bleven saa stærkt besat med
» Tid
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Kanoner, og Nætterne tilmed ikke mere vare saa mørke og
ifærd med at blive maanelyse.
Eskadrechefen betragtede den maritime Styrkes Stilling og
Udsigt til Virksomhed som temmelig haabløs, som Forholdene
vare i Alsfjord.
Atter den r 5de April rettede han en Skrivelse til Marineministeriet, hvori han beklagede sig over, at han desværre ikke
kunde formaa Overkommandoen til at opgive »Rolf Krake«s
Understøttelse i Vemmingbund, og hvori han udtaler, »at han
»som den, Ministeriet har betroet Kommandoen over den mari»time Styrke ved Als, og paa hvem Ansvaret derfor hviler,
»anser det som sin Pligt officielt og itide at udtale sig om
»Situationen og Forholdene.«
Ifølge denne Indberetning, var Situationen for de i den
østlige Del af Alsfjord stationerede Skibe (»Esbern Snare«, »Hertha«
og 2 Kanonchalupper) bleven mere og mere uholdbar paa Grund
af de fjendtlige Batterier. Bag Arnkilsøre kunde Skibene ikke
længere ligge skudfri. I Løbet af hele Dagen den r3de April,
og Natten imellem den 13de-14de April, blev der fra Batterierne
paa Snogbæk med korte Mellemrum kastet Granater over Arnkilslandet paa »Esbern ,Snare«s og »Hertha«s Ankerplads, saa
vel jugerede, hvad Retning og Rækning angik, at begge Skibene
maatte flytte sig længere ind paa Augustenborg Fjord. »De
»nævnte Skibe« - skriver Eskadrechefen - »ere i en endnu
»snævrere cut de sac end hidtil, idet de ikke kan komme ud i
»Farvandet eller tilbage, uden at passere Batteriet paa Snogbæk»hage.c

»Der er saaledes nu kun levnet Skibene skudfrit Tilhold
»paa Augustenborg Fjord« - fortsætter Eskadrechefen i sin
Indberetning - ,og medens de ikke kunne færdes noget Sted
»paa Alsfjord, uden at blive kraftigt beskudte, kunne de til Gjen»gjæld aldeles intet udrette; thi at løbe forbi de forskjellige
»Batterier vil ikke lade sig gjøre, uden at Skibene i faa Øje»blikke vilde blive ødelagte. De fjendtlige Batterier ere nemlig
»saa godt forskandsede, det paa Snogbækhage endog saa at sige
»nedgravet i Jorden, at det ikke er muligt fra Søen at kunne
»gjøre dem nogen Skade, da der intet andet er at sigte efter,
»end en Kanonmunding, medens Fjendens overordentlig hurtigt
»betjente og fortrinligt rettede Skyts paa de Afstande, der
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»maatte indtages, for at kunne have fjerneste Haab om at gjøre
Skade, vil kunne sætte ethvert Projektil i
»Skibenes Skrog.c
»Jeg maa derfor gjentage, hvad jeg tidligere har tilladt mig
»underdanigst at antyde, at den paa Alsfjord stationerede mari»time Styrke, efterat Fjenden har saa at sige besaaet Kysten
»med Kanoner, ikke kan udrette noget, og at den nu kun har
»2 Alternativer, enten Ødelæggelse, uden at derved opnaas
»noget, eller hvis Fjenden paa en eller anden Maade trænger
»over paa Als, maa søge om muligt at bjerge sig ud, uden at
»have været istand til at udrette andet end demonstrere, hvilket
»ligger nær ved Prostitution. « Samme Dag, at Eskadrechefen i sin Skrivelse til Ministeriet
ankede over Overkommandoens Utilbøjelighed til at foretage en
Forandring i »Rolf Krake«s Stationering, modtog han følgende
Telegram, dateret Ulkebøl den 15de April 1864:
»OverkommandOeIJ anser det for rettest, at »Rolf Krakec
i> forlægges til Alsfjord, for at anvendes ved Fjordens og Sundets
»Forsvar, og at » Dannebrog« istedetfor tager Station ved
» V emmingbund, for at virke som Flankebatteri for Stillingen i
»Tilfælde af Angreb.
»Det vilde være særdeles ønskeligt, da Fjenden arbejder
»med den flyvende Sape i ca. 500 Alens Afstand foran venstre
»Fløj, at »Rolf Krake « forinden den afgaar, gjorde et Forsøg
»paa at fordrive Fjenden fra det betegnede Sted.«
Det i Overkommandoens Telegram nævnte Skib, Pandserkorvetten »Dannebrog« (Orlogskapitain F. Paludan) havde hejst
Kommandoen den 3ote Marts. Den 6te April foretog Korvetten
en Prøvetur i Sundet og afgik derefter til Eskadren i Østersøens
vestlige Del, for samtidigt med at fuldende sin Organisation en
kortere Tid at deltage i Bevogtningen af Øen Als.
»Dannebrog« ankom den 13cle April til Eskadren og
stationeredes i den nordlige Del af Alsfjord, men da Eskadrechefen efter Marineministeriets Bestemmelse kun havde Dispositionsret nogle faa Dage over Skibet, der var bestemt til Forstærkning
af Eskadren i Østersøens østlige Del, mente han ikke at kunne
efterkomme Overkommandoens Ønske om at faa »Dannebrog «
stationeret udfor Vemmingbund istedetfor »Rolf Krake.«
» nogensomhelst
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Derimod beredte Eskadrechefen sig til at imødekomme Overkommandoens Ønske angaaende »Rolf Krake«, ved at give Chefen
for Pandserbatteriet Ordre til den 16de April om Morgenen,
saa tidligt som mulig, at gaa ind i Vemmingbund og der indtage en saadan Position, at han med Kraft kunde beskyde det
Terrænafsnit foran venstre Fløj, hvor Fjenden arbejdede med
den flyvende Sape og fordrive hans Arbejdere derfra. Ligesom
ved tidligere Lejlighed, var det i Ordren paalagt Chefen i Tilfælde af, at Skibet blev altfor haardt angrebet af fjendtligt
Artilleri, da at trække sig ud af Ilden og forlade Bugten, uden
at udsætte Batteriet for Ødelæggelse. Da det efter denne Ordres Afsendelse senere paa Dagen blæste op til en haard Kuling
med Sø og Rulling, der stod lige ind i V emmingbund Bugten,
og vilde gjøre Skudsikkerheden fra ,Rolf Krake« meget ringe,
afsendte Eskadrechefen en Kontinuationsordre, der lød paa, at
Vejrets Beskaffenhed maatte tages i Betragtning, med Hensyn til,
hvorvidt det gav Anledning til at supponere en sikker Skydning,
hvis ikke maatte Forsøget hellere udsættes til første gunstige
Lejlighed. Efter Modtagelsen af denne sidste Ordre sendte
»Rolf Krake «s Chef KL 9½ om Aftenen en Officer til Stabschefen; der medgaves ham til Dokumentation den ovennævnte
Ordre til Forevisning, og det paalagdes ham at meddele, »at
»hvis Vejret imorgen tidlig var som nu, kunde Batteriet ikke
, løbe ind i V emmingbund til den fastsatte Tid, da der aldeles
, intet vilde kunne udrettes under de givne Vejrforhold.«
Den udsendte Officer vendte om Natten tilbage med mundtlig Meddelelse fra Stabschefen, at Expeditionen var opgiven, og
med Anmodning om, at Eskadrechefen maatte blive underrettet
derom, hvilken Melding med en Officer afsendtes fra Skibet
KL 2½ om Morgenen den 16de April.
I Hovedkvarteret vare Udtalelserne fra den fra »Rolf Krake«
afsendte Officer blevne opfattede som om Skibet stod paa Spil,
dersom det løb ind i Vemmingbund, og som det fremgaar af en
mellem Stabschefen og Souschefen (hvilken sidste denne Aften
var paa Inspektion af Stillingen) foreliggende Korrespondance,
opgav Overkommandoen af denne Grund Expeditionen. Armeens
Artilleri, der var anmodet om ved det i Dybbølstillingen og paa
Als værende Skyts efter Evne at understøtte »Rolf Krake«s Beskydning, underrettedes om, at Expeditionen var opgivet.
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Den 16de April telegraferede Overkommandoen til Krigsministeriet - foranlediget ved en Udtalelse fra Chefen for »Rolf
Krake« til Stabschefen - at de til Als Fjord og Als Sund bestemte Skibe ikke kunde modstaa Fjendens Ild, hvorfor Overkommandoen indstændigt maatte andrage om, at »Dannebrog«
forblev ved Als; den vilde i bekræftende Fald blive stationeret
ved Vemmingbund, »Rolf Krake« derimod til Forsvaret af Als
Fjord og Als Sund.
Samme Dag modtoges Melding fra Mels--Detachementet om
at fjendtlige Baade var begyndt af patrouillere langs med Kysten,
og at det syntes, som om de i Sandvig og bag Arnkilsøre
liggende danske Krigsskibe havde ophørt med at udsende Natpatrouiller. Efter Modtagelsen af denne Efterretning telegraferede
Overkommandoen den 17de April saaledes til Eskadrechefen:
»Ifølge indløben Melding synes det, som om de i Sandvig
»og bag Arnkilsøre stationerede Skibe aldeles have ophørt med
»at udsende Patrouillebaade om Natten. Derimod lader det til,
»at Fjenden er begyndt at patrouillere med Baade langs den
»slesvigske Kyst.«
Paa denne Henvendelse indløb samme Aften følgende telegrafiske Svar fra Eskadrechefen :
»Natpatrouillerne ere ikke ophørte, men de ere ikke og
»kunne ikke være saa fuldstændige som tidligere, saavel fordi
»Skibene have, fordrevne af de fjendtlige Batterier, maattet for»lagt Stationerne fra Arnkilsøre og Sandvig ind til Augustenborg
»Fjord, som fordi man har maattet indskrænke sig til færre og
»større velbevæbnede Fartøjer.
I Alssund patrouilleres ikke,
»fordi det har foraarsaget Ulempe, og fordi Sundet kan iagttages
»og beherskes fra vor Kyst, der er godt besat med Tropper.«
Den 17de April lykkedes det 2 fjendtlige Baade, bemandede
med 2 Officerer, 2 U nclerofficerer og 14 Mand, at gaa iland paa
den nordlige Side af Arnkilsørebatteriet, som Dagen forinden var
bleven forladt af de Danske, og fornagle de to der efterladte
Kanoner. Overkommandoen telegraferede i den Anledning til
Eskadrechefen samme Dag:
»Fjenden er i Eftermiddag gaaet iland med 2 Baade ved
»Arnkilsøre og har fornaglet de to Kanoner i Arnkilsøre Batteriet.
»Overkommandoen maa indtrængende anmode Hr. Orlogs»kapitainen om ved Marinens Skibe at assistere Armeen med
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>Bevogtningen af Als Sund, og navnlig at lade Skibene om
, Natten ligge nærmere ved selve Sundet.«
Eskadrechefens afslaaende Svar paa denne Anmodning forelaa i et Telegram, afsendt den 17de April om Aftenen:
»Jeg har for nogle Dage siden underrettet Overkommandoen
»om, at Batteriet paa Snogbækhage havde baade Nat og Dag
»skudt Skibene ved Arnkilsøre og Sandvig ud af deres Station,
»og at Beskydningen gjentages hver Gang, Skibene nærme sig
»Batterierne, og at de derfor have maattet søge ind paa Augusten»borg Fjord. Nærmere Batterierne end de nu ligge, kunne de
»ikke komme, navnlig under nuværende lyse Nætter, uden at
»blive ødelagte og uden at opnaa noget derved. Fra den Plads,
»Skibene nu have, gjøres, hvad der er muligt; men Als Sund
»kan de ikke bevogte uden ved Patrouillering i mørke Nætter.«
Den 18de April fandt Stormen Sted paa Dybbøl Skandser.
Fra Pandserbatteriet ,Rolf Krake« havde man omtrent Kl. ro½
Formiddag bemærket, at vore Tropper i usædvanlig store Masser
trak op imod Skandselinjen, og uagtet det for Batteriet bestemte
Averteringssignal om fjendtligt Angreb ikke vajede, gjorde
Batteriet strax klart Skib og lettede. Under Letningen, som kun
tog nogle faa Minutter, observeredes allerede preussiske Faner paa
Skandserne paa Stillingens venstre Fløj, og Batteriet, der stod
ind under Dybbøllandet, beskød de fremtrængende fjendtlige
Tropper med Granater. Da Røgen bar lige ind over Landet,
turde Batteriet ikke altid skyde, af Frygt for at træffe vore egne
Tropper, men de to Partiers Bevægelser fulgtes med største
Opmærksomhed gjennem Kikkerten, og der afgaves ialt 95
Skud.
»RolfKrake« blev ved sin Tilstedekomst beskudt fra Broagerbatterierne, samt Batterierne Nr. 28 og 31, med riflede 12 Pds.
og 24 Pds. Kanoner. Chefen søgte vel at undgaa Ilden fra
Batterierne i Fronten, ved at holde ind under venstre Fløj af
den danske Linje, men dette lykkedes ikke altid, tildels fordi
Manøvreringen vanskeliggjordes paa Grund af de i Farvandet
udlagte Fiskenæt, og Batteriet led derfor en Del under den fjendtlige Beskydning. Et 24 Pds. Granatskud, der trængte gjennem
Dækket og sprang i Formessen, dræbte Lieutenant W. B. Jespersen
og saarede 9 Mand, hvoraf I haardt, foruden at en Granatstump
i forreste Taarn saarede Kanoner Olsen meget haardt i Panden.

Eskadrechefens Rapport om •Rolf Krake•s

Da de danske Tropper henved Kl 12 vare trængte ned til
Brohovederne, og Batteriet ikke skjønnedes at kunne udrette
mere med sin Ild, stod det tilsøs, udenfor Skudvidde og holdt
gaaende her indtil Kl. 3½, da hele Dybbølsiden var rømmet af
Vore, hvorefter Batteriet ankrede omtrent Kl. 4.
Marineministeriet modtog strax følgende foreløbige telegrafiske Underretning fra Eskadrechefen om »Rolf Krake«s Deltagelse i Kampen den 18de April:
»Batteriet »Rolf Krake« har Dags Form. fra Vemmigbund
»understøttet Armeens venstre Fløj ved Fjendens Angreb paa
»Dybbølstillingen. Efter en haard Artillerikamp, i 1½ Time,
»trak Batteriet sig tilbage, da det ikke kunde gjøre længere
»Nytte. Lieutenant Jespersen er falden, I Underofficer og I
»Mand haardt saaret, I Underofficer og 8 Mand let saarede.
»Batteriet har lidt en Del. 6o Pds. Granater behøves snarest.
» 50 Stkr. ere laante fra Linjeskibet , Frederik VI« efter Affæren.
»Rapport følger. « I nedenstaaende Rapport, som den 19de April indsendtes til
Marineministeriet, gav Eskadrechefen følgende Fremstilling af
Batteriets Deltagelse i Kampen den I Sde April:
Underdanigst Rapport:
»Klokken omtrent 10½ Form. den 18de April, blev vore
»Tropper observerede i usædvanlig store Masser at trække op
»imod Forterne, og skjønt det efter Aftale med Overkommandoen
»bestemte Signal ikke vajede, gjorde Batteriet strax fuldkomment
»klart Skib og lettede. I de faa Minutter, dette medtog,
»observeredes halv sort og hvide Faner paa vore Forter Nr. 1, 2,
» 3 og 4, uagtet intet Skud var falden fra dem, saavidt der kunde
)) skjønnes. Batteriet stod strax ind under Dybbøllandet og be»skød de fjendtlige fremtrængende Masser med Granater. Da
»Røgen bar lige ind over Landet og imellem var særdeles tæt,
»turde Batteriet ikke altid skyde paa de forreste Kolonner, af
»Frygt for at træffe vore Egne, men en Del Kikkerter vare
»stedse henvendte paa Bevægelserne paa Dybbøl, og Skuddene
»rettedes efter de gjorte Iagttagelser. Der blev i det Hele skudt
»95 Skud, hvoraf 82 med Granater og 13 med Kugle, da der
»ikkun var 9 Granater temperede til 4 og 5 Sekunder tilbage,
»der ikke kunde gjøre Virkning paa de givne Afstande. Under
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, Affæren blev Batteriet beskudt fra alle Broagerbatterierne,
»Batterierne paa og bag Avnbjerg, og fra vort eget Batteri Nr. 1,
»da i Fjendens Magt. Chefen søgte saavidt muligt at undgaa
»Batterierne i Fronten ved at dække sig bag venstre Fløj af
»vor Linje, men dette lykkedes dog ikke altid, og hertil bidrog
»ogsaa meget en besværlig Manøvrering for at undgaa nogle
»opdagede udlagte Fiskenæt i Farvandet.
•Klokken henved 12 vare Vore trængte ned til Brohovederne,
»og der observeredes ikke større samlede Masser af fjendtlige
»Tropper, hvorpaa vi kunde haabe at gjøre Virkning med
, Kugler eller at bidrage til et heldigere Udfald af Kampen,
»hvorfor Batteriet stod udenfor Skudvidde og holdt gaaende til
, Kl. 3½ , da hele Dybbølsiden var rømmet af Vore, hvorefter
, Batteriet ankrede omtrent Kl. 4.
»Det er mig en sørgelig Pligt at indberette, at et 24 Pds.
»Granatskud, der trængte gjennem Dækket og sprang i For»messen, dræbte Lieutenant Jespersen og saarede 9 Mand, hvoraf
» r haardt, foruden at en Granatstump i forreste Taarn saarede
, Kanoner Olsen meget haardt i Panden.
»Chefen kan ikke noksom fremhæve den fremtrædende Ufori trødenhed og Iver, hvormed Lieutenant Jespersen udførte sin
»Tjeneste og assisterede ham i at iagttage alt udenfor Skibet,
»lige til det allersidste, ligesom jeg ogsaa fremdeles maa frem~hæve Kanoner Olsens Drift og Dygtighed; desværre har Skibs»lægen ingen Tro til at bevare hans Liv, da Pandebenet er
»gjennembrudt af en Granatstump.
»Jeg kan kun gjentage, at enhver Mand som sædvanlig om>bord har gjort sin Pligt; dog fremhæver Chefen særlig Lodsen
»Heinrich Friederik Detleffsen, og 2den Styrmand P. T. Olsen af
»4 Distrikt Nr. 127, der begge forbleve paa Dækket for bedre
»at kunne navigere og observere, ligesom ogsaa begge Taarn»kommandørerne har særlig udhævet den Koldblodighed og
»Raskhed, hvormed Kanonerne vare blevne betjente af Taarn»besætningerne.
»En Liste paa de Faldne og Saarede har jeg den Ære at
»vedlægge, saavelsom en Liste paa de vigtigste Havarier.«
Underdanig
Muxoll.
•Falken •, den 19de April 1864.
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Tabsliste for Fægtningen den 18de April 1864.

Saaret

Død
Skib
Officer

Rolf Krake

Underofficer
og Mandskab

I

Officer

Underofficer
og Mandskab

I

))

Da Fjenden efter Dybbølstillingens Fald ikke førte sit Angreb videre, kom »Rolf Krake« ikke mere i Ilden den 18de
April. Overkommandoen havde under Kampen telegraferet til
Eskadrechefen i Hørup Hav, at den forventede, at »Rolf Krake«
maatte være instrueret om at gjøre sit Yderste, for at forhindre
en Broslagning over Alssund, men denne Eventualitet indtraf
som bekjendt ikke, og Kampen om Formiddagen blev saaledes
Afslutningen paa Batteriets Virksomhed sønden for Als og udfor
Vemmingbund.
Den 19de April, Dagen efter Dybbøls Fald, beordredes
»Rolf Krake« til strax at forlade sin tidligere Ankerplads og
indtage Station i Alsfjord ved Sandvig eller paa Augustenborg
Fjord, saa nær ved Arnkilsøre, som det paa Snogbækhage
anlagte fjendtlige Batteri vilde tillade Skibet at ligge umolesteret.
Det præciseredes i Eskadrechefens Ordre, at Batteriets Opgave
paa denne ny Station var efter Overkommandoens indtrængende
Anmodning at gjøre sit Yderste, for at forhindre en Broslagning
over Alssund og ligeledes forhindre en fjendtlig Overgang i
Alsfjord, og det paalagdes derfor Chefen at sætte sig i For•
bindelse med Hovedkvarteret, for at aftale det fornødne med
Hensyn til Nat- og Dagsignaler. »Rolf Krakec, der afgik fra
Sønderborg Rhed den 19de April om Middagen, havde Ordre
til at passere gjennem Alsfjord ved Nattetid, for at undgaa Beskydning af de fjendtlige Batterier paa den sydlige Kyst af
Fjorden.
Eskadrechefens mistrøstende Indberetninger om Situationen
ved Als, som ovenfor har været omtalte, og hans Beklagelse over
Mangel paa virkelige Krigsskibe, var ikke Ministeriet velkommen.
For at styrke Tilliden til det tilstedeværende Materiel, som
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Forholdene desværre ikke tillod at forøge udover, hvad der
allerede var sket, telegraferede Ministeriet den r8de April til
Eskadrechefen sin Beklagelse over ikke at have flere passende
Pandserskibe til Øens Forsvar og anmodede Orlogskapitainen
om, at stræbe efter at styrke Moralen og udbrede Tillid hos
alle Paagjældende.
Hvad Ministeriet korteligt havde berørt i sit Telegram, blev
mere udførligt omtalt i en Skrivelse til Eskadrechefen af samme
Dato, hvori det paalagdes ham, at placere Kanonchalupperne,
der under de nærværende Forhold ikke formentes at være til
nogen direkte Nytte, inde paa Augustenborg Fjord, udenfor det
fjendtlige Artilleris Rækkevidde og oppebie, at de muligvis paa
et senere Stadium kunde komme til at bidrage til Øens Forsvar. Ministeriet udtalte dernæst, at man ikke delte den Anskuelse, at det Søværn, hvorover der for Øjeblikket disponeredes
ved Als, ikke var istand til andet end at demonstrere, og kunde
ikke være enig med ham i den Betragtning, at Eskadren nu kun
havde to Alternativer, enten Ødelæggelse uden at udrette noget,
eller i Tilfælde af at Fjenden trængte over paa Als, at søge at
bjerge sig ud, uden at have været i Stand til at præstere andet
end en Demonstration, der vilde komme til at ligge nær ved en
Prostitution. Det indskærpedes derfor den Højstkommanderende
ikke at holde Eskadrens Skibe tilbage, selv hvor der var stor
Sandsynlighed for deres Ødelæggelse , og det udtaltes endelig
i Ministeriets Skrivelse, at der ved et Overgangsforsøg ikke
burde være Tale om at bjerge sig ud, selv om Skibene skulde
gaa tabt.
Ministeriets energiske Udtalelse om, hvorledes Søstyrken ved
Als burde forholde sig under et fjendtligt Angreb, foranledigede,
at Eskadrechefen den 2ode April paalagde den kommanderende
Officer i Alsfjord at sørge for, at de ham underlagte Skibe i
givet Tilfælde handlede i Overensstemmelse med Ordlyden af
den i Skrivelsen citerede Udtalelse fra Ministeriet.
Samtidigt hermed skrev Eskadrechefen til Ministeriet, øjensynlig paavirket af den sidst modtagne ministerielle Skrivelse, og
beklagede meget, at de af ham brugte Udtryk »vare saaledes, at
»de kunne misforstaas af det høje Ministerium«; han anmodede
endvidere om nærmere at maatte forklare sin Mening, og fremsatte da som sin Anskuelse, »at Skibene skal og maa gjøre
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»deres Yderste, for at forhindre Fjenden en Overgang til Als,
»men at de under et saadant Forsøg i nogle faa Øjeblikke ville
»blive ødelagte og gjort ubrugelige af Fjendens mange og
»kraftige Batterier, og derefter ikke ville kunne udrette Noget,
»samt at der først kan være Tale om at bjerge sig ud, naar de
,enten ere bragte i en ukampdygtig Tilstand, eller Fjenden er
»bleven Herre over Als.«
Mærkelig nok, synes Eskadrechefen endnu efter Modtagelsen
af Ministeriets Skrivelse af 18de April at have været utilbøjelig
til at sende sine Skibe i Ilden under Omstændigheder, hvor
Sandsynligheden for Ødelæggelse var stor.
I en udførlig Indberetning til Ministeriet af 22de April
erklærede Eskadrechefen, »at han ikke vovede egenmægtig at
,paatage sig Ansvaret for Skibenes Anvendelse til at forhindre
»Fjendens Overgang«, og tillod sig derfor underdanigst at an»drage om Ministeriets nærmere Bestemmelse."
»I Alsfjord ville Krigsskibene c - skriver E skadrechefen »trods de mange Batterier, der ere anlagte paa den fjendtlige
»Side, formentlig kunne forhindre ethvert Forsøg paa en Over•
,gang, derimod vil dette ikke være Tilfælde i Alss und og ved
»Sønderborg. De to Skibe, som nærmest kunne komme i Be>tragtning til dette Formaal, ere Pandserbatteriet , Rolf Krake c,
»og Pandserskonnerten »Esbern Snare «, men ved Sønderborg ville
,ikke disse Skibe, og jeg antager intet Skib, kunne opholde sig
»og manøvrere under et fjendtligt Angreb. I Alssund har Lodsen
»og Skibets Chef erklæret det for en absolut Umulighed at
»kunne navigere Batteriet »Rolf Krakc «, hvor Farvandet ikke er
»mere end 4 a 500 Alen bredt, og under en Artill erikamp, der
, vil indhylle Alt i Røg, med et Skib, der ikke styrer let, og
»hvorfra tilmed Synskredsen er meget begrændset paa Grund af
»Skibets Lokaliteter, og denne Erklæring maa jeg ganske til»træde med Tilføjende , at dersom Overgangsforsøget sker i
, Mørke, vil Batteriet saa meget mindre kunne passere Sundet.
»Der er altsaa kun »E sbern Snare« tilbage, men dette Skib vfl,
»førend det naar til det Sted, hvor Overgangen maa forsøges,
,rimeligvis være gjort utjenstdygtigt om ikke skudt isænk af
»Batteriet paa Snogbækhage og tre andre Batterier, der allerede
»ere anlagte paa og nærved Kysten, foruden flere, der sandsynligvis
»ville blive anlagte, og skulde den end være saa usandsynlig
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»heldig at naa flydende til Overgangsstedet, vil dens Angrebs»kraft formentlig være svækket, og der vil ikke opnaas andet
»ved Tabet af et Skib og Størstedelen af dets Besætning, end at
»Fjenden i en kort Tid vil blive standset i et Foretagende, som
»han derefter uhindret vil fortsætte med fornyet Kraft; thi vende
»tilbage og fornye Angrebet, vil »Esbern Snare« ganske vist ikke
»kunne .. . «
Eskadrechefen sluttede sin Skrivelse til Ministeriet med
følgende Udtalelse:
»Jeg maa bede Ministeriet tilgive, om jeg skulde have udtalt
»mig for ligefremt i denne Sag; men jeg vover ikke at paatage
»mig det Ansvar at kommandere et Skib til en Tjeneste, hvor
»Ødelæggelsen af Skib og Besætning staar mig klart for Øje,
>naar Formaalet for en saadan Opofrelse ikke kan opnaas.
»Erfaring har allerede vist i mangfoldige Tilfælde, at Skibe ikke
»kan bestaa mod Landbatterier og endnu mindre, naar disse ere
»besatte med riflet Skyts, hvis Akkuratesse og hurtige Skydning
»indtil nu har været ukjendt.«
Paa dette Brev modtog Eskadrechefen imidlertid intet Svar
fra Ministeriet.
I Dagene efter Dybbølstillingens Fald og efter at »Rolf
Krake« havde indtaget Station i Alsfjord, var alt roligt. Saavidt man kunde observere fra Skibene, var Fjenden ifærd med
at anlægge et Værk overfor Sur!ykke -Batteriet og tilsyneladende ogsaa beskjæftiget med at demolere Dybbøl Skandser.
Ministeriet havde paatænkt at soulagere Besætningen i Pandserskonnerten ,Esbern Snare«, ved at lade den løbe ud af Alsfjord,
efter at den i saa lang Tid havde været holdt i Spænding, paa
Grund af den betroede Post og tilsigtede Expedition. Eskadrechefen mente imidlertid, at hvor ønskeligt det end kunde være,
at anbringe Pandserskonnerten paa en mindre vagtsom og udsat
Post, vilde denne Forflytning være en Uretfærdighed imod Besætningen ombord i »Rolf Krake«, der havde været holdt i en
ligesaa stor Spænding og i lige saa høj Grad kunde trænge til
Soulagement. Som Følge af denne Betragtning, kom Spørgsmaalet ikke til Udførelse, som oprindelig paatænkt; Skonnerten
blev nemlig, efter at have fyldt Kul og Vand i Høruphav, beordret til sammen med de andre paa Alsfjord stationerede Skibe
at deltage i Bevogtningen af Fjorden, hvorimod den i sin Tid
li
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til Skonnerten udstedte Ordre om Forhindring af en fjendtlig
Overgang i Alssund hævedes.
Den 23de April forlod den kommanderende General over
den aktive Arme, Generallieutenant Gerlach, med sin Stab Øen
Als, for foreløbigt at tage Ophold i Assens. Kommandoen paa
Als overdroges i den Anledning til Generalmajor Steinmann.
Samme Dag fandt en Konference Sted imellem denne og
Eskadrechefen, og ved denne Lejlighed afgav Orlogskapitain
Muxoll en Erklæring, som ifølge Generalmajorens Indberetning
til Overkommandoen gik ud paa, at intet af Krigsskibene vilde
kunne løbe ind i den snævre Del af Alssund, og at den Hjælp,
som kunde ventes af Marinen, vilde indskrænke sig til, at
Skibene søgte at genere Fjendens Foretagender i den nordlige
Del af Sundet ved Arnkilsøre, ved Beskydningen fra Augustenborg Fjord.
Generalmajor Steinmanns Indberetning alarmerede Overkommandoen for saavidt, at man fandt, at denne Erklæring ikke
stemmede overens med tidligere Udtalelser, og navnlig ikke
stemmede med den Erklæring, som Eskadrechefen i sin Tid
havde afgivet ved en Konference i Ulkebøl Præstegaard, hvori
Generallieutenant Gerlach, Oberstlieutenant Stjernholm, Major
Rosen, samt Orlogskapitainerne Pedersen og Frølich deltoge.
Eskadrechefens Udtalelser havde, som tidligere omtalt, ved denne
Lejlighed gaaet ud paa, at Skibene skulde assistere efter bedste
Evne ved at forhindre en eventuel Overgang, saavel ved Hjælp
af Baade som ved Broslagning, og at endog et bestemt Skib var
designeret til at løbe en slig Bro ned.
Overkommandoen kunde heller ikke bringe Eskadrechefens
seneste Erklæring til Generalmajor Steinmann i Overensstemmelse
med Ordlyden af Marineministeriets Skrivelse af 2rde Februar
til Eskadrechefen, hvoraf man havde faaet tilstillet en Afskrift,
og hvori Ministeriet meddelte sit Samtykke til, at der fra Marinens
Side gjordes Forsøg paa at forhindre en Overgang, »selv med
»Risiko af Skibets Opofrelse.«
Overkommandoen udviklede dette i en Skrivelse til Eskadrechefen, dateret Assens den 25clc April, og tilføjede, at man ansaa
det af saa stor Vigtighed ved et Overgangsforsøg at kunne regne
paa Skibenes Assistance i den snævre Del af Alssund, at man i
fornødent Fald var bestemt paa ved Henvendelse til Ministeriet
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at søge udvirket, at denne Assistance med Sikkerhed st illedes
i Udsigt.
Overkommandoens Skrivelse, som først den 28de April om
Eftermiddagen kom Eskadrechefen i Hænde, besvarede derine
endnu samme Aften og gjorde i sin Svarskrivelse gjæl dende, at
hans Udtalelser ved Konferencen i Ulkebøl Præstegaard havde
været begrundede i de dengang tilstedeværende Forhold med
Hensyn til de Angrebsmidler, man dengang antog, at Fjenden
vilde stille i Marken - nemlig Feltartilleri - og de Forsvarsmidler, der fandtes paa Alssiden - nemlig Kystbatterier. Dette
Forhold var nu forandret, idet de fjendtlige Feltbatterier vare
blevne til faste Værker, der daglig forstærkedes og forøgedes,
medens Kystbatterierne paa Alssiden tildels vare forsvundne.
Eskadrechefen udtalte atter her som sin Overbevisning, at
under disse Forhold vilde intet Skib af en saadan Størrelse, der
gjør det istand til at kunne manøvrere under Røg og Damp i et
saa snævert Farvand som Alssund, kunne modstaa den ArtilleriIld, det lige fra Indgangen af Sundet og hele V ej en vilde blive
angrebet af; det vilde ufejlbarligt være skudt isænk førend det
naaede det Sted, hvor det skulde virke, og hvis det rr-.,d Forventning var saa heldigt at naa flydende til Overgangsstedet,
vilde dets Angrebskraft efter al Rimelighed være saa svækket,
at der ikke vilde opnaas andet ved Tabet af et Skib og største
Delen af dets Besætning, end at Fjenden en ganske kort Tid
blev standset i et Foretagende, som han derefter uhindret vilde
kunne fortsætte med forøget Kraft.
Eskadrechefen meddelte derfor Overkommandoen, hvad han
ligeledes havde fundet sig foranlediget til at udtale for Generalmajor Steinmann, at den Hjælp, der kunde forventes af Marinen,
vilde indskrænke sig til, at Pandserbatteriet »Rolf Krake« efter
bedste Evne søgte at genere Fjendens Foretagender i Alssund,
saa langt dets Skyts kunde række fra Arnkilsøre.
At Overkommandoen ikke herefter gjorde Forsøg paa at
opnaa nogen Forandring i dette Forhold, ved en direkte Henvendelse til Marineministeriet, kan antages at have sin Grund i
den Omstændighed, at Eskadrechefens ovenfor nævnte Skrivelse
endte med følgende Passus:
,Marineministeriet har jeg underrettet om mine Anskuelser
,om Skibenes Evne til at understøtte Armeen, og min fattede
11•
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• Plan for Skibenes Stationering og Anvendelse til dette Formaal,
»og derpaa har jeg haft den Tilfredsstillelse at modtage Ministeriets
"Tilkjendegivelse, at det fuldkomment bifalder min Plan for Skibenes
»Anvendelse og Stationering. «
Da denne Udtalelse fra Eskadrechefens Side maa synes at
være i Modstrid med, hvad der ovenfor har været meddelt angaaende Korrespondancen imellem Marineministeriet og Orlogskapitain Muxoll, vil en orienterende Bemærkning her være paa
sin Plads. Ministeriet delte ikke Eskadrechefens Anskuelse om,
hvorledes Søstyrken ved Als burde forholde sig under et fjendtligt Angreb og søgte gjennem sine Skrivelser at paavirke den
Højstkommanderende og opmuntre ham til en mere energisk
Anvendelse af sine Stridskræfter, men havde intet at indvende
imod Planen for de forskjellige Skibes Stationering, eller imod de
Opgaver, som vare dem tiltænkte hver især.
Med denne Bemærkning for Øje, vil man kunne forstaa, at
Ministeriet ikke fandt Anledning til at besvare Eskadrechefens
Erklæring af 22de April om, at han ikke turde paatage sig Ansvaret for Skibenes Anvendelse ved en fjendtlig Overgang, men
uanset dette nogle Dage senere bifaldt en indsendt Plan for
Skibenes Anvendelse og Stationering i al Almindelighed, og
denne bifaldende Tilkjendegivelse har da Eskadrechefen meddelt
Overkommandoen uden, mærkelig nok, at finde det nødvendigt,
at omtale Ministeriets Standpunkt i den forudgaaende Korrespondance.
Efter at Korrespondancen imellem Overkommandoen og
Eskadrechefen var afsluttet, og efter at denne sidste nogle Dage
senere ved en Konference, som den 2den Maj fandt Sted i
Divisionskvarteret, havde haft Lejlighed til atter at udtale sig om
Spørgsmaalet, mente Divisionen at kunne anordne sine Foranstaltninger til Øens Forsvar paa Basis af, at Marinen garanterede
imod ethvert Landgangsforsøg paa den søndre, østre og nordre
Kyst, fra Sønderskovens vestre Udkant til Hellesøgaard Færge,
og paa Strækningen herfra til Storskovens nordre Udkant imod
at nogen betydelig Landsætning af Tropper, vel højst 200 a 300
Mand, fandt Sted. Det Stykke af Øens samlede Kystlinje. som
undtages i dette Arrangement, var altsaa Strækningen langs Als
Sund, fra Sønderskovens vestlige Udkant til et Øst for Storskovens
nordlige Udkant beliggende Punkt.
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Divisionen fastslog dette Resultat af Konferencen samme Dag,
som denne havde fundet Sted, i en Skrivelse til Eskadrechefen
og tilføjede, at man forventede, at intet af Krigsskibene vilde
forlade sin Station før i det yderste Øjeblik.
Ved Siden af Foranstaltningerne til Øens Forsvar, havde
Divisionen ogsaa Opmærksomheden henvendt paa Muligheden af
en Rømning, og paa Marinens Assistance, som man under denne
Eventualitet rimeligvis i fuldeste Maal vilde komme til at benytte sig af.
For at faa nøjere præciseret, hvad man i denne Henseende
vilde kunne vente sig fra Marinens Side, henvendte Divisionen
sig den 2den Maj skriftligt til Eskadrechefen og paapegede den
Assistance, som man under en Retræte fra Øen maatte anse for
nødvendig. Den Hjælp, som Divisionen i dette Tilfælde vilde
have Brug for, bestod dels deri, at Eskadren paatog sig at sætte
mindre, forsprængte Afdelinger, som maatte være blevne afskaarne paa Kjær Halvø, over Augustenborg Fjord, dels deri,
at nogle Dampskibe holdtes klare til paa Kyststrækningen imellem
Stenbæk og Nørreløkke at optage omtrent 800 Mand af den
Styrke, hvormed den nordlige Del af Øen forsvaredes. Endvidere ønskedes, foruden en Kanonbaads Tilstedeværelse i
Bugten ved Bostedhoved, at Linjeskibet »Frederik VI« placeredes
udfor Østerby paa Kegenæs, saa tæt Landet, som Omstændighederne
maatte tillade det, for at optage 1000- 1400 Mand, og endelig
vilde Divisionen anse det for ønskeligt, at de af Eskadrens
Skibe, som iøvrigt maatte være disponible, paa et senere Stadium
bevægede sig langs Kysten og søgte at optage Tropper, som
det under Retræten ikke var lykkedes at komme ombord ved de
forud bestemte Indskibningssteder.
De Forventninger, som Divisionen havde stillet til den
maritime Assistance under en Retræte fra Als, bleve imidlertid
noget modificerede derved, at Eskadrechefen i sit Svar af samme
Dato gjorde opmærksom paa, at Divisionen ikke maatte gjøre
sikker Regning paa, at Eskadren vilde være istand til at yde
nogen Understøttelse fra Høruphav, da Fjenden rimeligvis paa
det Tidspunkt vilde være saa vidt avanceret, at han beherskede
Sydkysten med sit Artilleri. De øvrige Fordringer til Assistance
mente Eskadrechefen dog i alt væsentligt at kunne efterkomme.
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Allerede en Uges Tid forinden denne Korrespondance fandt
Sted, havde dog Eskadrechefen i Skrivelse af 25de April til den
kommanderende Officer i Alsfjord og til Chefen for »Rolf Krake c
i store Træk instrueret om, hvorledes Skibene vilde have at forholde sig, hvis den Eventualitet indtraf, at den danske Troppestyrke efter en fjendtlig Overgani; maatte opgive Forsvaret og
trække sig bort fra Øen. Det udtaltes, at Krigsskibene maaske
under Kampen vilde kunne faa Lejlighed til paa flere Steder at
hindre Fjenden i hans Fremgang paa Øen, og det betydedes
Cheferne, at der forventedes, » at de vilde gjøre deres Yderste til
»dette Formaals Opnaaelse. « - Om Skibenes Virksomhed ved
en mulig Indskibning af Tropper udtalte Eskadrechefen sig kun
i al Almindelighed, da ingen Aftale om bestemte Indskibningssteder paa dette Tidspunkt endnu var tilstede; men det har sin
Interesse, navnlig med Henblik paa de senere Krigsbegivenheder,
at lægge Mærke til, at Eskadrechefen i sin Instrux lagde Hovedvægten paa Skibenes Deltagelse i Forsvaret og betragtede Indskibningen som et sekundært Sporgsmaal, hvilket ogsaa synes
tydeligt at fremgaa af selve Ordren, hvori det paalægges Cheferne,
»at handle efter egen god Konduite og først forlade Stationen,
»naar De er overbevist om ikke længere at kunne understøtte
»vor Arme, og derefter at begive Dem til Rendez-vous Pladsen. «
Som et Led i Forsvarsforanstaltningerne paa Als maa nævnes
Oprettelsen af et Marinebatteri paa den smalle Indsnævring,
kaldet »Drejet «, som forbinder Kegenæslandet med Als, og hvis
Opgave det var, paa det sidste Stadium af Kampen at opholde
Fjenden i hans Fremrykning paa dette smalle Sted og derved
lette Retræten til Kegenæs og Indskibningen derfra. Bestykningen
af det omtalte Marinebatteri bestod af 8 Stykker 24 Pds. Kanoner,
som ved Marineministeriets Foranstaltning bleve overbragte til
Als og satte i Batteri i to Placements paa selve »Drejet«.
Batteriet sattes under Kommando af Lieutenant G. V. C. I. Bardenfleth af Linjeskibet »Frederik den VI's« Officersbesætning, og
Betjeningsmandskabet til Kanonerne afgaves dels fra Linjeskibets,
dels fra Kanonchaluppernes Besætning. Marinebatteriets Officerer
og Mandskab, som den 3ote April beordredes til at afgaa iland
for at overtage deres ny Tjeneste, anvistes Kvarter paa Kegenæs,
i Gaardene Nygaard og Sønderkobbel, og foranstaltedes
provianterede fra Linjeskibet med almindelig Skibskost. Batteri-
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chefen, Lieutenant Bardenfleth, beordredes til snarest mulig at
melde sig til Artillerikommandoen paa Als, for derfra at blive
nærmere instrueret.
Efter at Forsvaret af Fredericia Fæstning var opgivet,
antog Eskadrechefen, at der ikke behøvedes saa stor Styrke af
Krigsfartøjer i den nordlige Del af Lille Belt som hidtil og bestemte sig derfor til, efter forudgaaet Konference med General
Lunding og den Kommanderende for Kystbevogtningen, at tilbagekalde Kanonchalupperne Nr. 17 og Nr. 23 fra denne Station, for
at anvende dem til Bevogtningen og Forsvaret af den sydlige
Del af Als. Marineministeriet underrettedes den zden Maj om
denne Foranstaltning, og den 4de Maj meddelte Eskadrechefen
1ste Arme-Division, at Kanonchalupperne samme Dag havde indtaget deres ny Station. De to Kanonchalupper blev instruerede
om at have deres Opmærksomhed stadig henvendt paa, at ingen
Fartøjer eller Baade havde Forbindelse med Land eller gik ud
fra Kysten; i Tilfælde af, at Skydning hørtes fra de andre paa
Kysten stationerede Krigsskibe, skulde Kanonchalupperne uopholdelig ile det skydende Skib til Assistance, og naar der fra
den paa Sønderborg Rhed stationerede Dampkanonbaad, med
hvilken der fra Kanonchalupperne skulde holdes skarpt Udkig
baade Dag og Nat, blev givet det aftalte Signal om en fjendtlig
Landgang paa Als fra Sundeved, beordredes Kanonchalupperne
til strax at begive sig op under Kysten, vesten for Sønderskov,
og derfra beskyde de fjendtlige Tropper med Granater.
Eskadrens Skibes Virksomhed i Begyndelsen af Maj Maaned
indskrænkede sig paa Grund af Fjendens Passivitet til Patrouillering
og skarpt Udkig baade Nat og Dag med Fjendens Forberedelser
langs Kysten, uden at man dog fra Søen var istand til at
observere andet, end en vedvarende Arbejden paa Jordværker og
Montering af Batterier langs Kysten af AlssLind og Alsfjord,
samt en større Koncentrering af Tropper langs Alsfjord.
Natten imellem den 3die- 4de Maj indtraf det Uheld, at
Kanonbaaden »Schrødersee«, Lieutenant Christiansen, kom paa
Grund i Baaring Vig under en Rekognoscering langs med
Kysten. Der forsøgtes strax at faa Skibet af Grunden ved at
bakke med Maskinen, men forgjæves, og da der var frisk Kuling
af NO, med temmelig stærk Dønning ind imod Grunden, kastede
Kanonbaaden sig tværs paa denne og kom til at staa saa fast i
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Sandet, at der ikke kunde være Tale om at kc,mme flot ved
egne Midler. Der maatte derfor søges Assistance af Dampskibe
og Transportfartøjer, og da Kulingen heldigvis kort efter lagde
sig, lykkedes det Dampskibet »Skandinavien«, i Forening med
Dampbaaden »Fulton«, at faa Kanonbaaden slæbt af Grunden
den næste Formiddag Kl. 9, efter at Kul, Skarp og en Del
Ballast var bleven losset ombord i to Transportbaade. Ved
Eftersynet, som foretoges af Dykkere fra Dampskibet »Skandinavien ~, viste det sig, at Skibets Bund i ingen Henseende havde
taget nogen Skade.
Skjønt Vaabenhvilen, der som bekjendt indtraadte den 12te
Maj, var umiddelbart forestaaende, var Frygten for at en fjendtlig
Landgang stod for Døren endnu den 6te Maj saa stærk, at
Eskadrechefen paa denne Dag udstedte følgende enslydende
Dagsbefaling til alle sine underlagte Skibschefer:

Dagsbefaling.
»De i Alstjord, Augustenborgfjord og paa Sydsiden af
»Als stationerede Skibe paalægges at holde skarpt Udkig efter
»de for et fjendtligt Angreb paa Øen bekjendtgjorte Signaler, da
, Vished nu haves for, at et saadant er forestaaende. c
Kommandoskibel , Falken•, den 6te Maj 1864.

Muxoll.

I de følgende Dage forefaldt der dog intet Overgangsforsøg
fra fjendtlig Side. Ved Skrivelse af 7de og 9de Maj underrettede Eskadrechefen Divisionen om, at de endelige Dispositioner
vare trufne med Eskadrens Skibe under en eventuel Retræte, og
den 8de Maj beordredes Linjeskibet »Frederik VI « til den næste
Dag at afgive 2 Underofficerer og 40 Mand af sin Besætning, til
Disposition for Artillerikommandoen paa Als. Den nævnte Styrke
afgaves efter Anmodning fra 1ste Arme-Division og skulde anvendes til at assistere ved Udlægningen af Miner i Alssund.
Den IOde Maj underrettede Marineministeriet Eskadrechefen
telegrafisk om, at en Vaabenhvile var afsluttet fra den 12te s. M.
at regne, og at Fjendtlighederne fra denne Dags Morgen skulde
ophøre, og Blokaden hæves. I Skrivelse af samme Dato
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instrueredes Orlogskapitainen om de Dispositioner, der under
Vaabenhvilen vilde være at træffe med de ham underlagte Skibe.
Pandserbatteriet »Rolf Krake«, Skonnerten »Esbern Snare« og
Kanonbaadene »Marstrand« og ,Krieger« skulde detacheres til
Kjøbenhavn, Korvetten »Dagmar«, der siden Slutningen af April
Maaned havde hørt til Muxolls Eskadre, beordredes til Kjøge
Bugt, for at underlægge sig Kontre -Admiral van Dockums
Kommando, hvorimod Linjeskibet »Frederik VI« foreløbig skulde
forblive paa sin Station indtil Ministeriets nærmere Ordre. Den
øvrige Del af Eskadren bestemtes til at holdes samlet under
Orlogskapitainens Kommando, og ved at benytte Tiden til
Øvelser for Mandskabet, fuldstændiggjøre Skibenes Organisation.
I Overensstemmelse hermed udstedtes fra Eskadrechefen de
nødvendige Afsejlings-Ordrer til Cheferne for de forskjellige
Skibe, som ved Vaabenhvilens Indtrædelse skulde afgaa fra
deres Stationer; den kommanderende Officer i Alsfjord beordredes
til at sørge for, at alle Skibene og Kanonchalupperne i Alsfjor~
og paa Augustenborg Fjord hurtigst mulig detacheredes til
Høruphav, medtagende alt Skibene tilhørende Gods og Proviant,
og endelig beordredes den kommanderende Officer ved Marinebatteriet til at lade Besætningen afgaa respektive til Linjeskibet
og Kanonchalupperne, og kun lade en mindre Styrke under en
Reservelieutenants Kommando blive tilbage som Vagthold ved
Batteriets Krudt- og Granatmagasiner.

V.

Eskadren i Østersøens østlz'ge Del indtil Afslutningen af
Vaabenhvilen den z2te Maj z864.

Efter Affæren ved Rugen den 17de Marts, i hvilken den
danske Blokade-Eskadre tilfalde havde vist sin Overlegenhed lige
overfor de preussiske Stridskræfter i Østersøen, blev Admiral
van Dockums Skibe liggende til Ankers den 18de og 19de, for
at udbedre den lidte Skade paa Skrog og Rejsning, dog med
Undtagelse af Korvetten »Hejmdal«, der efter Kampens Afslutning
afsendtes til Kjøbenhavn med de Døde og Saarede. Søndag
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den 2ode Marts returnerede »Hejmdal « fra Kjøbenhavn, medbringende Skarp, Varegods, Vin m. m. til Eskadrens Forsyning,
samt endvidere en ministeriel Skrivelse, dateret rgde Marts. Der
meddeltes heri en Efterretning fra den danske Gesandt i London,
Kammerherre Bille, som gik ud paa, at den preussiske Korvet
»Vineta«, der hidtil havde ligget i Danzig, nu var klar til at gaa
tilsøs, og Eskadrechefen beordredes derfor til at lade et af
Eskadrens Skibe (enten »Skjold « eller »Jylland «) afgaa til udfor
Danzig, for at observere det fjendtlige Krigsskib . Som Følge af
denne Ordre detacheredes Fregatten •Jylland « endnu samme
Dag til sin nye Station. Den 22de Marts om Formiddagen
ankom Hjuldampskibet »Gejser. (Kapitainlieutenant W . C. L.
Jacobsen) fra Kjøbenhavn. Dampskibet skulde efter Ministeriets
Bestemmelse underlægge sig Flaget, men da det Kl. 4 om Eftermiddagen meldte ved Signa!, at det havde faaet Skade paa
Dampkjedlen, blev det ved Solnedgang detacheret til Kjøbenhavn for at repareres. Samme Dag, senere paa Aftenen, afsendtes
Fregatten »Tordenskjold« til Stationen paa Vestsiden af Riigen,
med Ordre til at bevogte Udløbet fra Byen Stralsund. Resten
af Eskadren, som paa dette Tidspunkt altsaa bestod af Linjeskibet »Skjold«, Fregatten »Sjælland , og Korvetten »Thor «,
befandt sig Øst for Rtigen og stod den 23de Marts norden om
Oderbanken til henimod Colberg, hvorefter Skibene atter vendte
tilbage til Jasmund. Den 24de holdt Eskadren krydsende imellem
dette Sted og Grej fswalde . Dagen efter forstærkedes Styrken
med Dampskibet »Gejser«, der om Morgenen tidlig returnerede
til Flaget fra Kjøbenhavn, senere paa Dagen ankom Korvetten
»Hejmdal« og Skonnerten , Absalon «, hvilket sidste Skib strax
detacheredes til Stationen ved Tornebusken. Eskadren blev
liggende Natten over med bakkede Fyr, og næste Morgen (den
26de) afsendte!> »Gejser« til Tornebuskstationen, hvorfra det dog
endnu samme Eftermiddag returnerede til Hovedstyrken, i Følge
med Fregatten »Tordenskjolde.
Den 27de Marts, Søndag Morgen Kl. 6, ankom Dampskibet
»Newsky« fra Kjøbenhavn, medbringende Kul og Forraad til
Eskadrens Skibe, samt en ministeriel Ordre. Eskadrechefen havde
nemlig Dagen efter Fægtningen ved Rugen i sin Rapport af
r 8de Marts indberettet til Marineministeriet, at han, som tidligere
meddelt, havde sendt Notifikationerne om Blokadens Begyndelse
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til de neutrale Magters Konsuler med et engelsk Barkskib,
som var bestemt til Stettin, og som i den Anledning fik Tilladelse til at passere Blokadelinjen.
Denne Fremgangsmaade var efter Ministeriets Anskuelse
ganske vist praktisk, men da der dog kunde være nogen Frygt
for, at Notifikationerne ikke paa denne Maade vare blevne rigtigt
besørgede, og det var af Vigtighed, at der rejstes saa faa Indvendinger som mulig imod Blokaden, anmodede Ministeriet
Eskadrechefen om at sende Duplikater af Notifikationerne
iland til Konsulerne ved Parlamentær. Ministeriet fandt saa
meget mere Anledning til denne Forsigtighedsregel, fordi den
preussiske Regjering, som tidligere omtalt, ikke var tilbøjelig til
at ville anerkjende Blokaden for effektiv, og fordi der netop i de
Dage gik Rygter i Kjøbenhavn om, at det var lykkedes to
hollandske Skibe at løbe ind til Swinemtinde, uden at blive overhalet af noget af Eskadrens Skibe.
At der, uanset Spørgsmaalet om Blokadens Effektivitet,
virkelig kunde være berettiget Tvivl om at Notifikationen af
Blokaden paa behørig Maade var kommen til de neutrale
Magters Kundskab, beviser et Tilfælde, som den 22de Marts indtraf paa Blokadestationen, men som iøvrigt ved den ovenfor
omtalte Ordres Afgang fra Kjøbenhavn endnu ikke var Marineministeriet bekjendt.
Det engelske Dampskib »Humber«, kommende fra Swinemtinde og bestemt til Hjemstedet Newcastle, blev om Aftenen
overhalet af Korvetten »Thor«. Da Føreren kom ombord i
Flagskibet, forelagde han Eskadrechefen en Erklæring, udstedt af
den engelske Kosularagent i Swinemtinde, Baumann, ifølge hvilken
det fremgik, at der i det britiske Konsulat endnu den 22de
Marts ikke var modtaget nogen Meddelelse om, at Havnen var
blokeret. Føreren af »Humber« oplyste endvidere om, at Grunden
til dette Forhold maatte søges deri, at de preussiske Autoriteter
havde bemægtiget sig de fra Eskadren afsendte Notifikationsskrivelser og sendt dem videre til Berlin.
Forsøget paa at bringe Blokade-Notifikationerne iland ved
Parlamentær, hvilken Foranstaltning Admiral v. Dockum imidlertid
ikke mente nødvendig, idet han som sit Standpunkt hævdede, at
han ansaa Blokaden som bekjendtgjort paa lovformelig Maade,
fandt desuagtet - Sted° Søndag den 27de Marts, umiddelbart efter
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at Ministeriets Skrivelse var kommen Admiralen i Hænde. Efter
at Vejret op ad Formiddagen var bleven lidt mindre diset, stod
den samlede Eskadre, bestaaende af , Sjælland «, , Skjold «,
»Tordenskjold « »Hejmdal« og »Thor« sønder paa, ind imod
Swinemiinde. Eskadren stoppede omtrent 5 Km!. fra Swinemi.inde, hvorefter Korvetten »Hejmdal«, med Parlamentær-Flag
vajende fra Toppen, stod længere ind. Korvetten vendte kort
efter tilbage til Eskadren, som det af nedenstaaende Rapport fra
Chefen vil ses, uden at have været i Stand til at løse den
stillede Opgave.
»Efter Hr. Admiralens Ordre stod jeg med Korvetten »Hejm»dal « sønder efter imod Swinemiinde, ½ Mil forud for Eskadren;
»¾ Mil fra Swinemi.inde Havn stoppede og drejede udefter, for
»om mulig at faa Kommunikation med Land og aflevere
»i Swinemi.inde de mig af Hr. Admiralen betroede Breve.
»Parlamentærflaget vajede kjendeligt fra Korvettens Fortop,
»Fartøj blev afliret, for med en Officer at begive sig imod Land.
»I Swinemi.inde var Flag hejst, men vort Parlamentærflag blev
»ikke besvaret; intet Dampskib eller Fartøj saas staaende ud af
»Havnen, for at gaa os imøde, og da der fra Swinemi.inde Fæst»ning i det Øjeblik, Fartøjet skulde gaa fraborde, blev skudt 3
»Skud - om løse eller skarpe kan jeg ikke med Bestemthed
»sige - fik jeg det bestemte Indtryk, at man ikke vilde mod»tage nogen Parlamentær, hvorfor jeg hejste Fartøjet igjen og
, Korvetten returnerede til Eskadren.«
Skruekorvetten •Hejmdalc, den 27de Marts 1864,

underdanig
S. Lund.
Fra Eskadren saas to større Skibe, (rimeligvis »Arconac og
»Nymphe«), to Brigger og en Del Kanonbaade. Kort førend
Eskadren atter stod udefter, satte et eller flere af Skibene inde i
Havnen Damp op, og efter at de danske Skibe vare komne et
godt Stykke Nord i, saas en Damper at komme ud af Havnen,
men kort efter paany at løbe ind.

Blokade Tjenester!.
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Da Indsendelsen af Notifikationsskrivelserne ved Parlamentær
saaledes var mislykkedes, tænkte Eskadrechefen først paa at afsende Duplikaterne til Ystad, for at de derfra kunde befordres
videre pr. Post til deres Bestemmelsessted, men ved nærmere
Overvejelse opgaves denne Plan, og Dampskibet ,Gejser« afgik
til Kjøbenhavn, for at overbringe Ministeriet Rapporten om
Eskadrens Expedition og Duplikatskrivelserne til videre Besørgelse.
Uanset Spørgsmaalet om, hvorvidt Blokaden kunde anses for
at være bleven notificeret paa behørig Maade, lod Admiral
v. Dockum vedvarende sine Skibe holde Swinemiindebugten blokeret. Eskadren opholdt sig paa dette Tidspunkt mest Nord og
Vest for Oderbanken. Skibene laa med bakkede Fyr, efter Omstændighederne paa kortere eller længere Varsel , og holdt
gaaende for smaa Sejl, eller i løjt Vejr og Stille drivende med
Sejlene beslaaede. Det Skib, som efter Tur havde Eskadretjeneste, fra Kl. 9 Form. til næste Dag ved samme Klokkeslet,
skulde derimod Dagen igennem holde Dampen saaledes, at det
med ganske kort Varsel kunde gaa an med sin Maskine. Naar
Mørket faldt paa, og ligeledes om Dagen, naar Eskadrens øvrige
Skibe paa Grund af stille Vejr laa ubevægelige, satte det tjensthavende Skib Dampen op og udlagde sig paa Forpost, 1/.1 -½
Mil fjernet fra Eskadren paa den Side, hvorfra en Fjendes
Nærmelse kunde ventes.
Forpostskibet maatte under denne
Tjeneste efter Mørkets Frembrud ikke vise Lys eller Fyr og
havde sine kulørte Lanterner blændede; fra Tid til anden
skiftede det Plads, dog stedse i omtrent samme Afstand fra
Eskadren og nøje givende Agt paa, om noget maatte nærme sig
denne. Opdagedes i Mørket noget Skib, som antoges for . at
være mistænkeligt, skulde Forpostskibet øjeblikkelig signalere til
Eskadren om at gjøre klart Skib og derpaa nærme sig denne,
for ikke at blive afskaaret; naar Forpostskibet under disse Omstændigheder satte Kurs imod Eskadren, afdækkede det sine
kulørte Lanterner og brændte rødt Blus, for ikke at blive antaget for et fjendtligt Skib. ]agning af Skibe, som forsøgte at
bryde Blokaden, paahvilede ligeledes Tjenesteskibet. Samtidigt
med Jagtens Begyndelse affyrede dette et Opmærksomhedsskud,
ved hvilket Signal det Skib, som den foregaaende Dag havde
haft Tjeneste, satte Dampen op og overtog Forposttjenesten,
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indtil Jagten var tilende, og det tjensthavende Skib atter var
kommen tilbage. For at forebygge Overrumpling om Natten,
blev, naar Vejret var saa godt, at der ikke var Fare for at Ladningerne kunde blive vaade, Spejlene udtagne om Aftenen af
Kanonerne, for at man i paakommende Tilfælde hurtigere kunde
være klar til Forsvar, ligesom det ogsaa befaledes, at Korvetterne
og de mindre Skibe skulde have deres Entrenæt oppe om Natten,
naar Eskadren drev uden Sejl eller Damp.
Naar Eskadren
navigerede samlet, var Linjeskibet »Skjold«s Post i den Kommanderendes Kjølvand, og derefter fulgte Fregatterne efter Chefernes
Anciennitet; de mindre Skibe behøvede derimod ikke at holde
sig i Linjen, men skulde saavidt mulig være til Luvart af denne
i saadan Afstand, at den Kommanderendes Signaler kunde
skjelnes.
Maaneden gik til Ende med den ensformige, lidet afvexlende
Blokadetjeneste; den 28de Marts havde Eskadren været til Ankers
udfor Jasmund, der var bleven fyldt Kul saavel her som i Trompervig af Linjeskibet »Skjold«, og Kuldamperen »Newsky « var derefter bleven afsendt til Danziger Bugten, for at forsyne Fregatten
»Jylland«. Af Eskadrens Skibe var foruden »Gejser« Korvetten
»Thor« fraværende, hvilken sidste den 29de Marts var afgaaet
til Kjøbenhavn for at fylde Kul. Den 3 I te Marts om Morgenen,
da de to sidstnævnte Skibe vare returnerede til Eskadren, havde
Admiral v. Dockum atter sin Styrke samlet og benyttede denne
Lejlighed til igjen at vise sig udfor Swinemi.inde. Ved Middagstid stod hele Eskadren indefter imod Land. Da man var kommen
et Stykke sønder efter, opdagedes en Damper, kommende fraSwinemi.inde, med Kurs vester efter imod Løbene, der føre ind
til Stralsund. Eskadren satte strax fuld Fart paa; Korvetterne
»Hejmdal c og »Thor « forandrede Kursen og holdt vestligere i Farvandet, for om mulig at afskjære det fjendtlige Skib fra at naa
Stralsund, medens Fregatten »Sjælland« og Linjeskibet »Skjold«
holdt lige ned imod Indløbet til Swinemi.inde, for at lukke Adgangen til denne Havn for Fjenden under et eventuelt Tilbagetog. Efter at Damperen nogen Tid havde fortsat Løbet imod
Vest, viste det sig, at Stralsund ikke vilde kunne naas uhindret;
den vendte derfor og stod nu atter tilbage øster paa, imod sit
Udgangspunkt Swinemiinde.
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Skjønt de danske Skibe hurtigt nærmede sig fra to Sider,
lykkedes det Damperen paa Grund af sin overlegne Fart at
komme først til Maalet, uden dog at Forspringet var større, end
at Fregatten »Sjælland«, der var længst fremme, sendte det
retirerende Skib en Granat uden at ramme, paa omtrent to Kanonskuds Afstand, idet det drejede Syd efter, rundt om den udskydende Landgrund. Det jagede Skib viste sig at være den
hurtigløbende Aviso »Grille«, der med den kommanderende
Admiral, H. K. H. Prinds Adalbert af Preussen, ombord, var paa
Vejen til Stralsund, hvor der skulde være foretaget en Inspektion
af den derværende Styrke.
Spørgsmaalet om Blokadens Lovformelighed og Effektivitet
var selvfølgelig en Sag , som laa Marineministeriet stærkt paa
Sinde.
Hvad Spørgsmaalet om Lovformeligheden angaar, vil det
erindres, at Ministeriet ikke delte Eskadrechefens Opfattelse om
Tilstrækkeligheden i, at Blokade-Notifikationerne vare blevne besørgede iland fra Eskadren af et Koffardiskib, og derfor beordrede Admiral v. Dockum til at vise sig med sin Styrke for
Swinemiinde og søge at faa Skrivelserne iland ved Parlamentær.
Som ovenfor omtalt, lykkedes dette ikke, men Ministeriet fik dog
ikke Lejlighed til at foretage yderligere Skridt i denne Sag, da
man allerede den 3ote Marts gjennem Udenrigsministeriet havde
Meddelelse fra Berlin om, at de fra Eskadren indsendte Notifikationsskrivelser vare komne vedkommende Konsuler ihænde.
Spørgsmaalet om Lovformeligheden maatte hermed anses for
at være bleven klaret ved Udgangen af Marts Maaned.
Hvad Spørgsmaalet om Blokadens Effektivitet angaar, udtalte Ministeriet i en Skrivelse til Eskadrechefen af 26de Marts,
hvormegen V ægt man lagde paa, at Blokaden ikke blev brudt.
Ministeriet henviste i denne Skrivelse til et Nr. af Bladet »Børsenballe«, hvori fandtes en Bekjendtgjørelse fra den preussiske
Regjering om, at Blokaden af Swinemiinde ikke existerede og
henledte endvidere Opmærksomheden paa, at det fremgik af
Skibslisterne, at Blokaden var bleven brudt til forskjellige Tider,
nemlig 3 Gange af hollandske Skibe, hvoraf 2 Sejl- og I Dampskib. Skrivelsen sluttede med en indirekte Opfordring til Eskadrechefen om at holde Blokaden saa effektiv som mulig, idet Ministeriet »til Overflødighed henledte Kontre -Admiralens Op-
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»mærksomhed paa den store Betydning, denne Bekjendtgjørelse
>fra den preussiske Regering vil have ligeoverfor de neutrale
»Magter, naar der samtidigt har fundet Blokadebrud Sted.«
Det kan antages, at Eskadrechefen i Ministeriets Skrivelse
har set ikke alene en Opfordring til at skærpe sine Krydseres
Aarvaagenhed, men tillige en let Bebrejdelse. Som tidligere
nævnt under Omtalen af Blokadens Etablering, stemmede Ordene
i Ministeriets Bekjendtgjørelse ikke overens med den Maade,
paa hvilken Admiral v. Dockum havde posteret sine Skibe, idet
Bekjendtgjørelsen nævnede en Spærring af de enkelte Havnestæder og ikke, som Forholdet blev, en Spærring af Swinemiindebugten under et. Ifølge Ordlyden tilsigtede Ministeriet en Blokade, der var mere inde paa Livet af den fjendtlige Kysts
Havne, men dette betingede da ogsaa en Stationering af Skibe
sønden for Oderbanken. Som man vil have set, mente Admiralen,
at hverken Forholdene paa Stedet eller den Styrke, hvorover
han raadede, tillod ham dette, og denne Omstændighed i Forbindelse med Ministeriets Skrivelse af 26de Marts bevirkede, at
han under 29de Marts i en fortrolig Skrivelse, som findes i
Eskadrens hemmelige Protokol, fremlagde for Ministeriet sine
Bevæggrunde til at han blokerede paa en Maade, der var i
Modstrid med den ministerielle Bekjendtgjørelse, og som paa
Grund af Styrkens ret betydelige Afstand fra de blokerede
Havne ogsaa gjorde Forhindringen af Blokadebrud vanskeligere.
»Ligeoverfor den Styrke « - skriver Admiralen til Ministeriet »over hvilken der kan disponeres i Swinemi.inde,
»kunne Fregatten »Sjælland« og Linjeskibet »Skjolde , selv
»assisterede af enkelte andre Skibe, ikke holde sig tilankers Syd
»for Oder-Banken. Det er ikke den militære Overvægt, der vil
»være paa Fjendens Side, men derimod vil Farvandets Be»skaffenhed i høj Grad være ham gunstig. Han vil have en
»Havn faa Mile bag sig, hvor han kan trække sig tilbage, saa
»snart Omstændighederne vise sig ugunstige for ham, og da
»næppe under disse Forhold noget Afgjørende vil kunne opnaas
»i Kamp imod Kanonbaade, med I eller 2 Stykker langtrækkende
»Skyts, vil det ende med, at det ene eller det andet af vore
»større Skibe efter gjentagne Smaafægtninger lider saadan Skade,
»at det vil nødsages til at søge Kjøbenhavn, hvorved muligen
»endog en foreløbig Opgivelse af Blokaden vil kunne bevirkes.
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»Dannebrog«, dersom den er bestemt til den herværende Station,
»formaar at kunne udholde en Tjeneste af denne Beskaffenhed.
»Med de Skibe, der ere mig und erlagte, er Ansvaret saa stort,
>at jeg ikke tør paatage mig samme, medmindre udtrykkelig
»Ordre dertil gives mig af Ministeriet.
»Sjælland« og »Skjold« samlede ere istand til i aabent
»Farvand, altsaa Nord for Oder-Banken, at modstaa den Styrke,
»der haves i Swinemiinde. Enkeltvis anser jeg derimod »Sjælland«
»for at være Fjendens samlede Styrke underlegen, og »Skjold«
»for vanskeligen at kunne modstaa denne. Da Betingelsen for
»at sikre vor Forbliven her i Bugten er et fast Punkt, hvor
»Smaaskibe og Krydsere kunne finde Beskyttelse i paakommende
»Tilfælde, fører dette med sig den Nødvendighed, at »Sjælland«
»og »Skjold« ikke kunne fjærne sig langt fra hinanden, og ud»sendte Krydsere maa da opjage Sejlere, som vise sig. Det er
»denne Maade, paa hvilken Blokaden hidtil er bleven ført, som
»indberettet under 22de dennes. Det maa indrømmes, at Tilsyn
»med Løbene Øst og Vest om Oder-Banken ikke paa denne
»Maade samtidigt kan finde Sted, men jo mobilere !Hovedstyrken
»bliver, og jo flere Smaaskibe der findes ved Eskadren, jo
»fuldkomnere vil Øjemedet opnaas. Ethvert Midde!, der gjør
»Kulforsyningen (mindre uvis, hvilket Øjemed ogsaa Aarstiden
»forhaabentlig vil lette, vil fremme Eskadrens Mobilitet, og jeg
»vil derfor i høj Grad paaskjønne, om Dampskibet »Newsky«,
»hvilket jeg har Grund til at vente, udelukkende bliver sat til
»den mig underlagte Eskadres Raadighed. I flere Dage gjør
»Vejret det ofte umuligt at fylde Kul, og intet gunstigt Øjeblik,
»som frembyder sig hertil, bør derfor lades ubenyttet. Jeg har i
»den ovenstaaende Fremstilling ikke taget Hensyn til Fregatten
»Jylland«, da samme for Øjeblikket blokerer Korvetten » Vineta«
»i Danzig. Lykkes det denne Korvet at komme ind til Swine»miinde, vil »Jylland« støde til Eskadren, og begge Parter ville
»opnaa en nogenledes Forøgelse af Styrke.
»Jeg tilstaar, at jeg i mine Dispositioner ej heller har taget
»mere end underordnet Hensyn til Fregatten »Tordenskjold«,
»hvis Maskine uden Tvivl vil gjøre det raadeligt, at den i en nær
»Fremtid søger Kjøbenhavn. Indberetning fra dennes Chef om
»denne Gjenstand vil samtidigt hermed blive indsendt til Ministeriet.
12
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• Eskadren opholder sig mest Nord og Vest for Oderbanken,
»der danner det mest befærdede Løb. Den 23de vare vi nede
»under Treptow og Colberg, og Forsøget paa at indsende en
»Parlamentær bragte os iforgaars ind under Swinemiinde. Alt
»som Skibene bedre kunne forsynes med Kul, vil jeg jævnligere
»kunne vise mig ved Swinemiinde og Kysten østerefter, og
»naturligvis ville mine Bestræbelser til enhver Tid gaa ud paa, at
»gjøre Blokaden saa effektiv, som dette med de mig anbetroede
»Midler lader sig gjøre.
»Næppe er imidlertid nogen Blokade bleven ført, uden at
, enkelte Skibe have kunnet løbe ind, eller uden at Klager ere
» blevne rejste over Blokadens Ikke-Effektivitet; det er naturligt,
»at saadanne Klager i nærværende Tilfælde maa blive end
»lydeligere, naar den preussiske Regjering ved at sætte sig i
»Besiddelse af Breve, der sendes iland, og ved andre Midler søger
»at tilvejebringe en Forestilling om, at vi slet ikke ere her til»stede, hvilket jeg dog formener, at Faktum paa en øjensynlig
»Maade vil modbevise. «
Marineministeriet besvarede under 2den April den ovenfor
citerede Redegjørelse fra Eskadrechefen med en længere motiveret
Skrivelse, hvori man udtalte sig om Blokaden, dens Effektivitet,
Planen for Skibenes Anvendelse m. m. fra et Synspunkt, der
nødvendigvis maatte divergere meget fra Admiralens. Som omtalt paa et tidligere Sted, kunde Ministeriet have ønsket. at
Eskadrechefen ikke havde holdt sig saa langt tilsøs, men trukket
sin Blokadelinje nærmere til den fjendtlige Kyst. I Samklang
hermed havde Ministeriet ogsaa tænkt sig en noget anden
Stationering af Blokadestyrken. De svære Skibe, »Sjælland « og
»Skjold« eller »Jylland«, maatte efter Ministeriets Formening med
alle vestlige Vinde, som ogsaa med alle østlige Vinde og godt
Vejr, søge Ankerplads under og omkring Grejfswalde, hvor
der under nævnte Forhold ikke vilde kunne ventes nogen Sø
af Betydning.
Dampskibet »Freya« mente Ministeriet med Fordel kunde
stationeres udfor Indløbet til Swinemi.inde, maaske noget østligere, og ca. I Mil af Land, fra hvil~et Punkt formentlig under
almindelige Vejrforhold saavel Cammin som Swinemi.mde kunde
observeres. Paa Grund af dets store Hurtighed antog man, at
Dampskibet paa denne Station intet havde at befrygte, og altid
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i Tilfælde af Angreb kunde støtte sig til Hovedstyrken. Som
passende Forbindelsesled mellem denne og det blokerende Skib
mente Ministeriet, at Korvetten , Thor« fordelagtigt kunde anbringes paa Linjen imellem Grejfswalde og Swinemi.inde, omtrent
midt imellem begge Steder. Til Stationen norden for Ri.igen
anviste Ministeriet Fregatten »Tordenskjolde og Dampskibet
, Gejser «, og henledte endvidere Opmærksomheden paa Vigtigheden af, at de paagjældende Blokadeskibe paa dette Sted holdt sig
saa nær Land, som Vind og Vejr tillod det, for at forhindre, at
de preuss;ske Kanonbaade løb ud og angreb de vesterpaa i Farvandet liggende danske Sejlskibe. Ministeriet sluttede sin Skrivelse
med følgende Udtalelse:
, I Anledning af Hr. Kontre-Admiralens Bemærkning om, at
»ingen Blokade er bleven ført, uden at enkelte Skibe have kunnet
»løbe ind, eller uden at Klager ere blevne rejste over Blokadens
»Ikke-Effektivitet, skal Ministeriet udtale, at dette ganske vist er
»Tilfældet. Regjeringens Stilling er imidlertid i disse Dage ikke
»fri for Vanskeligheder, da den preussiske Regjering har anmeldt
»for alle neutrale Magter, at der ingen Blokade finder Sted og
»har rimeligvis dokumenteret dette Aktstykke med Opgivelse af
»de Skibe, som have brudt Blokaden. «
Det kan ikke afgjøres nu, hvorledes Forholdet vilde have
været, hvis Ministeriet havde tvunget sin Anskuelse igjennem ligeoverfor Admiral v. Dockums Indvendinger og Betænkeligheder, og
altsaa Ministeriets og ikke E skadrechefens Blokadeplan var bleven
fulgt; sikkert er det kun, at den F remgangsmaade, som fulgtes,
fremkaldte en bestemt Tilbøjelighed hos den preussiske Regjering
til at underkjende Blokadens Effektivitet, og at Regjeringens
Anstrængelser for at gjøre denne Anskuelse gjældende i saa
vide Kredse som mulig, ogsaa snart sattc:: sin Frugt i forskjellige
diplomatiske Besværinger.
Fra det engelske Udenrigsministerium indløb der saaledes
følgende Note til den danske Gesandt i London:
Udenrigsministeriet, den Iste April 1864.

Hr. Minister,
, Hds Majestæts Regjering har modtaget Underretning om,
»at der lige til den 26de Marts ikke har existeret nogen effektiv
1~•
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»Blokade af Swinemi.inde, omendskjønt Meddelelse om denne
Blokade fra den I 5de f. M. er bleven mig tilstillet, saa»vel gjennem Deres Note af samme Dato, som gjennem en
»Kommunikation fra Hr. Quaade til Sir Augustus Paget af
»9de f. M. og offentliggjort i »the London Gazette« den r 5de
»Marts.
»Hds. Majestæts Regjering kan ikke antage, at nogen Offentlig»gjørelse i Bladet angaaende Blokadens Notifikation har kunnet
»finde Sted, hvis ingen effektiv Blokade existerede, og jeg har
»derfor den Ære at anmode Hr. Ministeren om godhedsfuldt at
»ville underrette mig om, hvorledes det i Virkeli gheden forholder
»sig med Blokaden af Swinemi.inde og de andre Havne, som ere
» omtalte i Deres Note af I 5de f. M. ifølge de Efterretninger,
»som haves fra den danske Regjering.
»Jeg har den Ære at være o. s. v. «
Russel.
Til
Hr. de Bille.
» Havns

Efter Modtagelsen af denne Note, satte den danske Minister
sig strax i telegrafisk Forbindelse med Regjeringen i Kjøbenhavn
for at faa Spørgsmaalet klaret og var to Dage senere istand til
at sende den engelske Udenrigsminister følgende Svar:

Den clnnskc Legation, London den 4cle At,ril 1864.

My Lord,
»Ved en Note af I ste ds. har Deres Excellence anmodet
»mig om at underrette Dem om, hvorledes det i Virkeligheden
»forholder sig med Blokaden af Swinemi.inde og de andre Havne,
»som ere omtalte i min Note af 15de Marts.
»Jeg telegraferede øjeblikkelig til min Regjering om Op»lysning og modtog igaar Aftes et Svartelegram, som meddelte,
, at Blokaden af Swinemi.inde og de andre Havne er effektiv.
»Jeg har den Ære at være o. s, v.«
Torben Bille.
Til
Earl Russel.
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De i preussiske Blade optagne officielle Bekjendtgjørelser
angaaende Blokaden af Swinemiindes Mangel paa Effektivitet
bevirkede, at der fra engelske Handelshuse indløb Forespørgsel
til det danske Generalkonsulat i Hamborg for at faa opklaret,
hvorvidt Indholdet af disse Bekjendtgjørelser var overensstemmende
med de virkelige Forhold. Generalkonsulen fremstillede Sagen
for Udenrigsministeriet, og dette Ministerium henvendte sig da
igjen under 6te April til Marine'ministeriet om Oplysninger angaaende de til Blokaden af Swinemiinde trufne Foranstaltninger,
idet man henviste til den Betydning, det vilde have, at Generalkonsulatet blev sat i Stand til officielt at benægte, hvad der fra
preussisk Side var bleven fremført.
Marineministeriet, der fuldkomment var enig med Udenrigsministeriet i, at det var ønskeligt, at der fra Generalkonsulatet
fremkom en officiel Protest, besvarede Henvendelsen ved en
Skrivelse af 9de April, hvori det hedder:
»En Eskadre, bestaaende af Skruelinjeskibet »Skjold«, Skrue»fregatterne »Sjælland« og, Tordenskjold«, Skruekorvetten »Thor«,
»Skrueskonnerten »Absalon« og Dampskibet »Gejser«, foruden
, nogle mindre Dampskibe, anvendes til Blokaden af Oder»mundingerne, og !Blokadens Effektivitet er faktisk fuldkommen
»konstateret, dels ved at den preussiske Søstyrke, saasnart den
»har vist sig paa Søen, er jaget tilbage i Havn af vor Eskadre,
, dels ved de mange i vedkommende Farvande visiterede og af»viste Skibe, og endelig ved de for Blokadebrud opbragte
»Skibe.«
Efter Modtagelsen af denne Udtalelse, bemyndigede Udenrigsministeriet ikke blot Generalkonsul Pontoppidan i Hamburg, men
ogsaa de fleste Gesandtskaber i Udlandet til at meddele vedkommende Regjeringcr eller private Personer paalidelige officielle
Oplysninger angaaende Blokaden af Swinemiinde.
Den Iste April holdt Eskadren krydsende udfor Jasmund.
De første Dage af Maaneden betegnedes af et Par mindre Uheld.
Natten imellem den 1ste- 2den April henved Kl. 3, blev der
gjort Signa! fra Dampskibet »Gejserr , at der var Ild i Skibet.
Fregatten »Sjælland « stod op imod det for at yde Assistance,
men da Chefen ved Admiralskibets Ankomst paa nær Hold
prajede over, at han antog at være Herre over Ilden, foretoges
intet for at komme Dampskibet til Hjælp, og Kl. 4½ signaleredes
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herfra, at Ilden var slukket. Branden, der var opstaaet i Styrbords Kulkasse og ikke var uden Fare, da Ilden havde ret
kraftigt fat, var opstaaet ved Selvantændelse og opdagedes
Kl. 2 1/ ~ ved en tyk Røg omkring Skorstenen og gjennem Forskoddet paa Styrbords Side i Kahytten. Under Slukningen, som
foregik med Ro og Orden, blev det nødvendigt at kaste en Beholdning af 800 Pd. Krudt overbord, som opbevaredes i en tom
Kjælder ved Agterlasten og var bestemt til Fregatten ~ Jylland «
og Korvetten »Hejmdal «s Forbrug.
Faa Dage senere ramte et Uheld af mindre farlig Natur
atter Eskadren, idet Linjeskibet , Skjold « og Fregatten •Sjælland«
begge paa samme Tid mistede Anker og Kjæde. Den 5te April
om Morgenen var det laber Kuling af NNO, med stærk Snetykning. Fra den foregaaende Aften Kl. 8 havde Tykning
hindret i at se Land, og Eskadren var derfor gaaet tilankers omtrent 3- 4 Mil OSO af Jasmund paa IO Favne Vand. Kl. 9 1/ 2
kom »Absalon « op østerfra og prajede, at den om Natten
havde opbragt et hollandsk Dampskib »Rembrandt«. Vinden
var frisket en Del, men et Fartøj blev alligevel sendt fra Fregatten ombord i »Absalon«, og medens dette var borte, blev
stukket til 50 Favne. Da Fartøjet kom tilbage, blev der givet
Ordre til at lette, men under Letningen sprang bagbords Kja.:tting
foran for Bedingen, efterat Kjættingbrønden var revnet kort
iforvejen, da der sidste Gang blev stukket paa Kjæden. Omtrent i samme Øjeblik at »Sjælland«s Kjæde gik, signaleredes
fra ~skjold e, at dens Kjæde var sprunget. Kulingen var dengang pludselig frisket til torebet Merssejls Kuling og tiltog hurtigt
til Storm af NO, hvorefter de to Skibe med Tab af Anker og
Kjæde under Sejl og Damp forcerede Nord efter, til udfor Arcona. »Absalon • fulgte med en Tid lang, men maatte ved Arcona bære af og søge Læ paa Grund af det haarde Vejr.
Den 7de April stødte Postdampskibet »Freya« til Admiral
v. Dockums Eskadre og sendtes ti l Stationen SO for Oderbanken. I Slutningen af Februar Maaned var Dampskibet, under
Kommando af Postdampskibsfører Lund, bleven afgivet fra Postvæsenet til Marinens Tjeneste. I Begyndelsen af Marts beordredes
Lieutenant A. B. Rothe til Chef, og efter at have været i Dok
og efter at være bleven armeret, afgik Dampskibet, som ovenfor
nævnt, til Eskadren i Østersøens østlige Del.
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Admiral v. Dockum havde imødeset den hurtige Postdampers
Ankomst som en værdifuld Forøgelse af Blokade -Eskadrens
Styrke, men maatte, efter at , Freya , kun en ganske kort Tid
havde været paa Stationen, forandre sin Mening herom. Dampskibet fik en af de første Dage efter sin Ankomst en regulær
Storm af NO, med høj Sø, og havde megen Vanskelighed med
at klare sig. Gaaende ret op i Vindøjet, med omtrent 6 Mils
Fart, bordfyldte Skibet, saa at der havdes z Fod Vand paa
Dækket fra Stevnen til Maskinlugerne; med ca. 3 Mils F:1rt
skete det samme i endnu høj ere Grad, og Vandmassen trykkede
Forskibet saa stærkt, at det ikke kunde rejse sig til næste Sø.
I sin Rapport til Eskadrechefen udtalte Chefen sig efter
de ved denne Lejlighed indhøstede Erfaringer paa følgende
Maade om Skibet:
, Dampskibet »Freya « er som Søskib slet, fast umuligt. Jeg
»kjender ingen Maade, paa hvilken det med nogenlunde Sikker»hed tør ventes at klare sig under en paalands Storm paa den
»mig anviste Station; Ankring vil være dens eneste og svage
»Resource. Bliver »Freya« jaget op af Fjenden, eller andre Om»stændigheder tvinge til at flygte imod en rebet eller torebet
»Merssejlskuling med tilsvarende Sø, da vil den blive opbragt
»selv af en langsom Kanonbaad, der har Bæring og Boug til at
»gjøre 3- 4 Mils Fart imod Søen.«
Da Admiralen ligeledes fra Skonnerten »Absalon«s Chef
modtog en Indberetning, som stillede dette Skibs Sødygtighed i
et meget daarligt Lys, udtalte han for Ministeriet i en Skrivelse
af 14de April, at han fandt det uforsvarligt at benytte »Absalon«,
og høj st prekært at anvende »Freya« som Krydsere paa Svinemiindebugten og anbefalede i den Anledning, at ombytte Postdampskibet
med et andet hurtigtløbende Dampskib, og ved Borttagelsen af
den forreste og agterste Kanon ombord i , Absalon« gjøre dette
Skib lettere i sine Bevægelser i Søen.
Paa Grund af de Krav, som paa forskjellig Maade stilledes
til Marinen, saa Ministeriet sig imidlertid ikke istand til for Øjeblikket at foretage nogen Ombytning, saaledes at de to nævnte
Skibe trods deres mindre tilfredsstillende Egenskaber forblev ved
Eskadren.
Som tidligere omtalt, var Fregatten ~Jylland« faa Dage efter
Fægtningen ved Rugen bleven afsendt til Danzig, for at observere
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den nybyggede preussiske Korvet »Vineta«, som laa under Udrustning i denne Havn, og forhindre den i at stikke i Søen og
da mulig forene sig med Eskadren i Swinemiinde. Korvetten
laa vel ved »Jylland «s Ankomst sejlklar imellem Havnedæmningerne,
men da der tværs over Farvandet strakte sig en Barre, som den
ved sædvanlig Vandstand ikke kunde flyde over med Kul, Pro•
viant og Kanoner ombord, var det kun ved indtrædende Højvande, at 'det vilde kunne lykkes »Vineta« at komme tilsøs.
Men selv under Omstændigheder, hvor Vanddybden ingen Hindringer lagde i Vejen for at staa ud over Barren, vilde Korvetten
næppe vove sig i Søen, saalænge den danske Fregat var isigte
paa Bugten.
Opholdet her var imidlertid under visse Omstændigheder
meget vanskeligt for en Blokadestyrke. Landtungen Hela, der
begrændser Danziger-Bugten imod NV, afgiver nemlig godt Læ
for en Del af Bugten, men med nordlige og nordostlige Vinde
med haardt Vejr, sætter den en svær Sø ind imod Land. Under
en Storm af NO den 7de April, blev Fregatten nødsaget til at
søge tilsøs og stod Nord efter, hvor den i et Par Dage holdt
krydsende under Rixhøft, omtrent 6 Mil NV for Hela. Paa
Grund af Stormen steg Vandet saa meget ved Danzig, at Kor•
vetten kunde flyde over Barren, og »Vinetac benyttede denne
Omstændighed og Fregatten »Jylland «s Fraværelse til at foretage
et lille Kryds hen imod Pillau, hvorpaa den, efter nogen Tid at
have ventet paa Højvande, atter slap ind over Barren til sin
sikre Havneplads.
Skjønt Stormen den 7de April var den umiddelbare Aarsag
til at » Vineta c slap ud af Danzigs Havn, ansaa Chefen for Fregatten »Jylland « sig, uanset Vej ret, ikke istand til med det
enkelte Skib absolut at afspærre Udsejlingen derfra.
»Som jeg i min sidste ærbødigste Rapport indberettede « skriver..., Orlogskapitain Holm til Eskadrechefen »har Kor»vetten »Vineta« været ude, uden at den var observeret af Fre»gatten paa Grund af, at jeg har anset det for rigtigst, saalænge
»Blokade ikke var iværksat, at vise mig paa forskjellige Steder
»ved den preussiske Kyst, og dette har jeg udført dels under
»Sejl, dels for Damp, medens jeg jevnlig baade selv og ved at
»anholde fra Danzig udgaaende Skibe, har forvisset mig om, at
»Vineta « endnu var i Havnen.
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, At forbyde Korvetten med en for den gunstig Lejlighed at
»gaa udenfor Barren kan jeg ikke, paa Grund af, at jeg ikke
, anser det for forsvarligt bestandig - under saa strængt paalagte
»Ordrer om Besparelse af Kul, og den Vanskelighed jeg har ved
»at fylde samme - at ligge med Fregatten saa nær under de
»tjendtlige Landbatterier, at jeg muligen kunde blive nødsaget
, til at optage en Kamp med den i Landbatteriernes umiddelbare
»Nærhed, hvorved jeg kunde blive tvungen til at maatte forlade
»Stationen, medens den fjendtlige Korvet i Sikkerhed kunde
, trække sig tilbage. c
Efterhaanden som Foraaret skred frem, Aarstiden blev bedre,
og flere Skibe kom under Kommando, var det Ministeriets Hensigt at strække Østersø-Blokaden længere øster paa i Farvandet.
Den I 3de April bragte Marineministeriet til offentlig Kundskab,
at foruden de Havne og Indløb, der ifølge tidligere Bekjendtgjørelser vare blokerede, vilde Danzig og Pillau fra den 19de
April blive blokerede. Bekjendtgjørelsen blev ligesom ved
tidligere Lejlighed meddelt de neutrale Magters Repræsentanter
ved det danske Hof, og Lodserne modtog Ordre til at underrette de Skibe derom, som brugte deres Hjælp ved Passagen
gjennem Sundet og Belterne. Fregatten »Jylland« var ikke
istand til alene at paatage sig Blokaden af de to nævnte Havne.
Ministeriet havde vel i Skrivelsen af 14de April, foranlediget
ved Efterretningen om, at >Vineta« havde været tilsøs fra
Danzig, paalagt Eskadrechefen, at tillægge Fregatten Ordre til
ikke uden bydende Nødvendighed at fjærne sig saa langt fra
Stationen, at Weichselmundingen ikke kunde observeres; men
samtidigt blev der truffet Foranstaltn!ng til at give Blokadestyrken en Forøgelse. Fra Kjøbenhavn afsendtes Dampskibet
~ Holger Danske c (Kapitainlieutenant W. H. Købke), der den
13de April havde hejst Kommando, direkte til Blokadestedet,
og fra Eskadren dirigeredes Dampskibet , Gejser « den 16de
April først til Rønne for at fylde Kul og derfra videre til DanzigStationen, for at underlægge sig Orlogskapitain Holm.
Blokaden af Pillau blev sat den 19de April med Dampskibet
, Holger Danske «, og Bekjendtgjørelsen herom blev uden Vanskelighed overleveret ved Parlamentær. Derimod blev den danske
Parlamentær, som den 2ode s. M. indsendtes til Danzig, afvist
med et skarpt Skud. At holde Blokaden effektiv var i det
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aabne Farvand med den forhaanden værende Styrke ikke nogen
let Sag.
»Jeg maa « - skriver Orlogskapitain Holm til Eskadrechefen
under 23de April - »henlede Opmærksomheden paa, at Bio•
»kaden ved Danzig og Pillau ikke kan holdes med de mig
»underlagte Skibe, idet begge som Hjuldampskibe bestandig
»maa ligge med Damp oppe, og navnlig »Gejser« kun har et
»lidet Kulforraad, foruden at den er et slet Søskib, kun gjør en
»maadelig Fart, og vil, naar den ikke fuldstændig skal hæmme
»Fregattens Manøvrer, være stærkt udsat for fjendtligt Overfald.
»Under disse Omstændigheder kan ingen Kommunikation til
»fælles Forsvar i Danzig-Bugten paa en Strækning af 9 Mil
»vedligeholdes.«
Fregatten »Jylland«s Forbliven paa Stationen ved Danzig
var imidlertid ikke af lang Varighed. Forholdene i Nordsøen,
hvor den danske Eskadre trængte til Forstærkning, paa Grund af
de østerrigske Skibes snart ventede Ankomst, nødvendiggjorde,
at Ministeriet kaldte »Jylland « bort fra Admiral v Dockums
Eskadre. Fregatten ankom den 27de April om Morgenen til
Hovedstyrken udfor Jasmund og dirigeredes efter et kort Ophold paa Stationen ved Tornebusken videre til Kjøbenhavn; den
erstattedes paa sin tidligere Station af Linjeskibet ~skjold e, der
den 25de April tidlig om Morgenen forlod Eskadrens Hovedstyrke og afgik til Danziger-Bugten.
Korvetten »Vineta «, der under Fregatten ~Jylland , s Stationering et Par Gange havde vist sig udenfor Havnen, gjo;·dc kort
efter Linjeskibets Ankomst et Forsøg i samme Retning. Den
3ote April var Dampskibet ; Holger Danske « gaact ind under
Hela for at fylde Kul. Dampskibet var gaaet tilankers og havde
Kuldamperen »Newsky • paa Siden. Da den fjendtlige Korvet
om Eftermiddagen stod ud af Havnen, kastede »Holger Danske«
strax Kulskibet los, lettede, gjorde klart Skib og stod ud imod
»Skjold «. Da Linjeskibet nærmede sig til Understøttelse af
Dampskibet, blev det paa 6- 7000 Alens Afstand beskudt af
den fjendtlige Korvet en kort Tid uden Virkning, og uden at
besvare Ilden. »Vineta « blev paa Vejen indefter jaget af »Skjold«,
som den dog uden Vanskelighed undgik, paa Grund af sin overlegne Fart og stod atter ind over Barren til sin tidligere Ankerplads, indenfor det inderste Fyrtaarn.

Rekognoscerings-Fægtning udfor SwinemUnde.
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Ved Hovedstyrken udfor Swinemi.inde fandt den 14de April
en mindre Rekognoscerings-Fægtning Sted. Prinds Adalbert af
Preussen foretog paa denne Dag en Rekognosceringsfart om bord
i »Grille«, i Retning af Jasmund. Det gjalt om ved denne
Lejlighed at prøve, om den hurtige A viso i en løbende Fægtning
med de danske Blokadeskibe vilde være istand til at holde sig
paa den Grændse-Afstand, hvor dens riflede I 2 Pds. Skyts kunde
virke uden Fare for at blive ramt af de danske Skibes Artilleri.
) Grille« stod efter Middag tilsøs fra Swinemi.inde Havn og ud
imod den danske Eskadre.
Avisoen, der førte Flag under
Gaffelen 0g paa Stortoppen, aabnede Ilden paa 5- 6000 Alens
Afstand, uden nogen Virkning. Ombord i »Sjælland « og »Skjold«
gjordes klart Skib, og Jagten begyndte med disse to Skibe,
medens »Thor« blev liggende paa Blokadepladsen for at fylde
Kul. Under Jagten brugte de danske Skibe deres Bougkanoner,
omend uden synlig Virkning. Gjentagne Gange drejede »Sjælland«
og >Skjold« Bredsiden til og afskød deres samlede Lag imod
• Grille«, der hurtigt fik betydeligt Forspring, og under Løbet
ind imod Swinemiinde af og til drejede op for at komme til at
skyde. Under Forfølgelsen Syd paa, var den hele preussiske Søstyrke kommen ud for at yde »Grille« Bistand, men ved Avisoens
Nærmelse gik Kanonbaadene ind bag Grejfswalde, og Korvetterne
stod sammen med »Grille« atter ind i Swinemiinde Havn. De
danske Skibe stod igjen Kl. 7 Aften Nord efter.
I sin Rapport til Ministeriet af 14de April udtaler Eskadrechefen sig saaledes om den lille Affære:
»Eftm. Kl. 4, medens »Sjælland« og »Skjold« vare be»skjæftigede med at opsøge deres forliste Anker, kom den
»preussiske Kanonbaad , Grille « imod os Syd fra og affyrede
»enkelte Skud imod os. 11Sjælland « og »Skjold« gjorde Jagt
»paa den, men den viste sig at være langt hurtigere end vi. Vi
»forfulgte den til Swinemtinde, hvorfra , Arcona c , Nymphe « og
»en Del Kanonbaade kom ud, men da Mørket samtidigt med
»vor Ankomst faldt paa, stode de ind igjen i Swinemi.inde
, Havn. « Den 15de April lykkedes det »Sjælland« og »Skjold ~ at
bjerge deres tidligere forliste Anker. Den 18de om Morgenen
dampede Eskadren nærmere ind imod Jasmund for at fylde Kul.
Under Kulfyldningen stationeredes • Thor « som Forpost I Mil
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SO for Eskadren, og »Freya« SO for Oderbanken, paa hvilket
Sted den senere afløstes af »Absalon«. Den 19de April om
Formiddagen kom »Absalon« tilbage til Eskadren og sendtes
atter sydefter for at rekognoscere, da der saas Røg og Skibe i
Syd. Dampen blev for alle Tilfældes Skyld sat op i Skibene,
men intet videre blev foretaget, da »Absalon « Kl. 2½ kom tilbage og meldte, at det var »Grille«, »Loreley« og nogle fjendtlige
Kanonbaade, der manøvrerede Syd for Grejfswalde.
Paa Grund af »Skjold«s Afsendelse til Danziger Bugten, blev
Eskadren i Østersøens østlige Del forstærket med Pandserkorvetten »Dannebrog«, der den 24de April stødte til Flaget.
,Dannebrog« (Orlogskapitain F. Paludan) havde hejst Kommandoen
den 3ote Marts. Den 6te April foretog Korvetten en Prøvetur i
Sundet, hvorefter den afgik til Eskadren i Østersøens vestlige
Del, for, som nævnt paa et tidligere Sted, at deltage i Bevogtningen af Øen Als samtidigt med at fuldende sin Organisation.
Efter fuldendt Organisation afgik Korvetten den 22de April til
v. Dockums Eskadre. To Dage efter »Dannebrog«s Ankomst
stødte Skrueskonnerten »Fylla« (Kapitainlieutenant E. Krieger)
til Eskadren. Skonnerten, der ved Krigens Udbrud var paa
Togt i Vestindien, forlod St. Thomas den 2ode Marts og ankom
til Queenstown den i I I te April, hvorfra den den I 5de afgik
norden om Skotland til Kjøbenhavn. Efter Ankomsten hertil
beordredes den til Eskadren i Østersøens østlige Del.
Paa Eskadrens vestlige Fløj var Fregatten »Tordenskjold«
stationeret. Den 22de Marts sendtes Fregatten til Stationen for
at bevogte Løbene, der fra Stralsund strække sig vesten om
Rugen, og hindre de i Stralsund værende Kanonbaade fra at
komme vester efter. Den 2den April Kl. 4 Eftm. viste 6 Dampkanonbaade og en Hjulbaad sig i det østlige Løb ved Tornebusken. De stode ud langs med Landet paa det grunde Vand.
Saasnart Fregatten havde faaet Dampen op og Sejlene beslaaet,
satte den ind efter Fjenden, men strax efter vendte Kanonbaadene og stod tilbage gjennem samme Løb, som de vare
komne ud. Den 12te April Kl IO Form. observeredes 4 Dampkanonbaade og en Hjulbaad ligesom sidst i det østlige Løb,
staaende udefter. Da Fregatten satte Kurs ind imod dem, trak
de sig tilbage, og naar »Tordenskjold« stod ud, fulgte de efter,
dog ikke længere, end at de forblev paa Landgrunden, saa at
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Fregatten ikke kunde komme dem nærmere end imellem
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P'/.1 Mil. Kl. 3½ Eftm. stod Kanonbaadene ind og gik atter tilankers i Løbet. Atter den 14de April viste de preussiske Kanonbaade sig. Kl. 8 om Morgenen lettede de og stod udefter; Dampskibet ,Gejsen , som befandt sig paa Stationen til Fregattens
Assistance, gik imod dem og blev en kort Tid uden Virkning
og uden at besvare Ilden beskudt af Kanonbaadene, der ved
Dampskibets Nærmelse trak sig tilbage under Landet. Den
23de April viste nogle Kanonbaade sig igjen i Løbet, og den
24de April forsøgte Avisoen »Grille«, med Prinds Adalbert af
Preussen ombord, en Fægtning med Fregatten. »Grille« kom om
Formiddagen ud fra Løbene, eskorteret af en Del Kanonbaade,
men medens disse vedblivende holdt sig paa meget betydelig
Afstand, nærmede Avisoen sig Fregatten saa meget, at den
kunde bruge sine riflede Kanoner med nogen Virkning, uden
Fare for selv at blive ramt. Da Fregatten, der var bleven ramt
af et Skud i Rejsningen, stod ind imod Fjenden, forstørrede det
hurtigtløbende Skib snart Afstanden, vendte Kl. 2 Eftm. tilbage
til de øvrige Kanonbaade og stod sammen med disse igjen ind
i Løbet.
I de første Dage af Maj Maaned forstærkedes v. Dockums
Eskadre med Skrueskonnerten . »Diana« (Kapitainlieutenant
J. C. Tuxen). Skonnerten, der den 27de April havde hejst
Kommandoen, afgik efter en Prøvetur i Sundet til Eskadren i
Østersøens østlige Del, hvortil den ankom den 2den Maj. Efter
et kortvarigt Ophold ved Hovedstyrken, detacheredes »Diana«
den 7de Maj til Danziger-Stationen, til Afløsning af Dampskibet
,Gejser«, der blev kaldet til Kjøbenhavn. Dagen forinden, den
6te Maj, var Swinemiindestyrken for sidste Gang i Søen inden
Afslutningen af Vaabenstilstanden. »Sjælland « laa om Morgenen
under Kulfyldning, med Dampskibet »Nautilus« paa Siden, men
da man ved 11 Tiden fik fjendtlige Dampskibe i Sigte i Syd,
kastede »Sjælland« Kulskibet los og stod sammen med »Dannebrog, for fuld Damp sønderpaa. Eskadrechefen var gaaet ombord i , Dannebrog«, og Flaget vajede fra Korvetten under
Jagten ind imod Swinemiinde. Haabet om at naa Indløbet forinden de fjendtlige Skibe, og saaledes ved at spærre dem ude
fra Havnen tvinge dem til at modtage en Kamp, blev heller ikke
denne Gang til Virkelighed; »Grille«, der havde været længst
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ude imod de danske Skibe, naaede paa Grund af sin overlegne
Hurtighed uhindret Havneindløbet omtrent samtidigt med de
fjendtlige Korvetter, der havde rekognosceret østerpaa i Farvandet, og hele Styrken stod gjennem Løbet indefter, for at
komme i Sikkerhed for de danske Skibe, der atter stod tilsøs.
I de nærmest paafølgende Dage holdt Eskadren gaaende
udfor Jasmund, med >Freya« og »Fylla« som Forpostskibe om
Natten. Den I rte Maj om Morgenen kom Dampskibet »Nautilus«
fra Kjøbenhavn med Post og medbragte Efterretningen om Vaabenhvilens Indtræden, og Blokadens Ophør den næste Dag, hvorefter »Freya « detacheredes til Danziger-Bugten med Ordre til de
der stationerede Skibe. Den I 2te Maj om Morgenen Kl. 9 satte
Admiral v . Dockum Kursen ind imod Swinemi.inde med den
samlede Eskadre: »Sjælland«, »Dannebrog«, »Tordenskjold«,
»Thor« , »Gej ser« og »Fylla«. Denne sidste gik forrest, :1/ 1 Mil
forud for Eskadren, og med Parlamentærflag vajende. a/., Mil fra
Swinemi.inde Havn mødtes den Kl. :! med »Grille «, der modtog
Brevskaber til Konsulaterne om Blokadens Ophør. Eskadren
holdt derefter Kurs efter Kjøge Bugt og ankrede den næste Dag
½ Mil SSO for Dragør Fyrskib, for senere at afgaa til Sundet,
og paa Orlogsværftet i Kjøbenhavn at lade Skibene underkaste
det nødvendige Eftersyn, og mindre Forandringer og Reparationer
efter Afslutningen af den første Del af Kampagnen i Østersoen.

FJERDE AFSNIT.
Krigsbegivenhederne i Nordsøen fra Krigens Begyndelse og indtil Afslutningen af Vaabenhvilen den
12te Maj 1864.

I.

Den danske Nordsø-hskadres Danndse og Optræden indtil
Kampen ved Helgo/and den 9de Maj I864.

Skruefregatten »Niels Juel « var det eneste Skib, som Regjeringen ved Krigens Udbrud havde til sin Raadighed til Anvendelse udenfor vore egne Farvande og Østersøen. Fregatten havde
som tidligere omtalt været udrustet siden 16de December 1863,
under Orlogskapitain 0. H . Li.itkens Kommando; men Nytaarsaftens Dag fratraadte denne sin Chefspost og gik iland paa
Kjøbenhavns Rhed, for at overtage Ledelsen af Marineministeriet,
og hans Afløser, Orlogskapitain J. L. Gottlieb, modtog Dagen
efter Ordre til som Chef at gaa ombord i Skibet. Umiddelbart
forinden Fredsbruddet havde Fregatten været stationeret i
Skagerak, for at holde Øje med 3 mindre preussiske Krigsskibe,
som man dengang havde Formodning om muligvis kunde være i
Nordsøen. Kanonbaadene »Blitz«, »Basilisk« og Hjuldampskibet
"Adler«, der havde været paa Togt i Middelhavet, vare nu ved
Krigens Udbrud kaldte hjem og kunde saaledes ventes at ville
forsøge paa at naa en tydsk Havn.
Man havde Underretning om, at de den 28de December
f. A. havde forladt Malta, men hvor de for Øjeblikket vare
henne, vidstes ikke, og en telegrafisk Forespørgsel, der ad privat
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Vej sendtes til Dover for at erfare, om man paa den engelske
Sydkyst havde nogen Oplysning om de preussiske Orlogsmænd
havde vist sig i Kanalen, bragte blot følgende Svar:

Dover, den 3die Februar 1864 1 Kl. Kl. 4 135 Em.

»Har ingen Oplysning om dem.
»Maaned siden.«

En af dem var her for en

Dette Telegram kunde ikke andet end efterlade Usikkerhed
om, hvor de preussiske Krigsskibe kunde være, tilmed, da et
Rygte paa samme Tid fortalte, at de laa i en norsk Havn; men
allerede Dagen efter ved Middagstid havdes følgende Oplysninger
fra en privat Mand i London, hvis Meddelelser man med Sikkerhed kunde betragte som paalidelige:
»Blitz«, »Preussischer Adler« og »Basilisk « vare den 2rde
»Januar i Cadiz. Vi telegraferede øjeblikkelig til Cadiz, for at
»faa at vide, hvad der er bleven af dem. Vi telegrafere ogsaa
»til Lissabon og Gibraltar. Vi erfare, at ingen af dem endnu
»har vist sig i Kanalen.«

Og Dagen efter suppleredes disse Meddelelser med følgende
yderligere Oplysninger fra samme Kilde :
London, den 5te Februar 1864. Kl.

1 1 52.

Em.

Til Marineministeren, Kjøbenhavn.
»Bekjendte i Lissabon telegrafere til os: Man forsikrer, at
»de 3 Krigsskibe blive liggende i Havnen, hvor de ere. Vi
»telegrafere idag til Gibraltar, for at faa at vide, om nogen
»østerrigsk Orlogsmand skulde have passeret Strædet. «

Som Følge af disse Telegrammer fik Fregatten »Niels Juel «
telegrafisk Ordre til at forlade den norske Kyst og forlægge
Stationen til Farvandet imellem Helgoland og Borkum, og
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-denne Befaling ændredes kort efter derhen, at Fregatten skulde
.afgaa til Kanalen og udstrække sin Krydseplads indtil Højden af
Falmouth, med den dobbelte Opgave at passe paa de preussiske
Orlogsmænd og opbringe tydske Handelsskibe. I Kanalen vakte
den danske Orlogsmands Nærværelse megen Bestyrtelse. Hamburgske Assurandører havde lejet et Dampskib, der krydsede i
Kanalen og advarede tydske Skibe, og ligeledes var der af forskjellige Assuranceselskaber udsat en Belønning af 3 f for hver
engelsk Lods, der advarede et tydsk Skib.
»Niels Juel«s Krydstogt her i Kanalen og senere atter i Farvandet imellem Helgoland og Borkum paa den strængeste Aarstid, var en haard Tid for alle ombord. Den 16de Marts om
Morgenen kom Fregatten ind til Christianssand i Norge. Den
havde lige udholdt en haard Storm paa Hamburger-Bugten, hvor
3 Mand vare gaaet overbord fra Foremerseraa og druknede
Natten mellem den I Ite-12te Marts, under Forsøget paa at be!>laa Stumpen af Sejlet, og da Skibet tillige havde lidt en Del
mindre Havarier, der ifølge Chefens telegrafiske Melding satte det
ud af Stand til for Øjeblikket at holde Søen, blev Fregatten
kaldt til Kjøbenhavn, for at gaa i Dok og underkastes et Efter.syn paa Værftet, før den atter gik tilsøs.
Allerede forinden sin Hjemkaldelse var »Niels Juel« udset til
at være Kommandoskib i den Eskadre, som Ministeriet nu forberedte sig paa at sende til Nordsøen, for at opbringe tydske
Koffardiskibe i dette Farvand og Kanalen, men dog navnlig
fordi man vidste, at Østerrig nu ogsaa tænkte paa at optræde
som krigsførende Magt paa Søen og udrustede en Flaade -Af-deling, hvis Maal foreløbigt var Nordsøen. Den danske Eskadre,
.som var bestemt til at optræde i Nordsøen under Orlogskapitain
E. Suensons Kommando, skulde foruden Fregatten ,Niels Juel«
bestaa af Korvetterne »Hejmdal« og »Dagmar«, og Orlogskapitainen havde allerede den 29de Februar modtaget Underretning om, at Marineministeriet havde udset ham til denne Post.
Af de Eskadren tiltænkte Skibe var Korvetten »Dagmar« (Kapitainlieutenant G. F. W. Wrisberg) omtrent samtidigt med ,Niels Juel«s
Ankomst til Kjøbenhavn bleven afsendt til Nordsøen, for at
erstatte dette Skibs Bortgang, og Korvetten ,Hejmdal« var underlagt Eskadrechefen i Østersøens østlige Del. Der var saaledes i
13

194

Nordsø-Eskadren dannes,

Øjeblikket kun et af de tre Skibe disponibelt til at anvendes i
Nordsøen, men som Forholdene vare, ansaa Ministeriet det heller
ikke endnu for nødvendigt, at Eskadren viste sig samlet, da det
fremgik af forskjellige Telegrammer og Meddelelser, at Østerrigernes Avantgarde ikke for det første kunde ventes at ville
give Møde i Nordsøen .
Med Hensyn til Efterretningen om de fjendtlige Skibes Bevægelser, da var dette et Spørgsmaal af stor Betydning. Ministeriet havde derfor strax ved Krigens Begyndelse sat sig i
direkte Forbindelse med Gesandtskaberne i London, Paris og
Madrid, samt med Chefen for et bekjendt Handelshus i London
og saaledes etableret et selvstændigt Efterretningssystem , der
viste sig at være til stor Nytte under denne Periode af Krigen;
thi hver Gang, de fjendtlige Skibe paa deres Vej nordpaa anløb
eller forlod en Havn, havde Ministeriet i Kjøbenhavn som Regel
strax telegrafisk Underretning derom og kunde som Følge deraf
med langt større Sikkerhed træffe de nødvendige Forholdsregler.
Fra London kom der den 3die Marts om Eftermiddagen
Melding fra Gesandtskabet om, at de 3 preussiske Kanonbaade
laa i Brest og afventede Østerrigernes Ankomst for at fortsætte
Rejsen, og man havde derfor Grund til at antage, at deres Ophold der ikke vilde blive saa ganske kort, da der endnu ingen
Efterretning havdes om, at de første østerrigske Skibe skulde
have forladt Middelhavet. Det viste sig imidlertid faa Dage
senere, at denne Bestemmelse atter maatte være bleven opgivet;
thi under 7de Marts blev skrevet fra London: »Ved Nærværende
»undlade vi ikke at meddele Deres Excellence, at vi i Lørdags
»Eftermiddag modtog et Telegram fra vor Korrespondent i Brest,
»hvori han meddeler, at de 3 preussiske Krigsskibe samme Dag
»havde forladt Brest, men at deres Bestemmelse var ham ube»kjendt, hvilken Meddelelse vi øjeblikkelig kommunicerede til
»Hr. Kammerherre Bille. !morges modtage vi pr. Telegraf Under»retning fra Cherbourg, at bemeldte Krigsskibe vare ankomne der»til igaar fra Brest, hvorom vi ligeledes uden Ophold sende
» Meddelelse til det herværende kongelige Gesandtskab. c
Det var ikke nogen ubetydelig Styrke, som Østerrig agtede
at afsende til Nordsøen. Skruelinjeskibet , Kaiser « , Pandserfregatterne »Don Juan d'Austria« og »Kaiser Max «, samt Skrue-
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fregatten »Radetzky« og nogle mindre Skibe fik Ordre til at
ekvipere, og foruden disse vare Skruefregatten »Schwarzenberg«
og Kanonbaaden »Seehund«, der under Linjeskibskapitain Tegetthoffs Kommando vare paa Togt i den østlige Del af Middelhavet, bestemte til at deltage i Expeditionen. Den samlede
Styrke skulde kommanderes af Kontreadmiral, Friherre von
Wi.illerstorf-Urbair, men da Pandserfregatternes Klargjøring formentlig ikke vilde kunne blive tilendebragt i den nærmeste
Fremtid, og det jo var ønskeligt, at det østerrigske Flag snarest
kunde vise sig paa Krigsskuepladsen, blev Tegetthoff med Skibene
»Schwarzenberg« og »Seehund« kaldet til Gibraltar og modtog
Ordre til her at afvente Fregatten »Radetzky«, der nu hurtigst
mulig blev klargjort i Pola, og til derefter med Teten af den
østerrigske Flaade-Afdeling at afgaa til Nordsøen, for at beskytte
de tydske Handelsskibe og fordrive de danske Krydsere, der
gjorde Farvandet usikkert. Den r 5de Marts fik man Sikkerhed
for, at T egetthoff den foregaaende Dag om bord i Fregatten
, Schwarzenberg« var løbet ind til Gibraltar, men at han Natten
til den r6de Marts var lettet igjen, staaet Strædet ud, ledsaget
af Kanonbaaden »Seehund« og den 17de ankommet til Lissabon_
Disse Oplysninger vare komne til Marineministeriets Kundskab i
Dagene fra den 15de-r8de Marts gjennem nedenstaaende Telegrammer fra de danske Gesandtskaber i London og Madrid:

London den 15de Marts 1864 Kl. 1,20 Eftm.
>Den østerrigske Fregat ,Schwarzenberg• ankommen til Gibraltar den 14de;
• 2 andre Skibe ventes.•
Bille.

Madrid den 15de Marts 1864 Kl. 1113 Eftm.
•En østerrigsk Fregat er igaar ankommen til Gibraltar; en anden Fregat og
>en Kanonbaad ventes. Deres Bestemmelse antages at være Kanalen.•
Falbe.

Madrid den:17de Marts 1864 Kl. 10,25 Form.
•En Fregat og en Kanonband afgik Natten mellem den 15de og 16de vester• paa, den anden Fregat endnu ikke kommen til Gibraltar. Jeg har gjort Med13*
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,delelse herom til London; Konsulen i Lissabon venter en østerrigsk Korvet der,
•jeg troer ,Seehund<.
Falbe.

London den 17de Marts 1864 Kl. 12,20 Eftm.
,Schwarzenberg< og Kanonbaaden have forladt Gibraltar nordpaa.•
Bille.

London den 18de Murts 1864 Kl. 4,30 Eftm.
,De to Østerrigere ere igaar ankomne til Lissabon.•
Bi Ile.

Da et Telegram af 29de Marts meldte fra London, at den
anden østerrigske Fregat efter at have forladt Pola var ankommen
til Gibraltar, og altsaa saaledes den hele 1ste Deling af den
ventede fjendtlige Flaadestyrke var paa Vejen til Nordsøen,
ansaa Marineministeren Øjeblikket for kommet, til at lade den
danske Nordsø-Eskadre træde i Virksomhed, og som Følge
heraf udgik der samme Dag Ordre til Orlogskapitain Suenson,
om at hejse sin Kommando-Stander ombord i Fregatten , Niels
Juel«, saasnart den efter endt Eftersyn var udlagt paa Rheden,
og samtidigt kaldtes Korvetten »Hejmdalc ufortøvet til Kjøbenhavn, for at underlægge sig Orlogskapitainens Kommando.
Allerede Dagen efter Ordrens Udfærdigelse hejste Eskadrechefen sin Stander ombord i »Niels Juel «, der den 29de var udlagt, efter at dens Reparation paa Værftet var tilendebragt, og
da Korvetten »Hejmdal « ved sin Ankomst til Kjøbenhavns
Rhed den 1ste April om Formiddagen meldte sig til Standeren,
var Nordsø-Eskadren dermed dannet og ventede nu kun paa at
faa tilendebragt de sidste Kompletteringer og Klargjøringer ved
Skibene, for at kunne melde sig sejlklar og stikke i Søen. Ved
Etableringen af den tredje Eskadre, Nordsø-Eskadren, var allerede
et betydeligt Antal af Marinens Skibe under Kommando, uden
dog at hele Flaadens Materiel dermed endnu var stillet paa
Benene. Efterfølgende Oversigt giver Listen paa samtlige under
Krigen udkommanderede Skibe, ledsaget af Oplysninger angaaende Pandsring, Maskinkraft, Bevæbning o. s. v.
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Orlogskapitain Suenson, der altsaa foreløbig kun havde 2
Skibe samlede under Standeren, modtog den Iste April paa
Kjøbenhavns Rhed gjennem nedenstaaende Sejlordre Ministeriets
Redegjørelse for Øjemedet med Eskadrens Afsendelse til Nordsøen.
Marineministeriet, den 1ste April 1864.

»Hr. Orlogskapitainen meddeles, at Korvetten »Hejmdal«,
»Kapitainlieutenant S. Lund, er beordret til at underlægge sig
»Deres Kommando. Naar Fregatten »Niels Juel « og Korvetten
»Hejmdal« have kompletteret deres Mandskab, Kul, Proviant
»o. s. v., samt forøvrigt ere klare til at gaa tilsøs, vil Hr. Orlogs»kapitainen behage at afgaa til Nordsøen, for der at forene Dem
»med Korvetten »Dagmar«, Kapitainlieutenant Wrisberg, der har
»Ordre at underlægge sig Deres Kommando og fra den 6te April
»at afvente Dem mellem Borkum og Helgoland, isigte af sidst»nævnte Ø. Paa Sejladsen til Helgoland kommuniceres med
»Christianssand, da Korvetten »Dagmar« under visse Eventualiteter
, har Ordre til at anløbe denne Havn.
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»Formaalet for den Hr. Orlogskapitainen underlagte Eskadres
»Virksomhed vil indtil videre være at beskytte den danske Handel

, i Nordsøen og Kanalen, at cpbringe Skibe under hvilket som
»helst tydsk Flag, samt saavidt mulig at hindre, at fjendtlige»Krigsskibe passere Kanalen og Nordsøen til vore Farvande.
»Efter Ministeriets Formening vil disse forskjellige Øjemed
»bedst naaes, ved at vælge en Krydseplads mellem Elbmundingen
»og Isle of Wight, men man maa forøvrigt overlade Hr. Orlogs»kapitainen selv at bestemme, med passende Hensyn til Vejr»forholdene og muligen indløbende Efterretninger, hvor De paa
»nævnte Strækning maatte anse det passende at tage Station i
»længere T id. Ifølge paalidelige Efterretninger befinder den
»østerrigske Fregat , Schwarzenberg« samt Kanonbaaden , See»hund « sig i Lissabon, Fregatten »Radetzky« og en Kanonbaad
»ved Gibraltar.
»De to preussiske Kanonbaade samt Avisodampskibet »Adler«
»ligge endnu igaar ved Helder.
, Ministeriet har truffet Foranstaltning til, at et Skib under
»engelsk Flag, ladet med Kul til Eskadrens Forsyning, vil blive
»stationeret paa List Rhed og vil forhaabentlig allerede være der,
»forinden Hr. Orlogskapitainen ankommer til Nordsøen. For at
»vore Skibe med Sikkerhed kunne anduve Listerdyb, har Mini»steriet givet fornøden Ordre til, at der fra Fyrtaarnet paa Røde
, Klif, naar vore Orlogsmænd komme isigte, vil blive hejst et
»mørkt Flag, paa de lige Dage over og paa de ulige Dage under
»det danske Flag, som Tegn paa, at Øen er besat af de Danske.
, Som andre Anløbssteder for Kulforsyning anbefales i Kanalen
»Portland og Portsmouth, i Hoofden Texel, og i Nordsøen Sunder»land og Leith. Fra nævnte Steder, som ogsaa fra Helgoland, vil
»Hr. Orlogskapitainen, ved pr. Telegraf at stille Dem i Rapport
»til den danske Gesandt i London, kunne erholde al Underretning
»afVigtighed, navnlig med Hensyn til fjendtlige Krigsskibe, lige»ledes vil De, ved at dirigere Deres Depecher til Gesandten,
»kunne korrespondere direkte med Ministeriet ved Hjælp af det
»medgivne Chiffer-System.
, Det anbefales Hr. Orlogskapitainen ved første givne Lejlig»hed at indvie vort Gesandtskab i London i nævnte System, hvorw ed vil opnaas større Sikkerhed for Korrespondancens Hemmelig»holdelse. I Henhold til tidligere Meddelelse, har Ministeriet be-
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»ordret Kadetterne Tramp og Tuxen at melde sig til Tjeneste
, ombord i Fregatten »Niels Juel.«
»Reservelieutenant Bentzen er beordret til midlertidig Tjeneste
»ombord i Korvetten »Hejmdal« som overkomplet Officer, for at
»kunne benyttes som eventuel Prisemester.
»Ministeriet skal have Hr. Orlogskapitainen anmodet om at
• foranstalte de 5 Mand, som ere hjemsendte med den af Kor»vetten »Dagmar« gjorte Prise »Tekla« og som ere beordrede
»ombord i Logisskibet, overførte og afleverede til Korvetten. «
0. Liitken.
Schønheyder.

Ham burger-Skonnerten »Tekla Schmidt•, der den 18de Marts
blev opbragt i Nordsøen udfor Texel, var den første tydske
Prise, som Korvetten »Dagmar« under sit 3 Ugers selvstændige
Kryds gjorde. Opbringelsen af fjendtlige Handelsskibe var
Hovedøjemedet med Korvettens Virksomhed; dens Tilstedeværelse i Nordsøen kunde nu, saalænge Eskadren ikke var samlet,
i militær Henseende kun betragtes som en fremskudt Observationspost, tilmed, da den som Kampskib var betydelig svagere og
raadede over langt mindre Artilleri, end dens Formand, Fregatten
»Niels Juel «. Ministeriet havde ogsaa derfor i sin Sejlordre, ved
hvilken Korvetten fik Befaling til først at vise sig ved El~ens
og Weserens Mundinger og derefter at afgaa gjennem Kanalen
til Højden af Lizard, præciseret dens Opgave saaledes:
»Da Hovedhensigten med Expeditionenc - skriver Ministeriet
under 8de Marts I 864 - »er at opbringe fjendtlige Skibe, skal
»Ministeriet, for at fremme dette Formaal, have Hr. Kapitain»lieutenanten paalagt, at holde denne Ordre samt Korvettens Be»stemmelsessted fuldkommen hemmelig og dernæst, saalænge De
»befinder Dem i Kanalen, ved alle anvendelige Midler søge at for»hindre, at en dansk Orlogsmands Ophold der bliver bekjendt.
»Neutralt Gebet respekteres, og Opbringelse gjøres ikke
rnærmere end I Mil af Land.
»Samtidigt med at meddele, at den paa Hjemrejsen fra Middel•havet værende preussiske Eskadre, bestaaende af to Kanonbaade
»og et Hjuldampskib, ifølge seneste Efterretninger ere indløbne til
»Cherbourg, skal Ministeriet anbefale Hr. Kapitainlieutenanten be-
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»hørig Forsigtighed, saafremt en overlegen Styrke af østerrigske
»Skibe skulde vise sig i Kanalen.« . . .
Det var i Ordren til Slutning meddelt Chefen, at han skulde
afslutte sit Ophold i Kanalen saa betids, at han den Iste April
kunde være i Farvandet imellem Elben og Helgoland og der afvente Chefen for Nordsø-Eskadrens Ankomst. Nordsø-Eskadren
afgik den 4de April om Formiddagen fra Kjøbenhavns Rhed
nordpaa, men gik i Løbet af Eftermiddagen tilankers igjen søn•
den for Helsingør, paa Grund af daarligt Vejr.
Den følgende Dag blæste det en halv Storm af NO med
stærke Sne- og Regnbyger, saa at Eskadrechefen bestemte sig
til at blive liggende paa sin Ankerplads, indtil Vejret bedagede
sig, og først den 6te April tidligt paa Morgenen stod »Niels Juelc
Kronborg ud, fulgt af »Hejmdal«, paa Vejen til Christianssand.
Omtrent samtidigt med, eller rettere sagt nogle Timer forinden Marineministeren gjennem Eskadrechefens Telegram havde
faaet at vide, at Eskadren den 8de April i Mørkningen var gaaet
til Ankers ved Christianssand, fik man paa en ganske ejendommelig
Maade Underretning om, at Skibene i alle Tilfælde snart maatte
være der, idet nemlig et Telegram fra den danske Vice-Konsul i
Aren dal meldte under 8de April: »Idag saas 2 Dampskibe, et
»fuldrigget, en Bark, uden Flag; antages for Østerrigere. «
I Marineministeriet var man imidlertid snart paa det Rene
med, at de formentlige Østerrigere nok ved nærmere Eftersyn
vilde vise sig at være »Niels Juelq; og »Hejmdal«, og denne Formodning bekræftede sig ogsaa. Sent paa Aftenen indløb Ankomsttelegrammet fra Orlogskapitain Suenson, og næste Dag telegraferedes der fra Vice-Konsulen: »Krigsskibene siges nu at være
»Niels Juel « og en dansk Korvet.« Under Opholdet her afsendtes
følgende Rapport til Marineministeriet:
Underdanigst Rapport.
»Efter at Eskadren den 6te April var staaet Kronborg ud,
»tiltog Kuling og Sø af Nord lidt efter lidt saaledes, at jeg tværs
»for Laholms Bugten holdt over under Sydsiden af Anholt og
»ankrede Kl. 5 Eftm. Natten var meget blæsende, med svære
»Byger af Sne. Kl. 4 Form. den 7de var Kulingen i Aftagende,
»og Vinden lidt østligere. Jeg lettede og stod under Damp til
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»Moruptånge. Det løjede meget af, og Eskadren holdt Katte»gattet ud, dels under Damp dels under Sejl alene. Kl. 9 Eftm.
»passerede Skagen med Stille, Fregatten løb her indtil 9½ Mils
»Fart. Kl. 2 Form. den 8de vestlig Brise, hej ste Skruen, satte
»Sejl og krydsede paa. Det friskede op mod Middag, og »Hejm»dal« kunde med Vanskelighed følge Fregatten, uagtet den gik
»for smaa Sejl. Da begge Skibe havde forbrugt en Del Kul,
»hvilke jeg ikke er sikker paa at finde ved List, satte jeg Damp
»op Kl. 1½ Eftm. for at naa Christianssand inden Natten og
»ankrede den 8de Kl. 7 Eftm. Den danske Konsul bragte mig 2
»Telegrammer fra Ministeriet, ankomne hertil den 6te og 7de.
»Jeg har i Formiddag fyldt Vand og kompletteret Kulbeholdningen
»i begge Skibene.
»Marineministerens Telegram af Dags Dato modtaget. Ordre
»til Korvetten »Dagmar« er efterladt hos den danske Konsul for
»det Tilfælde, at den senere skulde ankomme hertil. Nu Kl 5
«Eftm . er jeg klar og gaar herfra. Alt vel i Eskadren.«
Fregatten ,Niels Juel• i Christianssands Havn, den 9de April 1864.

Underdanigst
E . Suenson .
N ordsø-Eskadren forlod altsaa Christianssand igjen uden at
have truffet Korvetten »Dagmar«, der, efter hvad tidligere er
meddelt, under visse Eventualiteter kunde ventes at ligge der,
idet nemlig Ministeriet gjennem nedenstaaende Telegram af 28de
Marts havde anvist Christianssand som det Retrætepunkt, hvortil
Korvetten skulde søge hen, hvis Østerrigerne kom for nær *).
Kapitain VVrisberg, Korvetten »Dagmar«.
»Spørg Minister Bille i London, om østerrigske Orlogsmænd
»have passeret Kanalen. Hvis han svarer bekræftende, saa søg
»ind til Christianssand, hvis ikke, gaa til Texel ifølge Deres Sejl»ordre.«
Liltken .
., J Dette T elegram a fse ndtes til Harwich paa den engelske Kyst, h,·or Kor•

vetten samme D ag/ var løbet ind, foranlediget ved et Rygte om, at de
østerrigske Fregatter allerede vare i Farvandet.
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V ed Afrejsen fra Christianssand den 9de April om Eftermiddagen var Vejret smukt og roligt; Eskadren blev under
Damp Natten over, og næste Morgen, da der kom let Brise af
NV, sattes der Sejl, og Skruen blev hejst. Den 11te om Morgenen
paa Dagvagten blev Dampen atter sat op, og med Lodsflag til
stod Skibene ind mod Listerdyb, da Eskadrechefen gjerne vilde
have Sikkerhed for, om det engelske Kulskib, hvorfra Eskadren
skulde komplettere sin Kulbeholdning, var paa sin Plads eller ej .
Da Lodsen imidlertid bragte den Underretning, at det ventede
Skib endnu ikke var kommet, sattes Kursen efter Helgoland for
at træffe »Dagmar«.
Dagen efter, den I 2te April Kl. 8 om Morgenen, meldte
Kapitainlieutenant Wrisberg sig til den Kommanderende ombord
i »Niels Juel«, og Nordsø-Eskadren var saaledes nu samlet i Nordsøen, hvor den skulde virke.
Den Opgave, der ifølge den tidligere meddelte Sejlordre af
Marineministeriet var lagt i Eskadrechefens Hænder, var af en
dobbelt Natur og delte sig i 2 forskjellige Opgaver.
Den første, Opbringelsen af tydske Handelsskibe, var i
Øjeblikket den, som gav Skibene mest at varetage. Eskadren
var her udfor Hamburg i et af Handelsskibe stærkt benyttet
Farvand, og ikke faa tydske Skibe, der for Hjemgaaende søgte
ind fra Nordsøen til Cuxhafen eller Weserens og Jahdes Mundinger og enten vare uvidende om den danske Eskadres
Nærværelse i Nordsøen, eller haabede paa at slippe ubemærkede
forbi de fjendtlige Krydsere, blcve tagne og sendte til Kjøbenhavn. Disse Priser bleve imidlertid efterhaanden sjeldne; som
oftest havde man den Skuffelse, naar et Skib blev anholdt af
Eskadren og Papirerne undersøgte, at finde, at Fartøjet kort i
Forvejen var bleven solgt til et russisk Rhederi og saalecles
ikke kunde opbringes, da det ikke længere var tydsk Ejendom.
Denne pro forma Overdragelse af tydsk Ejendom til russiske
Undersaatter, ofte til fingerede Personer og Handelshuse, som
ikke existerede, og med det Forbehold, at Salget kun skulde
være gyldigt i 2 Aar, var en Trafik, der i ikke ubetydelig Grad
forringede Prise-Antallet. Det var navnlig i Bremen, hvor det
russiske Konsulat udfoldede en Del Virksomhed i denne Retning,
at disse pro forrna Salg fandt Sted.
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For saa meget som muligt at modarbejde Virkningen af
denne tvivlsomme Salgsmethode, tog Marineministeriet den Bestemmelse, at Salg af Skibe til russiske Undersaatter overhovedet
kun maatte anses for gyldigt, naar Overdragelsen havde fundet
Sted førend den rste Februar for preussiske og østerrigske Skibe,
og førend den rste Marts for andre tydske Skibes Vedkommende,
medens Salg eller Overdragelse paa kortere eller længere Tid i
ethvert Tilfælde blev erklæret for ugyldigt.
Løsningen af den Del af Eskadrens Opgave, som gik ud
paa at gjøre Priser, naaedes lettest, naar den Kommanderende
strakte sin Krydseplads fra Hamburgerbugten, langs den hollandske
Kyst til Hoofden, med Skibene stadig i Aktivitet og spredte
over Farvandet, hvorimod den anden - rent militære Side af
Opgaven - maatte anvise ham en anden Fremgangsmaade. Det
gjaldt her om ikke at sprede sin Styrke, men at have Skibene
samlede nu, da man hver Dag kunde vente at faa Efterretning
om at Østerrigerne vare Kanalen inde, og hvad Krydsepladsens
Beliggenhed angaar, da maatte det Sted ha,ve Forrangen, hvor
den telegrafiske Forbindelse med Omverdenen var lettest og
sikrest, samtidig med at en Retræte derfra var mulig, hvis
Overmagten eller Vaabenuheld skulde gjøre det nødvendigt for
den danske Eskadre at trække sig tilbage.
Hensynet til de to forskjelligartede Opgavers Løsning_gjorde,
at Hamburger-Bugten, Farvandet omkring den engelske Ø Helgoland, maatte anses for bedst egnet i begge Henseender; Eskadren spærrede her Opgangen til en af Tydsklands største og
rigeste Handelsaarer, og over Helgoland var Eskadrechefen i
telegrafisk Forbindelse saavel med Hamburg som med London,
en Omstændighed, der ved Afsendelsen af Depecher, og ved
Modtagelsen af Ordrer og Underretning om de fjendtlige Skibes
Stilling og Bevægelser var en Sag af megen Betydning.
Marineministeriet havde sørget for, at Krydsepladsen ved
Helgoland kunde byde den danske Eskadre saa meget som
muligt i Retning af Hjælpekilder af forskjellig Art, og at navnlig
den Kommanderende saa vidt muligt kunde holdes underrettet
om enhver af den fjendtlige Eskadres Bevægelser.
Foruden de Efterretninger, Ministeriet selv saa sig istand til
at bringe gjennem sine Forbindelser i Udlandet, havde man
sørget for at sætte Eskadrechefen i direkte Forbindelse med den
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danske Gesandt i London, Kammerherre Torben Bille, idet
nemlig Ministeriet, samtidigt med Kommandoens Hejsning i
Nordsø-Eskadren, ved en Skrivelse af 3ote Marts henvendte sig
saaledes om dette Spørgsmaal til det danske Gesandtskab:
, Det vil naturligvis være af yderste Vigtighed, især at holde
»Eskadrechefenunderrettet om de fjendtlige Krigsskibes Bevægelser,
, og forøvrigt holde Kommunikation aaben med ham.
, Paa Grund af de dermed forbundne Vanskeligheder, har
»Ministeriet troet at burde henvise Orlogskapitain Suenson til at
»indhente sine Oplysninger og gjøre sine Indberetninger gjennem
» det kgl. Gesandtskab i London, og Ministeriet tillader sig som
»Følge heraf tjenstligst at anmode Ds. Højvelbaarenhed om at
»ville foranstalte det Fornødne, for at Orlogskapitainens Ind• beretninger til Ministeriet besørges hertil, og paa den anden
• Side at meddele ham alle fornødne Oplysninger, naar han eller
»en af de ham underlagte Skibschefer melder sin Ankomst til en
»eller anden Havn.
- »For at sikre sig Hemmeligholdelsen af Meddelelserne mellem
»Ministeriet og Eskadren, der væsentligst ville ske ad telegrafisk
»Vej, er et Chiffersprog aftalt, hvori Telegrammer ville blive af»fattede. Orlogskapitain E. Suenson vil, saasnart Lejlighed dertil
»tilbyder sig, sende sin Adjutant op til London, for at gjøre
»Gesandtskabet bekjendt med Chiffersystemet; men indtil dette
, sker, udbeder Ministeriet sig, at Ds. Højvelbaarenhed vil foran»ledige, at de chiffrede Telegrammer afsendes saa nøjagtigt, som
»de modtages. «
Virksomheden af denne Foranstaltning blev yderligere forøget derved, at Marineministeriet under 7de April gjennem
Udenrigsministeriet fik udvirket, at de danske Gesandtskaber i
Paris og Madrid pr. Telegraf bleve beordrede til at iagttage, at
enhver Meddelelse om østerrigske Krigsskibe sendtes i Duplikat
til Legationen i London.
Det derværende danske Gesandtskab blev saaledes det
Centralpunkt, hvortil alle Efterretninger skulde søge ind, og for
Eskadrechefen indeholdt denne Ordning den Behagelighed og
Betryggelse, som laa i kun at have en eneste og tillige sikker
Efterretningskilde at ty til.
Hvad den vigtigste af Eskadrens Forsyninger - Kulfor-
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syningen - angaar, da var der sørget for, at denne vilde kunne
foregaa i Krydsepladsens umiddelbare Nærhed.
Et engelsk Kulskib »Mary« var blevet fragtet i Newcastle
og udlagt i Listerdyb, som Kuldepot for Eskadren, og endvidere
havde Ministeriet i Skrivelse af 3ote Marts underrettet Chefen
for Flotillen ved Vesterhavsøerne, Kapitainlieutenant 0 . C. Hammer,
om Eskadrens Ankomst til Farvandet, ligesom han allerede paa
et tidligere Tidspunkt, ved Overtagelsen af Posten som Chef
for den paa Fanø oplagte Division af 8 Kanonjoller, havde
modtaget en foreløbig Instruktion om dette Punkt. »Desuden vil
De « - skriver Ministeriet under 7de Februar til Kapitainlieutenant
Hammer - ,naar en Blokade-Eskadre kommer til Nordsøen,
, have paa bedste Maade at assistere den, og vil denne Assistance
, efter Ministeriets Skjøn fornemlig komme til at bestaa i at drage
, Omsorg for Eskadrens Forsyning med Kul og Proviant, samt
»muligen for Kommunikation.« Som Følge af denne Ordre opsøgte
Kapitainlieutenant Hammer Eskadren, ombord i sin lille Damper
»Limfjorden« og traf den under Helgoland, hvor han gik ombord i Fregatten ,Niels Juel«, for at melde sig hos den Kommanderende og gjøre de fornødne Aftaler med ham.
Da List's Rhed var tilgængelig for Korvetterne, blev det
bestemt, at disse skulde gaa herind for at tage Kul, medens det
større Skib Fregatten første Gang skulde fylde sine Kul fra
Lægtefartøjer udfor Listerdyb og senere gaa ind til Vyk. Samtidigt blev det som Sikkerhedsforanstaltning aftalt ligeoverfor en
eventuel Retræte, hvor Forholdene mulig kunde føre det med
sig, at Eskadren skulde blive afskaaret fra at søge Nord i til
Skagerak og Kattegat, at Smaldybet for dette Tilfældes Skyld
fuldstændigt skulde forsynes med Sømærker, saaledes at Skibene
med Sikkerhed her kunde trække sig tilbage. Fyrskibet skulde
udlægges i aaben Sø udfor Mundingen, og endelig bleve 3 af de
med Vestkystens grundede Farvande bedst kjendte Mænd, nemlig Kysttoldassistenterne Tækker, Matzen og Grumsen, afgivne
henholdsvis til »Niels Juel,« »Hejmdal« og »Dagmar«, for at
lodse vore Skibe ind og ud.
Den første Uges Tid hengik her paa Hamburger-Bugten
roligt, uden at nogen Begivenhed indtraf. Eskadren laa paa sin
Station med bakkede Fyr, saa at Skibene, naar det var nødvendigt,
kunde komme under Damp med temmelig kort Varsel; naar
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Vejret tillod det, blev Tiden anvendt til Kanon- og Gevær exercits, Evolutioner o. s. v.
Af Eskadrechefens Ordrebog ses, at for det Tilfælde, at
man skulde komme til at træffe Fjenden, havde Orlogskapitain
Suenson bestemt sig til at møde ham i Kjølvandslinje, »Niels
Juel« forrest, derefter »Hejmdal« og agterst »Dagmar«, idet nemlig
Eskadre-Ordre Nr. 4 siger: »Slagordenen bestemmes efter Chefernes
»Anciennitet. Den Kommanderende fører. « I nedenstaaende 2
Eskadre - Ordrer gaves endvidere Bestemmelser for, hvorledes
Eskadren skulde navigere paa sin Krydseplads under almindelige
Omstændigheder, saavel om Dagen som om Natten.
Ordre Nr. 7.
»Det sættes som fast Sejlordre for Eskadrens Skibe om Natten, at de under
"Damp ingensinde gaa i Kjølvandslinje, med mindre Ordre dertil udtrykkelig er
»givet.
»Den almindelige Sejlordre under Damp om Natten bliver saaledes:
, Niels J uel <
, Hejmdal<
,Dagmar<.
•Den Kommanderende fører, og Korvetterne skulle holde sig i en tilbagegaaende
"Vinkel af 45 Gr, og 2 Kabellængders Afstand, ,Dagmar• om Styrbord, og
,Hejmdalc om Bagbord.•
Skruefregatten ,Niels Juelc, den 4de April 1864,
E. Suenson,
Ordre Nr. 8.
•Den i foregaaende Ordre Nr. 7 bestemte Sejlordre under Damp om Natten
»bliver fremtidigen gjældende som fast Sejlordre, saavel under Damp som under
»Sejl, saavel Nat som Dag.,
Skruefregatten ,Niels Juel c den 12te April 1864.
E. 0.
Gottlieb.

Under Sejlads om Natten var der Ordre for, »at al inden»bords Lys skal blændes for ej at ses udefra, « og i samme Eskadreordre var der endvidere givet følgende Forholdsregler, naar
Eskadrens Skibe efter Adskillelse mødes igjen om Natten: »Naar
»Eskadrens Skibe efter Adskillelse mødes om Natten, hejses det
»befalede Natkjendings-Signal. Det Skib af Eskadren, som be»svarer dette, skal til yderligere Sikkerhed vise et rødt Blus, som
»da besvares med blaat, eller et blaat, som besvares med rødt,
»eller et hvidt, som besvares med samme Farve.
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Endelig kan her nævnes, at Eskadrechefen af Hensyn til
Økonomien med Forbruget af Kul strax i sin første Eskadreordre henviste til et under 25de Februar herom fra Marineministeriet udfærdiget Cirkulære, hvorved det paalagdes Skibscheferne at paase, at Asken benyttedes ved at brændes om igjen,
saa ofte som muligt.
Om de østerrigske Fregatter savnede man i den sidste Tid
Efterretninger, saavel i Marineministeriet i Kjøbenhavn, som ombord i Eskadren. Man vidste, at de den 5te April havde forladt Lissabon, i Følge med Kanonbaaden •Seehundc, men siden
den Tid var der intet hørt til dem.
For at Eskadrechefen imidlertid ved sin Ankomst til Helgoland, eller hvor han ellers maatte søge ind paa engelsk Territorium, ikke skulde staa uden Meddelelse hjemmefra, havde
Marineministeriet under 11te April telegraferet saaledes til Gesandtskabet i London :
Mr. Bille.
»Behag at sende en Kopi af medfølgende Depeche til Helgo»land, og behold en selv for det Tilfælde, at Kapitain Suenson
»skulde sætte sig i Forbindelse med Dem fra en anden Havn:
»Kapitain Suenson, »Niels Juel« (Chiffer Telegram). Om de
»østerrigske Skibe haves ingen Efterretninger siden de forlod
»Lissabon den 5te.«
Li.itken.
Schønheyder.

Faa Dage efter bragte dog nedenstaaende Telegram den
savnede Efterretning:
Paris, den 14de April Kl. 7 1 12 •
»To

østerrigske Dampfregatter ere idag ankomne til Brest. «
Moltke.

Og to Dage senere fik man endvidere Oplysning fra Gesandtskabet i London om Kanonbaaden »Seehund«.
14
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London, den 16de April 1864 Kl. 4.

~ fra

>Kanonbaaden »Seehund« er den
F errol. «

I

5de ankommen til Brest
Bille.

Disse Efterretninger om de fjendtlige Skibe bleve den r6de
April pr. Telegraf sendte til Eskadren, og man liaabede derfor i
Ministeriet, at Orlogskapitain Suenson ogsaa havde Underretning
om, hvorledes Sagerne stode; men Uheldet vilde, at denne vel
havde modtaget Chiffer-Telegrammet, men ikke var istand til at
læse det, da Tallene ved en eller anden Omskrivning eller Afskrivning undervejs vare blevne galt kopierede. Som Følge af
dette Uheld, befandt Eskadrechefen sig i en ubehagelig Situation;
han havde den 14de April om Morgenen telegraferet til London
om Oplysninger, uden at det imidlertid var lykkedes at faa nyere
Meddelelser herfra, og nu havde han to Telegrammer fra Marineministeriet, hvis Indhold han ikke kunde blive bekjendt med, og
endelig havde man netop i de Dage faaet nogle Aviser ombord
fra Land, hvori fortaltes, at flere større østerrigske Krigsskibe
allerede vare ankomne til Kanalen. Til Trods for disse uheldige Forhold, og uagtet Eskadrechefen endogsaa havde den Tanke, at Mangel paa Efterretninger
fra London og de ulæselige Telegrammer fra Ministeriet kunde
tyde paa, at Østerrigerne virkelig allerede vare i Nordsøen, og
at Depecherne maaske ikke vare fejl skrevne, men med Forsæt
forvanskede paa Vejen, for at holde ham i Uvidenhed om Sagernes
Stilling, besluttede han sig dog foreløbig til roligt at se Tiden
an, men telegraferede dog øjeblikkelig over London til Kjøbenhavn, for at underrette Ministeriet om Situationen. Den 17de
April ved Middagstid stod Eskadren tæt ind under Helgoland,
det engelske Flag blev saluteret med 2 I Skud, Saluten besvaret
fra Fæstningen, og derefter gik Eskadrechefen iland, for at aflægge Visit hos Øens Gouvernør. Den engelske Gouvernør,
Oberstlieutenant Fitz Maxse, lagde megen Sympathi og V elvillie
for Dagen lige overfor de Danske og vedblev hermed under
Eskadrens Ophold ved Helgoland.
»Den 17de« - skriver Eskadrechefen i sin Rapport - »har
»jeg aflagt Gouvernøren paa Helgoland min Visit og saluteret Øen.
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, Han viser sig særdeles forekommende og har givet mig den
»mundtlige Forsikring, at saafremt en privat Mand paa Øen har
, eller anskaffer sig Kuloplag, vil intet være til Hinder for, at
»Eskadrens Skibe løbe ind og fylde Kul der, naar deres Op»hold ikke bliver længere end 36 Timer. c Endnu den 19de April var man i Eskadren uden Efterretninger hjemmefra. Ministeriet havde for en Sikkerheds Skyld
den 18de April telegraferet saaledes til London:
Det danske Gesandtskab i London.
»Depeche af 16de ds. til Suenson indeholdt Underretning om,
at de to Fregatter vare gaaede ind til Brest den 14de. «
0. Li.itken.
Men dette Telegram eller Underretning derom var endnu
ikke kommet Eskadrechefen i Hænde, og han bestemte sig derfor af Mangel paa Efterretninger til at detachere Korvetten
1> Dagmar« til Texel i dobbelt Mission, hvis Hensigt var først og
fremmest at ·skaffe paalidelig Underretning tilveje om de fjendtlige Krigsskibe, navnlig Preusserne, og dernæst afgive en Salut
ved T exe! , som Korve ten ved et tidligere Besøg under sit
Kryds i Nordsøen havde undladt at give, og i hvilken Anledning
den nederlandske Ministerresident i Kjøbenhavn paa sin Regjerings Befaling havde udbedt sig en Forklaring om Aarsagen
til denne Forsømmelse. Korvetten l>Dagmarc havde den 19de
om Formiddagen forladt Stationen og sat Kursen vesterpaa;
»Hejmdal« var netop sendt afsted paa et lille Kryds efter en
Prise, og Eskadrechefen havde lige afsendt en Rapport til Marineministeriet, hvori han meddelte, at » Dagmar« var afgaaet til
Texel, og at det var hans Hensigt om Eftermiddagen at staa
ind til List med Fregatten for at fylde Kul, - da modtog han
over Helgoland to Depecher fra London, hvoraf den ene forandrede Situationen i betydelig Grad. Dette Telegram, der foranledigede at Eskadren forlod sin Krydseplads ved Helgoland
og rimeligvis ogsaa bidrog til, at Orlogskapitain Suenson nogle
Dage senere bestemte sig til at trække sig tilbage til Skagerak
og søge ind til Christianssand, var afsendt af den danske Generalkonsul Westenholz i London og indeholdt den fejlagtige Med14"'
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delelse, at de østerrigske Krigsskibe havde forladt Brest den
18de eller 19de for at gaa til Cuxhafen, og at Linjeskibet
»Kaiser« ventedes i næste Uge.
Den anden af de to ovenfor omtalte Depecher var fra
Kammerherre Bille i London og bragte foruden den sørgelige
Efterretning, at Dybbølstillingen, efter et langt og heltemodigt
Forsvar, den foregaaende Dag var bleven stormet og taget af
Preusserne, tillige Marineministeriets Oplysning om, at dets
Chiffertelegram af 16de Marts indeholdt den Meddelelse, at de
to østerrigske Fregatter vare gaaede ind til Brest den 14de.
Da Gesandtens Telegram ikke indeholdt det mindste om, at
de fjendtlige Krigsskibe skulde have forladt Brest, kunde der
maaske for den Kommanderende have været Anledning til at
tvivle om Rigtigheden af den Meddelelse, der ad privat Vej var
kommen til haris Kundskab, men paa den anden Side maa det
erindres, at hvis Telegrammet talte Sandhed, hvis Østerrigerne
virkelig vare paa Vejen til Cuxhafen, var der Grund til at tro,
at »Dagmar« vilde have Udsigt til at møde dem.
Det enkelte Skib vilde falde ind med den overlegne Styrke
og rimeligvis blive et let Bytte, og samtidigt vilde den danske
Eskadre, efter at have mistet et]/af sine Skibe, ikke længere være
istand til at optage Kampen med den fjendtlige Flaade-Afdeling.
Under disse Omstændigheder kan det derfor ikke undre, at
Eskadrechefen maatte anse det for rigtigst ikke at spilde et
Øjeblik, men hurtigst mulig søge atter at faa sine Skibe samlede,
og at han derfor bestemte sig til at forlade Stationen og ile
efter »Dagmar«, der endnu ikke kunde have vundet stort Forspring. Der gik nogen Tid, inden »Hejmdal« blev funden; henimod Kl. 4 opdagede man Korvetten helt inde i Elbmundingen,
hvor den var ifærd med at besætte en Prise, som den imidlertid
nu maatte opgive. Et skarpt Opmærksomhedsskud kaldte den
tilbage til Standeren, og da Klokken var 5, holdt Eskadren vester
i under Damp og Sejl for at finde »Dagmar«.
Eskadren stod sin Kurs videre i Løbet af Natten, ned imod
Texel. Paa Dagvagten fik man Kikduin Fyr isigte, og efter at
det var blevet lyst, kunde man i Kikkerten se »Dagmar «, der
stod ind til Helder, og snart efter hørte man Lyden af dens
Kanoner, da den under Indsejlingen saluterede Havneforterne .
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Efter at have faaet Lods ombord, holdt Fregatten gaaende
udenfor, medens »Hejmdal« blev sendt ind med Ordre til at
hente »Dagmar« ud igjen. Da Klokken omtrent var 3, stod de
to Korvetter ud igjen fra Helder og sluttede sig til Fregatten,
og den samlede Eskadre gik nu atter ad Helgoland til, efter at
•Dagmar«s Chef personlig havde meldt sig til Eskadrechefen.
Om Udfaldet af sin Expedition afgav Kapitainlieutenant
G. Wrisberg Dagen efter følgende skriftlige Rapport:
•Jeg har herved den Ære at indberette, at jeg ifølge Hr.
»Orlogskapitainens Ordre af 19de ds. afgik fra Eskadren og be»gav mig til Texel Rhed, hvor jeg ankom den 2ode Kl. 81 / 2 Fm.
»og saluterede Fæstningen med 2 I Skud, som bleve besvarede
»med samme Antal.
»Jeg forefandt i Nieuwediep de 3 preussiske Krigsskibe,
»» Adler«, »Blitz« og »Basilisk« fortøjede i Havnen, ligesom da
»jeg var paa Texel Rhed den 6te ds., og efter Forlydende havde
»de ikke været ude af Havnen i Mellemtiden.
»Jeg telegraferede strax efter Ankomsten til Ministeren i Haag og
»London om Oplysning om de østerrigske Krigsskibe; men Svar
»var endnu ikke indløbet, da jeg ifølge Hr. Orlogskapitainens
» Ordre forlod Rheden. «
Ærbødigst
G. F. W . Wrisberg.
Korvetten »Dagmar•, Nordsøen ,len 21de April 1864.

Da Eskadren efter sin Expedition til Texel den 21de April
om Formiddagen atter var ved Helgoland og havde haft Fartøj
iland paa Øen, hvor man haabede, at der maatte ligge Telegrammer fra Ministeriet, modtoges kun et Brev fra Kapitainlieutenant Hammer, der vedrørte Eskadrens Forsyning med Kul.
Denne Mangel paa Oplysninger bestyrkede Orlogskapitain
Suenson i den Tro, at Generalkonsul Westenholtz's Telegram
maatte være paalideligt. Turen ned til Texel havde ikke bragt
nogen Underretning om de østerrigske Skibe, og da tilmed et
privat Telegram fra Hamburg til Gouvernøren paa Helgoland meddelte, at Als faa Dage efter Dybbøl-Stillingens Fald var bleven
taget af Preusserne, kunde den Tanke ikke afvises, at Ministeriet
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af en eller anden Grund kunde være afskaaren fra Forbindelse
med Eskadren, og at maaske Krigsbegivenhederne i dette Øjeblik førte det med sig, at der trængtes til Landets hele mari time Styrke i Belterne og Østersøen.
Disse forskjellige Omstændigheder bevirkede, at Eskadrechefen ved Middagstid bestemte sig til at samle sine Skibschefer
hos sig og afholde et Krigsraad ombord i »Niels Juel«. J dette
Krigsraad, hvori foruden de to Korvetchefer tillige Flagkapitainen,
Orlogskapitain Gottlieb deltog, udtalte denne som sin bestemte
Formening, at det rigtigste under de forhaanden værende uheldige
Forhold vilde være, at forlade den nuværende Krydseplads og
afgaa til Christianssand, og støttede endvidere denne Opfattelse
paa følgende Grunde, som han fremsatte for Krigsraadet:

1) At man uden at fjærne sig mere end et godt Etmaals Sejlads fra sin Operationsplads, vilde komme til et Sted, hvor
man strax kunde sætte sig i Forbindelse med Marineministeriet og derfra modtage al fornøden Underretning,
samt definitive Ordrer.
2) At man i Christianssand var aldeles sikker, kunde forsyne
sig med Alt, og efter kort Tids Forløb være klar til at udføre Ministeriets Ordre.
3) At man i Smaldyb vilde sejle sig ind i en Sæk, hvor man
var omgiven af Fjenden, blottet for Resourcer og Kommunikation, og let vilde kunne blive indespærret af en overlegen
Fjende.
4 At det i Smalclyb værende Kulforraad var saare ringe til alle
3 Skibe, og at det var nødvendigt forinden en virksom Op·
træden af Eskadren, at denne blev fuldstændigt forsynet,
navnlig med Kul og Vand.
5) At Eskadrens Virksomhed med at opbringe Priser maatte
falde bort, naar man skulde være klar til at møde Fjenden,
da man i saa Fald ikke turde svække Besætningen; og
6) Da man var uden Efterretning fra Marineministeriet og altsaa maatte antage, at Forholdene havde gjort det umuligt
for dette at sende Meddelelse til Eskadren, var det af den
yderste Vigtighed, atter at knytte Forbindelsen med Ministeriet. -
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Da de to andre tilstedeværende Skibschefer, KapitainHeutenanterne Lund og Wrisberg, begge støttede denne motiverede
Udtalelse fra Flagkapitainen, erklærede Eskadrechefen:
»At skjønt det efter hans Følelse havde noget højst uhyggeligt
»ved sig at skulle ligesom trække sig tilbage for en overlegen
»Fjende, om hvis Tilstedekomst i den angivne Udstrækning man
:tikke havde fuldstændig Vished, saa indsaa han dog, at det Fore»slaaede var det fornuftigste Parti, han kunde vælge, og navnlig
-»af Hensyn til, at der med den ham underlagte Styrke for Øjeblikket
»intet var at udrette paa Eskadrens nuhavende Station, at der
»muligvis netop for Øjeblikket var paatrængende Brug for den
.-.hjemme, og at den i hvert Fald fra Christianssand snart kunde
»være parat til at udføre enhver Ordre.« Eskadrechefen bestemte sig som Følge heraf til at afgaa til
Christianssand; Dampen blev sat op, og Kl. 2 Eftm . stod Eskadren Nord paa, med Kurs efter Christianssand.
Næste Dags Aften den 22de April var man under norske
Kysten; Eskadren satte sine Merssejl og Undersejl og holdt saaJedes gaaende Natten over. Den næste Morgen tidlig paa Dagvagten blev der givet Ordre til atter at fyre op, Sejlene bleve
beslaaede, og Eskadren ankrede Kl. 7½ Form. paa Christianssands
Rhed. Efter at Saluten var udvexlet med Fæstningen, afsendtes
strax et Telegram til Marineministeriet, for at underrette dette om
Ankomsten, og Skibene fik Kulpramme paa Siden, for at være
klare til at kunne stikke i Søen igjen, hvis Ministeriets Svartelegram skulde indeholde nogen Ordre i denne Retning.
Orlogskapitain Suensons Rapport, som nedenfor meddeles,
giver paa en fyldestgjørende Maade en Fremstilling af de Bevæggrunde, der første den danske Eskadre først til Texel og senere
op til Norge.
Underdanigst Rapport.
»I det Øjeblik, jeg havde sluttet vedlagte Rapport af 19de
»April (Nr. 9), fik jeg 2 Telegrammer ombord, det ene fra Kammer»herre Bille, med den sørgelige Efterretning om Dybbøls Fald,
»samt Marineministeriets Oplysning om, at dets Chiffertelegram,
»som jeg ikke kunde læse, indeholdt Meddelelsen om Østerrigernes
»Ankomst til Brest den 14de, det andet fra Generalkonsul Westen»holz, som underrettede mig om, at de østerrigske Krigsskibe
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>havde forladt Brest den 18de eller 19de for at gaa til Cuxhafcn,
»og at Linjeskibet »Kaiser« ventedes i næste Uge. Ved Tanken
»om, at »Dagmarc paa Tilbagevejen fra sin Mission, muligen
»endog paa Udvejen, kunde træffe sammen med Østerrigerne, be»sluttede jeg øjeblikkelig at samle Eskadren og derfor at ile efter
»Korvetten, som allerede havde nogle Timers Forspring; men da
»Hejmdal « havde jaget en Hamburger Bark og besat den nede
»ved Elbmundingen, tog det nogen Tid, f,ør den kunde faa sit
»Mandskab ombord igjen, hvilket jeg nu ikke vilde undvære, og
»først Kl. 5 Eftm. kunde vi holde Vest i.
, Kl. 9½ Form. den 2ode vare vi ved Indløbet til Helder,
»hvor jeg sendte »Hejmdal« ind, for at beordre Kapitainlieutenant
»vVrisberg at slutte sig til os. Kl. 3½ vare begge Korvetterne
»paa Siden af »Niels Juel«, og jeg styrede for Helgoland med
»den samlede Styrke, da jeg der haabede at finde Ordre fra
»Ministeriet, og Eskadren kun havde 2 a 3 Dages Kul ombord.
»Da jeg nu hvert Øjeblik kunde møde Østerrigerne, og Eskadren
»allerede manglede 3 Officerer, I Styrmand og 20 a 30 Mand,
»gav jeg Ordre til ikke at jage eller besætte noget Koffardiskib.
»Korvetterne have saluteret Helder og modtaget Gjensalut. De
»3 preussiske Krigsskibe ligge endnu derinde, men mere sejlklare,
»end da »Dagmar« sidst var der.
»Efterretningen om Dybbøls Fald var netop kommen dertil
»og havde vakt megen Deltagelse, der paa venlig Maade ytrede
»sig mod Korvetternes Besætning. Kl. IO Form. den 2rde var
»jeg atter under Helgoland, men forefandt kun et Brev fra Kapitain»lieutenant Hammer, der underrettede mig om, at han, da jeg ud»over den bestemte Tid ikke var indtruffen til List for at fylde
»Kul, havde ladet det engelske Kulskib tømme og expederet det,
»at Kullene i 2 Fartøjer sendes til Wyk, og at Fyrskibet er ud»lagt for Smaldyb. Han sendte mig endvidere Uddrag af en
»Avis, som angiver, at foruden den os bekjendte østerrigske
, Styrke ere endnu 2 Afdelinger undervejs til Nordsøen, af hvilke
»den første, hvori Linjeskibet »Kaiser« og Admiralskibet »Elisa» beth «, allerede den 7de April skal være passeret Gibraltar.
,Jeg kunde altsaa for Øjeblikket ikke her i Nærheden for»syne mig med Kul uden i Smaldyb (og der ikke engang til·
»strækkelig for Fregatten alene), hvorfra jeg vanskeligen vilde
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, være istand til at komme ud med Eskadren, dersom en over»legen fjendtlig Styrke befandt sig udenfor.
, Disse Hensyn, Frygten for at Telegrafforbindelsen med
, Hjemmet, der paa en lang Strækning gaar igjennem fjendtligt
, Territorium, ikke er at stole paa, og en Følelse af, at man efter
»de sidste ulykkelige Begivenheder ved Dybbøl og Als (et privat
, Telegram af 21de fra Hamburg til Gouvernøren paa Helgoland
, meddeler, at Als er tagen af Preusserne) kunde trænge til hele
»vor maritime Styrke i Østersøen, bragte mig til at sammenkalde
, Eskadrens Skibschefer, for at indhente deres Formening. De
»vare alle af den Anskuelse, at det maatte anses for det ene
»rigtige, saasnart som mulig, at komme i direkte og sikker F'or»bindelse med Marineministeriet, for at være vis paa at erholde
»dettes Ordrer under de nuværende tunge Forhold, og da jeg
, ikke kunde andet, end dele denne Anskuelse, besluttede jeg strax
, at søge Christianssand, som det nærmeste Sted, hvorfra Kommunika»tion med Ministeriet var sikret. Jeg afgik som Følge heraf fra
, Helgoland Nord efter.
»Kl. 8 Form. den. 23de ankrede Eskadren i Christianssand, og
»jeg afsendte øjeblikkelig Telegram, for at melde Ministeriet min
, Ankomst.
»Denne Rapport følger umiddelbart efter.
,Norsk Skruefregat »Kong Sverre« tilankers i Havnen. Alt
»vel i Eskadren. I dette Øjeblik modtaget Ministeriets Tele»gram af 24de Kl. I I ,47 Eftm.~
Skruefregatten >Niels Juel< den 25de April 1864.

Underdanigst
E. Suenson.
Den telegrafiske Efterretning om at den danske Eskadre
havde forladt Stationen ved Helgoland og var gaaet Nord paa,
kom Marineministeriet uventet. Man havde Grund til at antage,
at Eskadren ligesom hidtil var vel underrettet om de fjendtlige Skihes Bevægelser, idet Ministeriet stadig havde søgt at
bringe enhver Efterretning herom til den Kommanderendes
Kundskab, saa hurtigt som mulig. Den 18de April modtog man
imidlertid i Marineministeret et Chiffertelegram fra Chefen for
Nordsø-Eskadren, der meddelte følgende:
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»Kl. 2 Eftm. den 23de har jeg sidste Gang Fartøj iland paa
»Helgoland og beder, at de nyeste Efterretninger da maatte ligge
»der til mig. Jeg tager derefter Station med Eskadren tværs over
$Farvandet udfor Texel og skal underrette om min Ankomst
»dertil.« I Ministeriet antog man, at det ikke kunde forholde sig
rigtigt med dette Telegram.
For at forebygge yderligere Fejltagelser, sendtes endnu
samme Dag en Afskrift af det modtagne Telegram tilbage til
Eskadrechefen, ledsaget af en Meddelelse om, at Ministeriet vilde
foranstalte Afsendelsen af en Depeche med de nyeste Meddelelser
til Helgoland den 22de April. Efter det modtagne Telegram
maatte man antage, at det var Orlogskapitain Suensons Hensigt
for en kortere Tid at indtage en mere fremskudt Stilling med
Eskadren vesterpaa i Nordsøen, og Breve og Meddelelser dirigeredes som Følge heraf i de nærmeste Dage til Helder.
Den 22de April afsendtes endelig den i Telegrammet fra
Eskadrechefen ønskede Depeche til Helgoland med de nyeste
Efterretninger, men da havde allerede Generalkonsul Westenholz's
forhastede Meddelelse om de østerrigske Skibes Nærhed bidraget sit til, at den danske Eskadre var paa Vejen til Christianssand.
Det ministerielle Chiffer-Telegram, som saaledes ikke i rette
Tid naaede sit Bestemmelsessted, indeholdt den beroligende
Efterretning, at de østerrigske Fregatter endnu laa tilankers ved
Brest.
Marineministeriet, den 22de April 1864.

»Den danske Legation i London -

Orlogskapitain Suenson,

» Helgoland.

»De to østerrigske Fregatter endnu i Brest. Breve venter Dem
»i Helder. Ministeriet haaber, at Fregatten »Jylland« vil støde til
»Dem om 12 Dage. «
0. Li.ttken.
Da det var Ministeriet magtpaaliggende, at Eskadren atter
indtog sin Station paa Linjen Cuxhafen-Texel, hvor man ventede,
at et Møde med de østerrigske Skibe maatte finde Sted, blev

imellem Hanstholmen og Christianssand.
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følgende telegrafiske Ordre udfærdiget den 24de April og afsendt
til Eskadrechefen i Christianssand:
Marineministeriet, den 24de April 1864.

, Som meddelt i Morges, har Ministeriet til Dato paalidelig
»Efterretning om, at de to østerrigske Fregatter og Kanonbaaden
»endnu ere i Brest, og at ingen andre Skibe have passeret Strædet.
»Ingen Meddelelser fra England kunne anses for paalidelige uden
»Billes og ..... Saasnart klar er, afgaas til Helgoland, hvor De
»skaffer Dem nye Oplysninger fra Bille. Ere Forholdene endnu
»de samme, holder De efter Omstændighederne krydsende imellem
»Cuxhafen og- Texel, med stadig Korrespondance pr. Telegraf
»over Helgoland med Bille. Ere Efterretningerne saaledes, at De
»maa frygte en overlegen Styrke, gaar de til Christianssand.
»Jylland« ventes at ville forlade Kjøbenhavn den 29de og med»bringer Forvalter og øvrigt Mandskab.«
0. Liitken.
Denne Ordre kom imidlertid ikke strax til Udførelse, og
Grunden hertil maa søges deri, at forskjellige Efterretninger til
Ministeriet, hvilke imidlertid senere viste sig at være urigtige,
meddelte, at 5 større østerrigske Skibe og et Pandserskib havde
forenet sig Vest for Kanalen den 24de April.
Skjønt Marineministeriet ikke havde Tiltro til denne Efterretnings Paalidelighed, bød dog Forsigtigheden at anvise Eskadren en Station, hvor Retræten var aaben til Kattegattet, og som
Følge heraf modtog Eskadrechefen forinden sin Afgang fra
Christianssand et Telegram af 25de April, der modificerede den
tidligere givne Ordre derhen, at Eskadren foreløbig skulde holde
krydsende imellem Hanstholmen og Christianssand, med det
sidste Sted som Kommunikationspunkt. Uagtet Ministeriet allerede Dagen efter saa sig istand til at meddele Orlogskapitain
Suenson, at 2den Division af den østerrigske Flaade-Afdeling
endnu ikke havde forladt Lissabon, og at , Schwarzenberg c og
»Radetzky « vel vare afgaaede fra Brest, men endnu vare i Kanalen, og at Eskadrechefen som Følge heraf kunde udstrække
sin Krydseplads sønderefter saalangt, han selv maatte finde
passende, nødvendiggjorde Forholdene dog nu, da Ombytningen
af ,Jylland , og »Dagmar , var nær forestaaende, og Korvetten
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allerede havde modtaget Ordre til at detacheres fra Eskadren, at
Orlogskapitainen med sine 2 Skibe holdt gaaaende i Skagerak,
indtil Fregatten »Jylland« havde givet Møde.
Hvornaar denne Ombytning vilde ske, hvilket i en væsentlig
Grad vilde bidrage til at forøge Chancerne for en heldig Kamp,
vidste man endnu ikke noget om i Eskadren den 28de April, da
»Dagmar"' til Afsked saluterede Standeren med 9 Skud og satte
Kursen hjemefter. Et Telegram fra Marineministeriet, afsendt af
Expeditionsekretæren, Kapitainlieutenant C. V. Schønheyder,
havde samme Dag bragt den Efterretning, at den østerrigske
Eskadre var ankret paa Dovers Rhed og saaledes var rykket
Krigsskuepladsen et godt Stykke nærmere, men den 3ote April
telegraferedes fra Marineministeren:
»De to østerrigske Fregatter ligge endnu ved Dover. Af~vent ))Jylland « under Christianssand. Kompletter med Kul. «
Li.itken.
Onsdag den 4de Maj om Formiddagen var Eskadren gaaet
ind til Christianssand for at fylde Kul og Vand, og følgende
Telegram afsendtes til Kjøbenhavn:
Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Nu indkommen for Kul og Vand.
»Venter »Jylland « udenfor. Alt vel. «

Gaar i Eftermiddag.
E. Suenson.

Samme Eftermiddag svarede Ministeriet:
»Jylland« afgaaet Dags Formiddag. Fregatterne forlade Lør, dag Dea! for Texel. Heldig Rejse ønskes.«
Li.itken.
Dette Telegram naaede Christianssand samtidigt med at
Eskadren gjorde klar til at lette, saa at Suenson endnu samme
Aften Kl. 8½ kunde indberette gjennem Telegrafen:
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Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Jeg takker for Efterretningen fra Kl. s½ Eftm, som jeg
, har modtaget samme Aften under Udgaaende, Onsdag. «
E. Suenson.

Efter at Eskadren under Damp var staaet ud til Søs, og
Lodsen omtrent Kl. 9½ gaaet fraborde, stoppedes Maskinerne,
Fyrene bleve bakkede, og Skibene laa Natten over for smaa
Sejl, isigte af Oxø Fyr. Torsdag den 5te Maj stødte endelig
Fregatten , Jylland « (Orlogskapitain P. C. Holm) til Eskadren.
Dette Skib, der under den forløbne Periode af Krigen havde
hørt en Tid til Kontre -Admiral van Dockums Eskadre, og blokeret Pillau og Danzig, afløste for nogle Dage i Slutningen af
April Maaned Fregatten , Tordenskjold« paa dens Station udfor
Tornebusken. Den 2den Maj var »Jylland « afgaaet direkte til
Kjøbenhavn, for at fylde op med Kul og faa sin Maskine efterset,
forinden den gik til Nordsøen, og havde forladt Inderrheden den
4de Maj om Formiddagen.
Kl. IO½ om Formiddagen den 5te Maj var Eskadren samlet.
Det nyankomne Skib saluterede Standeren i »Niels Juel«, og
derefter gik Orlogskapitain Holm ombord i Kommandoskibet, for
at melde sig til Eskadrechefen. Han medbragte fra Kjøbenhavn
en ministeriel Skrivelse, der nedenfor meddeles, og ifølge hvilken
Ministeriet dirigerede den forstærkede Eskadre sønder paa mod
Østerrigernes Operationslinje fra Texel til Cuxhafen i den Tro,
at Øjeblikket nu maatte være kommet til at slaa til.
Marineministeriet, den 3die Maj 1864.

»Denne Ministeriets Ordre vil blive Hr. Orlogskapitainen
, overleveret af Chefen for Fregatten »Jylland «, Orlogskapitain
»Holm, der er beordret at støde til Deres Eskadre under Christians>sand, Torsdag den 5te Form. og at underlægge sig Deres
»Kommando. Efter de seneste authentiske Efterretninger, ere de
»fjendtlige Krigsskibes Stilling følgende: De preussiske Kanon»baade ved Texel, Fregatterne »Schwarzenberg« og »Radetzky c,
»samt Kanonbaadene »Seehund« og »Wall « ved Dea!, Pandser»fregat »Juan de Austria« i Lissabon, Linj eskibet »Kaiser •, Kor-
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»vet »Friederich« og Hjuldampskibet »Elisabeth « have den 28de
»forladt Lissabon, hvorefter Linjeskibet senere er søgt ind til
»Vigo.
•Ministeriet antager ikke, at sidstnævnte tre Skibe endnu i
, nogen Tid ville kunne vise sig i Nordsøen, derimod er det vel
»muligt. som nogle, skjønt mindre paalidelige Efterretninger, tyde
»paa, at Skibene fra Dea! og Texel i de sidste Dage have for»enet sig udenfor sidstnævnte Sted, men selv om dette skulde
»være Tilfældet, vil den danske Eskadre dog have en om endog
»kun ringe Overlegenhed i Artilleri, og Udfaldet af en Kamp
»ikke være tvivlsom, naar ses hen til den udmærkede Kommando
>• og gode Organisation, der ere vore Skibe til Del.
. »Ministeriet skal derfor have Hr. Orlogskapitainen anmodet
»om, med den Dem underlagte Styrke at staa sønder i til Helgo»lands Bugt, vise Dem udenfor Elbens og Weserens Mundinger
>og opbringe alle mødende Skibe, som efter de givne Bestemmelser
»maa anses som Priser.
, Saalænge Hr. Orlogskapitainen forbliver paa Helgolands
»Bugten, vil De holde Dem i saavidt mulig daglig Kommunikation
»med Helgoland, for derfra at kunne erholde Ministeriets Ordrer
»og Meddelelser, samt Efterretninger fra vort Gesandtskab i
» London, hvilke tilligemed dem fra . . .. .. maa anses som de
» eneste paalidelige.
, Skulde saadanne Efterretninger lade Dem befrygte et An»greb af den østerrigske Hovedstyrke, da søger De i Overens»stemmelse med tidligere derom givne Ordrer Nord paa, med
»Kommunikation over Christianssand, mulig Leith i tvunget
, Fald.
»Med Hensyn til Skibenes Forsyning med Kul, har Mini»steriet intet at erindre imod, at denne med Gouvernørens
»Samtykke sker fra Helgoland, eller fra den ved List oplagte
»Prise. - - - »Forinden Hr. Orlogskapitainen afgaar sønder efter, vil De
»kommunicere med Christianssand, for at modtage indløbende
»Depecher. «
0. Li.itken.
Schønheyder.
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Det fremgaar af den Rapport, som Eskadrechefen under sit
korte Ophold i Christianssand den 4de Maj afsendte til Marineministeriet, at det havde været hans Ønske strax efter »Jylland«s
Ankomst at afgaa til Helgoland og Elben og derfra, som han
udtaler sig, »efter Omstændighederne vester i, for at søge den
»østerrigske Eskadre, hvis den ikke er bleven forstærket med de
»efterkommende Skibe.« Ministeriets seneste Ordre modificerede
imidlertid denne Bestemmelse saaledes, at Fregatten »Jylland«
detacheredes ind til Christianssand, for at fylde 300 Tdr. Kul,
som var forbrugt paa Oprejsen fra Kjøbenhavn, samt endvidere,
for at afhente mulig ankomne Depecher. Den øvrige Del af
Eskadren blev liggende i Søen udfor Oxø, og med Fregatten afsendtes følgende Telegram til Ministeriet:

Christianssand, den 5te Maj 1864.

Kl. 3 1 52 Eftm.

»Jylland« sluttet til Eskadren Dags Form. Kl. ro½, Gaaet
»ind efter Kul og de mulig ankomne Depecher. Afgaar efter
• Ministeriets Ordre, saasnart den kommer ud. «
E. Suenson.

Da »Jylland« den næste Formiddag stødte til Eskadren,
medbragte den Marineministerens Svar saalydende:
:9 Modtaget Deres Depeche af Dags Dato.
»Lykkelig Rejse!«

Intet Nyt.

Den 5te Maj 1864.

0. Liitken.

Den samlede Styrke var altsaa klar til at afgaa til Helgoland; Dampen var oppe i alle Skibene og med Lodsen, der gik
fra Borde, inden Kursen sattes sønder i, blev den afsluttende
Depeche sendt iland, der meldte, at den danske Eskadre var
gaaet Fjenden imøde:
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Christianssand, den 6te Maj r864.

Kl. r,55 Eftm.

Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Nu, den 6te Maj Kl.
»efter Ministeriets Ordre.«

I I

Form., afgaar jeg med Eskadren

»Niels Juel•, den 6te Maj r864.

E. Suenson.
Lørdag Morgen den 7de Maj, efter at Eskadren Natten over
havde været under Damp, signalerede Korvetten »Hejmdal «, at
den bagbords Kjedel var læk. Det blæste dengang frisk af SO.;
Eskadren stoppede som Følge af Uheldet, rebede sine Merssejl
og Undersejl og holdt gaaende under Sejl, da Havariet heldigvis
ikke var større, end at det kunde udbedres i Søen. Efter 1 2
Timers Ventetid signalerede »Hejmdal « atter, »Kjedlerne ere i
»Orden. «
Gjennem nedenstaaende Rapport af 9de Maj om Morgenen,
samme Dag, som Kampen stod, følger man Eskadrens Bevægelse
videre.
Underdanigst Rapport.
»Den 6te Maj KL I I Form. stod jeg Syd i fra Oxo med
»begge Fregatterne og Korvetten »Hejmdalc. Den Sde omtrent
,KL IO Form., da vi under Damp stod ind imod Røde Klif, fik
»en Dampfregat isigte. »Jylland« beordredes til at jage den, og
»Eskadren fulgte. KL 12½ Eftm. vendte »Jylland « tilbage. Den
»jagede Fregat var engelsk »Aurora«, havde sendt Fartøj ombord
>og underrettet Orlogskapitain Holm om, at den Dagen før havde
>været samlet med 2 østerrigske Fregatter og 3 mindre preussiske
»Skibe, som om Aftenen havde holdt øster i.
»Satte strax fuld Damp op og kom til List Kl. 4 Eftm.;
»men da intet Signa! blev hejst paa Røde Klif Fyrtaarn, og ingen
»Lods kom ud efter 2 Timers Ophold, holdt for smaa Sejl ind
»efter Smaldybet. !morges Kl. 3½ satte Damp op og stod ind,
»for at søge Smaldybstønden, men da saavel den som Fyrskibet
»vare borte, drejede til, for at afvente Kapitainlieutenant Hammers
»mulige Ankomst.
»KL IO Form. kom han ud med , Limfjorden «, bekræftede
»den engelske Fregats Meddelelse og fortalte, at den tydske

Fregatten • Jylland• støder til E skadren.
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, Eskadre var staaet ud til Helgoland og derfra, saavidt kunde
,skjønnes, over imod List og Romø. Den 8de om Morgenen
»var den atter passeret Syd efter, forbi Helgoland og ind til
»Cuxhafen.
,Jeg traf Aftale med Kapitainlieutenant Hammer om Tøndern~s
»Udlæggelse ved Smaldyb *), for at kunne anløbe det og blive
»forsynet med Kul, saalænge endnu noget findes, og staar nu
, under Sejl over mod Helgoland, for at indhente Nyheder fra
»London og om mulig faa denne Rapport besørget gjennem
, Gouvernøren.
»Kapitainlieutenant Hammer har underrettet mig om, at
» T elegraftouget mellem Helgoland og England er sprunget, og at
»alle Telegrammer altsaa maa sendes over Hamburg.
»Alt vel ombord.«
Skruefregatten •Niels Juelo, den 9de Maj 1864.

Underdanigst
E. Suenson.
Til
Marineministeriet.

Il.

Den østerrigske Nordsø-Eskadres Dannelse og Rejse fra
Middelhavet til Krigsskuepladsen i Nordsøen.

De Stridskræfter, som Østerrig ved Krigens Udbrud forberedte sig paa at udruste til Anvendelse paa Søen, blev ved
en kejserlig Ordre af 23de Februar 1864 stillet under KontreAdmiral Bernhard Friherre v. Wiillerstorf-Urbairs Kommando; til
Flagskib bestemtes Dampskibet »Elisabeth« , og den samlede
Eskadre deltes i 3 Divisioner, hver paa 5 Skibe.
•) Fyrskibet, og de tidligere udlagte Sømærker ved Smaldyb, vare ved den
forenede østerrig-preussiske Eskadres Ankomst til Farvandet den 4de Maj
blevne fj ernede af Kapitainlieutenant Hammer.

v. Tegetthoff beorclres til at danne en Eskadre

Den 1ste af disse Divisioner skulde dannes af de Stationsskibe og Krydsere, som befandt sig i det adriatiske Hav (2
Kanonbaade, 2 Hjuldampskibe og en Skonnert); 2den Division
vilde komme til at bestaa af de Skibe, som dengang vare i
Middelhavet (1 Fregat, I Korvet og 3 Kanonbaade), og endelig
skulde 3die Division indbefatte det Flaade-Materiel, som man
havde til Hensigt at anvende udenfor Middelhavet. De 5 Skibe,
som vare udsete til at danne 3die Division, vare:
Skruelinjeskibet . .
Skruekorvetten •..
Pandserfregatten ..
..
Hjuldampskibet . .

»Kaiser«,
•Friederich•,
•Juan de Austria•,
•Kaiser Max• og
•Elisabeth•.

Men ved Krigens Udbrud laa denne anselige Styrke desarmeret
paa de kejserlige Værfter, og Linjeskibets og Pandserfregatternes
Udrustning krævede saa lang Tid, at man ikke foreløbig turde
gjøre Regning paa at have dem disponible. Da i Midten af
Februar Maaned den Efterretning indløb til Wien, at Fregatten
»Niels Juel« havde vist sig i den engelske Kanal, og saaledes
den østerrigske Søhandel i dette befærdede Farvand var udsat
for at lide et Skaar, naar den danske Orlogsmand uhindret fik
Lov til at gjøre Priser, ansaa man det for paatrængende nødvendigt, at østerrigske Krigsskibe saa snart som mulig ogsaa
viste sig i Kanalen, og den daværende Marineminister, Baron
v. Burger, bestemte sig derfor til ikke at afvente det Tidspunkt,
hvor 3die Divisions Skibe vilde kunne være klare til aktiv
Tjeneste, men strax at begynde de militære Operationer med
den Styrke, som for Øjeblikket havdes under Kommando. Under
disse Omstændigheder blev det den tidligere omtalte 2den Division, der fik det Hverv, at vise det østerrigske Flag udenfor
Middelhavet, og den Mand, som af Ministeriet blev udset til at
føre Kommandoen, var Linjeskibskapitain W. v. Tegetthoff.
Denne Officer var ved Fjendtlighedernes Udbrud Chef for
en Øvelseseskadre, den saakaldte Levant-Eskadre, der dengang
befandt sig i det østlige Middelhav, og som foruden Kommandoskibet, Fregatten »Schwarzenberg«, bestod afKorvetten »Dandolo c
og nogle Kanonbaade.
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Den 26de Februar kom >Schwarzenbergc tilankers ved
Rhodos, og her modtog Eskadrechefen gjennem Avisefterretninger
den Nyhed, at Krigen mod Danmark var erklæret, og at de
allierede Magters Tropper allerede for 3 Uger siden havde overskredet Grændsen.
Som Følge heraf bestemte v. Tegetthoff sig til ufortøvet at
lette igjen og afgaa til Smyrna, for der at indhente nærmere
Oplysninger og modtage Ministeriets Ordre. Efter faa Timers
Ophold var >Schwarzenbergc atter let og stod Nord paa.
Dagen efter, den 27de Februar, fik man en Damper isigte, der
styrede 'ned imod Fregatten; der blev stoppet, og da Skibene
kom hinanden nær, saa man, at det var Lloyd- Damperen
>Germania«, der løb op paa Siden af Fregatten og satte Fartøj
i Vandet.
Dette Skib var af Regjeringen bleven fragtet, for at opsøge
Levant-Eskadren og medbragte Ministeriets Befaling til Tegetthoff om at danne den Eskadre, hvis Bestemmelsessted foreløbig
var Kanalen, og hvis Opgave vilde blive, at fordrive de danske
Krydsere fra dette Farvand.
Den Ordre, som Linjeskibskapitain v. Tegetthoff saaledes temmelig uventet modtog midt i
Søen, var udstedt af Marinekommandoen i Triest 3 Dage tidligere
og lød saaledes:

Triest, den 4de Februar 1864.

>Til Beskyttelse for Handelen i det atlantiske Ocean og i
»den engelske Kanal har H. M. Kejseren, hvad der allerede vil
, være Dem bekjendt, befalet, at Linjeskibet »Kaiserc og Kor»vetten >Friederich« ufortøvet skulle ekviperes.
, Da imidlertid Udrustningen af disse to Skibe vil tage hen»ved en Maaneds Tid, og da den danske Fregat ,Niels Juelc
»paa 42 Kanoner (30 Pd.) og 300 Hestes Kraft har taget
»Station ved Plymouth og krydser i Kanalen, med denne Havn
»som Udgangspunkt, hvad der virker forstyrrende paa den øster»rigske, og i det Hele taget paa den tydske Søhandel, medens
»saavidt vides endnu ingen dansk Krydser er løbet ind i Middel~havet, beordres Ds. Højvelbaarenhed til af den Flaade-Af15•
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»deling, som staar under Deres Kommando, at udtage et passende
»Antal Skibe, og efter at De har overbevist Dem om, at ingen
»danske Krigsskibe eller Kapere true Handelssamkvemmet i
»Middelhavet, at afgaa til den engelske Kanal, opsøge de danske
»Krydsere og naar de træffer dem i Søen, da angribe dem;
»endvidere opbringe danske Handelsskibe (ikke slesvig-holstenske)
»og beskytte den østerrigske, og i det Hele taget den tydske
>Handel, med alle til Raadighed staaende Midler.
>I Brest skal der ligge preussiske Krigsskibe, som ikke
»kunne løbe ud, uden Fare for at blive tagne.
»De vil behage at se, hvad der muligvis lader sig gjøre for
»dem, og om de kunne bringes i Sikkerhed.
»Udenfor Gibraltarstrædet, vil Lissabon i ethvert Tilfælde
»være at anløbe for Kulforsyningens Skyld, og De vil der enten
»telegrafisk eller skriftligt modtage Meddelelse om de i Mellem»tiden indtrufne Efterretninger. De vil behage, saavel fra denne
»Havn, som fra Havnene i Kanalen og Nordsøen, hvortil De kan
»udstrække Deres Kryds, og endogsaa videre, hvis De maatte
»anse det for nødvendigt, stadig at anmelde Deres Ankomst
»telegrafisk og tillige angive, hvortil telegrafiske og skriftlige
»Ordrer og Efterretninger ville kunne sendes.
»En Oversigt over hele den danske Flaade vedlægges, dog
»maa det bemærkes, at af disse Skibe vil kun et ringe Antal
»kunne forlade de hjemlige Farvande, da de Danske have Brug
»for en Del af Skibene til deres egne Krigsoperationer, og en
»Del sandsynligvis ogsaa maa anvendes til Observation af den
»preussiske Flaade.

»De vil imidlertid have at sørge for altid at operere med
»Omsigt og den nødvendige Forsigtighed, for ikke at blive over»rasket af overlegne danske Stridskræfter. I de Havne, som de
»under Deres Kommando staaende Skibe anløbe, for at forsyne
»sig med Kul, maa De indhente sikker Underretning om de
»danske Krigsskibes Bevægelser. .
»Ifølge H. M. Befaling har Kontre-Admiral Baron Wullers»torf Ordre til at overtage Kommandoen over samtlige ud-
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»rustede Skibe og vil hejse sit Flag ombord i Dampskibet
»Elisabeth «.
P.M.V.
J. Wissiak.
Kontre-Admiral,

Til
Højvelbaarne Hr. Wilhelm v. Tegetthoff, k. k. Linjeskibskapitain og Eskadrechef i Levanten.

Efter Modtagelsen af denne Ordre satte Tegetthoff Kursen
mod Øen Syra, hvor han ankom Natten mellem den 27de-28de
Februar. Den der stationerede Kanonbaad, »Kerkac, fik strax
Ordre til at lette og gaa til Adriaterhavet, og efter kun en
Times Ophold stod ,Schwarzenberg« atter ud af Havnen og
videre til Corfu. Paa Vejen traf man et andet af Eskadrens
Skibe, Kanonbaaden »Seehund« , der endnu var uden Efterretning om Krigens Udbrud , og de to Skibe fortsatte Rejsen
samlede og ankrede paa Rheden ved Corfu den I ste Marts ved
Middagstid.
Foruden ,Schwarzenbergc og ,Seehundc forberedte Ministeriet endvidere Udrustningen af et 3die Skib til Forstærkning
af den lille Eskadre. En kejserlig Befaling af 2den Marts 1864
til Værftet i Pola beordrede Fregatten »Radetzky« ekviperet saa
hurtigt som mulig, for at den kunde indhente og slutte sig til
Nordsø-Eskadren, og Arbejdet blev fremmet med saa stor Kraft,
at Kommandoen allerede den 5te Marts kunde hejses ombord i
Skibet, og Natten mellem 9de-10de Marts forlod Fregatten
Havnen ved Pola.
De tre Skibe, der saaledes vare bestemte til at danne
Avantgarden af den østerrigske Nordsø-Eskadre, fortsatte deres
Rejse vesterpaa, ,Schwarzenberg« og ,Seehund« i Følge, og
først den 4de April forenede de sig i Lissabon.
Gjennem Operations-Journalen, der giver en Beretning om
Eskadrens Rejse fra Corfu til Cuxhafen , følger man de østerrigske Skibes Bevægelser nordpaa.
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Operations-Journal
for de k. k. Krigsskibe.
2den Division:

Nordsø-Eskadren.

Ifølge Allerhøjeste Befaling af 2den Marts 1864, blev H. M. Fregat
,Radetzky• udrustet med den Bestemmelse, hurtigst mulig at forene sig med
denne Division. Som Følge heraf hejste denne Fregat allerede den 5te Marts
Kommandoen og forlod Havnen ved Pola Natten imellem den 9de og rode
Marts, under Kommando af Fregatkapitain Franz Jeremiasch.
Linjeskibskapitain Tegetthoff forlod den 4de Marts Kl. I Eftm. Havnen ved
Corfu med Fregatten >Schwarzenberg• og Kanonbaaden »Seehund • , anløb den
6te om Eftermiddagen Malta og fortsatte Rejsen samme Nat. Den 7de om
Morgenen afgik Korvetten »Dandolo• fra llfaila paa et Kryds til Gibraltar.
•Schwarzenberg• og >Seehund• ankom den I 5de til Gibraltar, fortsatte
straic Rejsen videre, og løb den 17de med den danske Brig •Grethe• som Prise
ind til Lissabon, hvor Eskadren skulde afvente Kontre-Admiral WUllerstorfs Ankomst.
Efter at Tegelthoff havde modtaget Ordre til først at afvente den Kommanderendes Ankomst i Brest, og da Fregatten »Radetzky• den 4de April ankom til
Lissabon, forlod han Havnen den 5te med de tre Skibe:
Fregatten •Schwarzenberg• (Linjeskibskapitain W. v. Tegetthoff).
Fregatten •Radetzky• (Fregatkapitain F. Jeremiasch).
Kanonbaaden »Seehund• (Linjeskibslieutenant C. Kronnowetter) og gik den
8de om Aftenen Kl. 8 til Ankers ved Vigo.

Den 9de April, Dagen efter Ankomsten til Vigo, hvor
Eskadren strax gik i Værk med at fylde Kul og foretage enkelte
mindre Reparationer, forinden Rejsen fortsattes videre nordpaa,
afsendte Linjeskibskapitain Tegetthoff følgende Rapport til MarineKommandoen i Triest:
Vigo, den 9de April 1864.

,Jeg har herved den Ære ærbødigst at melde den høje
,Marine-Kommando, at jeg, som meddelt i mit Telegram af 4de
»d. M., gik tilsøs den 5te d. M. fra Lissabon med H . M.
,Fregat »Schwarzenberg«, Fregatten , Radetzky « og Kanon»baaden »Seehund.«
,I Løbet af Natten mellem den 6te og 7de passerede Eskadren
,Kap Finisterre og befandt sig den 7de om Morgenen i Biscaya
,Bugten, hvor det blæste en stiv Kuling af ONO. H. M. Fre>gat ,Radetzkyc kunde allerede Kl. 8 om Morgenen ikke længere
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,gjøre nogen Fart op imod Vind og Sø, hvorfor jeg ved
, Signa! gav den fri Manøvre og opgav Ferrol som Eskadrens
>Samlingssted.
»Det var mig nemlig magtpaaliggende, saa snart som mulig
>at komme i Havn med H. M. Kanonbaad »Seehundc, hvis
>Kingston-Ventil, som det vil være den høje Marine-Kommando
»bekjendt, var i Uorden.
>Vind og Sø tiltog i Løbet af Dagen.
,Kl. 2 Eftermiddag faldt Kanonbaaden ,Seehundc, der
»allerede tidligere havde signaleret, at den ikke kunde arbejde
, med fuld Kraft op imod Vind og Sø, da det anstrængte Skibet
, for meget, pludselig af for Vinden, og signalerede, at Rælings>porte og Faldporte forude vare slaaede ind af Søen, og at
, Skibet tog saa meget Vand over, at det ikke længere kunde
,fortsætte Rejsen op imod Vind og Sø. Jeg lod derfor samtlige
,Skibe i Eskadren falde af og laa Natten over underdrejet
,Sønden for Kap Finisterre.
»Igaar Morges var Vinden nordvestlig Sønden for Kap Finisterre
,med let Brise, hvorfor jeg haabede, at Østenvinden ogsaa skulde
,have lagt sig i Biscaya-Bugten.
,Jeg lod derfor paany Kursen sætte paa Kap Finisterre,
,men næppe havde Skibene passeret det, og Biscaya-Bugten
»laa aaben, førend vi havde det samme Vejr som den fore>gaaende Dag.
»Da H. M. Kanonbaad »Seehund« kun havde 24 Timers
,Kul ombord, og denne Beholdning, saafremt det daarlige Vejr
,vedblev, rimeligvis ikke vilde være tilstrækkelig til at naa
,Ferrol, lod jeg Eskadren falde af og satte Kurs efter Vigo,
,hvor vi igaar Aftes Kl. 8 gik tilankers. Skibene ville her
,fylde op med Kul og derefter fortsætte Rejsen, om muligt
>direkte til Brest.
»Reparationen af Kingston-Ventilen ombord i Kanonbaaden
,Seehu~d « er strax paabegyndt og vil om muligt blive tilende,bragt her. «
Tegetthoff,
Linjeskibskapitain.

Fra Vigo gik Eskadren atter i Søen, saa snart Kulfyldningen
var tilende.
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Ankomst til Brest.

Flande-Demonstration fra engelsk Side.

Storm og stiv Kuling mødte de østerrigske Skibe og forsinkede Rejsen. »Seehund • maatte atter vende om og søgte
Havn i Ferrol, medens Fregatterne med Møje arbejdede sig
frem, og først den J 5de April om Aftenen modtog man i Marineministeriet i Wien gjennem Telegrafen Underretning om, at Vejret
havde tvunget Eskadren til at dele sig, men at Tegetthoff med
sine to største Skibe laa tilankers i Brest.

Brest, den 15de April 7.58 Eftm.

»Schwarzenberg« og »Radetzky c ere ankomne hertil. , See»hund« maatte paa Grund af haardt Vejr vende om og gaa til»bage til Ferrol. «
T egetthoff.
I Brest blev Eskadren foreløbig liggende. Den 17de kom
,Seehund« ind og ankrede paa Rheden, og Skibene vare nu saaledes atter samlede.
De østerrigske Krigsskibes Nærværelse i Brest undlod ikke
at gjøre Opsigt i England, hvor Befolkningens Sympathi var paa
Danmarks Side i dets Kamp mod Tydskland. Den engelske
Regjering havde endnu ingen Tiltro til, at Østerrig tilsigtede
andet end en maritim Demonstration og antog ikke, at Hensigten
var at ville optræde aktivt i Nordsøen; men ikke desto mindre
fordrede den offentlige Mening, at der fra engelsk Side blev
gjort noget, og Regjeringen bestemte sig derfor til at demonstrere saa varligt som mulig mod Østerrigernes Gjennemsejling
af Kanalen, i hvilken Anledning en Øvelses-Eskadre, bestaaende
af I Skruelinjeskib, S Pandserfregatter, 1 Træskruefregat og I
Aviso, der under Kontre-Admiral Sir Sydney Colpoys Dacres
Kommando havde Station i Farvandet udfor Portugal, blev kaldet
til Kanalen. Eskadren var derefter først stationeret ved Falmouth, senere ved Plymouth, og indtog nu i den sidste Halvdel
af April Maaned en afventende Holdning ved Kanalens østlige
Udgang.
Som Forholdene vare, maatte det antages, at den lille østerrigske Flaadeafdeling vilde komme til at staa Kanalen ind alene,
forinden yderligere Forstærkning kunde støde til den.
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Regjeringen havde haabet, at det skulde lykkes at faa 3die
Division sejlklar saa tidlig, at Admiral Wiillerstorf allerede i
Brest kunde naa Avantgarden, og den østerrigske Styrke saaledes optræde samlet i Kanalen og Nordsøen; det viste sig
imidlertid, at Klargjøringen og Organisationen af den anselige
Flaade-Afdeling, der udgjorde 3die Division, var saa betydeligt
et Arbejde, at denne Plan maatte opgives, og Tegetthoff modtog
som Følge heraf den 23de April gjennem nedenstaaende Telegram Befaling til at fortsætte Rejsen og tage Offensiven med de
Kræfter, der i Øjeblikket stade til hans Raadighed:
»Ifølge Allerhøjeste Befaling har De med de under Deres
»Kommando staaende Skibe med Forsigtighed at afgaa til Texel.
-»De der liggende preussiske Skibe ville stille sig under Deres
»Kommando. Naar De da efter de Efterretninger, som De mod>tager om den danske Blokade-Eskadre, maatte anse Dem for
»stærk nok til at kunne opnaa et heldigt Resultat, maa De søge
»for enhver Pris at bryde Blokaden af Hamburg. Eile thut
»noth.c
Den Højstkommanderende, Kontre-Admiral v. WiillerstorfUrbair, hvis Flag vajede fra Hjuldampskibet »Elisabeth«, havde
den 14de Marts om Formiddagen forladt Venedig ombord i sit
Flagskib, anløb Triest for et kort Ophold og ankrede den 16de
Marts paa Rheden ved Pola.
Paa Orlogsværftet, hvor Linjeskibet »Kaiser« og Pandserfregatterne »Juan de Austria« og »Kaiser Max «, samt Korvetten
>Friederich« laa under Ekvipering, arbejdedes der med fuld
Kraft paa at bringe Divisionen i sejklar Stand, og Admiralens
Ankomst bidrog til at paaskynde Arbejdet.
Den 19de Marts hejste det første af Skibene, Linjeskibet
»Kaiserc, Kommandoen; men da Pandserfregatterne og Korvetten
endnu vare langt tilbage og ikke for det første vilde kunne forlade Værftet, afsejlede Admiral Wiillerstorf den 26de Marts om
Aftenen fra Pola, fulgt af Linjeskibet »Kaiserc .
Forinden sin Afrejse sendte han imidlertid i Overensstemmelse
med sine egne Instruktioner følgende Ordre til Linjeskibskapitain
Tegetthoff i Lissabon:
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Admiral WUllerstorf afsejler fra Po1a.
Poln, den 24de Marts 1864,

>Efter H. M. Fregat ,Radetzky«s Ankomst, og naar den
,efter endt Kulforsyning er klar til at gaa i Søen, vil Ds.
> Højvelbaarenhed med den under Deres Kommando staaende
>Eskadre have at forlade Lissabon og, efter at have anløbet
>Brest, afgaa til Texel og ved Deres Ankomst dertil telegrafisk
»underrette Ministeriet herom. De vil der træffe en Korvet og to
»Kanonbaade af .den kongelige preussiske Marine, hvilke Skibe
,ere underlagte den kejserlige Eskadre-Kommando.
»I Texel vil De benytte Tiden til at gjøre de preussiske
>Skibschefer bekjendt med den for den kejserlige Marine fore»skrevne Eskadre- og Skibstjeneste, samt endvidere indøve Brugen
, af Dag- og Natsignaler med dem.
>De skal endelig anmode de preussiske Skibschefer om at
»stille sig under Deres Kommando indtil min Ankomst, forudsat,
»at Rangforholdet ikke er saaledes, at det kunde være stødende
»ligeoverfor de preussiske Officerer, hvad jeg imidlertid ikke har
»nogen Grund til at antage.
, I ethvert Tilfælde vil det være afhængig af Deres Takt, at
,det gode Forhold vedligeholdes.
, Min Afrejse herfra vil rimeligvis finde Sted den 26de ds.
>Jeg venter i ethvert Tilfælde at træffe Efterretninger fra Dem i
»Lissabon, hvor jeg kun bliver kort Tid, og hvorfra jeg, saa»snart det er muligt, afgaar til Texel, og haaber ogsaa der at
»finde Kul. «
W iillerstorf,
Kontre - Admiral.

Efter at Admiral Wiil\erstorf havde anløbet Corfu for at
fylde Kul, forlod han atter Havnen den 5te April for at afgaa
til Gibraltar; men daarligt Vejr og nogle mindre Havarier nødte
Linjeskibet til at anløbe Algier for at reparere og fylde Kul,
medens Admiralen fortsatte Rejsen.
I Mellemtiden havde to andre af Divisionens Skibe tilendebragt deres Udrustning og hejst Kommandoen, nemlig Korvetten
»Friederich« og Pandserfregatten ,Juan de Austria«, og disse to
Skibe, der den 5te April forlod Pola, lagde Vejen over Malta
og ankom efter en lang og møjsommelig Rejse den 20de April
om Natten til Gibraltar, hvor de meldte sig til Flaget.

Den østerrigske Hovedstyrke staar Gibraltarstrædet ud.
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Den samlede Eskadre, der den næste Dags Eftermiddag
lettede Anker og stod Gibraltarstrædet ud , bestod af følgende
Skibe:
Hjuldampskibet . . . . .
Skruelinjeskibet . . . . .
Pandserfregatten. . . . .
Skruekorvetten . . . . .
Skruekanon bø.aden . . .

•Elisabeth•, Flagskib.
,Kaiser•.
,Juan de Austria«.
•Friederich• og
• W all•.

hvilken sidste var tildelt Eskadren istedetfor Pandserfregatten
:t Kaiser Max«, der ifølge den oprindelige Udrustningsplan skulde
høre til 3die Divisions Skibe.
Efter en heldig Rejse løb Admiral Wiillerstorf allerede den
23de April ind til Lissabon og ankrede her samme Dag, som
Linjeskibskapitain Tegetthoff gjennem Telegrafen fik Ordre til at
staa Kanalen ind.
Den 25de April modtog Marineministeriet i Wien Meddelelse om, at den østerrigske Eskadre Natten forud var gaaet i
Søen fra Brest. Telegrammet var afsendt af Generalkonsulen i
Hamburg, Westenholz, der gjennem den østerrigske Konsularagent i Brest havde modtaget denne Nyhed, og samtidigt saa
han sig istand til at meddele, at den danske Eskadre havde
forladt Helgoland og den 2ode April havde været ved Texel.
Linjeskibskapitain Tegetthoff var altsaa nu med sin Eskadre
ved Indgangen til Kanalen, og gjennem Eskadrens Operations} ournal ses Beretningen om hans Rejse videre til Nordsøen:
Operations-Journal
for de k. k. Krigsskibe.
2den Division:

Nordsø-Eskadren.

Den 24de om Aftenen Kl. 11 gik de 3 Skibe tilsøs fra Brest og ankrede
Natten mellem den 26de og 27de ved Deal. Da der i selve Deal ikke var Kul
tilstede til Skibene, blev Kanonbaaden •Seehund • detacheret til Ramsgate, for
der at fylde Kul. Ved Indsejlingen til Ramsgate blev •Seebund• ved Skyld fra
den engelske Havnelods af Strømmen drevet med den bagbords Side ind imod
Havnemolen og led derved flere Havarier. Denne Kanonhaad afgik den 28de
April til Sheerness for at underkastes Reparation paa det derværende engelske
Værft.
Linjeskibskapitain v. Tegetthoff begav sig paa Opfordring af den kejserlige
Gesandt til London, for at gjentage den Erklæring for den engelske Regjering,
at han ikke agtede at løbe ind i Østersøen med sine Skibe,
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Linjeskibskapitain v. Tegetthoff forlod Havnen ved Dea! den 3ote April
med •Schwarzenberg• og • Racletzky•, for at bringe den Allerhøjeste Befaling i
Udførelse, som han havde modtaget i Brest : at afgaa til Texel med Eskadren,
tage de der liggende 3 preussiske Skibe under sin Kommando, opsøge den
danske Blokade-Eskadre og for enhver Pris hæve Blokaden af Hamburg.
Den Jste Maj ankom Eskadren til Texel, hvor de preussiske Skibe:
Kanonbaaden •Basilisk•} hver med 2 Stk. riflede 24 Pds. Kanoner og I Stk. glatløbet,
•Blitz•
kort 68 Pds. Kanon, 80 Hestes Kraft, 62 Mands Besætning.
. Idampsk I'b e t • Adi er• } med 2 Stk. riflede 24 Pds. Kanoner, 2 Stk. glat·
H JU
løbede 68 Pds. Kanoner og 120 Hestes Kraft*).
bleve indlemmede i Eskadren.

Efter at de to østerrigske Fregatter vare gaaede tilankers i
Havnen ved Nieuwediep, og de sædvanlige Høflighedsbeviser
imellem de to Landes Skibe vare udvexlede, meldte den østerrigske Højstkommanderende sin Regjering gjennem nedenstaaende
Chiffertelegram, at Foreningen af de to allierede Magters
Eskadrer havde fundet Sted:
Nienwediep, den lste Maj 1864 Kl. 8 147 Eftm.

»Ankommen hertil. De preussiske Skibe have stillet sig
»under min Kommando. Jeg gaar videre imorgen. Om de
»danske Skibe i Nordsøen har man her ingen Underretning. ,
Tegetthoff.
De preussiske Skibe, der i Havnen ved Nieuwediep sluttede
sig til Østerrigerne, havde, som nævnt paa et tidligere Sted,
været paa Togt i længere Tid.
Den 3die Juli 1863 havde
Eskadren med Korvetkapitain Klatt som Højstkommanderende
hejst Kommandoen i Danzig og befandt sig i Middelhavet, da
de truende politiske Forviklinger imellem Danmark og Tydskland
bevirkede, at den preussiske Regjering bestemte sig til at kalde
Skibene hjem fra Stationen i Middelhavet.
En Allerhøjeste Kabinetsordre, udfærdiget den 3die December
1863, gav Befaling dertil, men forinden Ordren kunde bringes i
Udførelse, var Krigen allerede udbrudt, og den danske Fregat
»Niels Juel«, der kort efter viste sig i Kanalen, gjorde Farvandet
usikkert.
*) Den her anførte Armering, Størrelse af Besætning o, s. v. stemmer ikke
ganske overens med Opgivelserne fra preussisk Side.
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Den preussiske Eskadre forlod altsaa Middelhavet og fortsatte Rejsen nordpaa, men Forholdene vare imidlertid nu
saaledes, efter at den danske Nordsø-Eskadre havde taget Station
ved Helgoland, at den svagere preussiske Flaade-Afdeling ikke
mere kunde vente, at det vilde lykkes at slippe forbi de danske
Krydsere og naa en tydsk Havn, og Nødvendigheden tvang derfor den preussiske Eskadrechef til den yderste Forsigtighed.
Efter et længere Ophold i Brest stod Korvetkapitain Klatt
dog gjennem Kanalen, som paa dette Tidspunkt var fri for
danske Krydsere, ind i Nordsøen og bestemte sig til i en neutral Havn at oppebie den østerrigske Flaade-Afdelings Ankomst.
Den allierede Eskadres Afrejse fra Texel, der var berammet
til den 2den Maj, maatte opgives paa Grund af stormende Vejr,
og først Dagen efter lettede Linjeskibskapitain Tegetthoff med
sine Skibe og stod østerpaa. I Texel havdes der som anført
ingen paalidelige Efterretninger om de danske Skibe. Alt hvad
man vidste var, at otte Dage tidligere, den 2ode April, havde
»Niels Juel « og »Hejmdalc været der, og efter at »Dagmarc
havde sluttet sig til dem, var den samlede Styrke atter gaaet
østerpaa, sandsynligvis til Stationen paa Hamburger-Bugten.
Da Linjeskibskapitain Tegetthoff den 3die Maj dampede
østerover mod Cuxhafen, med Kurslinjen lige paa Nordsø-Eskadrens
Krydseplads, havde han al Grund til at antage, at det næppe
vilde vare mange Timer, førend han havde de danske Orlogsmænd isigte.
T egetthoffs Ønske om at træffe den danske Eskadre paa
Vejen til Cuxhafen skulde imidlertid ikke gaa i Opfyldelse, da
denne, som tidligere meddelt, paa dette Tidspunkt befandt sig i
Christianssand. Vejen laa aaben, og efter en hurtig Overrejse
ankrede den østerrigske Flaade-Afdeling paa Elben den 4de Maj
om Morgenen, hvor dens Ankomst naturligvis blev hilset med
Glæde. Opholdet her blev imidlertid ikke af lang Varighed,
idet nemlig Tegetthoff den 6te Maj modtog Efterretning om, at
danske Orlogsskibe skulde være sete i Farvandet omkring Helgoland, hvorfor han endnu samme Aften stak i Søen med sin
Eskadre.
Den 7de Maj om Morgenen paa Dagvagten fik man ombord
i ».Schwarzenbergc, der var forrest i Linjen, en Orlogsmand
isigte, som under Sejl styrede nordpaa.
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Elben.

Den østerrigske Højstkommanderende ·antog, at det maatte
være en Forpost fra den danske Eskadre, og satte strax alle
Sejl til for at løbe den op; men det viste sig efter nogle Timers
Sejlads at være den engelske Fregat »Aurora« .
Da Linjeskibskapitain Tegetthoff, som tidligere meddelt,
den 1ste Maj med Fregatterne »Schwarzenberg« og »Radetzkyc
gik ind i Nordsøen, for i Helder at forene sig med de 3 preussiske Krigsskibe, kunde denne Begivenhed ikke andet end forøge
det Røre, som de østerrigske Krigsskibes Nærværelse i Kanalen
havde vakt i England.
Den offentlige Mening fordrede, at Admiral Sir Sydney
Dacres med Eskadren skulde følge efter, og ved sin Pression forhindre Østerrigerne fra at optræde aktivt i et Farvand, hvor
England fremfor nogen anden Nation mente sig berettiget til at
være Herre; men Regjeringen delte ikke denne Anskuelse, og
da Lord Palmerston ved en Samtale med den østerrigske Gesandt Grev Apponyi den 1ste Maj havde faaet den tilfredsstillende Erklæring, at Flaaden ikke agtede sig til Østersøen,
men at dens Maal kun var den nærmeste nordtydske Kyst,
vilde han ikke foretage sig noget Skridt i denne Anledning.
For dog nogenlunde at tilfredsstille den Stemning, der i Øjeblikket kom tilorde til Gunst for Danmark, besluttede Regjeringen
sig til at tage to Forholdsregler, der imidlertid i Realiteten ikke
vilde faa nogen Betydning.
Kanalflaaden fik Ordre til pr. Telegraf at indkalde alle, som
havde Orlov fra den, og 2 engelske Orlogsmænd detacheredes
til Nordsøen, for navnlig at holde Øje med de fremmede Skibes
Foretagender omkring den engelske Besiddelse Helgoland.
De engelske Krigsskibe, der vare udsete til dette Hverv, og
som den 5te Maj mødtes under Helgoland, vare:
Skruefregatten »Aurora« (post-captain Sir Leopold M. C!intock) og Avisoen, Hjuldampskibet ,Black Eagle« (staffcommander,
Whillier).
Da Tegetthoff den 9de Maj om Morgenen efter sin Rekognoscering af Farvandet omkring Helgoland atter løb ind paa Elben,
for at de preussiske Kanonbaade kunde faa deres Kulbeholdninger
kompletterede, kom den østerrigske Konsularagent i Hamburg
ham imøde ombord i et Dampskib. Han medbragte et Telegram
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fra Helgoland, som meldte, at den danske Eskadre var Farvandet ved denne 0.
Efter at Tegetthoff havde læst Telegrammet, tog han den
Beslutning at stikke i Søen igjen, og skrev følgende Telegram
til Marineministeriet i Wien :
Cuxhafen, den gde Maj.
>Var i Begreb med at vende tilbage til Cuxhafen, efter ikke
,at have truffet noget i Søen, da jeg igjen fra Helgoland fik
, Underretning om danske Krigsskibe.
»Gaar derfor igjen til Søs.«
Tegetthoff.

Da Konsulen atter var gaaet fraborde fra ,Schwarzenbergc,
medtagende Eskadrechefens Telegram til videre Besørgelse,
vendte den allierede Flaade-Afdeling og stod tilsøs ad Helgoland
til, for at gaa den danske Eskadre imøde.

fil

Kampen ved Helgoland, den 9de Maj r864-.

Medens saaledes alle Betingelserne for et Sammenstød vare
tilstede, idet begge de fjendtlige Flaade-Afdelinger i Dagene
efter den 6te Maj navigerede i samme Farvand, saa det næsten
ud, som om den politiske Situation vilde træde hindrende i
Vejen og forebygge Kampen, idet der nemlig nu var Udsigt til,
at en Vaabenhvile i alle Tilfælde for en kortere Tid vilde
standse Fjendtlighederne imellem de krigsførende Magter. Konferencen i London, der den 25de April havde aabnet sine Møder
i Udenrigsministeriets Lokaler, med Lord Russell som Formand,
syntes i Begyndelsen ikke at skulle føre til noget positivt Resultat, da Differentspunkterne imellem de krigsførende Magter vare
for store, til at man kunde vente at faa dem udjævnede; men
efter Mødet den 4de Maj , i hvilket Lord Russell med Held
søgte at samle de divergerende Meninger og bestræbte sig for
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at bringe et Grundlag tilveje, hvorpaa man paa nogenlunde billige
Vilkaar kunde forhandle om en Standsning af Fjendtlighederne,
indtraadte der en bestemt Svingning henimod Opgavens Løsning,
saa at der var Grund til at antage, at der inden ret mange Dage
vilde være bragt Forstaaelse tilveje, og Rigtigheden af denne
Antagelse bekræftedes ogsaa gjennem Resultatet af KonferenceMødet Mandagen den 9de Maj, samme Dag, som Eskadrerne
mødtes ved Helgoland.
I dette Møde , som aabnedes med at den østerrigske Gesandt Grev Apponyi meddelte, at de tydske Magter vilde modtage Lord Russells Forslag fra Mødet den 4de Maj, vare de
endnu existerende Differentspunkter af saa underordnet en Betydning, at man efter nogen Forhandling kunde enes om Redaktionen af Betingelserne for Vaabenhvilen, og følgende Beslutning
blev da vedtagen :
, Der skal være Vaabenhvile til Lands og til Vands i en
:o Maaned fra den 12te Maj.
»Samme Dag hæver Danmark Blokaden. Preussen og Øster»rig forpligte sig til under Vaabenhvilen i de Dele af Jylland,
»som deres Hære holde besatte, ikke at forulempe hverken
»Handel, Samkvem eller Administrationens regelmæssige Gang,
»til ikke at udskrive Krigskontributioner, men at betale alt, hvad
»der maatte blive ydet de tydske Tropper, som ville indskrænke
»sig til at beholde de nuværende strategiske Stillinger.
, De krigsførende Magter ere enige om at bevare deres
, militære Stillinger til Lands og til Vands og forpligte sig til
, ikke at forstærke dem, saalænge der er Vaabenhvile. «
Ved Solopgang den 9de Maj 1864 kom den danske NordsøEskadre nordfra i Kjølvandslinje, med Kommandoskibet forrest,
ned imod Helgoland. De danske Skibe laa Kurs efter Øen med
Undersejl, Merssejl og Bramsejl paa.
Henved Kl. IO flk man ombord i Fregatten ,Niels Juel «
først »Aurora « isigte inde under Helgoland, og noget senere
opdagede Udkiggen paa Fokkeraaen Røg forude.
Fra Kommandoskibet signaleredes »Beslaa Sejlene «, sætter
Dampen op «, og efter at Sejlene vare gjorte fast, Bramræerne
og Læsejlsspirene tagne tildæks, og Dampen var sat op, blev der
pebet til at skaffe.
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Efter Skafningen, blev Signalet til , Klart Skib« hejst, og
»Jylland« og »Hejmdal c_. løb op paa bagbords Side af Kommandoskibet. Orlogskapitain Suenson stod paa Vagtbænken, Maskinerne
bleve stoppede for et Øjeblik, og Eskadrechefen tiltalte de tre
Skibes Besætning saaledes : »Der har I Østerrigerne Folk I Nu
, møde vi dem; jeg stoler paa, vi ville kjæmpe som vore tapre
, Kammerater ved Dybbøl!« Efter endvidere at have paalagt
Skibscheferne at holde godt sluttet Linje, blev Signalet til
, Kjølvandsorden, naturlig Ordene hejst fra Kommandoskibet, og
i tæt sluttet Linje stod den danske Eskadre Sønder paa. Ombord i de østerrigske Skibe havde man, da Eskadren den 9de
Maj var kommen Elben ud, ved Middagstid faaet den danske
Styrke isigte. Eskadren var under Damp, Bramræer og Bramstænger vare tagne tildæks, og paa alle Toppe vajede det
østerrigske Flag fra Stængesalingen.
I Frontlinje omvendt
Orden, altsaa med den Kommanderende paa venstre Fløj eller
vestligst, stod Skibene Nord over.
Eskadrechefen henvendte nogle opmuntrende Ord til Fregattens Mandskab, og til Eskadrens øvrige Skibe · blev der
signaleret:
, Vore Armeer have tilkæmpet sig Sejre, lader os gjøre det
»samme!« Strax efter lød Signalet »Klart Skib«, og Eskadren
fik Ordre til at danne »Kjølvandslinje, naturlig Orden.« »Schwarzenberg« fortsatte sin Kurs nordefter, og de øvrige Skibe drejede
efterhaanden Bagbord over ned i Kjølvandet paa Kommandoskibet, de to Fregatter godt sluttede, medens de preussiske
Kanonbaade holdt sig lidt yderligere i Farvandet, i Læ af den
østerrigske Linje.
Omstaaende Opgjørelse af Artilleristyrken paa begge Sider
viser, at den danske Eskadre havde en Overvægt af I 5 Kanoner,
men naar der ses hen til, at det riflede Skyts ombord i de
østerrigske Skibe vare Drejekanoner og altsaa kunde anvendes
til begge Sider, maa de to Modstanderes Styrke i Laget paa det
allernærmeste anses for hinanden lig. Hvad Personellet angaar,
var Besætningernes Størrelse ligeledes hinanden temmelig jævnbyrdig i de to fjendtlige Eskadrer, og begge havde i nogen Tid
været under Kommando, saa at Organisationen og Indøvelsen
maatte antages at staa omtrent lige højt.
16
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De to fjendtlige Linjer nærmede sig imidlertid hinanden.
Da Klokken omtrent var 1 8/t, faldt det første Skud fra det
østerrigske Kommandoskib , der paa c. 6000 Alens Afstand
aabnede Ilden med et Prøveskud.
Der faldt efterhaanden flere Skud fra det østerrigske Skib,
men endnu havde intet truffet de danske Skibe. Ombord i disse
var der endnu ikke givet Ordre til at begynde Skydningen, men
da Afstanden var bleven noget mindre, saa at de forreste
Kanoner kunde begynde at bære paa ,Schwarzenberg«, lød
Signalet til at begynde Skydningen.
Det saa et Øjeblik ud, som om Tegetthoff, efter den Kurs
han styrede, kunde have til Hensigt med sine Skibe at gaa foran
om den danske Linje og derved komme imellem Landet og
denne; men da ,Niels Juel« for at imødegaa denne Bevægelse
drejede Bagbord over, kom de to Linjer til at passere hinanden
paa Styrbords Side.
Det varede ikke længe, førend Kampen blev almindelig.
Da de to Linjer passerede hinanden paa c. 3000 Alens Afstand,
Østerrigerne godt sluttede, medens Preusserne holdt sig længere
vesterpaa i Farvandet og endnu udenfor virksom Skudvidde, tiltog Skydningen i Hæftighed, og ,Schwarzenberg« modtog under
Forbisejlingen Laget fra alle 3 danske Skibe.
Paa Batteriet af ,Niels Juel«, men navnlig ombord i »Jyl·
land «, der som det midterste Skib i den tætsluttede danske
Linje fik Broderparten af den fjendtlige Ild, havde de østerrigske
Kugler allerede krævet deres første Offre, men Skydningen fortsattes uforstyrret med samme Ro og Præcision som hidtil, og
med stigende Hæftighed. Den danske Eskadre, der, som tidligere
omtalt, fra Fægtningens Begyndelse ved sin Drejning til Bagbord
var kommen til Luvart og Landet nærmest, gjorde nu en Svingning Styrbord over og kom derved til at stævne en Kurs, der,
hvis Manøvren var bleven gjennemført, vilde føre den danske
Linje agten om de østerrigske Skibe og ind i Mellemrummet
imellem disse og Preusserne, der stadig holdt sig c. 1000 Alen
længere tilsøs. Hvis denne Bevægelse lykkedes, vilde derved
den svagere Del af den allierede Flaadeafdeling være udsat for
at blive skaaret ud fra sine Kammerater og tvungen til at holde
vesterpaa, tilsøs.
16*
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Den østerrigske Højstkommanderende foretog i dette Øjeblik en Manøvre med sine to Skibe, som han i sin Rapport omtaler som udført, for at komme den danske Eskadre nærmere paa
Livet.
Fregatten »Schwarzenberg« lagde Roret Bagbord og stævnede
Øster i ned imod den danske Linje, medens »Radetzky« løb
Kommandoskibet agtenom og ved at udføre denne »Bagom Op»marche«, kom op paa Bagbords Side af den Kommanderende.
De to fjendtlige Fregatter stod nu Side om Side i Frontlinje
ned imod den danske Eskadre.
De danske Skibe sluttede sammen i Kjølvandslinjen saa tæt
som muligt, og samtidigt modtoges de fremrykkende Fregatter
med en forceret Skydning fra alle 3 Skibe. Ilden var saa virksom, at »Schwarzenberg« efter ganske kort Tids Forløb atter
drejede Styrbord over og fuldførte saaledes den begyndte Manøvre
som en Kontramarche. »Radetzky « drejede ned i Kjølvandet
paa Kommandoskibet, og begge Skibe sendte »Hejmdal c det
glatte Lag.
De to Eskadrer stade jevnsides hinanden SV i under stadig
Skydning, og i Begyndelsen med en indbyrdes Afstand af
c. I 500 Alen. Under Løbet drejede »Niels Juel c ganske smaat
Styrbord over, saa at Rummet imellem Linjerne efterhaanden
formindskedes til 6- 800 Alen, og samtidigt tiltog Artilleriilden
fra dansk Side i Hæftighed.
Ombord i »Schwarzenberg«, der under hele Affæren fornemlig var Skive for den danske Ild, var Mandefaldet stort ved
Kanonerne. To Gange blev Skibet skudt i Brand. Den udbrudte Ild blev forste Gang hurtigt slukket, men anden Gang,
da en Granat sprang paa Banjerne over Nedgangen til det
forreste Krudtmagasin og antændte Sejlbeholdningen, var det
kun med den yderste Anstrængelse fra alles Side, at det
lykkedes at blive Herre over Ilden paa dette farlige Sted.
Medens »Hejmdal « paa Grund af sit lave Skrog var det af
de danske Skibe, der led mindst, fik »Jylland , som det midterste
i Linjen flest Skud. og navnlig var der et enkelt Projektil, der
anrettede stor Ødelæggelse paa Batteriet. En Granat slog gjennem
Siden ved Kanon Nr. 9, sprang umiddelbart derefter, rev Midten
ud af et Dæksknæ og dræbte eller saarede hele Besætningen ved
Kanonen .
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De Danske vare fra Fægtningens Begyndelse ved deres
Manøvre kommet østligst i Farvandet, og medens de to Linjer
nu efter en Times hidsig Kamp løb SV i, vare de danske Skibe
Landet nærmest og spærrede Tilbagevejen til Cuxhafen for
Fjenden, der altsaa var skaaret ud fra den Havn, hvor han i Tilfælde af et Vaa.benuheld naturligst maatte søge ind.
Den danske Eskadres taktiske Stilling i Farvandet var saaledes den fordelagtigste, og sammenligner man de to Modstanderes Angrebskraft i dette Øjeblik, vil man se, at der ogsaa
her var en betydelig Overlegenhed tilstede paa dansk Side.
Medens saaledes ikke en Kanon var demonteret i den
danske Eskadre, og der kunde mønstres med fuld Besætning ved
Kanonerne, var adskillige Stykker Skyts ubrugelige ombord i
»Schwarzenberg«; de østerrigske Skibes Skrog og Rejsninger
havde lidt betydeligt mere end de danske Skibes, og Mandefaldet
blandt Østerrigerne var i dette Øjeblik dobbelt saa stort, som
blandt de Danske. Dette Resultat efter en Times Kamp viste
tydeligt nok den danske Artilleriilds Overlegenhed i Præcision
og Hurtighed, og den tiltagende Hæftighed i Skydningen fra
dansk Side samtidig med den begyndende Uregelmæssighed i
Skydningen fra østerrigsk Side var Tegn paa, at Kampens Udfald allerede i dette Øjeblik var givet. Fægtningen endte imidlertid hurtigere, end man kunde have ventet. Det Skud, der bevirkede dette, var en Granat, der sprang i Bugen af »Schwarzenbergcs
Fore-Merssejl og antændte det tørre Sejl og Tougværk med stor
Hurtighed.
Skjønt Kanonilden allerede forinden dette Tidspunkt var
stærkt i Aftagende ombord i de to Fregatter, sluttede de preussiske Kanonbaade dog ikke nærmere til Fjenden, men holdt sig
stadig udenfor den egentlige Kamplinje, hvorfra de vedligeholdt
Skydningen med deres riflede Kanoner. De manøvrerede tillige
saa meget i Læ og bag ved de østerrigske Skibe, at den
danske Eskadrelinje vanskeligt kunde faa Kanonerne til at
bære:paa dem, og bleve derfor under hele Affæren kun meget
lidt udsatte for den danske Ild.
Uagtet navnlig »Schwarzenberg « havde lidt store Tab, vedblev de østerrigske Skibe dog at bruge deres Kanoner, men da
Ilden brød ud i Rejsningen og truede Skibet med Ødelæggelse,
var deres Modstand definitivt brudt.

•Schwarzenberg• skydes i Brand.

Ombord i det østerrigske Kommandoskib var Stillingen i
dette Øjeblik meget vanskelig. Branden stod ikke til at slukke,
saa længe den rasede saa højt over Dækket, da Slangen til
Maskinpumpen - den eneste, der kunde drive Vandet saa højt
tilvejrs - var bleven overskudt, og Skibets Fart drev Flammen
agterefter. Der var under disse Omstændigheder intet andet at
gjøre, hvis Skibet skulde frelses, end at afbryde Kampen og søge
ind til Helgoland.
Da Signalet »Skibene skulle øjeblikkelig falde af fra Vindene
blev hejst, lagde , Schwarzenberg« sit Ror Bagbord, forcerede
Farten og stævnede bort fra Valpladsen, fulgt af de preussiske
Kanonbaade, medens , Radetzky « fortsatte sin Kurs uden at dreje
og kom saaledes til at ligge imellem den danske Eskadre og sin
brændende Kammerat.
Ved »Schwarzenberg«s Bortgang kæmpede , Radetzky « en
kort Tid endnu, men Modstanden var uden Kraft; den Kommanderende gjentog sit Signal til Fregatten om at indtage sin Plads i
Frontlinjen, og »Radetzky« faldt af, idet begge de to østerrigske
Skibe under Retræten vedligeholdt en svag Skydning fra deres
Spejlporte. Den danske Eskadrechef gav nu ved Signa! Ordre
til sine Skibe om at falde 8 Streger Styrbord over, for i Frontlinje at forfølge Fjenden, men i det Øjeblik, Manøvren skulde
begynde, indtraf en Begivenhed, der forhalede Ordrens Udførelse.
Fregatten ,Jylland«s Styreapparater (Ratline og Grundtallie)
bleve paa en Gang overskudte af en Granat, der sprang i Chefens
Kahyt om Styrbord, og Skibet lystrede ikke længere Roret.
Først efter at denne Skade var udbedret, kunde ,Jylland«,
Eskadrens hurtigste Skib, begynde Forfølgelsen, og ihvorvel det
hele kun varede Minutter, vandt den allierede Flaade-Afdeling,
der nu med fuld Fart stod vester i, dog derved et Forspring. Ved
Kampens Afslutning, under Løbet ind imod Land, fortsattes
Skydningen fra Bougportene i de danske Skibe, men Kuglerne
vandede agten for Østerrigerne, der for hvert Minut nærmede sig
Grændsen for det engelske Søterritorium, og da Orlogskapitain
Suenson efter sit Skjøn maatte antage, at han allerede var saa
langt inde, at Eskadrens Projektiler ved en fortsat Forfølgelse
vilde falde i neutralt Farvand, gav han Kl. 4 ½ Ordre til at ophøre med Skydningen.

Kampens Afslutning.
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Den allierede Flaadeafdeling var da allerede inde under
Øen, og »Aurora«, der hidtil havde ligget som Tilskuer, 2 Km!.
af nærmeste Land, satte nu Skruen igang og gik frem agten om
de retirerende Skibe. Da den engelske Skibschef maatte formode, at Assistance vilde være velkommen, gjorde han klar til
at sætte midtskibs Fartøjer ud til Skibets Brandsprøjter, og lod
en Officer ro paa Siden af det østerrigske Kommandoskib for at
tilbyde Lægehjælp, et Tilbud, som Tegetthoff imidlertid ikke
ønskede at modtage.
Den danske Eskadre, der til Afsked havde sendt Østerrigerne
det glatte Lag, var ved Forfølgelsens Ophør i en Afstand af
4-5 Kvartmil fra Land dreiet NO over og blev foreløbig
liggende her for at observere Fjenden.
Efter at de danske Skibe en Times Tid havde indtaget en
afventende Holdning udfor Helgoland, og man ombord havde
set »Schwarzenberg«s brændende Fokkeraa og Forstang styrte
ned, bestemte Eskadrechefen sig til at løbe over til Smaldyb, for
at træffe Kapitain Hammer og med ham at aftale de nødvendige
Forberedelser til de Saaredes Ilandsættelse.
Det var hans Hensigt, saafremt den allierede Eskadre ikke
næste Dag gjorde Mine til at forlade sit neutrale Fristed og
fornye Kampen, da at løbe ind med Eskadren under Seesand, for
at begrave de Døae og faa de Saarede bragt i Land.
Udfor Smaldyb traf man Kapitainlieutenant Hammer, der var
ifærd med at lægge Tønder og Vagere ud, og efter at de fornødne Aftaler vare trufne, gik Eskadren atter vesterpaa ad
Helgoland til.
Da Helgolands Fyr var kommen isigte, holdt de danske
Skibe smaat gaaende i Farvandet under Damp, medens der hele
Aftenen og ud paa Natten arbejdedes i alle Skibe paa at udbedre den lidte Skade, saa at Eskadren ved Dagens Frembrud
kunde være klar til at gjenoptage den afbrudte Kamp.
De første Efterretninger om Kampen afsendtes allerede
imedens denne endnu var i fuld Gang.
Oberstlieutenant Maxse, Gouvernøren paa Øen, havde strax
efter at de første Skud vare vexlede imellem de to Eskadrer,
telegrafisk meddelt sin Regjering Fægtningens Begyndelse, saaledes at man i London om Eftermiddagen i Regjeringskredsene
havde Underretning herom.

Den første Efterretning om

Det engelske Parlaments Underhus aabnede den Dag sit
Møde om Eftermiddagen Kl. 4.
Efter at Formanden havde aabnet Mødet, stillede Mr. Os•
home følgende Forespørgsel til Regjeringen:
>Jeg ønsker at rette følgende Spørgsmaal til den højtærede
»Minister.
, Har Regjeringen modtaget nogen Efterretning om et Sammen»stød i Nordsøen udfor Helgoland mellem østerrigske og danske
»Krigsskibe, og hvis der foreligger nogen Efterretning, gaar den
»da ud paa, at Østerrigerne ere blevne slagne?« (gat the worst
>af it). (Hør I Hør!)
Sir G. Grey besvarede derefter Forespørgselen saaledes:
»Min højtærede Ven Marineministeren modtog Kl. 4 Eftm.
»følgende Telegram fra Helgolands Gouvernør:
»Kl. 2 Eftm. Den østerrigske Eskadre, bestaaende af 2
»Fregatter og 3 Kanonbaade, angriber nu den danske Eskadre,
»bestaaende af 2 Fregatter og r Korvet, 6 Mil østen for Helgo·
»land. Udfaldet senere.
>Efter at Huset har begyndt sit Møde, er følgende
»supplerende Telegram fra Gouvernøren indløbet til min højt»ærede Ven:
»Kl. 4 Eftm. De Danske have vundet Fægtningen. (Lyde»ligt og vedvarende Bifald). En østerrigsk Fregat er i Brand, og
»denne staar nu fulgt af den anden Fregat og Kanonbaadene ind
»til Helgoland. De ere i dette Øjeblik næsten i engelsk Far»vand. »Aurora« ligger her.« (Lydeligt Bifald).
Omtrent samtidigt med at Efterretningen om Kampens Udfald naaede London, afgik den første Melding til Marineministeriet
i Wien. Telegrammet var fra den østerrigske Generalkonsul i
Hamburg, Westenholz, og meddelte følgende:
Hamburg, den gde Maj Kl. 5,59 Eftm.

Marineministeriet, Wien.
»Fra Helgoland telegraferes Kl. 4: Tydske Skibe styre efter
,stærk Kanonade og en heftig Kamp ind til Helgoland paa neu»tral Grund. Det forreste Skib er meget medtaget, det synes at
»være skudt i Brand.«
W estenholz.

den danske Eskadres Sejr
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Ombord i >Schwarzenberg« var Ilden ud paa Aftenen efter
vedholdende Arbejde omsider slukket.
De danske Skibe vare ikke længere isigte, og den Kommanderende bestemte sig endnu samme Aften til at gaa i Søen, for i
Løbet af Natten at naa Cuxhafen.
Eskadrens Skibe satte Dampen op, gjorde klar til at lette,
og forinden Afrejsen fra Helgoland afsendte Linjeskibskapitain
Tegetthoff nedenstaaende telegrafiske Rapport til sin Regj ering:
Helgoland, den 9de Maj 8,45 Eftm.

Marineministeriet, Wien.
»Jeg var Dags Formiddag paa Vejen til Cuxhafen, da jeg
, paa Elben modtog den Efterretning, at 3 danske Fregatter havde
>været isigte fra Helgoland; jeg vendte, fik de 3 Skibe isigte SO
>for Helgoland og angreb dem.
»Efter 2½ Times Fægtning var ,Schwarzenberg«s Fokke>mast skudt i Brand. Vi stævnede Vinden, saa jeg maatte
»nødvendigvis falde af, for at hindre Ilden fra at gribe mere om
»sig, og gav de andre Skibe Signal til at gjøre det samme. Vi
,afbrød Kampen og ankrede under Helgoland.
,Paa »Schwarzenberg« er faldet:
»Auditør Kleinert og 32 Mand, haardt saarede henved 50
, Mand, blandt dem Kadet Turkovitz.
»Paa ,Radetzky« er faldet: Kadet Belsky og 2 Mand;
>saarede 22 Mand. Vi arbejde endnu med at slukke Branden.
»Det er nødvendigt at kappe Fokkemasten. De 3 danske
»Skibe krydse mellem Elbmundingen og her. De Danske have
, sikkert ogsaa lidt en Del, siden de ikke forfulgte os.«
Tegetthoff,
Linjeskibskapitain.

Henimod Midnat, efter at man var bleven Herre over
Ilden, lettede T egetthoff med sine Skibe og gik i Søen.
Da Eskadren var kommen fri af Øen, slukkedes efter Ordre
alle Lanterner og Lys, der kunde ses ude fra, og begunstiget
af Mørket fortsattes Rejsen til Cuxhafen, hvor Eskadren ankrede
den næste Morgen tidlig.
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Endnu samme Formiddag modtog Linjeskibskapitain v. Tegetthoff pr. Telegram sin Udnævnelse til Kontre-Admiral, ligesom
ogsaa Marineministeriet udtalte sin Anerkjendelse gjennem nedenstaaende Telegram.
Til
Kapitain Tegetthoff, Fregatten ,Schwarzenberg«, Cuxhafen.
Wien, den 1ode Maj 1864.

»Hjertelige Lykønskninger til den smukke Vaabendaad; har
,bragt Deres og Skibenes udmærkede Forhold til Hs. Majestæts
,Kundskab. Gjør Indberetning om dem, som i Særdeleshed
»have gjort sig fortjente, og send Indstilling om Udmærkelse
,direkte til General-Adjutanten. Oppebi Wiillerstorf, som idag
»afgaar fra Brest. Foranstaltninger til Tilsendelse af I 50 Mand
,Kompletteringsmandskab ere allerede trufne. Hvad behøver De
,ellers mere«?
Fautz,
Vice-Admiral.

I Cuxhafen blev den allierede Eskadre foreløbig liggende,
da Fregatten »Schwarzenberg«, der var haardt medtaget, først
efter betydelige Reparationsarbejder igjen kunde være sejlklar, og
herfra afsendte Tegetthoff den rode Maj sin officielle Rapport
om Gaarsdagens Kamp, der nedenfor aftrykkes in extenso:
Til Marineministeriet, Wien.
, Til Fuldstændiggjørelse af mit Telegram af G. D. fra Helgo>land, har jeg den Ære ærbødigst at indberette følgende an>gaaende den igaar Eftermiddags i Farvandet ved Helgoland
, stedfundne Søtræfning mellem den østerrigsk-preussiske Flaade, afdeling og de danske Skibe.
,Fredag den 6te Maj var jeg løbet ud herfra med den for»enede Flaadeafdeling paa Grund af en gjennem den herværende
, k. k. Konsularagent modtaget Efterretning om, at danske Krigs, skibe vare sete udfor Elbmundingen.
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»Den 7de ved Solopgang saa man i Horizonten en Tremaster,
, som jeg strax lod gjøre Jagt paa, men, da vi senere naaede
,den, saa vi, at det var en engelsk Fregat.
»Da alle Efterforskninger efter danske Krigsskibe havde givet
, det overensstemmende Resultat, at man ikke havde set saadanne
»udfor Elben i de sidste 14 Dage, løb jeg igaar Morges igjen
, ind paa Elben, for at llade de preussiske Kanonbaade kom>plettere deres Kulforraad, da dette allerede var betydeligt
»reduceret.
»Skibene vare endnu paa Vejen til Cuxhafen, da den der,værende k. k. Konsularagent kom mig imøde og leverede mig
, et Telegram fra Helgoland, hvilket berettede, at 3 formentlig
, danske Fregatter vare i Farvandet der. ,Jeg lod derfor øjeblikkelig vende og styrede med den for>enede Flaadeafdeling ud i rum Sø.
,Kl. I Eftermiddag fik vi 3 Krigsskibe isigte, hvilke
,snart viste sig at være danske, nemlig 2 svære Fregatter og en
, Korvet.
.
>Jeg lod signalere til Skibene:
>Vore Hære have tilkæmpet sig Sejre, lader os gjøre det
, samme!
»Derpaa gav jeg Signa! til »Klartskib til Fægtning« og satte
, Kurs for at afskjære de fjendtlige Skibe, der styrede mod
, Helgoland. Den forenede Flaadeafdeling havde formeret Slag»linje og styrede en nordvestlig Kurs, medens de danske Skibe,
, ligeledes i Slaglinje, henimod Kl. 1½ Eftm. vendte og styrede
»sydøstlig, altsaa imod os.
»Paa en Distance af 18½ Kabellængde, blev Fægtningen fra
, vor Side aabnet, først med Drejekanoner, og derpaa fortsat med
, Bredsidekanonerne paa 8½ og 10 Kabellængders Afstand.
• Da jeg saa, at et Resultat ikke vilde blive naaet saa
,hurtigt paa denne Maade, besluttede jeg at formindske Af>standen og lod derfor Flaadeafdelingen vende ved Kontramarche
, og styrede en østlig Kurs, altsaa konvergerende med de danske
»Skibe. Paa denne Maade lykkedes det mig efterhaanden at
»reducere Afstanden til 2 Kabellængder.
, Under alt dette vedligeholdt vi en levende Kanonild, som
, de Danske besvarede med overordentlig Hæftighed.
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»Et af de første Skud, der ramte Fregatten ,Schwarzenbergc,
»var en Granat, som sprang paa Batteriet og gjorde omtrent en
, hel Kanonbesætning ukampdygtig.
»To Gange udbrød der Ild ombord i Fregatten, den ene
»Gang paa Grund af en Granat, som sprang i Skibssiden, og
»den anden Gang paa Grund af en Granat, som exploderede paa
»Banjerdækket, over Nedgangen til det forreste Krudtmagasin, og
»som stak Ild i Sejldepotet.
»Begge Gange blev Ilden slukket, uden at Kampen blev i
»mindste Maade afbrudt herved.
»Henimod Kl. 41 efter omtrent to Timers meget hæftig Fægtning,
»satte en Granat, der gik igjennem Bugen paa Fregatten »Schwarzen1 berg«s Foremerssejl, Ild i dette,
og Ilden udbredte sig med
»rasende Hurtighed.
»Slangerne til vore Brandsprøjter naaede ikke saa højt, som
»til Foremerseraa, og Slangen til Maskinpumpen, den eneste, der
»havde kunnet drive Vandet op til denne Højde, var bleven
, skudt over af en Kugle.
»Det var derfor bleven en Umulighed at slukke Ilden, saa»længe den holdt sig i en saadan Højde over Dækket.
, Vinden blæste frisk af OSO, omtrent vor Kurs, og drev
»altsaa Ilden agter efter; det var derfor absolut nødvendigt at
, falde af, da dette var det eneste, der kunde give noget Haab
»om at hindre Ilden fra at gribe om sig.
»Schwarzenberg« maatte altsaa falde af. Jeg lod derfor
, signalere til Flaadeafdelingen: »Skibene skulle ufortøvet falde
»af for Vinden e og derefter: »Frontlinje dannes efter den naturlige
»Orden. «
, Jeg satte Kursen efter Helgoland. De danske Skibe sendte
»os endnu nogle Kugler fra deres Bredsider, som vi besvarede
»med vore Drejekanoner, men de forsøgte ikke nogen Forfølgelse
, af den forenede Flaadeafdeling; de styrede derimod en nord,ostlig Kurs og forsvandt snart i denne Retning.
,Jeg holdt gaaende med Fregatten »Schwarzenberg « Østen
, for Helgoland, for stadig at holde den for Vinden, indtil vi
»kunde blive Herre over Ilden.
, Efterhaanden styrtede den forkullede F oremerseraa, Fokke»raaen og tilsidst ogsaa Forstangen og Fokkemastens staaendc

Acimirnl Tegetthoffs Rapport.

, Gods ned paa Dækket. Ved denne Lejlighed gik ogsaa Klyver, bommen overbord.
»Da Undermasten nu var det eneste, der stod og stadig var
»i Brand, var der ikke andet at gjøre, end at kappe den. Med
, dette Arbejde blev vi først færdige Kl. 10½ om Aftenen,
»medens derimod Forstangen, som ved Nedstyrtningen var bleven
»staaende i Dækket og stadig brændte i den øverste Ende, først
, blev savet over Kl. I om Natten, hvorefter Ilden blev slukket.
,At kappe Fokkemasten krævede saa lang Tid, fordi ingen
, i Begyndelsen kunde nærme sig Mastens Fod, paa Grund af de
»uophørlig nedstyrtende glødende Masteringe, brændende Stykker
»af Merset, Lang- og Tværsalinger, Æselhoveder o. s.v. Kl. 10½
, om Aftenen, da Fregatten ,Schwarzenberg«, efter at Fokke»masten var kappet, atter kunde styre mod Vinden, tiltraadte
, Flaadeafdelingen igjen sin Rejse til Elbmundingen, og ankrede
, imorges Kl. 4 paa Cuxhafens Rhed. ,Paa H . M. Fregat ,Schwarzenberg« ere faldne: Auditør
»Kleinert og 31 Mand; haardt saarede (for største Delen
, mistet Benene): Søkadet Turkovitz og 43 Mand; let saarede:
, Linjeskibslieutenant Gaal, Overlieutenant i Marine-Infanteriet
»Pokorny og Søkadet Schønberger, begge de sidste med Kon1tusioner, samt 22 Mand.
»Paa H. M. Fregat ,Radetzky« ere faldne: Søkadet
»Belsky og 4 Mand, haardt saarede 8 Mand, let saarede: Fregattens
, Chef, Fregatkapitain Jeremiasch, der blev kastet omkuld af en
, forbiflyvende Granat, men dog heldigvis kun saaret meget let i
»det venstre Øre, - samt 15 Mand.
»De preussiske Skibe have ikke havt noget Tab, hverken af
»Døde eller Saarede, og de have heller ikke lidt noget Havari.
»Paa H. M. Fregat llSchwarzenberg« blev der amputeret og
»opereret fra Kampens Ophør og til den næste Morgen Kl. 4,
»og de to kongelige preussiske Reservelæger, Dr. Køster og Dr.
»Grethsel fra Skibene ,Adler« og »Basilisk«, have med en i
»Sandhed utrættelig Iver ydet de k. k. Krigsskibes Læger den
» bedste Bistand.
H. M. Fregat »Schwarzenberg« har mellem
»70 og 80 Skud i Skroget, hvoraf 2 i Vandlinjen; H . M. Fre»gat , Radetzky « har flere Skud i Vandlinjen; begge Fregatter
»have faaet deres Master og Rundholter tildels stærkt beskadigede,
»og ingen af Fregatterne har mere end en brugbar Baad tilbage,
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»da alle de andre ere sønderskudte; den nærmere Opgivelse af
, de lidte Havarier skal jeg senere have den Ære at indsende.
, Under hele Træfningen havde baade Officerer og Mandskab
>paa Flaadeafdelingen lagt de klareste Beviser paa Mod og
»Koldblodighed for Dagen, og jeg tror at kunne udtale den
»Overbevisning, at den k. k. Marine kun behøvede en Lejlighed
»for at vise, at den var en værdig Vaabenfælle for den k. k.
,Arme.
, Det vil være vanskeligt at udvælge de værdigste blandt de
>mange, der have udmærket sig ved deres ved denne Lejlighed
»udviste Tapperhed. Jeg skal dog tillade mig snarest mulig i
»Ærbødighed at forelægge det høje k. k. Marineministerium et
»Forslag angaaende de Udmærkelser, hvorom Indstillingen vil
>Være at gjøre paa Allerhøjeste Sted.
»Jeg maa dog endnu omtale Chefen for H. M. Fregat
»Radetzky«, Fregatkapitain Jeremiasch. Da han fik Signal til at
,danne Frontlinje, lagde han sig i Stedet herfor i Fregatten
»Schwarzenberg«s Kjølvand og dækkede saaledes med sit eget
»Skib - der viste sig det Navn, det bærer, fuldkommen værdigt
, - Fregatten »Schwarzenbergc for de fjendtlige Kugler, indtil
,han fik det samme Signa) igjen og indtog sin Plads i Front•
»linjen.
,Sluttelig tillader jeg mig endnu ærbødigst at tilføje, at der
>her paa Stedet cirkulerer mangfoldige Rygter om de Havarier,
»som de danske Skibe skulle have lidt i den sidste Søtræfning,
»men for Efterretningernes Paalidelighed kan jeg ikke indestaa,
»da de ikke ere af officiel Natur.
»Saameget synes at være vist, at et af de danske Skibe efter
,Fægtningen blev taget paa Slæb af et af de andre.«
Cuxhafen, den 1ode Maj 1864.

T egetthoff,
C. A.

Samme Dag udstedte T egetthoff følgende Dagsbefaling til
Eskadren:
Eskadre-Dagsbefaling.
»Under den igaar leverede Træfning, var jeg Vidne til den
»af Cheferne, Officererne og Mandskaberne paa de k. k. østerrigske
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»og k. preussiske Skibe udviste Tapperhed, hvilken det nu er
, mig en kjær Pligt at yde min rosende Anerkjendelse.
,Jeg nærer den Forvisning, at Sejren vilde have været vor,
»hvis ikke et for os ulykkeligt Skud havde sat Ild i Fregatten
»Schwarzenberg«s Fokkemast og derved tvunget os til at afbryde
»Fægtningen. Jeg har ogsaa det Haab, at Krigslykken vil være
>os gunstigere en anden Gang, og at der da ikke skal ramme os
, noget Uheld, moå hvilket selv det mest prøvede Mod og den
»mest opofrende Tapperhed ikke er istand til at opnaa et
»gunstigt Resultat.«
Cuxhafen, den 1ode Maj 1864.

Tegetthoff.
Medens saaledes den østerrigsk-preussiske Flaadeafdeling
forlod Helgoland og styrede for Cuxhafen, indtraf om Natten en
Begivenhed, der i særlig Grad forandrede hele Situationen, idet
der med Sejlbaad fra Helgoland bragtes Depecher og Brev fra
Gouvernøren paa Helgoland ombord til den danske Eskadrechef.
Blandt de modtagne Telegrammer var et Chiffer-Telegram
fra Marineministeriet, der indeholdt følgende Ordre:
»Paa Grund af forventet Vaabenhvile, skal Eskadren returnere
,til Norge.«
Ministeriet havde nemlig nu, da Vaabenhvilen umiddelbart
stod for Døren, opgivet Haabet om, at et Sammenstød imellem
de to Eskadrer vilde kunne naas forinden Fjendtlighedernes
Ophør, og bestemte sig derfor til at kalde Skibene tilbage til
Norge.
Det ovenfor nævnte Telegram blev derfor afsendt den 9de
Maj om Form., ankom over London til Helgoland midt under
Kampen og blev derfra af Gouvemøren befordret videre pr.
Baad. Dets Indhold foranledigede, at Eskadrechefen opgav sin
tidligere Plan om at blive ved Helgoland og bestemte sig til at
afgaa til Christianssand, for der at begrave de Faldne og ilandsætte de Saarede.
Ved et Brev underrettede han Kapitainlieutenant Hammer
om sin forandrede Beslutning, og den 10de Maj Kl. 9 Morgen
satte Eskadren sig i Bevægelse Nord paa. Endnu havde man
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indtil dette Tidspunkt ingen officielle Efterretninger i Kjøbenhavn
om Kampen.
Først den 11te Maj om Eftermiddagen indløb Orlogskapitain
Suensons Telegram til Ministeriet om Kampen. Depechen var
afsendt fra Christianssand, hvor Eskadren ankrede samme Dag
Kl. 1 Eftm. og lød saaledes:
Christianssand, den Ilte Maj 1864 Kl. 3,40 E. M.

Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Den 9de Maj kæmpet med østerrigske Fregatter og preus»siske Kanonbaade i Helgolandsbugten fra Kl. 2- 4 ½ Eftm.;
»dreven Fjenden ind paa Helgolands Territorium for Frelse,
»Schwarzenberg« brændende og grundskudt. Eskadrens Tab 14
»Døde og 54 Saarede.
»Efter modtagne Depecher samme Nat fra London afgaaet
»til Christianssand den 10de. Nu ankommen. Syge iland. Døde
"begraves, om ingen anden Ordre. Rapport og Details med
>første Post.«
E. Suenson.
I Norge, hvor Eskadren opholdt sig indtil den 13de om
Aftenen, var de danske Skibes Besætning Gjenstand for Sympathi
fra Alles Side.
Den 13de Maj om Eftermiddagen fandt Begravelsen af de
Faldne Sted.
Sent paa Aftenen den I 3de lettede de danske Skibe deres
Anker, for at vende tilbage til Kjøbenhavn.
Ankomsten til Kjøbenhavn var berammet til Søndag Formiddag, og Dagen forinden, da Eskadren endnu var i Skagerak,
skrev Orlogskapitain Suenson sin udførlige Rapport om Kampen
den 9de Maj, som aftrykkes nedenfor in extenso:
Underdanigst Rapport.
, Efter at have sluttet vedlagte underdanige Rapport Nr. 16,
»holdt jeg ned efter Helgoland, for at afsende den ved Gouver>nørens Godhed og samtidigt indhente Efterretninger fra Mini»steriet og London.
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»Kl. 1 I Form. opdagede vi i SSV Røgen af 2 svære Damp-»skibe, som henimod 12 viste sig at være Fregatter med Bram:i>stængerne tildæks; 3 mindre Dampskibe saas agten for dem, og
»det blev snart tydeligt, at det var den længe ventede østerrigsk» preussiske Eskadre.
»Gjorde Signa! for: Sejl fast, Damp op, klart Skib, følg
»den Kommanderende i tætsluttet Kjølvandsorden, saaledes at
»Korvetten »Hej mdal « var Agtermand , og holdt ned efter de
»fjendtlige Fregatter, hvilke imidlertid havde hejst Flag paa alle
»Toppe og skjønsede op imod os. Fregatten »Schwarzenberg«
»førte, »Radetzky« fulgte den paa temmelig Afstand, og Preus»sernes 3 Kanonbaade endnu fjærnere fra denne. Pladsen om» trent 2 Mil SO for Helgoland, dejligt Solskin, jævn østlig
»Brise.
»Da vi vare hverandre paa omtrent 3000 Alens Afstand,
»prøvede »Schwarzenberg« nogle Skud med sine 2 drejende
»Kanoner og lagde Roret Bagbord, for at gaa os foran om.
»Jeg drejede strax til Bagbord, hvorpaa han opgav denne Hen»sigt. Vi havde imidlertid nærmet os, og Kl. I¼ begyndte
»Ilden fra begge Sider.
»Østerrigerne Iaa os da endnu omtrent 4 Streger foran for
»tværs om Styrbord og modgaaende.
»Schwarzenberg« modtog vor første Ild paa S a 6 Kabel»Iængders Afstand. De preussiske Kanonbaade havde ikke fulgt
> Østerrigernes Bevægelser, men vare blevne liggende sønden og
»vesten for dem og søgte at skyde os skjøns forind paa en
» uhyre Afstand.
»Da vor Linje var passeret de østerrigske Fregatter, drejede
»jeg jævnt Styrbord over, for at gaa imellem Kanonbaadene og
»Fregatterne; men de første forcerede nu frem efter disse, og
»Fregatterne drejede pr. Kontramarche Styrbord over, for at kaste
»sig imellem dem og os, idet de skjønsede mod os, »Schwarzen» berg« bestandig førende.
»Fægtningen bevægede sig saaledes i en Halvcirkel, hvor
»Preusserne Iaa nær Centret, Østerrigerne i den inderste Ring,
»den danske Eskadre i den yderste, gaaende rundt med Solen.
»Niels Juel« optog Kampen med »Schwarzenberg«, »Jylland«,
»understøttet af »Hejmdal«, med »Radetzky«, men da den danske
»Linje var fortræffelig sluttet, Østerrigerne derimod længere fra
17
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»hinanden, havde alle vore Skibe ypperligt Skud, saa meget
»mere, som Østerrigerne ved den nys omtalte Bevægelse for at
»dække Kanonbaadene vare komne os meget nærmere. Efter
»vort bedste Skjøn varierede Afstanden under Affæren fra 5-6
»til 2- 3 Kabellængder, dog kun i den sidste a;.1 Time paa det
»nærmeste Hold.
»Omtrent Kl. 3½ brød der Ild ud i Bugen paa »Schwarzen»berg «s Foremerssejl, og vore Mandskaber forøgede deres An»strængelser; allerede tidligere havde den flere Gange betydelig
»sagtnet sin Ild, og man troede at bemærke stærk Røg ud af
»dens Batteriporte. Forrejsningen kom efterhaanden i voldsom
»Brand fra under Merset og opefter. Vi ramte godt paa det
»korte Hold, og Kl. 4 satte den første Gang fuld Fart paa og
»drejede ind mod Helgoland. »Radetzky« dækkede den hæderligt
»og fulgte. Før vi drejede efter dem, lykkedes det os at give
>dem vore Bredsider og agterind paa ret godt Hold, og vi for•
»fulgte dem nu, fyrende med vore Bougkanoner.
»Kanonbaadene vare sønden for os og forcerede op mod
»Øen.
»Da vi Kl. 4½ vare Øen paa 4 a 5 Kmls. Afstand, gjorde
»jeg Signa) til at holde inde, drejede med Eskadren NO over
»og blev liggende en Times Tid, under hvilken vi saa »Schwarzcn• berg«s Fokkeraa og alt over denne styrte ned.
)>Begge de østerrigske Fregatter synes at være ankrede
» under Syd enden af Øen og !ode Dampen gaa, ligesom Kanon» baadene.
Jeg stod da med Eskadren over mod Smaldybet,
»hvor jeg agtede at løbe ind Form . den 10de, for at sende vore
»Saarede til Wyk, beg rave vore Døde og faa Fregatterne, af
»hvilke især »Jylland « har lidt en Del, i sødygtig Stand .
»Det er med dyb Smerte, at jeg indberetter det betydelige
»Tab, Eskadren har haft under denne Affære; Fregatten »Niels
,Juel « har 2 Døde og 23 Saarede, blandt hvilke den haabefulde
»Kadetunderofficer Grev Tramp, der har mistet et Ben.
»Jeg kan ikke undlade at anføre, at han næsten føler sig
»lykkelig ved denne alvorlige Blessure, i det faste Haab, at
»Ministeriet af denne Grund vil indlemme ham i Marinens Kadrer,
»noget, han efter sin Antagelsestid ikke er fuldt berettiget til. Maatte
»min varme Forbøn bidrage til, at Ministeriet opfyldte dette
»Haab. Jeg, som har haft ham under min Vejledning fra det
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»Øjeblik, han indtraadte i Søkadetkorpset, tør være Borgen for,
>at ingen nogensinde har gjort større Anstrængelser for at naa
»dette Maal eller haft varmere Kald dertil.
»Fregatten >Jylland « har 12 Døde og 29 Saarede, Korvetten
>Hejmdal« 2 Saarede.
>Dette Tab, saa betydeligt det end er, vil maaske dog findes
»ringere, hvis en Beretning af et Øjenvidne, der ved Helgoland
»har været ombord i Fregatten »Schwarzenberg«, viser sig at
»være paalidelig. Han paastod, at den alene havde I 50 Døde
»og Saarede, at der 3 Gange under Affæren havde været Ild i
»den, og at den kun holdtes over Vandet ved Pumperne. I
»Radetzky« havde han ikke været ombord.
»Den engelske Fregat >Aurora « laa under hele Affæren til»ankers Syd for Helgoland med Dampen oppe.
»Næst Guds Bistand i vor retfærdige Sag maa ljeg tilskrive
»Eskadrens Chefers, Officerers og brave Mandskabers Dygtighed,
»Rolighed og Udholdenhed, Affærens lykkelige Udfald mod en
»Styrke, jeg antager at have været vor fuldkommen voxen. Det
»svære drejende Skyts paa de fjendtlige Skibe og disses, i
»Særdeleshed »Radetzky«s overlegne Hurtighed, opvejer efter min
»Overbevisning i fuldt Maal de faa Kanoner, vi have mere, i
»Særdeleshed, naar henses til den ringere Rækning af »Hejm»dal «s Pjecer.
»Men vor godt holdte og ypperlig sluttede Linje, vor vel»nærede og vedholdende Ild, og Alles rolige og frejdige Mod
»fortjente visselig et godt Udfald.
»Vi traf udenfor Smaldybet Kapitainlieutenant Hammer, som
»var iværk med at lægge Tønderne ud for os. Ved Efter»retningen om Fægtningen paatog han sig med sin sædvanlige
»Iver og Beredvillighed at skaffe Lasareth og Lægehjælp i
»Wyk og næste Form. at løbe os ind under Seesand. Jeg
»griber med Fornøjelse denne Lejlighed til at anerkjende den
»Hjælpsomhed og gode Vilje, han saavel nu som tidligere er
, kommen mig imøde med, og som ere af dobbelt Værd ved
»hans udmærkede Kjendskab til Lokaliteter og Personer her.
»Jeg fandt det rigtigst at holde gaaende om Natten for
, Gaffelsejlene og lidt Damp, isigte af Helgolands Fyr, medens
, der af al Kraft arbejdedes i Skibene paa at udbedre saavidt
»mulig den lidte Skade, som ikke er ubetydelig, og hvis Ud17•
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»strækning vil ses af de vedlagte Rapporter og Indberetninger
»fra Skibscheferne. Kl. 3 om Natten modtog jeg Brev og De» pecher fra Gouvernøren paa Helgoland, der fra min første An»komst der har udvist den højeste Grad af Forekommenhed og
»Sympathi for den danske Sag. Af Telegrammer havde kun de
»seneste af 9de Maj Interesse. Kammerherre Bille meddeler i
»det ene de senere kommende østerrigske Krigsskibes progres•sive Bevægelse, samt Formodning om »Schwarzenberg«s, , Ra»detzky «s og Preussernes Forening; det andet, som er i Chiffre,
»indeholder:
»Paa Grund af forventet Vaabenhvile skal Eskadren retour»nere til Norge.«
» Det er ankommet til Helgoland midt under vor Affære og
, afgaaet fra London, da den begyndte.
, Dette sidste Telegram, som jeg maa antage kommen fra
»Marineministeriet, da Kammerherre Bille er ubekjendt med
»Chiffrene, forandrede paa engang min Plan, og jeg besluttede
»strax at gaa til Christianssand med vore Saarede og Døde, saa
»meget mere, som dette var Eskadrens Lægers enstemmige
»Ønske.
Jeg underrettede Kapitainlieutenant Hammer skriftlig
»om min Beslutning og gik Nord paa omtrent Kl. 9 Form.
, den 10de.
»I det sidste Øj eblik fik jeg endnu med Fartøj fra Helgo»land Telegrammet om den fra den 12te paa en Maaned af»sluttede Vaabenhvile.
»Den I rte Kl. r Efterm. ankrede Eskadren efter en meget
»heldig og for de Saarede rolig Overrejse i Christianssands
»Havn. Jeg sendte strax Telegram til Ministeriet og gik iland
»til Kommandanten, for om mulig at forskaffe vore Saarede
»Plads paa Militærhospitalet. Med den største Forekommenhed
»blev dette indrømmet, og Kl. 7 Efterm. vare 6 fra ,Niels Juel «
»og 10 fra »Jylland « iland og særdeles vel installerede i
»Hospitalets bedste Etage . En af Skibslægerne vil være hos
»dem Nat og Dag, saalænge vi forblive her. Den r3de haaber
»jeg at kunne faa vore Døde begravede paa en passende Maade.
, De ikke ilandbragte Saarede kunne efter Lægernes For»mening under fredelige Forhold behandles ombord.
• Vedlagt følger Skibschefernes Indberetninger om Døde og
, Saarede, Skibenes Tilstand, Beholdning af Ammunition m. m.
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, Først Kl. 5 Efterm. den r3de var alt klart ombord til
, Begravelsen, som var ordnet paa en særdeles smuk og passende
»Maade af Flagkapitainen. Kun de tjensthavende Officerer og
»Mandskab vare ikke med i Toget, til hvilket norske militære,
»civile og gejstlige Autoriteter sluttede sig, saasnart vi kom
»iland.
»Efter mit Ønske bleve de r 5 Faldne (blandt hvilke en af
, de paa Hospitalet indlagte) lagte jævnsides hinanden i en stor
, Grav, og man har lovet mig, at de Saarede, der desværre ville
, følge dem, skulle komme til at hvile ved deres Side.
,Deltagelsen i Christianssand har været ubeskrivelig. Borger»væbning og Militær var opstillet en haie paa den hele lange
»Vej, vi havde at passere, der desuden var bestrøet med Grønt;
, Kisterne vare skjulte af de Masser af Krandse og Blomster,
»man allerede tidligere havde sendt ombord til dem, og Christians»sands hele Befolkning fulgte eller omgav os.
, Kl. 7 var Højtideligheden endt.
»Søvant af rste Distrikt Hv. Nr. r 34 Harald Nielsen bliver
, iland, for at passe sine syge Kammerater.
»KL ro½ Efterm. lettede jeg med Eskadren og stod ud.
, Korvetten , Hejmdal« havde Ordre til at give Salut, som be>svaredes fra Fæstningen.«
Skruefregatten •Niels Juel« i Skagerak den 14de Maj 1864.

Underdanigst
Suenson.
Søndagen den 15de Maj om Morgenen passerede NordsøEskadren Kronborg og stod ved Middagstid ind paa Kjøbenhavns lnderrhed, hvor Fregatten »Sjælland« og Korvetten »Thor«
allerede laa tilankers.
Efter Ankomsten begav Hs. Maj. Kongen sig ombord i
Kommandoskibet, hvor Eskadrechefen dekoreredes med Dannebrogsordenens Storkors.
Den 17de Maj udstedtes følgende Eskadre-Dagsbefaling:
»Marineministeriet har paalagt mig at tilkjendegive de til
»Nordsø-Eskadren henhørende Skibschefer, Officerer, Underofficerer
»og Mandskaber dets Tilfredshed og Tak for den Dygtighed og
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»det ufortrødne Mod, der har givet vore Vaaben Sejr over den
»forenede østerrigsk-preussiske Eskadre i Kampen paa Helgolands»Bugten den 9de Maj.

»Det er med Stolthed og Glæde, at jeg bringer dette Bud»skab til Eskadrens Besætninger, og jeg har haft den Ære at
»kommandere dem længe nok til at være overbevist om, at
»Følelsen af at have gavnet Fædrelandet og hævdet vort dyre»bare Flags gamle Hæder vil anspore os Alle til endmere at
»gjøre os dygtige til at fortsætte Kampen, naar vor Konge byder.
»Gud bevare Kongen. «
Skruefregalten »Niels Jucl c den 17dc Maj 1864.

E. Suenson.
Døde og Saarede i den øslerrigsk-prcussiske Eskadre.
Fregatten »Schwarzenberg•.
Døde.
Officerer
Sø kadetter
Matroser . . . .
{Underofficerer
...
Marine
Underkorporaler ..
Infanteri
Menige . . . . . . .

Saarede.
Haardt.
Let.
2

20

31

13

»

I

9

li

»
8

32

44

25

2

fait ..

=

101.

Af de ovenfor nævnte haardt Saarede, døde endvidere 3 under Transporten
til Hospitalet i Hamburg.
Fregallen ,Radetzky •.
Døde.
Søkadetter . . . .
Underofficerer ..
Matroser . . . • . .

3

Marine
Infanten

}Menige . . . . . . .
lait .

5

Saaredc.
Haardt.
Let.

6

9

2

3

9

14

De tre preussiske Skibe havde ingen Døde eller Saarede.

=

28.
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Døde og Saarede

den danske Eskadre.
Fregatten »Niels Juelc.

Døde . . .
Haardt Saarede
Let Saarede

2

7
16

Fregatten »Jylland•·
Døde . . . .
Haardt Saarede
Let Saarede . .

12

9
21

Korvetten »Hejmdal« .
Let Saarede . . . . . . .

'

..... .
lait 14 Døde og

2

55 Saarede.

FEMTE AFSNIT.
Under Vaabenhvilen.
I.

Eskadren i Østersoens vestlige Del.

Som omtalt paa et tidligere Sted, ophævedes Blokaden ved
Vaabenstilstandens Indtræden den 12te Maj 1864 om Morgenen
i det Eskadren underlagte Farvands-Afsnit. En Del af Styrken
detacheredes, hovedsagelig til Kjøbenhavn, og med de resterende
til Kommandoen hørende Skibe toges følgende Dispositioner.
Linjeskibet »Frederik den Sjette « forblev paa sin Station, for at
fortsætte Indøvelsen af Besætningen, navnlig i Skydning med
Kanoner og Geværer. Fregatten ~ Thetis « anvistes foreløbig
Ankerplads S. for Høruphav, for i nogle Dage at rekreere
Officerer og Mandskab efter den noget trættende Blokade ved
Bi.ilk, og beordredes derefter til at tage fat paa Øvelserne. Af
de mindre Skibe vare Skruekanonbaadene »Buh!• , • Willemoes «
og »Schrødersee« samlede i Høruphav, for at foretage de forskjellige nødvendige Eftersyn, som vare en Følge af den uafbrudte Virksomhed, hvori disse Skibe havde været holdte siden
deres Udrustning fra Orlogsværftet, og Kanonchalup-Delingerne fra
lille Belt og Alstjord sammesteds, for under Orlogskapitain
Pedersens Kommando at fuldstændiggjøre Besætningens Indøvelse. Kutteren »Neptun« og Sluppen »Larsens Plads« vare
endelig ogsaa kaldte til Høruphav, for at komplettere deres
Proviant og Vand og anvendtes derefter som Observationsfartøjer,
den ene imellem Flensborgtjord og Eckernførdefjord, den anden
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i lille Belt fra Nordenden af Als. Dampskibet »Hekla « blev
Dagen efter Vaabenstilstandens Begyndelse afgivet til Tjeneste
ved Transportvæsenet, en Forholdsregel, som blev taget imod
E skadrechefens Ønske, der gjerne vilde beholde Dampskibet
som bevægende Kraft for Fregatten og navnlig for Linjeskibet,
hvis Ankerplads var saadan, at det maatte fri østen for Grunden
S . for Als for at kunne manøvrere.
Spørgsmaalet om hvilke Dele af Farvandet i Krigsskuepladsens Nærhed, der under V aabenstilstanden skulde betragtes som
neutrale, blev løst ved en Overenskomst imellem Overkommandoen
og Generalfeltmarskal Wrangel, og hvorved det bestemtes, »at de
»Dele af Alssund og lille Belt, hvor disse Vandes Brede er
»mindre end ½ Mil, ikke maa befrires af Krigsskibe og af Far»tøjer med bevæbnede Militære.« Denne Meddelelse, der den
19de Maj kom Eskadrechefen i Hænde fra Overkommandoen,
afsendtes til de Eskadren underlagte Skibschefer ved Skrivelse
af 2ode Maj .
Strax efter Vaabenhvilens Begyndelse rejste der sig, hvad
jo ogsaa tidligere havde været Tilfælde, en ret betydelig Meningsforskjel imellem Generalmajor Steinmann, der i Egenskab af
Kommandør for rste Arme-Division havde Kommandoen paa
Als, og Eskadrechefen. Sagen drejede sig denne Gang om Opfattelsen af Vaabenstilstandsbetingelserne. Preussen og Østerrig
havde nemlig forpligtet sig til under Vaabenstilstanden at lade
Handel, Samfærdsel og Administration gaa sin regelmæssige
Gang i Jylland. Divisionen gjorde som Følge heraf gjældende
som sin Opfattelse, at Forpligtelsen kun kunde gjælde den nævnte
Landsdel og hævdede derfor, at Samfærdsel med Hertugdømmerne
Slesvig og Holsten ikke burde finde Sted, hvilket ogsaa af militære Hensyn vilde være lidet ønskeligt. For at gjennemføre
denne Forholdsregel henvendte Kommandoen sig den 13de Maj
til Eskadrechefen, for at sikre sig hans Medvirkning i saa Henseende, men stødte her paa den Vanskelighed, at Orlogskapitain
Muxoll saa Sagen fra et temmelig forskjelligt Synspunkt.
Gaaende ud fra den ovenfor omtalte Forudsætning angaaende
Samfærdsels Utilladelighed, havde Divisionen nemlig i sin Skrivelse
anket over, at en Baad fra Angel var løbet ind i Høruphav, men
Eskadrechefens Svar af samme Dato var ret utilfredsstillende,
idet det intet Tilsagn gav om Assistance i den ønskede Retning.
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Meningsforskjel imellem Generalmajor Steinmann og

»Eskadrens Bestemmelse under Vaabenhvilen« - skriver
Orlogskapitain Muxoll under 13de Maj - »tillader den ikke at
»kontrollere muligt Samkvem med Als. At en Baad fra Angel
»er løbet ind i Høruphav kan være muligt og kan vel ej heller
»forbydes, da der for al Handel og Samfærdsel under Vaaben»hvilen ikke af de krigsførende Parter maa lægges Hindringer i
»Vejen. Med Hensyn til det forønskede Fartøj med Mandskab
»til Færgefart ved Sønderborg, maa jeg anbefale Divisionen at
»henvende sig derom til Færge- og Lodsvæsenet i Sønderborg.«
Da Divisionen ikke fandt denne Udtalelse fra Eskadrechefen
tilfredsstillende og ikke stemmende med de i Telegram fra Overkommandoen af 1ode Maj modtagne Instruxer, henvendte den
sig under 14de Maj til Overkommandoen med en Skrivelse, hvori
man besværede sig over det modtagne Svar og tillige anmodede
om Meddelelse om, hvorvidt Eskadrechefens Anskuelse maatte
være rigtig, og om Divisionen herefter burde renoncere paa al
Medvirken fra Marinens Side, bl. a. til at forhindre Sejladsen
gjennem Alssund, da det i saa Fald i hoj Grad vanskeliggjordes
at kontrollere Forbindelsen med Sundeved. Samtidigt afsendtes
under samme Dato en ny Skrivelse til Eskadrechefen, hvori
Divisionen meget beklagede under Vaabenhvilen ikke at turde
gjøre Regning paa Marinens Medvirkning, som Følge af Eskadrens
- Kommandoen ubekjendte - Bestemmelse.
Denne Skrivelse, som først kom Eskadrechefen i Hænde den
I 5de Maj om Aftenen, besvarede han Dagen efter og udtalte
ved denne Lejlighed, at da Marineministeriet havde befalet ham at
ophæve Blokaden af alle slesvigske og holstenske Havne, maatte
som Følge deraf Samfærdsel mellem saavel disse Havne indbyrdes, som mellem dem og de danske Havne og Losse- og
Ladepladser, ikke kunne forbydes. Hvorvidt de militære Autoriteter iland maatte finde sig foranlediget til at holde Kontrol med
en saadan Samfærdsel var et Spørgsmaal, som Eskadrechefen
mente, ikke angik ham; men skulde det anses nødvendigt og det
antoges, at Eskadrens Medvirkning dertil var ønskelig, skulde
han, for saavidt det lod sig forene med de Ordrer, han havde
modtaget fra Marineministeriet, med al Beredvillighed yde denne,
naar blot Divisionen vilde meddele ham, hvori den ønskede Medvirkning skulde bestaa.
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E skadrechefens Skrivelse endte med en Passus, som er ret
betegnende for det tidligere omtalte spændte Forhold, som desværre efterhaanden havde udviklet sig imellem ham og de
militære Autoriteter iland, med hvilke han skulde samarbejde:
»Jeg skal ikke undlade at bemærke« skriver Orlogskapitain Muxoll »at denne Skrivelse vilde være kommet
»Divisionen tilhænde tidligere, naar den havde beæret mig med
> Underretning om, at den har forlagt sit Ophold til Augusten»borg.«
Eskadrechefens Svar havde til Følge, at Divisionen rettede
en fornyet Henvendelse til Overkommandoen, for at faa det
svævende Spørgsmaal klaret. I sin Skrivelse af 2 5de Maj henviste Generalmajor Steinmann til den af ham herom førte Korrespondance med Overkommandoen og Eskadrechefen og udbad
sig, da Manineministeriets Ordrer angaaende Eskadrens Bestemmelse vare Kommandoen ubekjendte, og han nødig vilde udsætte sig for atter at modtage et Afslag fra Eskadrechefen, et
Svar, hvorefter det kunde være klart, hvilken Medvirken man
var berettiget til at forlange. Generalen gjorde endvidere opmærksom paa, at ogsaa andre Autoriteter end Eskadrechefen
syntes at have en fra Kommandoens Opfattelse afvigende Mening
om Samfærdsels-Spørgsmaalet.
,Da Toldvæsenet« - skriver
Generalen - »herfra udklarerer Skibe til Hertugdømmerne, har
»man saamegen mere Grund til at ønske en bestemt Fortolkning.
»At denne Autoritet atter er traadt i Virksomhed her paa Øen,
»uden forud at konferere med Kommandoen, ligesom at Post»væsenet uden Bemyndigelse, saaledes som tilmeldt Over» kommandoen pr. Telegram, forandrer Postrouten, skjønnes ikke at
»være foreneligt med en vedbørlig Hævdelse af Belejrings»tilstanden, ligesom at tyde paa, at nævnte Autoriteter ikke ret
»have opfattet denne.«
Dagen efter at Kommandoen paa Als for 2den Gang havde
henvendt sig til Overkommandoen, for at faa en Afgjørelse i
Samfærdsels-Spørgsrnaalet, indberettede Divisionen Sagen direkte
til Krigsministeriet. I sin Skrivelse af 26de Maj omtalte General
Steinrnann, at han allerede den 14de Maj havde henvendt sig til
Overkommandoen om en Udtalelse i saa Henseende, men intet
Svar modtaget og derfor atter ved Skrivelse af 25de Maj bragt
Sagen i Erindring. Han gjentog endvidere sine Besværinger
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over den Holdning, som Told- og Postvæsenet indtog under
Vaabenstilstanden og sluttede sin Skrivelse saaledes: »Saa be»klagelig som hele den Tilstand, der fremgaar af Forholdene,
»end er, saa antager Kommandoen dog ikke, at disse under en
»simpel Vaabenhvile kunne tillade den fri Samfærdsel mellem
»Als og de Dele af Staten, som erc i Fjendens Magt og for en
»Del i fuldt Oprør; men under alle Omstændigheder maatte man
»meget ønske en bestemt Udtalelse om hvorledes der skal for»holdes, for at alle Vedkommende kunne handle i Harmoni, og
»for saavidt som Skibsfarten til enkelt Sted, f. Ex. Flensborg,
»befales frigivet under Vaabenhvilen, skal Kommandoen søge at
> føre den bedst mulige Kontrol med at ikke Personer ad den
»Vej komme til Øen, som i militær eller politisk Henseende
»kunne være af en skadelig Indflydelse.«
Fra Krigsministeriet gik Sagen endelig videre til Marineministeriet, og herfra modtog da Eskadrechefen Ordre i Skrivelse
af 3ote Maj til at kontrollere Samfærdselen saavel gjennem Alssund, som paa andre Steder af Kysten, hvor Overkommandoen af
militære Hensyn maatte antage det nødvendigt.
Allerede forinden denne Afgjørelse forelaa fra Marineministeriets
Side, havde Eskadrechefen truffet nogle Foranstaltninger i den
ovennævnte Retning. Under 2rde Maj beordredes saaledes
Sluppen »Larsens Plads« til at indtage Station i Farvandet
mellem Nordenden af Als og Aarø, med Hovedstation i Assens,
for at observere Trafiken, der fandt Sted imellem Slesvig, Fyen
og Als, og saavidt mulig kontrollere, at Fartøjer ikke medførte
Passagerer, som ikke kunde bevisliggjore deres Ret til Passage
imellem Øerne og Fastlandet. Det tillodes Sluppen forinden Afsejlingen til Stationen at komplettere sin Vand- og Proviantbeholdning i Høruphav. I samme Øjemed beordredes endvidere
Kutteren »Neptun« til om Dagen at holde krydsende i Farvandet imellem Sydenden af Als, Brunsnæs og Birkenakke og
om Natten at søge Ankerplads et Sted under Sydsiden af Als,
men dog fortrinsvis Ankerpladsen under Sønderskov. Endelig
kan nævnes, at Kanonbaaden »Schrødersee « den 22de Maj fik
Ordre til at afløse Kanonbaaden »Buh!« paa dens Station paa
Sønderborg Rhed, med den Opgave at kontrollere Baadefarten og
forhindre al Passage med Baade til og fra Sønderborg, der ikke
kunde legitimere sig med Bevis fra dansk Autoritet, samt end-
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videre forhindre Forbindelse med Kysten og holde Øje med
Fjendens Foretagender.
»Buh!« indtog efter Afløsningen
lignende Øjemed Station i Mundingen af Høruphav.
Den imellem Overkommandoen og Generalfeltmarskal Wrangel
trufne Overenskomst bestemte, at de Dele af Alssund og lille
Belt, hvor disse Vandes Brede er mindre end ½ Mil, under
Vaabenhvilen ikke maatte befares af Krigsskibe og af Fartøjer
med bevæbnede Militære. Eskadrechefen indrettede sine Dispositioner i Overensstemmelse hermed og telegraferede den 18de
Maj om Eftermiddagen til Overkommandoen, at >i Alssund og
»Alsfjord ere ingen Krigsskibe, siden Vaabenhvilen begyndte, og
»Hensigten er ejheller at stationere noget der under Vaaben»hvilen.c
Den 23de Maj tilskrev imidlertid Overkommandoen Kommandoen paa Als, at medens Kontrolleringen af Kommunikationen
med Sundeved langs den smalle Del af Alssund maatte udføres
af Tropperne alene, vilde der, hvis det skjønnedes nødvendigt,
ved Eskadrechefens Foranstaltning kunne stationeres et mindre
Krigsskib ved den nordre Del af Øen saaledes, at Afstanden fra
Fastlandet blev over ½ Mil. Anmodningen om denne Assistance rettede Kommandoen da under 2 5de Maj til Eskadrechefen
i meget reserverede Udtryk, idet »man tillod sig at henstille til
»Hr. Eskadrechefen, hvilket Hensyn De formener at kunne tage
»til bemeldte Udtalelse af Armeens Overkommando, og bad sig
»underrettet om, hvis nogen Foranstaltning som den paapegede
»træffes. « - Eskadrechefens Svar paa denne Henvendelse forelaa først i en Skrivelse af 28de Maj til Kommandoen paa Als.
Han havde ikke selv fundet Anledning til at give Divisionen
nogen Underretning om de i nævnte Retning trufne maritime
Foranstaltninger, men oplyste nu om, at der siden den 22de Maj
havde været stationeret et mindre Krigsskib ved Nordenden af
Als, og at en lignende Foranstaltning i længere Tid havde været
truffet langs Sydsiden af Øen.
I den resterende Del af Maj Maaned forefaldt der ikke store
Forandringer i Skibenes Placering. Linjeskibet »Frederik den
Sjette « og Fregatten »Thetis« vare begge beordrede til at foretage Sejløvelser med Mandskabet, men paa Grund af vedholdende
østlige Vinde og Stille, fik Linjeskibet først Lejlighed til at gaa
under Sejl den 18de Maj til sin Manøvreplads i Farvandet mellem
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Ærø, Als, Langeland og Slesvig, og 3 Dage senere afsejlede
Fregatten, som var bleven opholdt af nødvendige Eftersyn og
Reparationer paa Rejsningen, samme Sted hen. Med de tre
Dampkanonbaade »Buh! «, »Willemoes « og »Schrødersee « foretoges de faa taktiske Øvelser, som kan udføres me~ saa ringe et
Antal Skibe, men samtidigt indøvedes Kanonbesætningerne i
Skydning til Skive under Damp. Hvad Kanonchalup-Divisionen
angaar, da indøvedes den daglig i taktiske Bevægelser, saavel
under Sejl som roende, og Besætningerne sendtes iland til Exercits. Udenfor Øvelsestiden indtog Kanonbaadene deres tidligere
nævnte Stationer, og saavel herfra som fra Kanonchalup-Divisionen
udsendtes om Natten Patrouillefartøjer til Kontrol af Forbindelsen
fra Søsiden med Als. Den Af- og Tilgang i Eskadren, som
under Vaabenhvilen fandt Sted i Maj Maaned, var ikke af stor
Betydning. Skruekanonbaadene »Schrødersee « og »Willemoes «
beordredes begge i Slutningen af Maaneden til Kj øbenhavn, for
at blive reparerede og eftersete, og som deres Afl øsere ankom
Skruekanonbaadene »Krieger« og »Marstrand «.
Endelig kan
nævnes, at Kommandoskibet »Falken« ligeledes inden Maanedens
Udgang i Svendborg blev underkastet nogle Dages nødvendigt
Eftersyn.
Forinden de senest omtalte Ombytninger af Skibe i E skadren fandt Sted, havde Marineministeriet under 2ode Maj i en
Skrivelse til Eskadrechefen udtalt sig paa en anerkjendende
Maade om Eskadrens Forhold under den forlobne Krigsperiode,
og befalet nedenstaaende Dagsbefaling oplæst for den samlede
Besætning ombord i hvert af Eskadrens Skibe:
Dagsbefaling.
»Da den indtraadte Vaabenhvile foreløbig har afsluttet
»Marinens krigeriske Virksomhed, finder Ministeriet sig foran»lediget til at udtale sin Anerkjendelse af den Omsigt og
»Dygtighed, hvormed Orlogskapitain Muxoll under vanskelige
»Forhold har varetaget sin Kommando som Chef for Eskadren i
»Østersøens vestlige Del; ligeledes tilkjendegives Eskadrens Skibs»chefer, Officerer, Underofficerer og Menige Ministeriets Tak og
»Tilfredshed for den Iver og Paapassenhed, hvormed hver

Kommandoen paa Als henvender sig direkte til Krigsministeriet.

27I

»især under forskjellige Forhold har udført det dem paalagte
»Hverv.«
Ministeriet indskrænkede sig ved denne Lejlighed til at
nævne tilstedeværende Vanskeligheder i al Almindelighed, uden
at komme ind paa disse Vanskeligheders Natur, og uden nogen
Antydning af, at meget maaske kunde have været undgaaet,
hvis der havde været mere Overensstemmelse og større Medgjørlighed tilstede hos de Højstkommanderende, saavel tillands
som tilvands. En Omstændighed, som rimeligvis har bidraget til
at Ministeriet undlod at komme ind paa denne Sag, har vel
ogsaa været den, at man ikke, i ethvert Tilfælde ikke paa dette
Stadium, havde nogen bestemt Forestilling om, til hvilken Side
Ansvaret for det mindre gode Samarbejde imellem Hæren og
Flaaden faldt tungest. Det er ovenfor bleven fremstillet, hvorledes Ministeriets Ordre til Eskadrechefen om at kontrollere
Samfærdselen saavel gjennem Alssund, som paa andre Steder af
Kysten, hvor Overkommandoen af militære Hensyn maatte antage det l:or nødvendigt, var fremkommet ved at Divisionen efter
forgjæves Henvendelse til Overkommandoen havde indanket
Spørgsmaalet til Marineministeriets Afgjørelse, gjennem en direkte Henvendelse til Krigsministeriet. Betragtede Ministeriet
Sagen fra denne Side, hvor et stort og temmelig vidtløftigt
Apparat var bleven sat i Bevægelse for at faa Ordren fremkaldt,
kunde man kun komme til den Antagelse, at de militære Myndigheder paa Landjorden ved denne Lejlighed havde stødt paa stor
Umedgjørlighed fra Eskadrechefens Side. Betragtede Ministeriet
derimod Sagen fra den anden Side og lagde Eskadrechefens
Fremstilling til Grund for sin Bedømmelse, maatte Resultatet
blive noget anderledes.
Orlogskapitain Muxoll indsendte nemlig strax efter Modtagelsen af Marineministeriets Ordre under rste Juni en længere
Redegjørelse til Belysning af Sagen, og ytrede sig saaledes:
»Jeg maa tillade mig underdanigst at indberette, at jeg
»allerede under r6de f. M. tilskrev Kommandoen paa Als, at
»saafremt den antog Eskadrens Medvirkning til at kontrollere
, Samfærdselen med Als for ønskelig, skulde denne blive afgivet
»med al Beredvillighed, naar jeg blev underrettet om, hvor denne
»Medvirkning ønskedes. Uagtet jeg ikke har modtaget noget
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»Svar fra Kommandoen paa dette Tilbud, stationerede jeg, som
»tidligere rapporteret Ministeriet, Sluppen » Larsens Plads « paa
»Nordsiden af Als indtil Aarø med Ordre til paa det strængeste
»at kontrollere Samfærdselen, navnlig paa Grund af at jeg erfarede,
»at den militære Bevogtning paa Nordlandet af Als var bleven
»en Del forringet.«
Efter derpaa kortelig at have refereret den senere paa
Maaneden stedfundne Korrespondance med de militære Autoriteter iland, sluttede Eskadrechefen sin Fremstilling med følgende
Udtalelse:
»Af denne Fremstilling haaber jeg at Ministeriet vil erkjende,
»at jeg allerede førend Krigsministeriets Skrivelse af 25de f. M.
»til Ministeriet har truffet de Foranstalninger til at kontrollere
»Samfærdselen mellem Fastlandet og Als, som Forholdenes Be»skaffenhed tilsagde mig at være nødvendigt. «
Det kan ikke nægtes, at Eskadrechefen selvfølgelig havde
Ret i sin Paastand om, at han allerede forinden Krigsministeriets
Skrivelse af 25de Maj havde truffet forskjellige KontrolleringsForanstaltninger, men det kan dog ikke forbigaas, at han i sin
Fremstilling af Sagen for Marineministeriet under Omtalen af sin
Skrivelse af 16de Maj til Kommandoen paa Als undlod at gjengive Brevet i sin Helhed, hvoraf sikkert maatte være fremgaaet
for Ministeriet, at det nævnte Tilsagn om beredvillig Assistance
var saa betinget, at Kommandoen paa Als med en vis Berettigelse
kunde betragte det som et Afslag.
Som omtalt paa et tidligere Sted, havde der den 2den Maj
fundet en Konference Sted i Divisionskvarteret, hvor Eskadrechefen var kommen tilstede, og hvor Spørgsmaalet om Marinens
Assistance, saavel under et eventuelt Angreb, som i Tilfælde af
en Retræte af de danske Tropper, var bleven drøftet. Eskadrechefen havde ved denne Lejlighed udtalt, og endnu samme Dag
i en Skrivelse til Divisionen gjentaget, at Hæren i de ovenfor
nævnte Tilfælde ikke maatte gjøre sikker Regning paa nogen
Assistance fra Høruphav, da under saadanne Omstændigheder
Fjenden baade vilde have haft Tid og Lejlighed til at komme
frem med sit Artilleri, hvis Ild ingen af de paa Sydsiden af Als
stationerede mindre Krigsskibe vilde kunne modstaa.
Med Muligheden for en snarlig Gjenoptagelse af Fjendtlighederne for Øje, fandt Divisionen ved Slutningen af Maj Maaned
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Tiden kommen til atter at bringe Spørgsmaalet paa Bane.
Eskadrechefens Udtalelse den 2den Maj, og det i Mellemtiden
indtraadte mere spændte Forhold imellem de Kommanderende
tillands og tilvands, har vel bevæget General Steinmann til at
undgaa en fornyet Forhandling af Sagen med Orlogskapitain
Muxoll.
Generalen foretrak imidlertid at henvende sig til Overkommandoen i en Skrivelse af 27de Maj, hvori han meddelte, at
der i Tilfælde af et fjendtligt Overgangsforsøg ved Sønderborg
eller den nærmeste Kyst henimod Sønderskoven, ligesom i Tilfælde af en Tilbagegang for Armekorpsets venstre Flanke, ikke
vilde kunne ventes nogen Assistance af Marinen fra den ved Als
Sydside stationerede Afdeling. Da imidlertid netop en saadan
Assistance formentes at være af væsentlig Betydning, anmodede
Generalen Overkommandoen om at virke til, at Kanonjoller, forsynede med 12 eller 18 Pd. riflede Kanoner, blev tildelt Eskadren,
idet man var overbevist om, at de forsynede med saadant Skyts
vilde kunne opfylde Kommandoens Ønske, uden derfor at blive
altfor udsatte for det fjendtlige Artilleri.
Som det vil ses af det ovenfor gjengivne, indeholdt Divisionens Skrivelse to Punkter, nemlig Besværingen over, at
Kommandoen paa Als under visse Eventualiteter paa et bestemt
Punkt stod uden As~istance fra Marinens Side, og dernæst et
Forslag til en Forandring i Armeringen af de Kanonjoller, som
vare stationerede paa Sydkysten af Als. Hvad det sidste Punkt
angaar, har Kommandoen maaske med Rette antaget, at der var
bedst Udsigt til et gunstigt Resultat, naar Forslaget kom Marineministeriet i Hænde gjennem Overkommandoen og Krigsministeriet
som Mellemled. Anderledes stiller det sig derimod med Hensyn
til det første Punkt i Skrivelsen, hvor formentlig en fornyet
Henvendelse til Eskadrechefen angaaende den nu 3 Uger gamle
Udtalelse ved Konferencen i Divisionskvarteret vilde have været
den rigtige Vej at gaa, saa meget mere, som det synes at fremgaa af Divisionens Skrivelse til Overkommandoen, at Kommandoen
paa Als har tillagt Eskadrechefens Udtalelse en mere vidtrækkende
Betydning, end den maaske var strængt berettiget til ifølge Skrivelsens Ordlyd. Sagen gik nu sin videre Gang fra Overkommandoen
til Krigsministeriet, og herfra til Marineministeriet ved Skrivelse
af 3 rte Maj, hvori der paa Grundlag af Divisionens Beretning
18
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foruden en Omarmering af Kanonjollerne blev anmodet om, at
det maatte blive paalagt Eskadrechefen, i Tilfælde af et Overgangsforsøg af Fjenden ved Sønderborg eller den nærmeste Kyst
henimod Sønderskoven, at assistere ved Forsvaret, saavidt
muligt. Marineministeriets Svar forelaa i en Skrivelse af 3die
Juni, hvori man beklagede ikke at være i Stand til at forsyne
Kanonjollerne med riflede Kanoner, paa Grund af den indskrænkede Beholdning, som var tilstede af dette Materiel. Ligeoverfor Anmodningen om maritim Assistance paa Sydkysten af
Als, og overfor Divisionens Indberetning til Overkommandoen
om, at der ikke vilde kunne ventes nogen Assistance af Marinen
fra den ved Øens Sydside stationerede Afdeling, stod Ministeriet
imidlertid uforstaaende, hvilket ogsaa fremgaar af Svarskrivelsen
af 3die Juni. )> Efter at Eskadrechefen, Orlogskapitain Muxoll«
- skriver Ministeriet - »i Begyndelsen af April Maaned havde
»indberettet, at Overkommandoen antog, at Fjenden paatænkte
, en Overgang til Als paa Øens Sydside, rapporterer han under
»23de April, at to Dampkanonbaade, samt to Kanonjoller vare
»stationerede ved Sydenden af Als imellem Horup og Sønder>borg; under 3ote s. M. rapporterer han, at Signaler ere op»rettede langs Kysten, for i fornødent Fald at kunne samle hele
»Styrken paa det truede Punkt, og endelig rapporteres under
, 7de Maj, at nævnte Styrke siden den 4de Maj er forøget med
)) to Kanonchalupper. Det fremgaar heraf, at Eskadrechefen alt
)) forinden Vaabenhvilen har truffet de Foranstaltninger, som Over»kommandoen anser ønskelige for at Marinen under oven anførte
"Eventualiteter kunde yde Armeen hensigtsmæssig Assistance. "
Den 6te Juni henvendte Kommandoen paa Als sig skriftlig
til Eskadrechefen med Forespørgsel om, hvorvidt det kunde forventes, at der med den maritime Styrke, som kunde antages at
være disponibel ved Øen ved Vaabenhvilens Udløb, vilde blive
ydet den samme Assistance, som forinden Vaabenhvilens Begyndelse. Det ansaas for ·utvivlsomt, at den paa en Maaned
indgaaede Vaabenhvile først udløb Natten til den 12te Juni
Kl. 12 Midnat, men da der fra forskjellig Side var faldet Ytringer,
som kunde tyde paa en Opfattelse fra Fjendens Side, hvorefter
Vaabenhvilen allerede skulde udløbe Natten til den gde, saaledes
at den med andre Ord kun gjaldt 4 Uger og ikke en Kalendermaaned, ansaa man det for rigtigst, itide ogsaa at være belavet
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paa denne Mulighed. Sin Skrivelse af 6teJuni supplerede Kommandoen med et Brev til Eskadrechefen Dagen efter, hvori meddeltes
ham de ovenfor nævnte Betænkeligheder angaaende Spørgsmaalet
om Vaabenhvilens Varighed, og endelig afsendtes der fra Divisionen den 8de Juni om Formiddagen følgende telegrafiske
Forespørgsel til Eskadrechefen:
Telegram Form. 10½: »Da det for det Tilfælde, at Vaaben»hvilen skulde udløbe Natten mellem den 8de og 9de, vil være
»af Vigtighed for Kommandoen at vide, hvilken Styrke af Ma»rinen der er ved Als, anmodes Hr. Orlogskapitainen om at
»meddele, hvorledes for ovennævnte Tilfælde den herværende
, Eskadre vil være fordelt inat for at understøtte den herværende
»Styrke af Armeen.«
Ogsaa Overkommandoen fandt Anledning til, med et mulig
tidligere Fredsbrud for Øje, at henvende sig til Eskadrechefen
under 7de Juni, med Anmodning om at træffe de fornødne
Dispositioner til Fordelingen af de Eskadren underlagte Skibe,
saaledes at disse saasnart som mulig kunde indtage deres Stationer.
»Det vil være af saameget større Betydning« - skriver Overkommandoen - »som det efter flere Efterretninger at dømme
. »tør antages, at Fjenden muligt allerede Natten mellem den 8de
, og 9de vil begynde sine Operationer.«
Eskadrechefen delte imidlertid ikke Overkommandoens og
Divisionens Frygt for, at noget uforudset kunde indtræffe, og
mente rolig at burde holde sig til en ham tidligere tilgaaet Meddelelse om, at Vaabenhvilen først udløb den 12te Juni. Til
Divisionen afsendte han deb 8de Juni følgende Svartelegram paa
Forespørgselen:
»Den herværende Styrke af Eskadren vil inat være fordelt
»paa Sydsiden af Als og i Høruphav, som Følge af, at den
»mellem den fjendtlige Overkommando og danske Overkommando
»indgaaede Konvention forbyder Krigsskibes Nærværelse i Als»fjord saalænge Vaabenhvilen vedvarer, hvilken er mig opgivet
»at vare indtil den 12te dennes.«
Den 9de Juni besvarede Eskadrechefen dernæst Overkommandoens Skrivelse og udtalte angaaende Forsvaret af Als, at dette
fra Eskadrens Side vilde blive det samme som før Vaabenhvilen,
forudsat, at de samme Skibe afgaves til Eskadren, hvorom Marineministeriet dog endnu ikke havde sendt nogen Underretning.
18*

E skadrechefens D1spos1t1oner.

Endvidere besvarede Eskadrechefen ved samme Lejlighed en
Anmodning fra Overkommandoen om, at der til Assistance for
Forsvaret af Fyen, ved den smalle Del af Lillehelt, snarest
mulig sendtes nogle dertil egnede Krigsfartøjer, dels Syd for
Fænø, dels Nord for Strib.
Samtidig med Besvarelsen af de nævnte Skrivelser foretog
Eskadrechefen sine Dispositioner med Skibene. Dampkanonbaaden »Hauch « med 3 Kanonchalupper detacheredes til Lillebelt, i Farvandet imellem Fænø og F yen, med Ordre til at assistere Armeen med Kystbevogtningen, og Pandserskonnerten
»Esbern Snare«, Dampskibet »Hertha « samt 3 Kanonchalupper
og r Kanonjolle afsendtes til Stationen Nord for Als.
For begge Stationers Vedkommende paalagdes det de
Kommanderende at iagttage, at holde sig i tilbørlig Afstand fra
Land, som Følge af, at saavel Alstjord som Lillebelt under
Vaabenhvilen vare erklærede for neutralt Gebet, og først Natten
imellem rite- r2te Juni indtage deres befalede Stationer.
Den til den nordlige Del af Lillebelt bestemte Styrke,
(Dampkanonbaaden »Hauch« og 3 Kanonchalupper), under Kommando af Lieutenant P. Bruun, der den 8de Juni beordredes til
sin Station, fik af Hensyn til de ovenfor omtalte Bestemmelser
om neutralt Gebet under Vaabenhvilen Anvisning paa at ankre
et Sted paa Kysten af Fyen, mindst I Mil Syd for Stenderup
Hage eller ved Assens, hvorefter Chefen over Land skulde rejse
til Middelfart, for at melde sig hos den højstkommanderende
Landofficer. Chefen for Kanonbaadsdelingen meldte sig den 9de
Juni til Generalmajor Caroc, Chef for 3die Arme-Division, men
allerede Dagen efter maatte han meddele, at han ifølge Ordre
fra Eskadrechefen samme Nat afgik igjen med sin Deling til
Høruphav. Grunden til de forandrede Dispositioner var den
indtrufne Meddelelse om Vaabenhvilens Forlængelse til den
25de Juni inklusive. Denne Meddelelse kom til Eskadrechefens
Kundskab gjennem et Telegram fra Marineministeriet af rode
Juni og foranledigede, at Eskadrechefen strax igjen tilbagekaldte
sine Skibe fra de nylig indtagne Stationer. Lieutenant Bruuns
Kanonbaadsdeling, Skibene fra Stationen Nord for Als, og to
Dampkanonbaade og to Kanonchalupper, som vare afgivne til
Forstærkning om Natten ved Forsvaret ved Sydenden af Als,
returnerede atter til Høruphav. Af den samlede Styrke anvistes
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Dampkanonbaaden »Krieger« Station paa Sønderborg Rhed, og
Dampkanonbaaden »Thura« samt Kutteren »Neptun« dirigeredes
til Sydsiden af Als. Sluppen »Larsens Plads« fik Station i Farvandet mellem Nordenden af Als og Aarø.
Til Kontrol af Baadfartcn imellem Als og den af Fjenden
besatte Kyststrækning anvendtes Kanonbaadene »Schrødersee«,
»Willemoes« og »Buh!«. Førstnævnte skulde fra den 15de Juni
om Aftenen indtage Station paa Sønderborg Rhed; hver Morgen
skulde Skibet returnere til sin Ankerplads. »Willemoes« skulde
fra samme Dag hver Aften tage Station i Farvandet Syd for
Kegenæs, og »Buh!« fra sin Ankerplads saavel Dag som Nat
kontrollere Baadfærdselen til og fra Høruphav. Tilladelse til at
passere tilstodes kun Baade, der havde Bevis fra en dansk
Autoritet.
»Hauch« afgik til Kjøbenhavn, for at efterses og repareres,
og den 11te Juni om Efterm. lettede Linjeskibet »Frederik•VI«
og Fregatten »Thetis«, ligeledes bestemte til Kjøbenhavn. Paa
Grund af ugunstigt Vejrlig (meget laber Kuling af Syd) bugseredes Linjeskibet til Bredegrunden af Dampskibet »Gejser«.
Dette Skib var tilligemed Pandserbatteriet »Rolf Krake« den
IOde Juni ankommet til Eskadren, og allerede den 12te om
Morgenen afgik Batteriet igjen, for at støde til Kontre-Admiral
v. Dockums Eskadre.
3die Division havde ikke følt sig tilfredsstillet ved den Søstyrke, som under Lieutenant Bruuns Kommando umiddelbart
forinden Vaabenhvilens Forlængelse havde meldt sig til Tjeneste
som Assistance ved Bevogtningen af den fyenske Kyst og strax
igjen forladt Divisionen. Lieutenant Bruun havde, da han meldte
sig til Disposition for Divisionen, udtrykkelig tilføjet, at hans
Station skulde være Fænø Sund, og Divisionen mente saaledes
at komme til at savne maritim Assistance i Lillebelt paa Steder,
hvor Patrouilletjeneste antoges for meget nødvendig, nemlig fra
Tønnesodde og Syd efter, samt i Farvandet fra Røjle Mose og
Øst efter. Skjønt Sagen paa Grund af Vaabenhvilens Forlængelse
ikke havde øjeblikkelig Interesse, indberettede Divisionsgeneralen
dog strax herom til Overkommandoen.
Overkommandoen besvarede Henvendelsen i en Skrivelse af
I Ite Juni, undertegnet af Stabschefen, Oberstlieutenant Stjernholm, hvori denne meddelte, at der til Disposition for Divisionen
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desuden vilde kunne forventes Dampkanonbaaden »Schrødersee«,
der vilde ankomme fra Kjøbenhavn og blive detacheret til NO
Siden af Fyen, med Station i Bogense eller Baaringvig efter Omstændighederne. Yderligere Assistance mente Overkommandoen
ikke turde ventes fra Marinens Side til Forsvaret af Fyen, og
man henviste derfor Divisionen til, ved at sætte sig i Forbindelse
med vedkommende Skibschefer, saavidt mulig at faa Tjenesten
besørget ved de til Raadighed staaende Midler. Divisionen følte
sig imidlertid langtfra beroliget ved dette Svar, men saa tvertimod en saa betydelig Fare ved ikke at have Fyen tilstrækkelig
sikret imod Landgangsforsøg i Hærens Flanke og Ryg, at den
atter den 16de Juni, og denne Gang mere indtrængende, henvendte sig til Overkommandoen. Divisionen gik i sin Skrivelse
ud fra den Antagelse, at Fyen ved Fjendtlighedernes Gjenoptagelse vilde blive Gjenstand for et Angreb og hævdede, at
et Forsvar af Øen imod en overmægtig Fjende maatte betragtes
som ganske frugtesløst, naar han tillige var Herre tilsøs. »Men
»selv om vi ere Herrer tilsøs« - skriver Divisionen til Overkommandoen - »og selv om altsaa kun saadanne Landgangs»forsøg, der gaa over Lillehelt, have Sandsynlighed for sig, saa
»er dog den Styrke, hvorover Divisionen formentli g vil komme
»til at raade, ikke større, end at den maa koncentreres henimod
»de mest truede Punkter, og for at kunne virke der i rette Tid,
»saa nær ved disse, at den sandsynligvis vilde komme for sent
»paa et fra disse fjærnere liggende Punkter, hvor en Landgang
» muligvis lod sig udføre, medmindre man blev underrettet om
»Landgangsforsøget langt tidligere, end dette vil være muligt for
»Kystbevogtningen paa Landjorden .
»For at Landtropperne kunne holde sig tilbørligt koncen»trerede, for at de itide kunne blive underrettede, og for at Over• farten over de bredere Dele af Beltet (sønden for Tønnesodde
»og østen for Røjle Mose) kan blive tilbørlig besværet, om ikke
»hindret, er en virksom Understøttelse fra Marinens Side uund»gaaelig nødvendig, og den Marineafdeling, som faar det Hverv
»at yde denne Understøttelse, bør være saa stærk, at den yder
»Divisionen tilstrækkelig Garanti mod uventede større Landgangs:o forsøg i dens Flanke og Ryg, og tilstrækkelig Garanti mod
»unødvendige Alarmeringer paa Grund af mindre Landinger paa
»fjærnere Punkter.«
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Divisionen sluttede sin Skrivelse med at udtale, at den
maritime Styrke, som man havde Udsigt til at faa til Raadighed,
paa ingen Maade kunde afgive en saadan Garanti, og anmodede
derfor atter Overkommandoen om, at der ved Gjenoptagelsen
af Fjendtlighederne maatte blive stillet en større Marinestyrke til
dens Understøttelse.
Bevæget ved disse energiske Forestillinger fra Divisionens
Side, lod Overkommandoen Sagen gaa videre til Krigsministeriet.
I en Skrivelse af 18de Juni udtalte den sig for, at der stilledes
idetmindste nogle flere Kanonbaade til Disposition for Forsvaret
af Kysten, fra Vadsnæs Batteriet til Fønsskov. Overkommandoen
støttede sig paa dette Punkt til en af Ingenieurkorpset under
14de Juni fremsat Betænkning, hvori gjordes gjældende, at Baadeexpeditioner imod denne Strækning af Kysten burde mødes paa
selve Søen, og at en Anvendelse af Marinens Fartøjer paa dette
Punkt begunstigedes ved den Omstændighed, at Garnborgfjord
og Fænøsund tilbød gode Opholdssteder for de dertil bestemte
Krigsfartøjer. Hvad den øvrige Del af Kysten angik, antog
Overkommandoen, at Farvandet imellem Røjle og Jyllands Kyst
vilde være tilstrækkelig sikret og observeret af Dampkanonbaaden
»Schrødersee« i Forbindelse med nogle bemandede Baade, hvorimod det vilde være nødvendigt, at nogle mindre Krigsfartøjer
placeredes dels Syd for Tønnesodde, dels ved Assens, for fra
disse Stationer at imødegaa mulige fjendtlige Expeditioner og
foretage Patrouilleringer med Baade langs Kysten.
Den 2ode Juni sendte Krigsministeriet Sagen videre til
Marineministeriet og herfra telegraferedes Dagen efter til Eskadrechefen:
»Foranlediget ved en Skrivelse fra Krigsministeriet om en
»bedre Bevogtning af Lillehelt, dels fra Vadsnæs Batteri til
»Fønsskov, dels fra Tønnesodde sydefter, henstilles til Hr. Orlogs»kapitainen, om der paa førstnævnte Sted kan anvendes Kanon»chalupper, i hvilket Tilfælde 3 ville blive udrustede og over>sendte.
Til Bevogtning mellem Tønnesodde og sydefter
»antager Ministeriet, at der kan tages en af de Sønden for Als
»stationerede Dampkanonbaade, og at en kan tages fra Fehmer»stationen, hvor man i saa Fald vil sørge for anden Forstærkning.«
Dernæst besvarede Marineministeriet under 25de Juni Krigsministeriets Skrivelse med en Meddelelse om, at de ønskede

280

Tredje Division savner fornøden maritim Assistance.

Foranstaltninger vilde blive trufne efter stedfunden Konference
med Eskadrechefen, men antydede tillige, at Arrangementet ikke
havde været uden Vanskelighed, da det Antal mindre Krigsfartøjer, hvorover Ministeriet disponerede, var meget indskrænket
paa Grund af de Fordringer, der stilledes med Hensyn til Bevogtningen af Øen Als.
Resultatet af de ovenfor nævnte Forhandlinger blev, at der
til Bevogtningen af Fyen ved Vaabenhvilens Udløb var afgivet
Kanonbaaden »Hauch« og 3 Kanonchalupper paa Stationen ved
Fænø, hvilken Styrke kort efter paa Strækningen fra Tønnesodde, Syd efter til Baagø, forøgedes med Dampskibet »Gejser«
og med Kanonbaaden »Krieger«, der tog Station i Farvandet
ved Assens, Baagø og Aarø.
Ogsaa den ved Als stationerede Flaaclestyrke undergik ved
Vaabenhvilens Udløb en ret betydelig Formindskel se.
Anledningen hertil var en Indstilling til Krigs ministeriet fra Overkommandoen om, at naar der til Konvojering af et ved Nyborg
stationeret Landgangskorps og til Dækning af dette under Udog Indskibning skulde behovcs armerede Fartøjer, at man da
maatte erholde saadanne afgivne af den D el af Flaademateriellet,
som var attacheret Armeen i dennes Positioner. Indstillingen
foranledigede, at Marineministeriet under I 5de Juni beordrede
Eskadrechefen til paa nærmere Rekvisition fra Overkommandoen
at afgive en saaclan Styrke i ovennævnte Øjemed, som han
maatte se sig istand til. Ministeriet udpegede endvidere Pandserskonnerten »Esbern Snare c og Dampskibet »Gejser « som egnede
til denne Tjeneste.
Eskadrechefen protesterede under 18de Juni imod denne
Ordres Udførelse i en Skrivelse til Marineministeriet, hvori han
udtalte, at saafremt Armeens hidtil stillede Fordringer til Eskadren,
saavel med Hensyn til at forhindre en Overgang til Als, som i
fornødent Fald at bortføre Tropper fra Øen skulde fyldestgjøres, vilde dette ikke være muligt, naar de nævnte Skibe
fjærnedes, og fremhævede, at »Esbern Snare «s og »Gejser«s
Bortgang i en betænkelig Grad vilde svække Forsvaret af Als
og den øvrige Understøttelse, som Armeen fordrede af Marinens
Skibe.
Kommandoen paa Als, der ikke var underrettet om, at en
Formindskelse af den maritime Styrke ved Als var stillet i Ud-
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sigt under visse Eventualiteter, forespurgte under 2 I de Juni
Eskadrechefen, om den turde gjøre Regning paa den samme
Assistance fra Marinens Side ved Vaabenhvilens Udløb, som
tilsagdes i Eskadrechefens Skrivelse af 2den Maj, saavel med
, Hensyn til Forsvaret af Øen, som i Tilfælde af, at et fjendtligt
Overgangsforsøg skulde lykkes, og Divisionen tvinges til Indskibning.
Eskadrechefen svarede herpaa, at Eskadrens Skibe ved
Fjendtlighedernes Gjenoptagelse vilde blive fordelte paa samme
Maade, som de havde været det forinden Vaabenhvilens Begyndelse. Han gjorde dog opmærksom paa, at hans Dispositioner ikke vilde kunne udføres helt ud, hvis Eskadren blev berøvet to af dens kraftigste Skibe. ,Esbern Snare«s og »Gejser«s
Fjærnelse vilde ikke alene bevirke, at Forsvaret i Alsfjord blev
betydelig svækket, men Indskibning af Tropper paa Augustenborg Fjord vilde kun kunne ske efter en mere indskrænket
Maalestok, idet der kun vilde være , Rolf Krake « til dette
Hverv, og fra Nordlandet vilde meget faa Folk kunne optages,
da der ved , Gejser. s Bortgang fra den nordlige Del af Alsfjord
kun vilde være Dampskibet ,Hertha« tilbage, der højt regnet
vilde kunne optage 100 Mand. Sluttelig undlod Eskadrechefen
ikke at oplyse Kommandoen om, at Grunden til denne i Udsigt stillede beklagelige Formindskelse af den maritime Styrke
var en Indstilling fra Armeens Overkommando, som Marineministeriet havde taget tilfølge.
Generalen indberettede derefter om Sagen under 22de Juni
til Overkommandoen og anmodede om, at den i Udsigt stillede
Forringelse af den maritime Styrke ikke maatte blive effektueret, da Forsvaret af Øen derved vilde blive betydelig svækket,
og flere nødvendige Foranstaltninger tilintetgjorte, som vare
trufne for paakommende Tilfælde. Noget Tilsagn i saa Henseende mente Overkommandoen dog ikke at kunne give og
fremstillede derfor ogsaa i sin Svarskrivelse af 25de Juni for
Divisionen, at den rettede Anmodning til Marineministeriet havde
været absolut nødvendig. Hverken Armeens eller Flaadens Størrelse
var tilstrækkelig til at fyldestgjøre de Krav, der stilledes til dem
paa forskjellige Punkter af Landet, dersom man til hvert enkelt
Punkt skulde binde saa mange af Armeens og Flaadens Kræfter,
som det ellers maatte være hensigtsmæssigt til enhver Tid at
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have ved Haanden. Naar det derfor viste sig nødvendigt, at
der paa et eller andet Punkt krævedes yderligere Assistance fra
Armeens eller Marinens Side, vilde det ikke være muligt at
skaffe denne tilveje paa anden Maade, end ved midlertidigt at
trække til sig fra andre Punkter. Overkommandoens Anmodning
til Marineministeriet, om paa kort Tid yderligere at stille nogle
Krigsfartøjer til Armeens Raadighed som Assistance ved eventuelle Landgangsforsøg, vilde ganske vist, naar Øjeblikket kom,
foraarsage en Svækkelse af de maritime Stridskræfter ved Als,
men dette var umuligt at undgaa, da Marinen ikke saa sig
istand til at fyldestgjøre den stillede Fordring paa anden Maade,
end ved at henvise til Eskadren i den vestlige Del af Østersøen.
Begge de nævnte Skibe afgik vel fra Eskadren, dog ikke
til Landgangsbrigaden, men til Forøgelse af Søforsvaret paa
Fyens Vestkyst.
Armeens Overkommando modtog den 24de Juni telegrafisk
MeddelelsE om, at to hamburgske Bugserdampere kommende
fra Flensborg vilde passere Alssund. Strax efter at have modtaget dette Telegram, telegraferede Overkommandoen samme
Dag til Eskadrechefen om at avertere Kanonbaadt!nc »Hauch c
og »Schrødersee«, der skulde stationeres Syd for Fænø og Nord
for Fyen, om at opbringe de nævnte Bugserbaade. En lignende
telegrafisk Anmodning afgik til 3die Division paa Fyen, idet
Overkommandoen antog, at de Divisionen tiltænkte Krigsfartøjer
allerede paa dette Tidspunkt vare paa deres Stationer. Overkommandoen, som meget ønskede, at Marinens Skibe indtoge
deres Pladser snarest mulig, havde nemlig den 24de Juni telegraferet til Eskadrechefen desangaaende, men i sin Depeche kun
i al Almindelighed omtalt Ønsket om Anmodningens Udførelse
forinden Vaabenhvilens Udløb den 25de ds., og Eskadrechefen
antog efter sin Opfattelse af Vaabenhvilens Bestemmelser og
efter sine Instruxer fra Marineministeriet ikke at turde lade sine
Skibe indtage deres Stationer før i sidste Øjeblik, Natten imellem
den 25de-26de Juni.
Dette Forhold vilde dog ved denne Lejlighed ikke komme
til at spille nogen Rolle, idet nemlig Marineministeriet under
24de Juni telegrafisk underrettede Eskadrechefen om de fjendtlige Bugserdamperes formodede Ankomst og beordrede ham til
at sætte sine Skibe i Virksomhed, for at foranledige deres Op-
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bringelse. I den Anledning tilskrev Eskadrechefen samme Dag
(24de Juni) Orlogskapitain Pedersen som følger:
»Ifølge Meddelelse fra Marineministeriet haves Formodning
»om, at tvende mindre Dampskibe under neutralt Flag ere be»stemte til at gaa gjennem Kielerkanal og derfra gjennem Lille»helt. I den Anledning vilde Hr. Orlogskapitainen behage at
»give de Dem underlagte Dampskibe Ordre til, saavidt For»holdene paa Stationen tillade det, at paapasse bemeldte Damp»skibe og saafremt de antræffes, at opbringe dem til Assens,
»uanset, om Vaabenstilstanden er udløbet eller ikke.«
Samtidigt beordredes Dampskibet »Gejser« s. D. til at afgaa
om Morgenen den 25de i Dagningen og tage Station i Farvandet
fra Slien Syd efter, for at passe paa de ventede Skibe, og i
samme Øjemed udgik den følgende Dag Ordre til Cheferne for
Kanonbaadene »Hauch«, »Schrødersee« og •Krieger«.
Uheldet vilde imidlertid, at de to Bugserdampere allerede
den 25de Juni Kl. 8 om Morgenen, altsaa forinden Ordren om
Opbringelsen havde naaet alle de paagjældende Skibe, passerede
Alssund og uhindrede slap ind til Kolding.
Dampskibene
havde vel paa deres Vej mødt Sluppen »Larsens Plads«, Reservelieutenant Pedersen; Lieutenanten havde været ombord i dem
og undersøgt dem, men da intet usædvanligt bemærkedes ombord, og ingen Ordre havdes til at stoppe dem , fik de to
Dampere, der førte hamburgsk Flag, Lov til uantastede at fortsætte deres Kurs. Eskadrechefen indberettede Sagen samme
Dag til Marineministeriet og til Armeens Overkommando. Denne
sidste havde dog allerede forinden Modtagelsen af Depechen
erholdt Melding om Sagen, og saa ret naturligt Grunden til
Uheldet i den Omstændighed, at Krigsskibene den 25de om
Morgenen endnu ikke havde indtaget deres Stationer. Da endvidere Overkommandoen formente - men stik imod Eskadrechefens Anskuelse - at der herved var begaaet en Fejl fra
Marinens Side, telegraferede den samme Dag til Orlogskapitain
Muxoll:
»Da ifølge indløben Melding ingen af Krigsskibene endnu
»ere paa Stationerne ved Fyen, hvorfor ogsaa 2 hamburgske
»Bugserbaade uhindret ere løbne ind i Koldingfjord, anmodes
»Hr. Eskadrechefen om uopholdelig at lade Skibene gaa paa
»deres Stationer. «
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Eskadrechefen kunde fra sit Standpunkt ikke samstemme
med Overkommandoens Anskuelse, eller anerkjende dens Berettigelse til at forlange, at Krigsskibene skulde indtage deres
Stationer tidligere, end af ham bestemt, og svarede derfor telegrafisk tilbage samme Dag:
»I Anledning af Overkommandoens Depeche af D. D. skal
»jeg ikke undlade at meddele, at alle de Krigsskibe, som ere
» bestemte til Bevogtningen af Fyen, ere afgaaede herfra idag
»saa betimelig, at de vil være paa de hver især anviste Stationer,
»naar Vaabenhvilen er udløben i Nat. At lade dem indtage Station
»førend Vaabenhvilens Udløb, har jeg ikke anset mig berettiget
»til, paa Grund af den mellem Overkommandoerne afsluttede
»Konvention om visse Farvandes Neutralitet, og hvorfor Krigs»skibene formentlig ej heller kan lægges til Last, at tvende
»hamburgske Bugserbaade uhindret ere løbne ind i Kolding
»Fjord.,
At Overkommandoen, hvad det Spørgsmaal angaar, om der
ved denne Lejlighed kunde bebrejdes Marinen noget eller ikke,
indtog et andet Synspunkt end Eskadrechefen, fremgaar af den
Indberetning, som under 26de Juni sendtes til Krigsministeriet,
og i hvilken Overkommandoen ikke lagde noget Skjul paa sin
Opfattelse af Sagen:
»Da Orlogskapitain Muxoll« - skriver Overkommandoen til
Krigsministeriet - »efter hans Beretning af G. D. havde diri»geret Dampskibet »Gejser«, der var sendt ud for at stoppe de
»to hamburgske Bugserdampere, til Farvandet Syd for Slien, var
»det altsaa en Umulighed paa denne Maade at opnaa Hensigten,
»og da de dernæst uhindrede ere passerede Alssund og Kutteren
»Larsens Plads «, medens der ingen Kanonbaad fandtes nordligere
»end Aarøsund, eftersom Eskadrechefen, ifølge hans Melding af
»25de Kl. 6 Efterm. har antaget, at disse ikke kunde indtage
»deres Stationer under Vaabenhvilen, uagtet Farvandet her er
»over ½ Mil bredt, hvorfor de først ere afgaaede den 25de,
»fulgte heraf med Nødvendighed, at de maatte undslippe til
»Kolding. « -Medens denne Korrespondance stod paa, nærmede Tiden sig
for Vaabenhvilens Udløb. Fra Kommandoen paa Als modtages
Underretning om, at der var Sandsynlighed for Fjendtlighedernes
Gjenoptagelse allerede den 25de om Aftenen, og Kommandoen
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anmodede derfor Eskadrechefen om at afgive Besætning til
Marinebatteriet paa Kegenæs, samt at medvirke til, at den nødvendige Samvirken med Landforsvaret i Henseende til Signalers
Anvendelse m. m. atter kunde indtræde. Endelig udbad Kommandoen sig Oplysning om, hvorlangt hen imod Sønderborg
Marinen vilde lade patrouillere, og i hvilken Afstand fra Kysten.
Eskadrechefen lod under 24de Juni udgaa følgende Ordrer
til de ham underlagte Skibe, angaaende Indtagelsen af deres
Stationer Natten til den 26de:
Kanonbaaden >Marstrandc: om at indtage Station udfor Neustadt til
Blokering af Havnen.
Kanonbaaden >Krieger•: om at tage Station i Farvandet ved Assens,
Baagø og Aarø.
Kanonbaaden »Schrøderseec: om at tage Station imellem Æbelø og
Baaringvig.
Kan o n b a ad en •Buh 1< : om at tage Station paa Sønderborg Rhed, med
flittig Patrouillering om Natten.
Kanonbaaden >Thura<: om at tage Station Syd for Kegenæs Land.
Pandserskonnerten •Esbern Snare•: om at underlægge sig Orlogs·
kapitain Pedersens Kommando og tage Station enten i Stegvig eller paa Nordlandet af Als, for at forhindre Overgang og eventuelt bortføre Tropper, en
Ordre, der kort efter ændredes derhen, at Skonnerten skulde afgaa til Fænøsund.
Kanonbaaden >Hauch«: om at tage Station i Lillebelt, mellem Fænø
og Fyen, med Kanonchalupperne Nr. 16, 20 og 23.
Kanonbaaden ,Willemoes<: om at underlægge sig Orlogskapitain
Pedersens Kommando og tage Station i Stegvig.
Dampskibet , G ej s e r• : om at tage Station i Lillebelt, i Farvandet fra
Tønnes Odde Syd efter til Baagø.
Pand ser batter i et ,Ralf Krak e•: om at tage Station paa Augustenborg
Fjord, om mulig bag Arnkilsøre.

Under 25de Juni udgik endvidere Ordre til Linjeskibet
»Frederik den Sjette«, om at tage Station Syd for Kegenæslandet, imellem Østerby og Fyrtaarnet og saa nær Landet, som
Skibet kunde ligge sikkert. Lieutenant Bardenfleth skulde detacheres med det Mandskab, som hørte til Marinebatteriet ved
Draget, og i denne Tjeneste underlægge sig Kommandanten paa
Kegenæs, Major Gulstad.
Efter at disse Foranstaltninger vare trufne, meddelte endelig
Eskadrechefen Kommandoen paa Als i nedenstaaende Skrivelse
af25deJuni en Oversigt over hvilke Stillinger, Marinens Skibe vilde
have indtaget ved Fjendtlighedernes Gjenoptagelse den 26de Juni:
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»Jeg skal have den Ære at meddele« - skriver Orlogskapitain Muxoll - »at fra Dags Aften (25de Juni) vil den til
»Forsvar af Als bestemte maritime Styrke være fordelt som følger:
» Ved Nordlandet og i Stegvig Dampskibene »Esbern Snare«,
»Hertha«, »Willemoes « og tvende Kanonchalupper, ved Hardes»høj en Kanonjolle, og i Sandvig en Kanonchalup.
»Paa Augustenborg Fjord, i Nærheden af Arnkilsøre, vil
»Batteriet , Rolf Krake« blive stationeret, saasnart det ankommer
»hertil, hvilket jeg forventer vil ske i Løbet af Dagen.
»Paa Sydsiden af Als tvende Dampkanonbaade og tvende
»Kanonchalupper. Marinebatteriet paa Draget bliver idag besat
»med den halve Besætning, den anden halve Del vil møde der,
»saasnart Linjeskibet "Frederik den Sjette« ankommer, hvilket
»ligeledes forventes, saasnart den kontrære og haarde vestlige
»Vind modererer sig, da Skibet ledsaget af et Dampskib er af»gaaet fra Kjøbenhavn den 23de.
»De i Kommandoens Skrivelse fremsatte Formodninger skal
»blive fyldestgjorte. «

Il

Eskadren i' Østersoens ostlz'ge Del og Nordso-Eskadren.

Som omtalt paa et tidligere Sted, ophævedes Blokaden af de
preussiske Østersøhavne den I 2te Maj ved Vaabenstilstandens
Indtræden, og Eskadrens Skibe begav sig til Sundets sydlige
Indgang, hvor der den r3cle ankredes ½ Mil SSO for Dragør
Fyrskib. Ministeriet havde under 12te Maj tilkjendegivet Eskadrechefen som Rettesnor under Vaabenhvilen, at man ønskede
Tiden benyttet til Fuldendelse af Skibenes Organisation og Besætningernes Indøvelse og Uddannelse i Orlogstjeneste. Dampen
maatte kun anvendes naar absolut nødvendigt, men Eskadren
manøvrere under Sejl i Farvandet mellem Falsterbo, Stevns og
Dragør, med hyppig Kommunikation over sidstnævnte Sted .
Med Undtagelse foreløbig af Linjeskibet »Skjold«, skulde Skibene
for Eftersyn og Rekreation skiftevis sendes til Kjøbenhavn, indtil
8 Dage ad Gangen. Den r3de Maj ankom Dampskibet »Holger
Danske«, som tilligemed »Thor« og »Tordenskjold« sendtes op
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til Kjøbenhavn, og senere paa Dagen stødte endvidere Korvetten
>Dagmar« og Dampskibet »Nautilus« til Eskadren. Den 14de
Maj ankom Linjeskibet »Skjold« og Skonnerten »Diana «, Dampskibet »Freya« afsendtes til Kjøbenhavn og Flagskibet, Fregatten »Sjælland«, lettede, stod Sundet ind og ankrede paa
lnderrheden Kl. 2. Den 15de Maj ankom Nordsø-Eskadrens
Skibe paa Rheden, endvidere ankrede Pandserkorvetten »Dannebrog« paa Yderrheden, og Skonnerten »Absalon « paa lnderrheden, kommende Syd fra. Under Flagskibets Ophold paa
Kjøbenhavns Rhed, hvor Fregatten forsynedes med Kul, Vand
og Proviant, udstedtes fra Marineministeriet følgende Dagsbefaling,
som Admiralen beordredes til at lade bekjendtgjøre for de
Skibe, der vare Eskadren underlagte :
>Ved den indtraadte V aabenhvile er Marinens krigerske
»Virksomhed foreløbig afsluttet, og Ministeriet tager deraf An»ledning til at tilkjendegive Kontre-Admiral van Dockum, som
»Chef for Eskadren i Østersøens østlige Del, samt de Chefer,
»Officerer, Underofficerer og Menige, som paa denne Station have
»været hans Kommando underlagte, Ministeriets Tilfredshed og
> Tak for den Udholdenhed og Dygtighed, Eskadren har vist,
»ved uden Tab at holde Søen i Hjærtet af Vinteren og senere
»ved Haandhævelsen af de fjendtlige Havnes Blokade, ligesom
»Ministeriet anerkjender det Mod og den Raskhed, hvormed
»Fregatten , Sjælland « og Linjeskibet »Skjold« den 17de Marts
»udfor Swinemiinde drev de fjendtlige Krigsskibe tilbage.«
Den 23de Maj ankrede Korvetten »Dagmar« paa Inderrheden, og den 25de om Eftermiddagen forlod Eskadrechefen
atter Kj øbenhavn ombord i »Sjælland«, der stod Sønder paa og
ankrede ½ Mil Syd for Dragør Fyrskib, hvor »Skjold«, »Thor«,
»Diana« og »Fylla« allerede laa tilankers. Den 26de Maj detacheredes Linjeskibet »Skjold« og Skonnerten »Fylla« til Kjøbenhavn. »Skjold«, der forlod Eskadren om Morgenen Kl. 4, skulde
efterses i Dokken og maatte for at kunne passere Drogden udlosse en Del af sin Kulbeholdning, i hvilket Øjemed Transportskibet »Newsky« den 23de var afgaaet fra Kjøbenhavn til Eskadren ved Dragør.
I Skrivelse af 26de Maj havde Eskadrechefen udtalt sig om,
hvilke Øvelser der under Vaabenhvilen fortrinsvis mentes at
burde fremmes ombord i de ham underlagte Skibe og foreslaaet,
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at Eskadren indtog Station i Sundet norden for Hveen. Meddelelsen om at Ministeriet billigede disse Forslag, afsendtes den
27de Maj med Dampbaaden »Dan«, der tillige medbragte ferske
Provisioner til E skadren fra Kjøbenhavn. Efter Modtagelsen af
Ministeriets Ordre lettede Fregatten »Sjælland e den 28de Maj
Kl. I Efterm. og stod Sundet ind, fulgt af , Thor e, »Absalon «
og ,Diana«. Denne sidste detacheredes til Kjøbenhavn, medens
de øvrige Skibe stod videre Nord paa og ankrede Kl. 4 3/.i om
Efterm. ved Humlebæk. I de nærmeste Dage herefter blev Eskadren liggende tilankers paa sin Station, og dens Styrke forøgedes
med forskjellige Skibe, som efter endt Eftersyn i Kj øbenhavn
de første Dage af Juni Maaned stodte til Flaget. Den 1ste
Juni ankom Dampskibet »Gejser«, den 3die Korvetten »Dagmar «,
og Dagen efter Skonnerterne »Fylla« og , Diana»; endvidere stødte
Fregatten »Jylland« den 5te om Formiddagen til E skadren, og
den 7de om Aftenen Dampskibet »Hekla «, begge ligeledes
kommende fra Kjøbenhavn.
Den 8de Juni lettede Eskadren om Morgenen og stod Nord
paa til Snekkersten, hvor Skibene ankrede i en Linje fra NO
til SV. Efter at Eskadren havde flaget og saluteret i Anledning
af Hs. Majestæts Nærværelse ved Indvielsen af Jernbanen til
Helsingør, stod Admiral v. Dockum om Eftermiddagen med sine
Skibe under Damp i Kjølvandslinje Sønder paa og ankrede
igjen Kl. 53/ 1 paa den tidligere Ankerplads ved Humlebæk. Den
9de om Morgenen Kl. 8 lettede Eskadren fra sin Ankerplads.
Efter Letningen stødte Korvetten »Hejmdal « til, kommende fra
Kjøbenhavn, og den samlede Styrke stod Sønder paa, med Undtagelse af Skonnerten »Absalon«, der forblev ved Humlebæk for
at afvente Posten, og Dampskibet »Gejser«, som detacheredes
fra Eskadren til Høruphav. Ved Middelgrunden detacheredes
Korvetten »Dagmar« til Kjøbenhavn, medens de øvrige Skibe
stod gjennem Drogden og ankrede Kl. 2 Efterm. 1/ ~ Mils Af.
stand SSV fra Drogdens Fyrskib, i to Linjer N og S for hinanden, de mindre Skibe vestligst i Farvandet.
Linjeskibet
»Skjold«, hvis Afrejse fra Kjøbenhavn var bleven paaskyndet
ved Skrivelse fra Ministeriet af 6te Juni, laa allerede paa Ankerpladsen, med Kulskib, Vand- og Proviantbaad paa Siden, ifærd
med at komplettere sine Beholdninger.
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Den 9de Juni underrettede Ministeriet Eskadrechefen om, at
der af de neutrale Magter paa det sidst afholdte Konferencemøde i London var bleven foreslaaet en Forlængelse af Vaabenhvilen paa I 5 Dage, hvilket Forslag var antaget af de danske
Underhandlere, men kun taget ad referendum af de preussiske
og østerrigske Delegerede. Da det saaledes henstod uafgjort,
hvorvidt en Forlængelse af Vaabenhvilen vilde finde Sted, beordredes Admiralen til at afgaa med den ham underlagte Styrke
til Østersøen, og Natten mellem den I 1te og 12te s. M. indtage de
tidligere Stationer udfor Rugen og Danzig. Der toges dog det
Forbehold, at der indtil nærmere Ordre ikke maatte finde nogen
Opbringelse eller Blokade Sted, og ingen Fjendtligheder øves,
med mindre Eskadren blev angrebet. I Anledning af denne
Ordre kaldtes alle Skibscheferne den 10de om Formiddagen ombord i Flagskibet, for at modtage nærmere Instruktioner forinden Afsejlingen til Stationerne, men nogen Anvendelse herfor
blev der dog for Øjeblikket ikke Tale om, idet Skonnerten
>Absalon , , som om Morgenen var bleven detacheret til Kjøbenhavn, om Eftermiddagen Kl. 3½ returnerede med Meddelelse
om, at Vaabenhvilen var bleven forlænget, og med nye Ordrer
fra Marineministeriet. Ministeriet udtalte heri sin Beslutning om,
at den forlængede Tidsfrist skulde benyttes til Ordning og samlet
Indøvelse af Nordsø-Eskadren og Eskadren i Østersøens østlige
Del, for at Alt kunde være forberedt, saafremt Omstændighederne
maatte gjøre Flaadens forenede Optræden nødvendig. Admiralen anmodedes derfor om at afgaa med sin Styrke til Farvandet imellem Biilk og Gulstav, hvor Orlogskapitain Suenson
faa Dage senere vilde støde til Flaget med Fregatten ~ Niels
Juel « og Korvetterne »Dannebrog« og »Dagmar«. Endelig
underrettede Ministeriet om, at Batteriet »Rolf Krake« ligeledes
vilde faa Ordre til at underlægge sig Eskadren , da det under
indtrædende Omstændigheder vilde komme til at virke i Forening med den samlede Flaade.
Den I I te Juni Kl. 12 om Middagen lettede Eskadren og
stod Syd paa under Damp. Kl. I I Aften passeredes Gjedser,
og den næste Formiddag Kl. 8 ankredes en Mil Øst for Gulstav. Noget senere paa Dagen stødte Batteriet >Rolf Krakec
til. De nærmest paafølgende Dage foretoges Evolutioner under
Damp, og efter endt Øvelse ankrede Eskadren om Eftermiddagen
19
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1gJen paa den tidligere Ankerplads. Den 15de Juni om Formiddagen Kl. 10 forøgedes Eskadren med Fregatten »Niels Juel«,
førende Orlogskapitain Suensons Stander, og Korvetten »Dagmar«;
op ad Dagen kom Korvetten » Dannebrog« og endvidere Barkskibet »Gammelholm « og Dampskibet »Newsky« med Kul og
Proviant til Eskadrens Skibe.
Nordsø-Eskadren havde som tidligere omtalt ved Vaabenhvilens Indtræden begivet sig til Kjøbenhavn. Efterat Fregatten
,Jylland« og Korvetten »Hejmdal« vare detacherede fra Eskadren, hvilken Pandserkorvetten »Dannebrog« havde underlagt sig,
afgik Nordsø-Eskadren i Slutningen af Maaneden paa et Besejlingstogt til Skagerak og Nordsøen. Den 29de Maj passeredes
Kronborg, den 3ote var Eskadren Syd for Lindesnæs, fra den 2den
til den 4de Juni ved Merdø, den 9de i Christianssand, hvorefter
Eskadren atter returnerede til Kjøbenhavn. Her underlagde Korvetten »Dagmar« sig ved Ankomsten, og Eskadren afgik derefter til Storehelt, for at underlægge sig Admiral von Dockums
Kommando.
Efter at Nordsø- Eskadren den I 5de Juni havde forenet sig
med Eskadren i Østersøens østlige Del, bestod den samlede
Styrke af følgende Skibe:
Linjeskibet »Skjold«, Fregatterne »Sjælland «, »Niels Juel «,
»Jylland« og »Tordenskjold«, Pandserkorvetten »Dannebrog«,
Pandserbatteriet »Rolf Krake«, Korvetterne »Dagmar «, »Hejmdal« og »Thor«, Skonnerterne »Absalon«, Fylla« og »Diana«, samt
Dampskibene »Holger Danske« og »Hekla«.
I de næmeste Dage efter at Sammenslutningen havde fundet
Sted, foretog den anselige Styrke daglig Evolutioner under Damp
i det til Manøvreplads anviste Farvand; den 18de var Eskadren
tilankers I Mil Vest for Fakkebjerg, og Søndag den 19de ankom Dampskibet »Freya« fra Kjøbenhavn, medbringende Posten
og en Del Varegods til Skibene og returnerede næste Aften,
medtagende Depecher og Breve. Efter at der den 2ode var
bleven afholdt en Hurtighedsprøve under Damp imellem Eskadrens Skibe, under hvilken Admiralsflaget var hejst ombord i
Skonnerten »Fylla«, og atter den 21de foretaget Evolutioner i
Farvandet, ankredes om Aftenen paa den sædvanlige Ankerplads Vest for Gulstav.
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Den 22de Juni om Morgenen ankom Dampskibet »Freya«
fra Kjøbenhavn med Depecher og bringende Ordre fra Marineministeriet, skrevet den foregaaende Dag. Det paalagdes Admiralen heri at forlade den nuværende Krydseplads saa betids, at
Skibene kunde have indtaget deres Stationer ved Rugen og Danzig Natten imellem den 25de og 26de Juni; dog maatte der
som tidligere nævnt ikke, forinden nærmere Ordre indløb, finde
nogen Opbringelse eller Blokade Sted og heller ikke udøves
nogen Fjendtligheder, medmindre at Eskadren blev angrebet.
Forinden Afgangen beordredes Admiralen til at detachere Orlogskapitain Suenson med Fregatten »Niels Juel « og Korvetten
, Dagmar« til Nyborg for nærmere Ordre, Batteriet »Rolf Krake c
til Als for at underlægge sig Orlogskapitain Muxolls Kommando,
og endelig Korvetten »Thor• til Krydsepladsen Gjedser-Warnemiinde, ligeledes underlagt Eskadren i Østersøens vestlige Del.
Admiral v. Dockums Eskadre vilde herefter komme til at
bestaa af følgende Skibe :
Linjeskibet ..••
Fregatterne . . . .
Korvetten ..•.•
Skonnerterne . . .
Dampskibene . . .

•Skjold«.
,Sjælland•, •Jylland• og •Tordenskjold«.
•Hejmdal«.
»Absalon•, •Fylla• og »Diana•.
•Holger Danske« og »Hekla«.

Foruden disse Skibe skulde Pandserkorvetten »Dannebrog«
foreløbig indtil nærmere Ordre blive ved Flaget. Efter Ordrens
Ankomst detacheredes »Niels Juel« og »Dagmar«; de lettede
Kl. 4, saluterede Admiralsflaget og satte Kurs efter Storehelt.
Dagen efter, den 23de Juni, detacheredes Skonnerten »Diana« og
Dampskibet »Holger Danske« til Storehelt for at fylde Kul, og
med Ordre til derfra at afgaa til Blokadestationen ved Danzig.
Den 24de om Morgenen afgik Fregatten »Jylland« ligeledes til
Danzig Stationen. Efter Afsejlingen begyndte Fregatten »Sjælland« Kulfyldning fra Dampskibet »Newsky«, der Aftenen iforvej en var ankommen med Kul og Proviant til Eskadren. Arbejdet maatte imidlertid ophøre paa Grund af haard Kuling og
efterhaanden, som Vejret tiltag, maatte Skibene opgive deres
Ankerplads og lette for at søge Læ. Først gik »Thura«, der
lige var ankommen fra Høruphav, derefter senere paa Eftermiddagen , Thor«, »Absalon«, »Rolf Krake« og :tFylla«, og
19•
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senest Linjeskibet »Skjold«, der Kl. 6 gik i Drift, og som efter
at have stukket Kjæden fra sig søgte Store Belt for at finde Læ.
Den 25de Juni om Morgenen Kl. 7 lettede »Sjælland«,
»Dannebrog«, »Tordenskjold«, »Hejmdal« og »Hekla«, som havde
holdt Stationen Natten over.
»Tordenskjold« og »Hejmdal «
detacheredes til Stationen ved Tornebusken, medens den øvrige
Del af Eskadren afgik til Store Belt og samledes med de Skibe,
som Dagen forinden havde søgt Læ for det haarde Vejr. »Thor«
afgik her fra Eskadren, »Absalon« detacheredes til Tornebusken,
»Rolf Krake« *) og »Thura« til Høruphav for at underlægge sig
Eskadren i Østersøens vestlige Del, medens »Skjold«, »Sjælland«, »Dannebrog«, »Fylla« og »Hekla« stod imod Gjedser. Om
Aftenen Kl. 8 passerede Eskadren Dars, og den 26de Juni om
Morgenen Kl. 5 indtog Skibene igjen deres tidligere Station ved
Jasmund.
•) Batteriet, hvis Detachering var bleven forsinket paa Grund af det stormende
Vejr, ankom forst til sit Bestemmelsessted den 26de om Morgenen.

SJETTE AFSNIT.
Vesterhavsøernes Forsvar.
I.

Forholdene paa Vestkysten fra Kri'gens Begyndelse og i'ndti'l
Afslutni'ngen af Vaabenlivz'/en den I2te Maj I864-.

Marineministeriet saa sig ved Krigens Begyndelse ikke istand
til at fyldestgjøre forskjellige fra Overkommandoen rettede Begjæringer, vedkommende Forsvaret af Vestkysten og Vesterhavsøerne, men var nødt til paa dette Tidspunkt at indskrænke
sig til at afsende Lieutenant P. J. C. Holbøll, som fungerede som
Næstkommanderende ved det vestlige Krydstoldvæsen, til Fanø,
for at overtage Kommandoen over Stationen, hvor der fandtes
et lille Materiel af 8 Kanonjoller, som havde været oplagte her
siden Udrustningen i 1861. Lieutenant Holbøll, der forsinket
ved Ishindringer ankom til sit Bestemmelsessted den 1ste Februar,
modtog ved sin Ankomst en Ordre fra Marineministeriet om
at overtage Befalingen over 40 Mand, der vare beordrede dertil,
og hvoraf der var mødt ca. 30 Stykker, samt om med denne
Styrke at begynde Opkasteisen af Batterier paa Nordkysten af
Fanø, hvilket Arbejde strax iværksattes, saavidt som Frost og
Sne tillod det. Krydstold-, Fyr- og Vager-Inspektøren paa Vestkysten, Kapitainlieutenant 0. C. Hammer, der ved Krigens Udbrud, efter Aftale med General Wilster i Frederikstad, havde
begivet sig over til Fastlandet, modtog paa Vejen sydpaa ved
Stedesand Underretning om den danske Hærs Tilbagetog fra
Dannevirke, og ansaa det under disse Omstændigheder for
rigtigst, af Hensyn til Krydstoldvæsenets paa Øen Føhr oplagte
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kostbare Materiel af Fyrskib, Sømærker og Krydsfartøjer, snarest
mulig at sætte sig i telegrafisk Forbindelse med Ministeriet og
Generaldirektoratet. Da Hammer hverken i Tønder eller i Ribe
hos Amtmændene kunde faa nogen Underretning om Krigsbegivenhedernes Gang, rejste han videre nordpaa og indtraf den
7de Februar i Kolding, hvorfra han afsendte følgende Telegram
til Marineministeriet:
»Ministeriets Ordre udbedes om, hvorledes at forholde med
»Materiellet paa Føhr. Skal Føhr holdes, maa et Dampskib
»uopholdelig sendes helst til Fanø. Denne Ø, saavelsom Føhrs
»Sikring, udfordrer et Militærdetachement. Om Fanøs Sikring
»har Stiftamtmanden Gaars Dato tilskrevet Krigsministeriet. Svar
»udbedes pr. Telegraf til Fredericia.«
Marineministeriets telegrafiske Svar, som Hammer modtog
Dagen efter, den 8de Februar, var saalydende:
»Intet Dampskib at sende Dem. Virk med de Kræfter, De
»har. Reservelieutenanter sendes herfra. Komplettering af Be»sætningerne kommer fra Sessionerne i Jylland. Ordre til Dem
»afgaaet igaar .til Fanø. Materiellet paa Fanø ødelægges hellere
»end at falde i Fjendens Hænder, men man stoler paa, at dette
»dog kun sker i yderste Nød.«
Kapitainlieutenant Hammer havde ligeledes telegrafisk henvendt sig til Generaltolddirektoratet og gjort denne Autoritet opmærksom paa, at dens værdifulde Materiel paa Føhr henlaa
uden Beskyttelse. Han modtog i den Anledning den 8de Februar
i Fredericia Telegram fra Generaldirektør Ramus, der anmodede
om, at han paa bedste Maade vilde drage Omsorg for Krydstoldvæsenets Materiel, der mulig helst maatte føres til Fanø.
Allerede den 6te Februar havde Marineministeriet telegrafisk
beordret Kapitainlieutenant Hammer til at tage Kommandoen
over Fanø-Stationen, men Telegrammet, der kom til Lieutenant
Holbøll paa Fanø, og som paa Grund af Telegrafens Afbrydelse
ikke kunde befordres videre, kom først Hammer i Hænde, da
han igjen den 1ode Februar vendte tilbage til Øen. Han forefandt her tillige en ministeriel Skrivelse af 7de Februar, der bekræftede det Dagen iforvejen afsendte Telegram og gav Anvisning paa, hvorledes han i denne Kommando havde at forholde sig. Opgaven for Kanonjolle-Divisionen paa Vestkysten
vilde være at forhindre en fjendtlig Besættelse af Vesterhavs-
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øerne, og for saavidt Omstændighederne tillod det, at assistere
Armeen eller Dele af den i Foretagender paa Vestkysten. Desuden paalagdes det Chefen for Stationen, naar en BlokadeEskadre kom til Nordsøen, da at assistere den paa bedste
Maade, og denne Assistance vilde efter Ministeriets Skjøn fornemlig komme til at bestaa i at drage Omsorg for Eskadrens
Forsyning med Kul og Proviant. Det overlades til Kapitainlieutenantens eget Skjøn at træffe de nødvendige Foranstaltninger til Sikring af Øerne, og paalagdes ham at tage behørigt
Hensyn til Øernes Befolkning og dens Tarv, kun i yderste Nødsfald ødelægge Materiellet og afholde sig fra Foretagender paa
Fastlandet, medmindre der forlangtes Assistance fra Armeen.
Lieutenant Holbøll havde Ordre til at underlægge sig Kommandoen,
og Stationens Besætning af Befalingsmænd og Menige vilde
efterhaanden komme tilstede ved Oversendelsen af 8 Reservelieutenanter fra Kjøbenhavn, ca. 140 Søværnepligtige, som
skulde møde paa Fanø, efterhaanden som de udskreves ved
Sessionerne i Jylland,, samt endvidere IO Ejderlodser, til Anvendelse som bekjendte Mænd ved Divisionen og til Underofficerstjeneste paa Jollerne. Endelig gav Ministeriet Anvisning i
Mangel af anden Dampkraft for Divisionen paa de to smaa
Dampskibe, »Hammere og »Augusta«, der for Øjeblikket laa
indefrosne i Husum Havn. Det vilde være at foretrække, at
Rhederierne godvilligt overlod Marinen disse Skibe til Brug; men
om nødvendigt bemyndigedes Kapitainlieutenanten til at lægge
Beslag paa dem, for at de ikke skulde falde i Fjendens Hænder.
Efter at Hammer havde taget Kommandoen, gik man strax
iværk med Forsvars- og Sikringsforanstaltninger. En Officer afsendtes til Hjerting, for at søge at forhinqre de der hjemmehørende Fiskerfartøjer fra at blive et Bytte for Fjenden'; Forholdsregler bleve trufne til at overføre det søværnepligtige
Mandskab, som hver Dag ventedes, Kanonjollernes Kalfaktering
fortsattes med Kraft, og endelig toges fat paa Batterianlæg. Ministeriet havde i sin Tid givet Anvisning paa Bygning af et Batteri
paa Batteripynten, men Hammer gjorde i en Rapport af I Ite Februar
angaaende Øens foreløbige Forsvar opmærksom paa det Heldige i at
forandre denne Plan noget, og fandt det rettest kun at montere 2
Kanoner paa Batteripynten, og opstille 2 Stykker Skyts nærmere
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inde ved Byen, for saaledes at kunne virke fra forskjellige
Punkter.
Under sit korte Ophold paa Fastlandet, havde Hammer
efter Modtagelsen af Ministeriets tidligere omtalte Telegram,
hvori det anbefaledes ham at virke med de forhaanden værende
Kræfter, efter Konference med Kommandanten i Fredericia,
General Lunding, telegraferet til Armeens Overkommando om
Assistance af Dampskib og Tropper. »Et Kompagni «, hed det
i Telegrammet, »dirigeret til Strandby, vil sætte mig i Stand til
>at holde Fjenden fra Øerne.
For at kunne bruge Kanon»jollerne og sikre Føhr, maa Dampskibet »Limfjorden « eller et
»andet, helst 5 Fod dybtgaaende, sendes til Fanø snarest mulig. «
Marineministeriet modtog gjennem et Telegram fra Orlogskapitain
Muxoll Underretning om Anmodningen til Overkommandoen og
billigede ikke dette Skridt. I Skrivelse af 9de Februar meddelte
det Kapitainlieutenant Hammer, at Dampskibet »Limfjorden«, hvis
det kunde faas til Disposition, vilde blive oversendt saa snart
det blev muligt, og udtalte sig dernæst saaledes :
>Med Hensyn til at De har henvendt Dem til Armeens
»Overkommando, dels om Tropper og dels om Dampskibe,
»maa Ministeriet indskærpe Dem, at De udelukkende er dette
»Ministerium underlagt, og at Deres Hverv er, saaledes som i
»Ordren udtalt, med de Dem underlagte Midler at søge at sikre
»Øerne paa bedste Maade, men at det ikke er Dem overladt at
»søge at forøge de Dem underlagte Kræfter ved Forlangender
»til Armeen. Naar De har noget i saa Henseende at foreslaa,
»vil De behage at henvende Dem her til Ministeriet.«
Endnu den 14de Februar var ingen af de til Fanø Stationen
udskrevne Søværnepligtige mødt. Med det tilstedeværende Mandskab var der imidlertid bleven arbejdet og exerceret saa godt,
som Forholdene tillod det, og da en Storm af SV og V Natten
til den 14de havde klaret Farvandet en Del for Is, lykkedes det
den 16de at faa to af Kanonjollerne sat i Vandet. Efter samme
Dag at have overgivet Kommandoen til Lieutenant Holbøll, forlod Kapitainlieutenant Hammer Fanø den 17de om Morgenen,
for at overtyde sig om, hvorledes Sagerne stod paa de sydligere
Øer. I aaben Baad krydsede han sig sønder paa i det for Is
nogenlunde fri Farvand, gjennem Landdyb sønden om Amrom
og landede om Aftenen Kl. 8 i Vyk paa Føhr. Paa denne Ø
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havde Stemningen blandt Befolkningen i de sidste Dage været
temmelig truende, men ved Kapitainlieutenantens Ankomst forsvandt tilsyneladende enhver Bevægelse. Efter at Orden og Ro
foreløbig var gjenoprettet paa dette Sted, forlod Hammer atter
Vyk. Paa Grund af stormende Vejr af Norden med Frost og
Sne, begav han sig over Land til de i Amrom Havn indefrosne
Krydsfartøjer, for at benytte den første Lejlighed til at komme
ud. Den 23de Februar sprang Vinden om til NNV, og Isen
løsnedes saa meget, at han kunde løbe ud med Krydsfartøjerne
og sejle op omkring Vyk, hvor alt var roligt. Paa Grund af Is
kunde Krydsfartøjerne ikke føres Nord paa, men efterlodes med
Ordre til, saavidt mulig, at krydse ved Føhr og Amrom, samt
vedligeholde en fingeret Forbindelse med et Krigsskib udenfor
Smaldyb. Fra Vyk begav Kapitainlieutenanten sig til List paa
Øen Sild, hvor Stemningen var en Del mere loyal end paa
Føhr; saavel i Vyk som paa Sild hævede han alle kontante Beholdninger paa Oppebørselsstuerne, samt af Told- og PostKasserne og ankom den 25de Februar til Sønderho paa Fanø,
hvor Arbejdet i de forløbne Dage kun var skredet ubetydeligt
frem, paa Grund af Frost og Sne.
Kapitainlieutenant Hammer havde allerede under r rte Februar
foreslaaet Ministeriet, at Kommandoforholdet maatte blive forandret saaledes, at Lieutenant Holbøll blev udnævnt til Chef for
selve Kanonjolledivisionen, medens Kommandoen over Flotillen
paa Vestkysten, (den samlede Styrke af Kanonjolfer, Krydsfartøjer
og eventuelt mindre Dampskibe og Tropper), overdroges til ham
selv. Paa dette Forslag modtoges Ministeriets Approbation ved
Tilbagekomsten fra de sydligere Øer, og det forandrede Kommandoforhold, der gjorde den Højstkommanderende betydelig friere
stillet i sine Bevægelser, traadte i Kraft den 26de Februar.
Den rste Marts blev Kommandoen hejst i Kanonjollerne
»Barsø« og ,Hørup«, og samme Dag blev de to sidste Joller
satte i Vandet, og deres Udrustning paabegyndt. Samme Dag
om Morgenen afgik Chefen for Flotillen med 2 Kanonjoller,
Kutteren »Neptun« og 3 Krydsfartøjer sønder paa, for at forsøge
at iværksætte en Afspærring mellem Øerne Sild og Føhr paa
den ene Side, og Fastlandet paa den anden. Paa denne Expedition sønder paa, som vanskeliggjordes først af sydlig Vind og
senere af taaget Vejr, ankom Kapitainlieutenant Hammer den
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3die Marts om Morgenen til List paa Øen Sild. Herfra begav
han sig til Byen Kejtum paa samme Ø, dæmpede ved sin Nærværelse den oprørske Stemning imellem Beboerne her, gik derfra
tilbage til List og i Løbet af Natten over til Romø og traf her
Foranstaltninger til at Kanonjollerne »Barsø« og »Hørup«, der
vare forsinkede paa Grund af Taage og østlig Kuling, den
følgende Dag kunde naa ned til List. Ankommen til Fanø
igjen den 5te Marts om Aftenen, rapporterede Hammer strax til
Marineministeriet om Forholdene paa Sild, og gjentog sin Anmodning om Assistance af et Dampskib og Begjæring om at
faa oversendt et Kompagni Soldater, om ikke andet saa blot
Invalider, eller andre for Felten mindre skikkede Folk.
Den 6te Marts blev Kommandoen hejst i Kanonjollerne
»Aarøsund, og »Ærø«, med hvilke Fartøjer Chefen for Flotillen
begav sig sønder paa samme Dag og den 7de om Aftenen ankom til Vyk, hvor han forefandt de to tidligere afgaaede Joller,
s-Barsø« og »Hørup«.
I Vyk var saaledes nu 4 Kanonjoller samlede og ved Hjælp
af disse, nogle Krydsfartøjer samt Ejderfyrskibet, som stationeredes
udfor Vyk som Logisskib for to Jollers Besætning, blokeredes
den af Fjenden besatte Kyst af Fastlandet fra Dagebøl og
Nord efter.
I Skrivelse af 4de Marts, som Kapitainlieutenant Hammer
modtog et Par Dage efter sin Ankomst til Føhr, udtalte Marineministeriet sin Anerkjendelse af de Forholdsregler, som hidtil vare
blevne trufne, og gav Bemyndigelse til, om fornødent for Krigsførelsen, da at erklære Belejringstilstand paa Øerne, hvilken Bemyndigelse det dog paalagdes den Kommanderende at benytte
med yderste Varsomhed. Det meddeltes ved samme Lejlighed
endvidere, at Dampskibet »Limfjorden« vilde blive oversendt
saasnart det var gjørligt, samt at et Detachement af 100 Mand
ved Krigsministeriets Foranstaltning vilde blive afsendt til Fanø
og underlagt Kommandoen.
Den 11te Marts vare de 4 Kanonjoller paa Fanø færdig
ekviperede, men blev paa Grund af stormende Vejr liggende i
Havnen. Paa Efterretningen om, at Fjenden var i Varde og i
Nærheden af Kysten, hejste Lieutenant Holbøll Kommandoen og
lagde ud med Jollerne. Af d(! tidligere udrustede Joller, der
vare blevne kalfakterede midt Vinters, viste de fleste sig at være
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lække, saaledes at de skiftevis maatte sættes paa Grund, for at
kunne blive underkastede Eftersyn. Ved Skydeøvelser med
Skarpt sprang Pontonen paa »Aarøsundc saa læk , at Jollen
sank paa Vyk Rhed. Det lykkedes imidlertid at optage Jollen
og ligeledes den 6o Pds. Kanon, og for at undgaa lignende
Uheld, blev de øvrige Joller efterhaanden forsynede med nye
Pontondæk, hvad de i høj Grad trængte til. Den 2ode Marts
førte Lieutenant Holbøll de sidste fire Kanonjoller »Snoghøj <,
»Fænø«, »Eckernsund« og ,Middelfart«, eskorterede af Kutteren
»Neptun« .og 2 Krydsfartøjer udenom Romø til List, saaledes at
nu alle Flotillens Kanonjoller havdes til Disposition ved de
sydlige Øer.
Da det ventede Dampskib og Detachement Tropper endnu
ikke vare ankomne, og det formodedes, at mulig begge Dele
kunde forventes afgivne fra den nørrejydske Armedivision,
rettede Kapitainlieutenant Hammer den 18de Marts en indstændig
Anmodning hertil, om i saa Tilfælde hurtigst mulig at dirigere
Dampskib og Tropper til deres Bestemmelse. Han anviste, at
Detachementet kunde sendes direkte med Dampskibet fra Agger
til Fanø, hvis Forbindelsen over Ringkjøbing var afskaaret og
sluttede sin Skrivelse med følgende Ord:
» Dersom disse to for min nuværende Stillings Hævdelse
»nødvendige Momenter ikke hurtigst mulig komme tilstede, kan
»jeg ikke bære Ansvaret, naar mit Hverv og min Stilling derved
»kompromitteres. "
Den 24de Marts ankom Dampskibet »Limfjorden«, og da
Kapitainlieutenant Hammer her igjennem fik Bekræftelse paa,
at Detachementet skulde afgives af den nørrejydske ArmeDivision, afsendtes samme Dag Reservelieutenant Rasmussen til
Nykjøbing paa Mors, med Anmodning om, at Detachementet
maatte blive afgivet til ham, og med Ordre til at føre det sønder
paa over Nymindegab, Oxby til Skallingen. Den 31te Marts
indtraf Lieutenant Rasmussen i Hjerting med det ventede Detachement (I Officer, nogle Underofficerer og ca. 100 Mand af I Ite
Regiment). Tropperne indskibedes strax og landsattes næste Dag
paa Øen F øhr.
Da Chefen for Flotillen i nogen Tid havde været uden
Efterretninger fra Marineministeriet og frygtede for, at mulig
tidligere Skrivelser fra ham til Ministeriet ikke vare komne til
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deres Bestemmelsessted, afsendte han den 3die April en betroet
Mand (Dampskibsfører C. Lind) til Kjøbenhavn, for mundtlig at
støtte de fra Flotillen indsendte Forslag om forøget Assistance.
Det, som ønskedes, var yderligere Assistance af Dampkraft,
og Kapitainlieutenanten foreslog Dampskibet »Frederik VII« og
om muligt et Par Dampkanonbaade til Forstærkning ved Blokaden. Endvidere gjorde han opmærksom paa, at Ministeriets
bestemte Ordre om ikke at foretage noget paa Fastlandet,
havde afholdt ham fra at forsøge paa at sætte sig i Besiddelse
af de i Husum oplagte Dampskibe, og udbad sig for lignende
Tilfælde en Læmpelse i denne Bestemmelse.
Paa denne Henvendelse indløb Svar i Skrivelse af 23de April
fra Ministeriet, hvori man beklagede, at man ikke var istand til
at skaffe Dampskibet »Frederik Vlh og hellerikke havde noget
andet passende Fartøj at sende over til Vestkysten. Hvad den
tidligere omtalte Bestemmelse om at afholde sig fra Foretagender
paa Fastlandet angik, meddelte Ministeriet, at det ikke var
Meningen, at afholde Kapitainlieutenanten fra et Foretagende, som
gik ud paa et Forsøg paa at sætte sig i Besiddelse af et Dampskib paa Kysten, men kun at forhindre Expeditioner ind paa
selve Fastlandet, hvorved Styrken under en Retræte kunde blive
særdeles exponeret.
Efter at Nordsø-Eskadren var traadt i Virksomhed, udvidedes Kapitainlieutenant Hammers Opgave til paa forskjellig
Maade at være de danske Skibe til Nytte og Assistance under
deres Blokadetjeneste. Efter Konference med Eskadrechefen,
hvem Kapitainlieutenanten opsøgte under Helgoland, toges Bestemmelse om Eskadrens Kulfyldning, Smaldybet forsynedes med
Sømærker, og Fyrskibet placeredes i aaben Sø udfor Mundingen
og havde første Gang Fyret tændt Natten til den 22de April.
Da Kapitainlieutenanten i Dagene efter den 2ode April ikke
saa noget til Eskadrens Skibe, og flere ministerielle Skrivelser
til Eskadrechefen vare ankomne, løb han den 25de April over
til Helgoland, ombord i >Limfjorden«, for at erfare noget Nyt.
Paa Helgoland modtog han en privat Skrivelse (ra Orlogskapitain
Suenson om at Eskadren var gaaet til Christianssand , men
snart vendte tilbage, hvorfor Hammer efterlod Breve og Telegrammer paa Helgoland og gik selv tilbage til Smaldyb. Af
Hensyn til de danske Skibes snart ventede Tilbagekomst, be-
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stemte han sig ligeledes til foreløbig at lade Fyrskib og Sømærker blive paa Plads.
Den 4de Maj var Hammer atter paa Helgoland, for at spørge
Nyt fra den danske Eskadre, men uden Resultat. Fra Øen
observeredes den østerrigsk- preussiske Eskadre under Damp
imellem Helgoland og den tydske Kyst. Hammer løb derfor
strax tilbage til Smaldybet, hvor Fyrskibet og de udlagte Sømærker bleve inddragne, og Dispositioner bleve trufne med den
forhaanden værende Styrke, saa godt det lod sig gjøre, til at tage
imod et Angreb saavel fra Sø- som Landsiden og om fornødent
med en Retrætelinje aaben til Vatterne mellem F øhr, Sild og
Fastlandet. Paa Retrætepladsen henlagdes Depotfartøjer med
Proviant, Kul og Vand.
Den 9de Maj om Morgenen traf Kapitainlieutenanten den
danske Eskadre efter dens Fraværelse igjen udfor Øerne, og Aftale gjordes om Farvandets Afmærkning og Eskadrens Forsyning med Kul. Om Eftermiddagen, efter at Kampen ved
Helgoland havde fundet Sted, mødte han igjen de danske Skibe
udfor Smaldyb; Aftale blev gjort, om at gjøre Foranstaltninger
til at kunne sætte de Saarede i Land næste Formiddag i Vyk,
hvor Hammer i Løbet af Natten lod indrette et Lasaret. Nogen
Anvendelse herfor blev der imidlertid som bekjendt ikke, idet
Nordsø-Eskadren den 10de om Morgenen afgik til Christianssand.
Den 12te Maj modtages Efterretning om Vaabenhvilen, hvilken
Meddelelses Rigtighed 2 Dage senere officielt bekræftedes. Da
Kapitainlieutenant Hammer ansaa det for formaalstjenligt at begive sig til Kjøbenhavn, for under Vaabenhvilen personlig at
fremsætte Forslag til Ministeriet om Forholdsregler i Tilfælde af,
at Krigen atter skulde udbryde, overleverede han Kommandoen
til Lieutenant Holbøll og afrejste den 16de Maj over Strandby
og Aarhus til Kjøbenhavn.
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Forlwlclene paa Vestkysten under Vaabenhvz'len og z'ndtz"I
Krigens Slutning.

Under sit Ophold i Kjøbenhavn indgav Kapitainlieutenant
Hammer den 19de Maj et motiveret Forslag til Marineministeriet,
angaaende en Forstærkning af Forsvarsmidlerne paa Vestkysten.
Hverken dette, eller nogle senere førte mundtlige Forhandlinger
med Marineministeren ledede imidlertid til det ønskede Resultat,
og Kapitainlieutenanten forlod derfor atter Hovedstaden og ankom den 6te Juni til Vyk.
Henimod Vaabenhvilens Slutning satte Kapitainlieutenant
Hammer sig over Helgoland i telegrafisk Forbindelse med den
danske Minister i London og fik ad denne Vej Underretning om,
at Fjendtlighedernes Udbrud var bleven udsat i 14 Dage. Han
benyttede denne Frist til under rnde Juni igjen at indgive et
Forslag til Marineministeriet, hvilket Forslag adskilte sig fra det
tidligere indsendte ved at fordre mindre Midler, idet det paatænkte Hovedforsvar indskrænkedes til Positionen Amrom-FøhrSmaldybet. Ministeriets Svar herpaa af 18de Juni indtraf først
umiddelbart forinden Vaabenhvilens Udløb den 25de Juni og
indeholdt Meddelelse om, at der fra Krigsministeriet ved første
Lejlighed vilde blive afgivet en mindre Afdeling Fodfolk til Forstærkning, ligesom ogsaa Dampskibet , Dan« var fragtet af
Marineministeriet og afgaaet til Vesterhavsøerne; men med Hensyn til Forsvarsplanen af Øerne havde Ministeriet ikke ændret
sin Anskuelse og indskærpede ogsaa ved denne Lejlighed, at
Styrken spredtes saa lidt som muligt, og at i ethvert Tilfælde
Retræten til Fanø holdtes aaben.
Efter Modtagelsen af Ministeriets Skrivelse fjærnedes strax
Sømærkerne i Smaldyb og Listerdyb, Fyrene paa List slukkedes,
og nogle Dage efter ogsaa Rødkliffyr.
Den 26de Juni om Morgenen modtages fra London Telegram om, at Krigen igjen var udbrudt. Den 3ote Juni om
Aftenen var den forstærkede østerrigske Eskadre gaaet tilankers
under Helgoland, men viste sig endnu ikke udfor Øerne, hvor
der i Begyndelsen af Juli Maaned intet af Vigtighed forefaldt,
naar undtages, at Dampskibene »Freya« og »Vidar« overbragte en
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lille Afdeling Fodfolk paa 60 Mand, samt noget Artilleri til Opstilling i Nærheden paa Fanø, hvor nu ogsaa hele den øvrige
Fodfolksstyrke var samlet. Kommandoen her over Tropperne,
Artilleriet og nogle Krydsfartøjer betroedes til Reservelieutenant
Petersen af Marinen, hvorefter Kapitainlieutenant Hammer den
8de Juli om Aftenen begav paa til de sydligere Øer.
Om Morgenen den I Ite Juli ved Daggry var Kapitainlieutenant
Hammer ved Signalet »Dampskib isigte« gaaet ud med >Limfjorden«, forbi Amrom. Foran Smaldyb observeredes 2 Fregatter
liggende stille, og da Kapitainlieutenanten for at overbevise sig
om det var fjendtlige Skibe, løb udenfor Seesand med »Limfjorden«, og skjønt de ikke havde Flag til, ikke var i Tvivl om
at det var Østerrigere og derfor atter stod indefter, blev han beskudt af den nærmeste Fregat, dog i en saadan Afstand, at der
ikke var Tale om at ramme.
Om Eftermiddagen saas 5 fjendtlige Krigsskibe at staa ind
af Listerdyb, begunstigede af udmærket Vejr, blikstille og smult
Vande.
Den I 2te Juli om Morgenen, mellem Kl. 6 og 8, forsøgte
Fjenden en Overgang fra Fastlandet til Føhr, som blev afslaaet.
Fra Sydvesthørn Havn og Dagebøl udgik ialt henved 30 bemandede Baade; de første angrebes af Kanonjollerne >Aarøsund «
og »Snoghøj «, saasnart de vare paa Skudvidde, og samtidigt lettede
Lieutenant Holbøll fra Vyk med Dampskibet , Augusta « og
Kanonjollerne »Ærø« og »Eckernsund« og tilbageviste Overgangsforsøget fra Dagebøl. Omtrent paa samme Tid, som Træfningen
ved Dagebøl og Sydvesthørn fandt Sted, tilbageslog Kanonjollerne »Fænø« og ,Hørup« et fjendtligt Overgangsforsøg fra
Højer til Sild.
Om Eftermiddagen mellem Kl. 7 og 8 bestod Kanonjollerne
, Aarøsund«, ,Snoghøje, »Ærø« og »Eckemsund« under Lieutenant
Holbøll paa Dampskibet ,Augusta« en Artillerikamp ved Dagebøl, hvorved Ødelæggelsen af en Del af Fjendens Overgangsmateriel lykkedes.
Den I 3de Juli modtages et Fartøj med Parlamentærflag,
kommende fra Dagebøl. Parlamentæren medbragte en Opfordring fra General Gablenz til Kapitainlieutenanten om at overgive sig, da den ham underlagte Styrke var fuldstændig indesluttet af den allierede østerrig-preussiske Krigsmagt. Kapitain-
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lieutenant Hammer gav herpaa et bestemt Afslag, men efter
Samraad med Eskadrens Næstkommanderende sammenkaldte han
dog et Krigsraad, i hvilket besluttedes at opgive Føhr og
Stillingen i Vatterne, imod at erholde fri Affart med Mandskabet
og Transportskibene. En Skrivelse affattedes til General Gablenz og bragtes af Lieutenant Holbøll µnder Parlamentærflag til
Dagebøl. Da Svaret herpaa først kunde ventes Dagen efter,
toges alle Forholdsregler for Natten, for at kunne møde et
Angreb.
I Løbet af Dagen indtraf der til Eskadren Melding om, at
Fjenden samlede Baade og Tropper ved Hørnum. Kapitainlieutenant Hammer begav sig derfor derhen med Dampskibet
»Limfjorden« og Kanonjollerne »Barsø« og »Middelfart«, og
foretog ved Daggry den 15de Juli en Landgang, hvorved
21 Baade med Sejl og Rekvisiter blev bragte saa hurtigt tilvands, at det ikke lykkedes den fra Rantum fremrykkende
fjendtlige Styrke at forhindre deres Bortførelse.
Den 15de Juli modtoges ved Parlamentær fra Dagebøl Afslag paa Kapitainlieutenant Hammers Forslag til General Gablenz.
Den 17de Juli om Morgenen indløb med en Expresbaad
fra Helgoland et Telegram fra den danske Generalkonsul i Hamburg, afsendt den 16de om Fomiddagen og saalydende:
_. Waffenruhe bis Ende dieses Monats abgeschlossen. «
Pontoppidan.
Den store østerrigske Eskadre under Admiral Wiillerstorf
havde paa Grund af Kulmangel set sig nødsaget til den 1 3de
at afgaa til Cuxhafen og efterlod ved Vesterhavsøerne 4 Dampbaade, »Seehund «, »Basilisk«, » Wall «, »Blitz e og Dampskibet
»Elisabeth«.
Da Kapitainlieutenant Hammer den 17de om Formiddagen
saa denne fjendtlige Eskadre vise sig i Smaldybet og dampe
ind imod Amrom, stod han ombord i >Limfjorden , ud imod
den med Parlamentærflag paa Toppen og gik ombord, for i
Henhold til det modtagne Telegram at nedlægge Protest imod
Fjendens Fremtrængen.
Expeditionens Højstkommanderende,
Oberstlieutenant Schidlach, havde ingen Meddelelse om Vaabenhvilen, men indvilligede i, at man indhentede fornøden Be-

og indtil Krigens Slutning.

kræftelse. Oberstlieutenanten gik ombord i Kapitainlieutenant
Hammers Kommandofartøj , hvorefter man afgik til Dagebøl,
fra hvilket Sted Ilbud sendtes videre til Højer. »Limfjorden « afsejlede derefter til Vyk, og om Eftermiddagen gik man atter til
Dagebøl, for at modtage Ilbudet fra Kommandanten i Højer.
Budet meldte, at man i Højer ingen Meddelelse havde om
Vaabenhvilen. Da Højer imidlertid ingen Telegrafstation havde,
besluttede Oberstlieutenanten at afsende et nyt Ilbud, der skulde
søge at indhente telegrafisk Efterretning. Kapitainlieutenanten
satte derefter de fremmede Officerer ombord i deres Eskadre,
der var gaaet tilankers udfor Niblum Strand paa Føhr og vendte
selv tilbage til Dagebøl, for at modtage den sidst afsendte
Stafet.
Om Natten til den r8de Juli Kl. r½ kom Parlamentæren
tilbage, medbringende Depecher direkte fra Hovedkvarteret.
Kapitainlieutenanten, som antog, at Depecherne indeholdt Bekræftelse paa Vaabenhvilen, bragte Parlamentæren ombord i den
fjendtlige Eskadre. Ved Ankomsten hertil bemærkedes, at de
fjendtlige Skibe i Løbet af Natten, uden at afvente Parlamentærens
Tilbagekomst og uden at give nogen Meddelelse derom, havde
landsat Tropper paa Niblum Strand. Kapitainlieutenanten nedlagde strax Protest imod denne Adfærd, men uden Resultat; han
opfordredes tvertimod til at overgive sig og underrettedes om, at
Fjendtlighederne i modsat Fald vilde blive gjenoptagne Kl. 6
Morgen. Hammer protesterede mod Gjenoptagelse af Fjendtlighederne ved det nævnte Klokkeslet, som særlig uheldigt for de
danske Stridskræfter paa Grund af Ebben og fik udvirket, at
Chefen for den østerrigske Kanonbaad »Seehund «, med hvem
han forhandlede, afsendte en Billet til Chefen for Expeditionen,
Oberstlieutenant Schidlach, hvori han foreslog, at Fjendtlighedernes Gjenaabning blev udsat til Kl. I I Form.
De Danske gik strax iværk med at trække deres Fartøjer
bort fra Vyk, men paa Grund af Ebben og ved Uheld blev
Kanonjollen »Eckernsund« og Dampskibet , Limfjorden« siddende
fast i Mundingen af Føhrleje. Allerede Kl. s½ om Morgenen
den 18de begyndte det fjendtlige Infanteri at beskyde Flotillen.
Kl. 6 viste den fjendtlige Eskadre sig paa Vyk Rhed. De to
grundstødte Skibe, som foruden af Infanteri navnlig beskødes fra
Kanonbaaden ,Blitz«, maatte forlades , men efterlodes med
20
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Flaget vajende. Ved den indtrædende Flod lykkedes det atter
at bemande Dampskibet, der blev fyret op under Fjendens Ild,
og Skibet blev bragt flot og ud af Ilden, hvorimod Kanonjollen
maatte stikkes ibrand.
Kapitainlieutenant Hammer var herefter henvist til en Retrætestilling i Vatterne imellem Sild, Føhr og Fastlandet. Her modtog han den 19de en fornyet Opfordring til at overgive sig og
bestemte sig da, tvungen af Omstændighederne, til at sammenkalde et Krigsraad om Eftermiddagen Kl. 3½ ombord i Kommandofartøjet, bestaaende af Næstkommanderende og samtlige Chefer
for Kanonjollerne. Kapitainlieutenanten udviklede for Raadet
hele Stillingens Alvor, og efter en længere Forhandling blev det
enstemmigt besluttet, at man skulde overgive sig med Besætningen, efter at alle egentlige Krigsfartøjer og Krigsmaterielet
var bleven ødelagt.
Den nærmeste fjendtlige militære Post var Kanonbaaden,
»Blitze. Denne var om Eftermiddagen staaet Fortrappen ind, men
havde haft det Uheld at komme paa Grund og stod nu fast i en ret
uheldig Stilling imellem Føhr og Sild. Kapitainlieutenant Hammer
meldte sig desuagtet her ombord som Krigsfange med sit Mandskab, efter at alle Flotillens Kanonjoller først vare blevne sænkede .
Da Vaabenhvilen indtraadte den næste Dag den 2ode Juli
Kl. 12 Middag, var Vesterhavsøerne i Fjendens Besiddelse med
Undtagelse af Fanø, hvor Reservelieutenant Petersen førte Kommandoen, og hvor et Detachement af 1 rte Regiment holdt Øen
besat.

SYVENDE AFSNIT.
Tabet af Als.

Som omtalt paa et tidligere Sted, havde Chefen for Eskadren
i Østersøens vestlige Del under 24de Juni ladet udgaa Ordre til
samtlige de ham underlagte Skibe, angaaende Indtagelsen af
deres Stationer Natten til den 26de. Dagen efter meddelte
Eskadrechefen Kommandoen paa Als en Oversigt over den til
Forsvar af Øen bestemte maritime Styrkes Fordeling. Oriogskapitain Muxolls Skibe vilde umiddelbart forinden Fjendtlighedernes Udbrud være fordelt saaledes:
Batteriet »Rolf Krake «, Orlogskapitain Rothe, i Augustenborg Fjord indenfor Arnkils Øre.
·
Kanonchalup Nr. 19, Reservelieutenant H. P. Marcher, i
Sandvig. Kanonjollen »Baagø », Reservelieutenant N. P. C. Petersen,
ved Hardeshøj Færgebro.
Dampskibet »Hertha «, med Eskadrens Næstkommanderende
Orlogskapitain Pedersen ombord og ført af Lieutenant v. d. Recke,
Kanonbaaden »Willemoes«, Lieutenant Bærentzen , samt
Kanonchalupperne Nr. 21 og 22, Reservelieutenanterne Ditzel og
Sørensen, i Stegvig; endvidere paa den sydlige Side af Øen:
Kanonbaadene ,Thura« og »Buh!«, Lieutenanterne J. U. A. Holm
og Skibsted, Kanonchalupperne Nr. 17 og 18, Reservelieutenanterne
E. Christensen og J. Clausen, samt Kanonjollen »Kolding«,
Reservelieutenant M. Frantzen. Endelig var Linjeskibet »Frederik
den Sjette«, Orlogskapitain Ipsen, stationeret tilankers tæt sønden
for Kegenæs. >

\
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Den maritime Styrkes Fordeling.'

Det Transportmateriel, der i Høruphav laa til Raadighed,
bestod kun af 6 Dampskibe, 4 Jerntransportbaade og 4 Transportpramme. 4 Sejlskibe, der
fra den 27de laa disponible i
Kjøbenhavn, agtedes endvidere stationerede ved Udskibningsbroerne paa Østkysten af Als.
I Tilfælde af Angreb, vilde Underretning herom tilgaa Chefen
for Transportflaaden fra Divisionen. Samtlige Transportflaadens
Skibe skulde da strax beordres til en Ankerplads saa nær
Østerby som muligt, medførende de i Havnen værende private
Fartøjer; nærmest Høruphav, dog udenfor Kanonskuds Afstand
fra Sønderskov, skulde foreløbig forblive de Dampskibe, der
havde Artilleriets og Intendanturens Beholdninger paa Slæb, og
ved Broen i Høruphav skulde iøvrigt kun forblive et mindre
Dampskib, der skulde afvente Underretning om, enten at Alt
kunde vende tilbage, eller at Fjendens Angreb var lykkedes.
Naar dette sidste indtraf, skulde Transportflaaden føres saa tæt
til Indskibningsbroerne ved Kegenæs, som Forholdene tillod, og
Alt ordnes til Indskibning.
Den samlede Styrke af Kombattanter, som Kommandoen
paa Als havde til Raadighed til Øens Forsvar, udgjorde ca.
9(550 Mand Infanteri, ca. 250 Ryttere, 1750 Artillerister og 350
Ingenieurer, tilsammen ca. 12000 Mand. De hjemsendte Forstærkningsmænd vare tildels erstattede med Rekruter.
Hvad Opstillingen langs Alssund angaar, var højre Fløj,
Strækningen fra Arnkilsøre til Kjær Vig, besat af 4de Brigade,
(dog kun bestaaende af 4de Regiment, eftersom 6te Regiment
var afgivet til Nordlandet) under Kommando af Oberst Faaborg.
Brigaden disponerede i Tilfælde af et Angreb over 9de Batteri,
hvoraf to Pjecer vare trukne frem Øst for Arnkils Skov, ved den
derværende sydligste Baraklejr.
Paa den Brigaden anviste
Strækning, stod Styrken opstillet i tre Linjer. Første Linje stod
som Feltvagter i Løbegraven nærmest Sundet, anden Linje stod
som Piket længere tilbage, og i tredie Linje Bataillonsreserverne.
Feltvagter og Piketter stod under Gevær. Reservekompagnierne
i Barakkerne vare parate til hurtig Udrykning, Mandskabet
havde om Natten Lædertøjet paa. I Tilfælde af Alarmering
om Natten, skulde Piketterne rykke frem i Løbegraven til
Understøttelse paa truede Punkter, Reserverne i Barakkerne

Hæren~ Opstilling paa Als.

frem i Kommunikationsgangen, hvor nærmere Ordre skulde
afventes.
Venstre Fløj , Strækningen fra Kjær Vig til Sønderborg
Ladegaard, var besat af 6te Brigade (Oberst Biilow), der tillige
skulde afpatrouillere Kysten indtil den østlige Udkant af Sønderskoven. Hvert Regiment inddelte sit Distrikt i to Bataillonsdistrikter, saaledes at Brigadens 4 Batailloner stod jevnsides
langs Kysten. Om Natten (fra Kl. IO Aften til Daggry) stod
hele Brigaden under Gevær. Om Dagen rykkede Halvdelen af
den i Løbegraven staaende Styrke tilbage i Kommunikationsgangen, og de i denne staaende Reservekompagnier rykkede i
Kvarter, dog parate til hurtig Udrykning. Et Halvbatteri af
2det Batteri var underlagt Brigaden.
I Reserve havdes 2den Brigade (Oberst Kauffmann) i de
Syd for Sønderborg-Augustenborg Chausseen værende Sundsmark Barakker, i Ulkebøl og i Vollerup Barakker. Af Artilleri
havdes i Reserve Halvdelen af rste og 2det Batteri; Positionsskytset betjentes af 3 Fæstningskompagnier, fordelte paa Strækningen fra Arnkilsøre til Sønderborg Ladegaard, og Espingolerne
betjentes dels af Infanterister, dels af Artillerister. Ingenieurtropperne vare fordelte i Stillingen.
Nordlandet og den østlige Kyst af Als, fra Augustenborg Fjord til Nørrelykke Strand, bevogtedes af 6te Regiment,
Oberstlieutenant Caroc, med 112 Batteri Artilleri.
Observationen af Kysten fra Nørrelykke Strand til Draget ved Kegenæs var overdraget til to Eskadroner af 4de Dragonregiment. Paa forskjellige Punkter af Kysten vare Bauner rejste.
Saafremt et Angreb alene rettedes mod den nordlige Del af
Øen, skulde det søges afslaaet efter yderste Evne, og Retræten
om nødvendigt tiltrædes til Tandslet. Forsprængte Afdelinger
skulde optages af Marinen ved Udskibningsbroen ved Nørrelykke Strand, samt ved Broen Vest for Bostedhoved under
Nørreskoven. Hvis derimod et alvorligt Angreb fandt Sted ved
Alssund, skulde Regimentet afsende en Del af sin Styrke
( r Bataillon, 1 Eskadron og ½ Batteri) til Hørup Kirke, medens
Resten skulde holde sig saa længe som muligt, og om nødvendigt
marchere til Nørrelykke Strand, for der at indskibes. Fandt
Angrebet endelig Sted paa begge de nævnte Punkter paa en
Gang, skulde Regimentet forholde sig som i første Tilfælde.
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Forsvaret af Øen Als maatte paa Grund af Terrænforholdene
anses for en meget vanskelig Opgave, idet en Overgang kunde
ventes paa hele Kyststrækningen fra Nord til Syd. En Overgang til Nordlandet medførte vel den Vanskelighed, at den brede
Alsfjord skulde passeres, ligesom Udsigten til at komme i Kast
med den ved Als stationerede maritime Styrke ikke var ringe;
men til Gjengjæld kunde ogsaa Fjenden gjøre Regning paa at
træffe en svagere Troppestyrke ved Landgangsstedet, og saaledes faa Tid til at sætte sig fast i Mels Afsnittet, inden de
danske Reserver kunde naa frem til Kamppladsen.
Hvad Strækningen fra Arnkilsøre og sønder paa til Kjær
Vig angaar, langsmed Alssund, vare Terrænforholdene ogsaa
saaledes, at en fjendtlig Overgang havde gode Chancer for at
lykkes, idet den overfor liggende Kyst paa Sundevedsiden var
skovbevoxet
Fjenden var derfor istand til i dette Terrænafsnit baade at trække betydelige Troppemasser sammen og
samle et Baad-Materiel til en Overgang i stor Stil, uden at det
var muligt fra Alssiden at iagttage disse Forberedelser. Endvidere var det V and, som skulde overskrides, betydelig smallere
her end Nord for Arnkilsøre, da Alsfj ords Brede overalt
overstiger 3000 Alen, medens Farvandet udfor Arnkilsøre snævrer
sig ind til en Bredde af 1250 Alen og dernæst jævnt aftager til
udfor Sonderborg, hvor Sundet kun er ca. 300 Alen bredt. Fra
dette Punkt og nord efter til den tidligere nævnte Kjær Vig,
vilde en eventuel Overgang nok have Fordel af det smalle
Vand, men Forberedelserne paa fjendtlig Side kunde ikke her
drives i Hemmelighed, da Kysten var ubevoxet og kunde overses, og endvidere var den danske Forsvarsstilling paa dette Sted
rigeligt forsynet med Artilleri. Hvad endelig angaar Strækningen
fra Sønderborg og videre sønder efter, vilde Forberedelserne til
en Overgang her for en Del kunne foregaa ubemærket, paa
Grund af Terrænforholdene paa den slesvigske Kyst, og et
heldigt udført Stød vilde komme til at ramme i en betænkelig
Nærhed af den danske Styrkes Hovedtilbagetogslinje. Overkommandoen mente derfor, at en Overgang mulig vilde kunne
ventes paa dette Sted, hvor tilmed den maritime Styrke kun var
svagt repræsenteret, medens det dog fremgaar af preussiske
Beretninger, at man ingensinde har tænkt paa at vælge dette
Overgangspunkt, paa Grund af Farvandets betydelige Brede, og
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fordi de landsatte Afdelinger kunde vente i Kystens umiddelbare
Nærhed at støde paa de danske Hovedreserver.
Hvad Fjendens Planer angaar, da var der under Vaabenhvilen truffet Bestemmelse om, at der ved Fjendtlighedernes
Gjenoptagelse strax skulde gaas angrebsvis tilværks. Valget stod
imellem et Angreb paa Als eller Fyen, men den endelige Beslutning blev da, at Als skulde erobres først samtidigt med, at
der demonstreredes imod Fyen.
Chefen for det rste preussiske Armekorps, General v. Herwarth, modtog allerede i Begyndelsen af Juni Maaned Ordre til
at bemægtige sig Øen Als, saasnart Vaabenhvilen var tilende.
Den resterende Del af denne blev derfor benyttet til at samle
det til Overgangen nødvendige Baad- og Ponton Materiel, og
efter at Armekorpset den 25de Juni havde indtaget sine Stillinger
i Sundeved, fastsattes det, at Angrebet skulde finde Sted Natten
imellem den 27de og 28de Juni, og Overgangen udføres fra
Ballegaard til Nordlandet af Als. Alle forberedende Dispositioner
foretoges nu i denne Retning, men da General v. Herwarth den
26de Juni om Eftermiddagen inspicerede Troppernes Opstilling,
opgav han pludseligt sin Plan om en Overgang over Alsfjord.
Det blæste den Eftermiddag frisk, den brede Alsfjord var
temmelig i Oprør, og endelig observeredes Pandserbatteriet
•Rolf Krakec, der var ankommen og gaaet tilankers ved Nordenden af Als.
Paa Grund af disse forskjellige Omstændigheder, bestemte
Generalen sig til at opsætte Foretagendet til Natten imellem den
28de og 29de Juni og valgte, at lade Overgangen ske over Alssund til Arnkilsøre.
Dispositionen bestemte, at Landgangskorpset først skulde bemægtige sig Arnkilsskov og Rønhave, og
efter at have faaet fast Fod paa den smalle Halvø, fortsætte
Fremrykningen over Ulkebøl og Hørup til Høruphav. Overskibningen, der i første Linje skulde udføres af Divisionen
v. Manstein, ialt r r Batailloner samt 4 Feltbatterier og et Husar-regiment, og i anden Linje af Divisionen v. Wintzingerode, ialt
,i 2 Batailloner, skulde foretages med Baade og Pontoner fra den
ligeoverfor Arnkilsøre paa Sundevedsiden liggende Storskov, og
fra Punkter i dennes umiddelbare Nærhed. Det valgte Overskibningssted kom saaledes til at ligge midt imellem det af
Fjenden først udsete Overgangspunkt Ballegaard og det Punkt,
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hvorfra den danske Overkommando var tilbøjelig til at vente
Stødet ført imod Als, nemlig Kysten udfor Sønderborg.
Som et Kuriosum kan nævnes, at Marineministeriet allerede paa
et tidligt Stadium af Krigen, i en konfidentiel Skrivelse til
Eskadrechefen Orlogskapitain Muxoll udpegede »det Sted i
»Sundet, hvor efter al Sandsynlighed Overgangsforsøget vil blive
»gjort, nemlig ved Sandbjerg eller Storskov.«
Fjendens Dispositioner for Overgangen vare trufne med.
minutiøs Omsigt i alle sine Detailler.
General v. Herwarths Anordninger af 28de Juni EM. angaaende Overgangen til Als lyder saaledes:
»!morgen før Daggry vil jeg med Armekorpset forcere
»Overgangen over Alssund ved Satrupholz (Storskov) og for»følge Fjenden i Retning af Hørup. Overgangen sker med 16o
»Baade og Pontontrænet fra fire, Førerne mundtligt betegnede
»Punkter, imellem den sydlige Udkant af Storskoven og Snog»bækhage. Herved træder følgende for Kampen i Morgen
»gjældende Ændring i ordre de batai!le i Kraft:
I) »12te Infanteribrigade (v. Roeder) og 26de (v. Goeben)
»stilles under Kommando af Generallieutenant v. Manstein. For»uden Divisionsartilleriet og Kavalleriet tildeles der denne Divi»sion endvidere 2 6-Pds. Batterier af Reserveartilleriet.
2) »25de Infanteribrigade (v. Schmid) og I 1te (v. Canstein)
»stilles under Kommando af Generallieutenant v. Wintzingerode.
» I 6-Pds. Batteri vil tage Stilling ved Blans Kro.
»Divisionen Manstein overføres først og søger, efter at have
»stormet Batterierne, at sætte sig i Besiddelse af Arnkils Skov
»og Rønhave med tilstødende Terræn; den trænger senere frem
»imod Ulkebøl og Hørup, for at hindre Fjenden i at indskibe sig.
» Divisionen Wintzingerode følger umiddelbart efter saaledes,
»at 25de Brigade først overføres og vender sig mod Ulkebøl,
»medens I Ite Brigade følger efter som Reserve.
> Kl. 2 Morgen sættes Baadene i V andet, og Mandskabets
»første Indskibning paabegyndes; umiddelbart derefter finder
»Overførselen Sted. Artilleriet begynder først sin Ild, naar
»Fjenden viser Skyts i sine Batterier og begynder at fyre.
» Reserveartilleriet indtager allerede Kl. 1 de det anviste
, Stillinger. Det ridende Artilleri staar i Beredskab ved Ragebøl,
,rede til hvert Øjeblik at kunne afgaa herfra. Divisionsartilleriet
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»ved 13de Division stilles ved den østlige Udgang af Blans og
»forbliver til Raadighed for Divisionskommandøren. General»lieutenant v. Wintzingerode har at træffe de fornødne Anordninger
»til Bevogtningen af Kysten af Alsfjord ved Uhlanregimentet,
»og at sørge for, at Brobygningen ved Sønderborg udføres ved
»Kapitain Schiitzes Pontontræn, saa hurtigt, som der er Pontoner
),) disponible dertil. Ved Opstillingen af Tropperne, saavelsom ved
»alle Bevægelser og Haandteringer med Baadene, skal iagttages
»den allerpinligste Stilhed; ingen højrøstet Tale eller Befalen
» maa finde Sted.
>Jeg vil ved Overførselen af Divisionen Manstein opholde
»mig Øst for Øster Snogbæk, ved Peter Nissens Gaard, og der»næst følge Divisionen. Paaklædning: uden Oppakning, men
»med Kogekar og med Hue.«
Hvad Tiden for Overgangen angaar, var denne, som tidligere
nævnt, ansat til Kl. 2 Frm. Fjenden havde valgt dette Klokkeslet med megen Omtanke. Det vilde nemlig være heldigst for
Foretagendets lykkelige Udfald, om Indskibningen af Tropperne
og den første Overførsel kunde foretages medens det endnu var
saa mørkt, at disse Operationer ikke bleve generede af den
danske Ild. Men naar Overgangen først var udført, vilde det
paa den anden Side ogsaa have sin Betydning, at Dagslyset var
stærkt nok, til at man kunde orientere sig i Terrænet under
Fremrykningen paa Øen, og at man kunde understøtte de
fægtende Tropper med Ilden fra Batterierne i Sundeved. Begge
disse Momenter kom til deres Ret ved at Overgangstiden fastsattes til Kl. 2; Solen staar nemlig den 29de Juni op Kl. 3,21
og Tusmørket varer 69 Min.
Blandt de Skibe af Eskadren i Østersøens vestlige Del, som
udgjorde den maritime Bevogtning af Øen Als, var Pandserbatteriet »Rolf Krake« det stærkeste. Paa Grund af dets Maskinkraft, dets Pandser og Artilleri knyttede Overkommandoen store
Forventninger til dets Assistance, og Skibet var maaske det Led
i Forsvaret, hvorpaa Nationen byggede sit bedste Haab om, at
det vilde lykkes de danske Stridskræfter at afslaa et fjendtligt
Overgangsforsøg.
Batteriet blev, som omtalt paa et tidligere Sted, bygget hos
Napier & Sons i Glasgow i Aaret 1863.
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Pandserbatteriet ,Rolf Krake,.

Skibets Hoveddimensioner vare følgende:
Længde . .

179 1 2 Fod

Brede . . ,

37

Dybgaaende

JO

Deplacement .•. . . 1344 Tons,

»Rolf Krake«s Jernskrog var ikke højt paa Vandet, idet
Overkanten af det faste Skib kun havde en Højde af ca. 4 Fod
over Vandlinjen. Skibets Opstaaende var dertil, for at forøge
Skydefriheden, indrettet til at klappes ned udenbords under klart
Skib, hvad der gjorde Batteriet mindre som Maal under en
fjendtlig Beskydning; men samtidigt indeholdt dette den Fare, at
Dækket var let tilgængeligt udefra, hvad der kunde komme til
at spille en Rolle under en Overgang til Øen, hvor Skibet, omsværmet af fjendtlige Baade og maaske ude af Stand til at bruge
sin Maskine paa Grund af Røg og Farvands-Vanskeligheder, let
kunde blive Gjenstand for en resolut udført Entring. »Rolf
Krake«s Pandser (4½ " i Vandlinjen) var lagt paa et Underlag af
8" Teaktræ. Skibet havde et pandsret Kommandotaarn og to
Kanontaarne efter Kapitain Co les System, beskyttede af 4 ½ "
Pandser, boltet paa et Træ-Underlag af 16½" Tykkelse. Taarnene
vare drejelige og hver forsynede med en 8" Armstrongsk Kanon,
som i Forbindelse med nogle lettere Dækskanoner udgjorde
Skibets Armering. Maskinen, der var fra Napier & Sons i Glasgow og indicerede 750 Hestes Kraft, kunde med fuld Kraft
bringe Batteriet frem med ca. 8 Mils Fart.
Pandserbatteriet »Rolf Krake « havde under Vaabenhvilen
været detacheret til Eskadren i Østersøens østlige Del. Ministeriets Tanke med denne Detachering har været at give Officerer
og Mandskab en nødvendig Rekreation ovenpaa den anstrængende
og nervespændende Tjeneste ved Bevogtningen af Als; men
Batteriet forblev længere Tid i Østersøen end ønskeligt, og
naaede paa Grund af uheldige Omstændigheder ikke engang at
indtage sin Station paa Augustenborg Fjord, forinden Fjendtlighederne igjen havde taget deres Begyndelse.
Vaabenhvilen udløb Natten imellem den 25de og 26de Juni,
og »Rolf Krake« modtog først den 25de Juni om Formiddagen
Kl. IO Ordre til at støde til Orlogskapitain Muxolls Eskadre.
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Batteriet befandt sig den Gang ved Langeland og kunde begive
sig til Als, enten ved at løbe gjennem de snævre Farvande
mellem Øerne Syd for Fyen, eller ved at passere det aabne
Hav Syd om Langeland og Smaaøerne. Vejret havde været
stormfuldt, og Barometret vedblev at staa ugunstigt, og Batteriets
Chef skjønnede, at det under disse Omstændigheder vilde være
det sikreste at vælge Vejen imellem Øerne, der om end noget
længere, mulig under de givne Vejrforhold vilde kunne gjennemløbes i kortere Tid. Uheldet vilde imidlertid, at Lodsen vægrede
sig ved at føre Skibet igjennem om Natten, saaledes at Batteriet
maatte ligge stille nogle Timer og først den 26de Juni om
Morgenen Kl. 6 1/ 1 ankom til Høruphav. Da der imidlertid
netop paa dette Tidspunkt fra Overkommandoens Side var
Spørgsmaal om »Rolf Krake« skulde afgaa enten til sin tidligere
Station ved Als eller til Fænø Sund, lod Eskadrechefen Batteriet
indtage Kul og foreløbig afgaa til Nordkysten af Als, for at afvente nærmere Ordre. Her modtog Chefen den 26de Juni om
Aftenen Ordre til at indtage sin tidligere Station. Efter Chefens
Udsagn gjorde han den Lods, der skulde bringe Skibet ind paa
Fjorden, bekjendt med Vigtigheden af, at han snarest mulig indtog sin Station, men Lodsen nægtede at føre Skibet ind om
Natten. Derimod gjorde Lodsen gjældende ved senere Lejlighed
ligeoverfor Chefens Paastand, at han, da Anmodningen skete,
rigtignok fremhævede, at det efter Skibets Beskaffenhed og de i
Farvandet beliggende Grunde vilde være vanskeligt at føre
Skibet ind om Natten, men at han ikke bestemt undslog sig
herfor. Spørgsmaalet er imidlertid ikke af stor Vigtighed, da
Batteriet næppe vilde være kommet meget tidligere paa sin
Station, selv om intet Ophold var sket efter Afgangsordrens
Modtagelse, da Nattesejladsen kun kunde ske med meget langsom
Maskine, og Mørket tilmed paa denne Aarstid kun er af kort
Varighed. Afgangen udsattes til det begyndte at lysne, og
Batteriet ankom til sin Ankerplads paa Augustenborg Fjord
Kl. 4 om Morgenen den 27de Juni.
Den Ankerplads, som Pandserbatteriet indtog paa Augustenborg Fjord, var den samme, som forinden Vaabenhvilen. Ordren
i sin Tid fra Eskadrechefen desangaaende gik ud paa, at » Rolf
Krake« skulde tage Station i Sandvig eller paa Augustenborg
Fjord, saa nær ved Arnkilsøre, som det paa Snogbækhage
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liggende fjendtlige Batteri vilde tillade Skibet at ligge umolesteret. Chefen foretrak Augustenborg Fjord, og til Ankerplads
valgtes et Sted Syd for den saakaldte Halvmaanegrund, som det
Arnkilsøre nærmest liggende Punkt, hvor Pandserbatteriet kunde
ligge uden i altfor betænkelig Grad at være udsat for de
fjendtlige Batteriers Ild. Denne Ankerplads var ca. 5400 Alen
fjærnet fra Arnkilsøres Nordostpynt og 7800 Alen fra det Punkt,
hvorfra Alssund kunde beskydes. »Rolf Krake«s Opgave vilde
være, saaledes som det i Overensstemmelse med modtagne Instruktioner præciseredes i forskjellige Indberetninger til Marineministeriet fra Eskadrechefen, at forsøge at forhindre en Overgang, hvis denne fandt Sted i den nordlige Del af Alssund,
ved fra en Position i Nærheden af Arnkilsøre at skyde langs ind
ad Sundet, og ved en Overgang over Alsfjord at søge at forebygge denne efter bedste Skjønnende. Batteriets Stationering
maatte derfor for en væsentlig Del afhænge af de konkrete Forhold, saaledes som disse til enhver given Tid viste sig at være.
Opgaven var at holde det saa nær dets eventuelle Virkeplads,
som det overlegne fjendtlige Skyts tilstedede, uden at udsætte
det for at blive gjort ukampdygtigt allerede paa dets Ankerplads. Det har tidligere været omtalt, at Marineministeriet under
Krigen ved forskjellige Lejligheder søgte at formaa Eskadrechefen til at stationere Batteriet saa nær som mulig ved Indgangen til Alssund og endog, rigtignok paa et tidligt Stadium
af Felttoget, anbefalede ham, at lade »Rolf Krake « tage Station
ved selve Arnkilsøre, hvor det fra en Position udfor Ørets
Sydvesthuk vilde kunne bestryge Sundet et langt Stykke ind.
Som Forholdene imidlertid udviklede sig under Krigens Gang,
viste dette sig ugjørligt, paa Grund af de talrige fjendtlige
Batteriers Fremkomst paa Kysten ligeoverfor Als, som nødvendiggjorde, at de danske Krigsskibe indtog en noget mere tilbagetrukken Stilling i Farvandet. Det kunde maaske have været
ønskeligt, at Skibet i al Fald om Natten havde indtaget en Plads
noget nærmere Sundet hen imod Nordostpynten af Arnkil, men
paa den anden Side maa det erindres, at Skibet, der var kjendeligt ved sine Master og ved Røgen, derved vilde have været udsat for en heftig Beskydning, hvis Virkning ikke forud lod sig
beregne, og som mulig vilde have gjort det uskikket til Tjeneste,
naar netop dets Medvirkning behøvedes.
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Pandserbatteriet laa paa sin Ankerplads, vel ikke med fuld
Damp, men dog saaledes, at det strax kunde gaa frem, og at
der kun behøvedes ca. 4 Min. for at naa den fulde Dampkraft.
Alt saavel staaende som løbende Gods var fanget til Masten,
Rorpinden var udtaget, og Styreapparatet i Kommandotaarnet i
fuldkommen Orden. Batteriets Sider vare ikke slaaede ned, men
da Boltene, som holdt disse, stadig vare i Orden, vilde der af
denne Grund ikke kunne foraarsages noget Ophold. Med Hensyn
til Ankringen kunde der, hvad der fremgaar af Skibschefens
Forklaringer, være Tale om to Fremgangsmaader. Man kunde
enten have Kjæden udhexet, klar til at stikke fra sig, eller ogsaa
have den manet om Spillet og dette klar til lndhivning. Orlogskapitain Rothe valgte dette sidste og begrundede sit Valg deri,
at Ankerletningen med Kjæden manet kun vilde tage nogle faa
Minutter, og at Ankerets Katning og Kipning kunde foretages,
efter at Skibet var kommen i Gang og havde forladt Ankerpladsen. Af Skibets Besætning havde det halve Mandskab Vagt om
Natten paa Dækket, m"edens det halve Mandskab var tilkøjs. Dette
havde til Følge, at der paa Forbanjerne, hvor Spillet fandtes, var
Køjer ophængte, idet nogle af Underofficererne havde deres
Soveplads her, men Forbanjerne vare rummelige, og de ophængte Køjer formentes at være saaledes placerede, at de ikke
kunde komme til at genere Spillet. Med disse Foranstaltninger
mente Chefen at have tilfredsstillet alle Fordringer til Skibets
hurtige Kampberedskab, idet Batteriet havde tilstrækkelig Damp
til uopholdelig at kunne gaa frem, og det øvrige Fornødne kunde
bringes i Orden under Sejladsen. Han antog ogsaa, at Dampkjedlerne vilde lide, hvis der til Stadighed havdes højere Damptryk, og med Hensyn til Mandskabet, ansaa han det for
rigtigt, at indrømme det den nødvendige Hvile, for at det ikke
i det afgjørende Øjeblik skulde være træt og udmattet. Som
det fremgaar af Forklaringen i det efter Krigen afholdte Overkrigsforhør, i Anledning af en retslig Undersøgelse af Marinens
Deltagelse i Forsvaret af Als, hvilken for en væsentlig Del er
lagt til Grund ved nærværende Fremstilling af »Rolf Krake «s
Forhold, mente Chefen, at der fra hans Side kunde være truffet
yderligere Foranstaltninger til Skibets hurtigst mulige Indtræffen
ved Overgangsstedet, - uden at der dog angives hvilke - saafremt han havde haft bestemt Underretning om, at en fjendtlig
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Overgang til Øen var umiddelbart forestaaende. Men en saadan
bestemt og paalidelig Underretning mente Batterichefen ikke at
være kommen i Besiddelse af. Ganske vist modtog han den
28de Juni, altsaa Dagen forinden Preussernes Overgang, en
Skrivelse fra Eskadrechefen, hvori denne meddelte ham, at
Fjenden gjorde Forberedelser til en Overgang, at ikke mindre
end 800 Baade i de seneste Dage vare passerede Flensborg Nord
paa, og at det vel ikke vidstes hvorfra Overgangen skulde udgaa,
om fra et eller flere Punkter, men at det dog var sandsynligt, at
Sundet vilde blive et af Overgangsstederne, da man havde Efterretning om, at Fjenden medførte flere Guttaperka - Baade eller
Flaader, bestemte til at benyttes ved en Overgang over Sundet.
Batterichefen mente imidlertid ikke at kunne tillægge denne Meddelelse nogen særlig Betydning; thi dels blev Skrivelsen, der var
betegnet som privat, overbragt ham lejlighedsvis ved en af hans
egne Folk, der i et Ærinde havde været paa Eskadrechefens
Station, og dels indeholdt den andre Meddelelser, deriblandt om
Kulfyldning, hvilket ikke syntes at tyde paa et umiddelbart
forestaaende Angreb. Batterichefen antog af disse Grunde at
være berettiget til at henføre den modtagne Efterretning blandt
de mange af lignende Art, deriblandt flere af langt bestemtere
Natur, som før Vaabenhvilen vare komne ham ihænde og viste
sig ganske ugrundede. Endvidere antog Chefen, at saavel Underretningen om en forestaaende Overgang, som Signalet for dens
Iværksættelse, maatte ventes fra Armeen, som var Fjenden nærmest,
idet Hærens Strandvagter kun vare 500-800 Alen fjærnede fra
Sundeved• Kysten. Endelig var han ved den i Land posterede
Ordonnants i Forbindelse med den nærmest kommanderende
Landofficer og nærede forøvrigt den Anskuelse, som deltes af de
fleste Officerer, at et Angreb paa Als vilde blive indledet med
en almindelig Artillerikamp, som vilde give ham Tid til at indfinde sig paa Kamppladsen i rette Tid. Glippede imidlertid
denne Forudsætning, og Overgangen fandt Sted som en Overrumpling uden nogen indledende Beskydning, vilde det ikke være
muligt for Batteriet at naa Overgangsstedet, medens den første
Overskibning gik for sig; dertil var den Station altfor tilbagetrukken, som det paa Grund af de fjendtlige Batteriers Ild saa
sig nødsaget til at indtage paa Augustenborg Fjord. Derimod
kunde det forventes, at Batteriet, naar det i betimelig Tid blev
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averteret om Overgangen og forudsat, at denne fandt Sted i Alstj ord eller i den nordlige Del af Alssund, maatte kunne komme
tidsnok til at yde en kraftig Medvirkning imod Overgangsforsøget.
Det vil være Stedet her at præcisere, efter de i Overkrigsforhøret fremkomne Oplysninger, paa hvilket Punkt Batteriet
kunde antages at komme til at medvirke, og hvori denne Medvirken vilde komme til at bestaa. Efter Lodsens og Chefens
Erklæringer, vilde det være en absolut Umulighed at navigere
, Rolf Krake« i Alssund, paa Grund af Farvandets ringe Brede
og under Forhold, hvor Alt under en Artillerikamp vilde blive
indhyllet i Røg, da Skibet ikke styrede let og efter dets Lokaliteter kun tilstedede en begrændset Synskreds. Skibet vilde ifølge
de samme Erklæringer paa Grund af sin Konstruktion ikke
kunne styre i det søndre Alssunds Krumninger eller vende i
den nordre Del imellem Arnkilsøre og Kjær Vig. Batteriet
havde nemlig fuld Linjeskibs-Længde, og tillige et usædvanligt
Drøn og lystrede ikke Roret, naar Skruen var standset, og endnu
mindre, naar der bakkedes. Hertil kom, at der gjennem de
mindre Huller i Kommandotaarnet kun havdes en indskrænket
Udsigt, hvilken Ulempe især vilde føles under en Kamp, naar
Røgen udbredte sig fra Batteriets egne og fra de fjendtlige
Kanoner. Paa disse forskjellige Forhold havde Orlogskapitain
Rothe henledet Eskadrechefens Opmærksomhed, og dennes Ordre
til Batteriet gik heller ikke ud paa at løbe ind i Alssund under
et fjendtligt Overgangsforsøg, men kun at skyde langs ned ad
Sundet fra en Position i Nærheden af Arnkilsøre.
Som bekjendt fandt Overgangen til Als Sted Natten mellem
den 28de-29de Juni. Den 28de om Aftenen Kl. 10½ udsendtes
fra Batteriet en Patrouillebaad under Kommando af Lieutenant
Normann. Baaden holdtes gaaende fra Kl. I I imellem Amkilsøre
og Sandvig, og der hørtes nogle enkelte Kanonskud, saavidt
kunde skjønnes fra Kysterne af Alssund, temmelig langt Syd
paa. Omtrent Kl. 12½ hørtes og saas pludselig Geværskud fra
Sundevedsiden ved Snogbækhage, 25 a 30 i Tallet, affyrede
som Rodeild, hvorfor der blev styret i Retning af Skuddene, og
Fartøjet kom herved saa nær ind under Snogbækhage, at man
fik Alssund aabent. Man forblev liggende paa Aarerne for at
lytte, og lidt senere hørtes og snart derefter saas en Baad
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nærmere hen imod Alskysten. Den viste sig at være en i
Stegvig afhentet Lodsjolle, og Folkene i den (Lodsen og første
Styrmand paa »Rolf Krake«) forklarede, at de ligeledes havde
hørt og set Skydningen, som de mente havde været rettet mod
Jollen, der dog ikke var bleven ramt af noget Skud. Med denne
Skydning forholdt det sig imidlertid saaledes.
Under Forberedelserne til Overgangen i Nattens Løb, skulde
efter Planen en Baadkolonne fra det nordligere liggende Ballegaard afgaa sønder efter til det valgte Overgangspunkt ved Snogbækhage, men man havde forsømt at underrette Kystbevogtningen
om denne Foranstaltning, og Følgen heraf var, at Strandvagterne
gave Ild da de saa den store Baadsamling nærme sig i den
Formening, at man fra dansk Side var i Begreb med at udføre
et Landgangsforsøg. Fejltagelsen opklaredes imidlertid snart, men
den ubetimelige Skytlen og den danske Lodsjolles Tilstedeværelse
i Farvandet kunde nemt i Forening have medført, at Foretagendet
var bleven røbet.
Den omtalte Lodsjolle fortsatte efter Mødet med Patrouillebaaden sin Vej til Pandserbatteriet, hvortil den ankom mellem
Kl. 1-2 om Natten, medens Patrouillebaaden vedblev at ro frem,
indtil den atter fik Sundet aabent. Her blev Baaden nu liggende
indtil Kl. I, hvorefter den satte Kursen imod Sandvig og herfra
igjen over imod Arnkilsøre, som kan antages at være naaet lidt
før Kl. 1 3/J• Fra dette Punkt roedes et Stykke Vej ud imod
Stolbro Næs, uden at der observeredes noget, som kunde give
Anledning til Mistanke, og Fartøjet satte da Sejl til, for at vende
tilbage til »Rolf Krake« efter endt Patrouillering. Da Baaden
var et Par Skibslængder fra Batteriet blev der slaaet 4 Glas
ombord, saaledes at Tidspunktet, da Patrouillefartøjet igjen var
paa Siden at »Rolf Krake«, kan ansættes nøjagtigt til Kl. 2.
Lieutenant Normanns Rapport til Chefen for Pandserbatteriet
om Patrouillebaadens Expedition er saalydende:
»Tirsdagen den 28de Juni Kl. ro ½ Aften afgik jeg med
»Batteriets Styrbords Slup paa Patrouille, med Ordre til at holde
»gaaende mellem Arnkilsøre og Sandvig og retournere til
»Skibet Kl. 2.
> Vinden var VNV med laber Bramsejls Kuling, Luften
»overtrukken og meget mørk. Omtrent Kl. 11 var Fartøjet paa
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,sin Station og jeg holdt nu gaaende frem og tilbage mellem
, Arnkilsøre og Sandvig, idet jeg af og til lod Folkene holde paa
, Aarerne for at kunne lytte, om noget Fartøj nærmede sig. lnd»til Kl. r2 hændtes intet mærkeligt, kun hørtes lidt før og lidt
, efter dette Klokkeslet enkelte Kanonskud fra Kysterne af Als»sund, efter Lyden at dømme temmelig langt Syd paa.
»Omtrent Kl. r2 ½ hørtes og saas pludselig Geværskud fra
»Sundevedsiden ved Snogbækhage, og da disse, omtrent 25-30
»i Antal, affyredes som Rodeild, begyndende Syd fra og strækkende
, sig Nord efter, antog jeg, at de maatte være rettede mod et
, Patrouillefartøj, der var kommen Kysten for nær.
, I den Hensigt om mulig at assistere dette formodede Far>tøj, lod jeg Folkene trække paa Aarerne og styrede lige i den
, Retning, Skuddene kom fra. Herved kom jeg saa nær ind
, under Snogbækhage, at jeg fik Alssund aabent, og forblev jeg
, i nogen Tid liggende her paa Aarerne for at lytte. I de første
, Øjeblikke hørtes intet, men lidt senere hørtes og snart derefter
, saas nærmere Als Kyst en Baad. Jeg satte efter den og fik
, den indhentet og prajet. Det viste sig at være »Rolf Krake«s
, Lods, J. Olsen af Sønderborg, og rste Styrmand Clausen, der
, kom fra Stegvig med den der afhentede Baad. De havde hørt
, og set Skydningen og antaget den rettet mod dem, men Far»tøjet var ikke bleven ramt. !øvrigt havde de ikke opdaget
, noget mærkeligt.
»Efter at have ladet Fartøjet passere, roede jeg atter frem,
»til jeg havde faaet Sundet aabent og blev jeg liggende her,
, holdende mig paa Aarerne, til Klokken var I. Jeg stod da
, over mod Sandvig og derfra tilbage mod Arnkilsøre, hvor jeg
, var Kl. r,40, gik derfra et Stykke ud mod Stolbronæs uden at
, opdage det mindste mistænkelige, satte Sejl og styrede tilbage
, til »Rolf Krake «, som jeg naaede præcis Kl. 2 paa samme Tid,
, de første Skud hørtes i Retningen af Rønhave og Arnkils>skov. «
Da Lieutenant Normann kom op paa Dækket, traf han den
vagthavende Officer, Reservelieutenant Bager, og talte med ham
nogle faa Øjeblikke, da der pludselig hørtes stærk Geværild, saavidt man kunde skjønne i Retning af Arnkils Skov og Rønhave.
21
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Overgangen iværksættes.
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Den hæftige Skydning betydede, at Preusserne iværksatte
Overgangen til A)s. Tæt Vest for Snogbækhage indskibedes
Fusilierbataillonen af Regiment Nr. 64 kort efter Kl. 1 3/ 4 , og
umiddelbart efter satte Baadkolonnerne af og styrede i to Afdelinger
over imod Arnkilsøre. Her stod et Kompagni Infanteri inddelt
i 4 Feltvagter, med en indbyrdes Afstand af ca. 1000 Alen. Det
var lige begyndt at dæmre lidt, da de udstillede Vedetposter
blev opmærksomme paa en mærkelig sort Stribe i Vandet,
umiddelbart under Land i Retning af Snogbækhage. Feltvagtkornmandøren blev tilkaldt, og da det skjelnedes, at den sorte
Stribe bevægede sig ud fra Land og saaledes kun kunde være
en Baadkolonne, der styrede mod Arnkilsøre, antændtes den
nærmeste Baune, og den lille danske Styrke aabnede Ilden imod
Fusilierbataillonens Mandskab, som dog først besvarede Ilden, da
man var kommen Kysten ganske nær og uden at lade sig opholde af Skydningen foretog Landstigningen med forbausende
Hurtighed. Umiddelbart efter Fusilierbataillonen afgik endnu 3
Baadkolonner fra Kysten ved Snogbækhage og med Kurs paa
Arnkilsøre saaledes, at der her paa en Kyststrækning af noget
under en Fjerdingvej efter første Overskibning var landsat 3½
Bataillon eller ca. 2 500 Mand.
Ved Lyden af den hæftige Geværild, der, som tidligere omtalt, observeredes ombord i »Rolf Krake « umiddelbart efter at
det udsendte Patrouillefartøj igjen var kommet tilborde, ilede
Lieutenant Normann strax fra Dækket ned for at vække Chefen,
som gav Ordre til at purre Mandskabet ud. Lieutenant Normann meddelte den vagthavende Officer Ordren, men Mandskabet
var da allerede ifærd med at komme op nedefra, varskoet saavel
af Fartøjsfolkene, den Vagthavende og Lieutenant Normann selv,
der paa sin Vej til Chefens Kahyt hovedkulds var sprunget ned
ad Trappen og havde averteret baade Officererne og Maskinmesteren ved at raabe ind i Messen, at Angrebet paa Als nu
vistnok fandt Sted.
Efterat Lieutenant Normann igjen var
kommen op paa Dækket, hørtes nu ogsaa i samme Retning
Lyden af Kanonild, og han ilede da for anden Gang ned til
Chefen, for at overbringe denne Melding. I Kahytten traf han
Orlogskapitain Rothe, som havde sovet tildels paaklædt paa sin
Køje og -som nu var ifærd med at fuldende sin Paaklædning.
Efter at Chefen havde modtaget Meldingen, gav han Befaling til
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at alt snarest mulig skulde gjøres klart til at lette. Lieutenant
Normann raabte derfor ned i Maskinen, at Dampen skulde op
saa hurtigt som mulig, og selv begav han sig forud for at skynde
paa Folkene. Efterhaanden som Officerer og Mandskab kom tilstede, stuvedes Køjerne i Finkenettet omkring Taarnene, og
Folkene gik derfra til Spillet for at lette Anker, hvilket Arbejde
Næstkommanderende dirigerede. Chefen var imidlertid kommen
paa Dækket. Under Letningen foretoges forskjellige Forberedelser,
Skibssiden blev slaaet ned, Officerer og Kanonbesætninger begav
sig til deres Plads i Taarnene, og Ankeret blev kattet og kippet,
hvilket sidste Arbejde tildels blev udført efter at Skibet var
kommen igang.
Hvorvidt Skibet efter Letningen strax har kunnet gaa frem
med Maskinen, er et Spørgsmaal, som ikke er bleven ganske
oplyst, idet Chefens og Lodsens Udsagn herom ikke vare overensstemmende. Lodsen forklarede nemlig i det oftere omtalte
Krigsforhør, at Batteriet i Letningsøjeblikket laa i en Afstand
fra Land af omtrent 2½ Kabellængde og stævnede vindret VSV.
og at det paa Grund af Farvandets Beskaffenhed var nødvendigt
først at bakke et Stykke, indtil der var Plads til at komme
Halvmaane-Grunden forbi. Chefen var derimod af den Formening, at der ikke var bleven bakket ved · den omtalte Lejlighed, men at Batteriet strax var gaaet frem med sin Maskine, og
oplyste yderligere, at det var hans Overbevisning, at Lodsen forvexlede Sagen med at »Rolf Krake «, da den senere paa Dagen
atter var inde paa Augustenborg Fjord, havde maatte bakke sig
fri af Halvmaane-Grunden.
Hvor lang Tid der hengik fra det Øjeblik, da Alarmeringen
ombord fandt Sted og til det Øjeblik, da Skibet gik frem, er
ikke bleven nøjagtigt oplyst. I Batteriets Maskinjournal staar
anført: »Trak Fyrene frem Kl. 2¼,, Damp oppe Kl. 2½, gik
»strax frem,« men det maa med Hensyn til denne Oplysning bemærkes, at de anførte Klokkeslætter i Maskinjournalen nærmest
ere opførte til Anvendelse ved Beregningen af Skibets Kulforbrug og derfor kun kunne betragtes som tilnærmelsesvis korrekte. Af Skibets Officersbesætning var Maskinmesteren den,
som nærmest var i Stand til at angive, hvad Klokken var, da
Batteriet efter fuldført Letning gik an med Maskinen, idet ingen
af de andre Officerer havde noteret Klokkeslættet eller erindrede at
21•
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have set paa deres Uhre i det angivne Øjeblik. Maskinmesteren
havde, da Alarmeringen fandt Sted, ligget og sovet med Klæderne
paa. Ved Lieutenant Normanns Raab om at Angrebet fandt
Sted var han sprunget op og havde strax givet Ordre til at
trække Fyrene frem; samtidigt havde han set paa sit Uhr og
mente bestemt at erindre, at dette viste 2 1/,1 eller maaske nogle
faa Minuter mere. Derimod saa han sig ikke istand til at udsige
noget bestemt om Klokkeslættet, da Dampen var oppe og da
Skibet gik an, idet der nemlig ingen Melding blev afgivet for
,Damp oppe«, da Ordren for Maskinen lød paa altid at have
saa megen Damp, at der strax kunde gaas an uden noget Varsel.
Hvad det sidste Klokkeslæt angaar, maa der efter Maskinmesterens
Skjøn være forløbet omtrent et Kvarter, inden Signal blev givet
til at gaa an, og Skruen begyndte at gaa rundt. Saavel de paa
Land anbragte Bauner som Signalblussene for , Overgang paa
højre Fløj« vare imidlertid blevne tændte. Under Udsejlingen
af Fjorden bemærkedes det, at Ordonnantsen, der var posteret
paa Broen ved Ulkebøl-Nørremark, gjorde Signal, og da han derefter saas roende i en Jolle ud imod Skibet og det maatte antages, at han havde en eller anden Melding af Vigtighed at overbringe, stoppedes for at tage ham ombord, men det viste sig, at
Ordonnantsen ingen nærmere Meddelelse havde at bringe. Saasnart »Rolf Krake« var passeret Halvmaane-Grunden saaledes, at
det fjendtlige Batteri paa Snogbækhage kunde faa Skud, aabnedes
Ilden herfra, i hvilken Anledning Mandskabet beordredes til at
forlade det aabne Dæk og søge Dækning nede om Læ. Skibet
fortsatte imidlertid sin Kurs til Indgangen af Als Sund, hvortil
Lodsen havde faaet Ordre at bringe Batteriet, og her indtoges
da en Position imellem Arnkilsøre og Snogbæk saaledes, at man
saa Sundet ind til Storskovens Østpynt, den saakaldte Køsthuk,
samt Als Kysten over det Lave af Arnkilsøre Sydvestpynt, op
mod Rønhave Mark.
Spørgsmaalet om en nøjagtig Angivelse af det Tidspunkt,
paa hvilket Batteriet naaede at indtage ovennævnte Position,
kan ikke besvares tilfredsstillende, da de Opgivelser, som haves
herom, dels kun ere faa og endvidere ikke ganske overensstemmende. Af samtlige Ombordværende var Chefen den eneste,
som mente at kunne give nogen begrundet Angivelse af Klokkeslættet, idet nemlig Skibets øvrige Funktionærer alle havde været
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saa optagne af deres Tjeneste under Batteriets Klargjøring til
Kamp, at ingen af dem havde set paa Uhret eller i ethvert Tilfælde ikke erindrede noget Klokkeslæt. Hvad Chefen derimod
angaar, mente han at have iagttaget, at der fra Alarmeringsøjeblikket og indtil Batteriet havde indtaget sin Position i Indgangen til Als Sund, maatte være medgaaet lidt over en \ '2
Time, og antog endvidere at kunne opgive de forskjellige Tidsintervaller saaledes, at 12 Minuter vare medgaaede til Ankerletning, Drejning og øvrige samtidig hermed udførte Forberedelser,
og 24 Minuter til Sejladsen.
Tages disse Opgivelser for gyldige, vil det kunne antages, at
>Rolf Krakec henved Kl. 2¼ har indtaget sin Stilling, hvortil
dog maa bemærkes, at Opgivelser fra forskjellige Militære, som
fra deres Post paa Land havde Lejlighed til at iagttage Skibet,
gaa ud paa, at Klokken var bleven 3, inden det kom i Position.
V ed dette Tidspunkt - Kl. 3 - havde den i første Omgang overførte fjendtlige Styrke allerede modtaget Forstærkning.
Efterat nemlig de i 1ste Echelon overførte fjendtlige Tropper
havde faaet fast Fodfæste paa Øen, roede de tomme Baade saa
hurtigt som mulig tilbage til Sundeved, for at overføre nye
Tropper. Man opgav under dette Arbejde den oprindelige Plan
under Overførslen at fastholde de sammenhørende taktiske Led,
og bestræbte sig blot for at overskibe saa mange Tropper som
muligt, inden de danske Krigsskibe og Reserver kunde naa til
Indgriben i Kampen. Dette var lykkedes saa godt, at det kan
antages, at ved >Rolf Krake«s Ankomst til Sundet, eller umiddelbart derefter, 7 fjendtlige Fodfolksbatailloner havde fast Fod
paa Øen.
Dog var endnu paa dette Tidspunkt intet Artilleri bleven
overført.
Da » Rolf Krakec kom tilstede i Indgangen til Als Sund,
bemærkede man fra Skibet en Stribe Baade i Farvandet imellem
Storskoven og den ligeoverfor liggende Kyst af Als, stærkt bemandede med bevæbnede Soldater. Saasnart det lod sig gjøre,
aabnedes Ilden fra Batteriets Kanontaarne imod de fjendtlige
Baade. Der blev først skudt med Skraasække og senere paa
Grund af Afstanden, der kalkuleredes til ca. 3000 Alen, med
Granater. Hvad Dirigeringen af Skydningen angaar, blev denne
foretaget af de i Taarnene kommanderende Officerer, uden at
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der fra Chefens Side blev givet nogen Instrux, hverken med
Hensyn til Afstanden eller Projektilet; men dette angives at have
sin Grund deri, at Chefen, som var tilstede i Skibets Kommandotaarn, derfra iagttog Virkningen af Skuddene, og da han var tilfreds med den Maade, paa hvilken Kanonerne blev betjent, fandt
han ikke, at der var nogen Grund for ham til at give nogen
særlig Ordre i denne Henseende.
Skydningen havde tilfølge, at Baadrækken strax blev brudt,
og at Fartøjerne i Forstyrrelse søgte ind til Kysten paa begge
Sider af Sundet. Da Røgen var trukket tilside, kunde man fra
Batteriet se, hvorledes adskillige Baade forsvandt bag Arnkilsøre
Pynten, medens Størsteparten af de til denne Baadrække hørende
Fartøjer nu vare ovre ved Sundeved Siden, langs Storskovens
nordostlige Kant. Bag ved den nævnte Baadrække, som antoges at have haft Kurs imod Als, lidt Sønden for Arnkilsøres
Sydvesthuk, havde man fra Batteriet bemærket en smal, lys
Stribe Vand, og Sønden for denne var Sundet sort af Baade
imellem Storskoven og Als.
Under den fortsatte Beskydning af Sundet forjages ogsaa
denne store Baadmængde ind til Sundevedsiden, og Farvandet
var nu ved Batteriets Ild bleven renset.
Fra dette Øjeblik var al Overforsel af fjendtligt Militær over
Als Sund foreløbig standset.
Ombord i »Rolf Krake« var man imidlertid uvidende om de
virkelige Forhold under Kampen paa Kysten af Als; man drog
sine Slutninger efter Geværskuddenes Retning, der stedse syntes
at trække sig mere sydlig eller sydostlig, og Chefen mente heraf
at skjønne, at de danske Tropper maatte vige tilbage for den
fjendtlige Overmagt. Da tilmed Skydningen hørtes svagere og
svagere ombord, kom Orlogskapitain Rothe til den Overbevisning, at Fjenden nu havde fast Fod paa Als med saa betydelig en Troppestyrke, at der ikke var nogen Mulighed for
at drive ham tilbage.
Som Følge heraf antog Chefen, at
der ikke var mere paa dette Punkt at udrette for Pandserbatteriet, som vel havde lidt Haveri under Beskydningen fra de
fjendtlige Batterier paa Sundeved Siden, men iøvrigt var i fuldkommen kampdygtig og manøvredygtig Stand.
Han konfererede i den Anledning med Skibets Næstkommanderende, Kapitainlieutenant Duntzfeldt, som delte denne
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Opfattelse, og bestemte sig derefter til at ophøre med Skydningen
og forlade Als Sund uden først at sammenkalde noget Skibsraad, hvad han ikke ansaa for at være nødvendigt. Grunden til
hans Beslutning maa søges deri, at den fra Eskadrechefen modtagne Ordre tillige paalagde »Rolf Krake«s Chef to andre Opgaver, nemlig at bevogte Als Fjord og være behjælpelig med
at optage mulig forsprængte Troppeafdelinger under en eventuel
Retræte. Den første af disse Opgaver kunde næppe antages at
komme til at ligge for under de givne Forhold, hvor Overgangen
lige havde fundet Sted over det smalle Als Sund; derimod
mente Orlogskapitainen, der, som ovenfor berørt, allerede paa dette
Tidspunkt ansaa Forsvaret af Als for opgivet, at Tidspunktet
var kommet, hvor der vilde blive Brug for ,Rolf Krake«s
A ssistance ved Øens Evakuering.
Spørgsmaalet om paa hvilket Tidspunkt Batteriet forlod sin
Station i Als Sund Mundingen, kan ikke besvares nøjagtigt.
Chefens Udsagn gaar ud paa, at han ikke var istand til at opgive noget bestemt om Opholdets Varighed, men at han efter
Antallet af de faldne Skud fra Batteriet maatte antage, at dette
havde ligget 1-1 1/ 4 Time paa sin Station. Derimod antoges
det af andre Ombordværende, hvis Udsagn havde Lejlighed til
at komme offentlig frem, at Batteriet kun havde opholdt sig
½-¾ Time ved Indgangen til Sundet, og denne Antagelse
stemmer ogsaa overens med de Forklaringer, som ere afgivne af
Militære, som havde Post paa Als Kysten paa Steder, hvorfra
Batteriets Færd kunde iagttages. Endelig kan anføres, at preussiske
Beretninger angive Tiden til kun 25 m. Antages det imidlertid,
at af disse forskjellige Tidsangivelser »¾ Time« er den, som
kommer Virkeligheden nærmest, tager man næppe Fejl i, at
, Rolf Krake « har forladt sin Station Kl. 3½ eller lidt senere,
paa et Tidspunkt altsaa, hvor de danske Reserver endnu ikke
havde grebet ind i Kampen.
Da Pandserbatteriet forlod Als Sund for at gaa tilbage til
Augustenborg Fjord og assistere ved Optagelsen af forsprængte
Troppeafdelinger, forandrede Situationen ved Overgangsstedet sig
med det samme. Der toges strax fat paa at tilføre den paa
Øen landsatte Styrke den nødvendige Forøgelse, for at kunne
møde det danske Modangreb med Overmagt, og Overskibningen
gjenoptoges med saa stor Kraft, at Fjenden i Løbet af kort
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Tid havde I 2 Batailloner Fodfolk og et Batteri Artilleri paa
Øen, medens yderligere Forstærkning at begge Vaabenarter
stadig uhindret var under Overførsel.
Under Tilbagesejlingen fra Als Sund vexlede "Rolf Krake «
Skud med det fjendtlige Batteri paa Snogbækhage og stod nu
atter ind i Augustenborg Fjord, henimod sin tidligere Ankerplads. Da Chefen var i Uvidenhed om den militære Stilling paa
Øen, besluttede han at sende et Fartøj iland, for paa denne
Maade mulig at faa nogle Oplysninger herom; men Planen
maatte opgives, da der under Forberedelserne til Fartøjets Afsendelse blev skudt med Riffelkugler fra Krat eller Gjærde i
Nærheden af Arnkil Skov, hvilket beviste, at Kysten her var
besat af fjendtlig Militær. Under Opholdet paa Augustenborg
Fjord skjønnede man ombord, at Skydningen iland stadig trak
sydligere. Chefen mente derfor, at der heller intet var at udrette paa dette Sted, og da nu fjendtligt Feltartilleri kom tilsyne
ved Arnkil Skov og begyndte at beskyde Batteriet, samtidigt
med at der hørtes Skydning i Retning af Hardeshøj, og man
troede at se Baade i Als Fjord, hvilket kunde tyde paa et
Overgangsforsøg paa dette Sted, bestemte Orlogskapitain Rothe
sig i Henhold til et tidligere nævnt Punkt i sin Instrux til at
forlade Augustenborg Fjord og staa ud i Als Fjord. Under
Udsejlingen, omtrent udfor Halvmaane-Grunden, hørtes ombord,
hvorledes Skydningen iland, der hidtil havde været i Aftagende,
nu tiltog i Hæftighed og samtidig efter Lyden at dømme avancerede i nordlig Retning. Chefen lod derfor stoppe for at vende
tilbage igjen, Batteriet drejede atter indefter, hvilken Manøvre
medtog omtrent 10 Minuter, da der maatte bakkes, som
Følge af Halvmaane-Grundens Nærhed; men kort Tid efter
syntes Lyden af Skydningen atter at trække Syd efter, og »Rolf
Krake« stod nu Kl. 4¾ ud i Als Fjord, beskudt af de paa den
slesvigske Kyst anlagte Batterier og selv besvarende Ilden, saavidt det paa Grund af den tætte Krudtrøg lod sig gjøre. I
Fjorden opdagedes imidlertid ingen Baade eller Tegn til en paatænkt Overgang.
I Stegvig var som tidligere omtalt stationeret en mindre
maritim Styrke, bestaaende af Dampskibet »Hertha « , Kanonbaaden »Willemoes«, samt to Kanonchalupper af Rodivisionen.
Disse Skibe, der vare i 'en betænkelig Situation, da de bleve be-
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skudte af de fjendtlige Batterier paa Noltang og Varnitz, udbragte »Rolf Krake« i to Vendinger ved at surre dem til den
Side af Batteriet, der vendte fra Fjenden, og paa samme Tid besvarende hans Ild, forsaavidt Navigeringen tillod det.
Under Udbringeisen af Kanonbaaden »Willemoes« skete det
Uheld, at en af Surringerne, der holdt Kanonbaaden til Siden af
Pandserbatteriet, blev overskudt af en Granat. Det lykkedes
imidlertid Næstkommanderende ombord i »Willemoes«, Reservelieutenant C. H. A. Carlsen, med Assistance af en af Besætningen
at bringe de sprængte Fortøjninger klar af Skruen, hvilket Arbejde udførtes paa det aabne Dæk med megen Koldblodighed
under de fjendtlige Landbatteriers Ild, hvorefter Kanonbaaden
sammen med >Rolf Krake« stod Fjorden ud.
De fra Stegvig kommende Skibe afgik til den ved Nørrelykke anlagte Bro, hvor ca. 1000 Mand af de danske Tropper,
som havde holdt Nordlandet af Als besat, toges ombord og
overførtes til Faaborg. Batteriet »Rolf Krake« gik rundt om
Øen til Sydsiden af Als, for at tage Station udfor Høruphav og
deltage i de med Øens Evakuering forbundne Troppetransporter,
samt medvirke ved Forsvaret under en eventuel fjendtlig Overgang til Kegenæs.
Pandserbatteriet havde under Affæren været udsat for Beskydning af et talrigt fjendtligt Artilleri, der foruden Snogbækbatterierne bestod af et Batteri mellem Snogbækpynten og
Ballegaard, endvidere et Batteri Nord for Nol tang og desuden
en Del .Feltskyts fordelt paa forskjellige Steder af Kysten.
Skjønt »Rolf Krake« saaledes havde taget imod Ilden fra omtrent 30 Kanoner og været under Beskydning i forholdsvis lang Tid,
havde den kun faaet faa Træffere. To Staalprojektiler havde gjort
Indtryk, det ene ved Foden af det forreste Taarn, det andet i
Pandsret lige over Vandgangen, men Skuddene havde truffet
skjøns og vare ikke gaaede igjennem. Rejsningen havde derimod lidt en Del, navnlig var Stormasten og Mesansmasten saa
stærkt beskadigede, at det senere viste sig nødvendigt at udtage
dem. Batteriet havde ingen Døde eller Saarede og havde
under Affæren i det Hele udskudt 108 Sprænggranater og 8
Skraasække.
Som tidligere nævnt, vare to mindre Fartøjer af Rodivissionen,
Kanonchaluppen Nr. 19 og Jollen »Baagø«, stationerede i Als
Fjord, den første i Sandvig og Jollen ilæ af Landingsbroen ved
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Hardeshøj. Deres Bestemmelse var dels at medvirke ved Forsvaret, hvis en Overgang skulde finde Sted i Nærheden af disse
Punkter, og dels at afgive nødvendigt Mandskab og Fartøjer til
Patrouilletjeneste. Da det efter al Rimelighed ikke vilde lykkes
at bringe disse to Baade i Behold ud af Als Fjord, forbi de
fjendtlige Batterier, naar en Overgang havde fundet Sted, vare
Cheferne beordrede til at være forberedte paa at ødelægge dem,
hvilket skete mellem Kl. 8- 9 Formiddag, hvorefter Besætningen
afmarcherede med Bagage og Haandvaaben til Indskibningsstedet
ved Nørrelykke.
Den paa Sydsiden af Als stationerede Styrke, bestaaende af
Kanonbaadene »Thura « og »Buh! «, Kanonchalupperne Nr. 17
og 18, samt Jollen »Kolding« havde strax ved Alarmeringen
samlet sig i Nærheden af Sønderborg, men da ingen fjendtlig
Overgang fandt Sted her, indskrænkede disse Fartøjers Virksomhed sig til at optage Soldater, der vare afskaarne fra deres Afdelinger og som fra Tid til anden kom ned til Strandbredden.
Hvad endelig Marinebatteriet angaar paa Drejet den
smalle Landtunge, som forbinder Hovedøen med Kegenæs der bestod af 8 Stkr 24 Pds. Kanoner under Kommando af
Lieutenant Bardenfleth, blev det holdt besat indtil den 1ste Juli
om Eftermiddagen. Da Kegenæs paa dette Tidspunkt var fuldkommen forladt af de danske Tropper, og Fjenden allerede
begyndte at passere Høruphav i Baade, fornagledes Batteriet, og
Besætningen gik ombord i de Transportfartøjer, som holdtes i
Beredskab.
Af den af Marineministeriet udgivne Beretning om Tabet af Als
fremgaar det, at da Stationschefen i Høruphav, Lieutenant A. W.
Schiwe, den 29de Juni om Morgenen Kl. 2½ fra Overkommandoen modtog det aftalte Alarmerings-Telegram »Fjenden angriber«,
satte han sig strax i Aktivitet. Han telegraferede til Chefen for
Armeens Transportvæsen, Orlogskapitain Schultz i Odense, om
hurtigst mulig a,t sende Assistance, Jod endvidere paabegynde Udbringeisen af de i Høruphav liggende Transportskibe, hvilke dels
selv krydsede sig ud, og dels bugseredes ud af de til Disposition
værende Dampskibe, og beordrede endelig Marinens Transportskib ,Bellona« og en i Høruphav liggende ny, ikke tiltaklet
Bark opankrede i Nærheden af Linjeskibet »Frederik den Sjette«,
for at være klar til at modtage Tropper. Da Lieutenant Schiwe
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Kl. 4 8/ 4 Fm. modtog Telegram fra Overkommandoen om at gaa
til Kegenæs og der ordne alt til Indskibningen, var allerede største
Delen af Transportskibene ude af Høruphav.
Dampskibene med de tilstedeværende Transportbaade og
Pramme tilligemed 4 a 6 Sejlskibe bleve derpaa henlagte ved
den paa Kegenæs ved Østerby anbragte Udskibningsbro, hvor
Indladning af Arkiv-, Penge- og Postsager samt Saarede paabegyndtes, ved hvilken Lejlighed Lægeassistance ydedes fra
Linjeskibet »Frederik den Sjette.« Da Meddelelse indløb fra
Chefen for Transportvæsenet, at Assistance af Transportmidler
var afgaaet fra Nyborg, begyndte man Indskibningen af Artilleridepotet med dets Heste, samt Divisionsstabens Heste og Vogne,
og Skibene afsendtes, efterhaanden som de vare ladede, til Faaborg . Efterhaanden kom flere Transportmidler, deriblandt Dampskibet »Zampa«, tilstede. KL 5 Efterm. ankom Næstkommanderende ved Transportvæsenet, Orlogskapitain Frølich, med
Dampskibene »Blekingen«, »Bergen«, »Glommen« og »Diana«,
samt 6 Jerntransportfartøjer. Paa den Tid var Indskibningen af
Tropper og Materiel i fuld Gang. En Del Tropper bragtes ombord i Linjeskibet, Depotskibet »Bellona«, samt det omtalte Barkskib, og disse Skibe bugseredes derefter til Faaborg. Imidlertid
var der ankommen yderligere Assistance, nemlig Postdampskibene
»Hermod«, »Ejderen«, »Jylland« og »Haderslev«, desuden ,Odin , ,
»Fylla«, »Vigiland« og »Arcturus«, ved Hjælp af hvilke Indskibningen nu fortsattes uden nogen Standsning hele Dagen den
3ote, uden at noget Uheld indtraf, uagtet det denne Dag blæste
en stiv Kuling af paalands Vind, med Sø og stærk Regn.
Kl. 2½ Efterm. den Iste Juli var Alt indskibet, og Kl 23/ 4
afgik det sidste Dampskib fra Kegenenæs og ankom henad
Aften til Faaborg.
Den foreløbige Efterretning om de ovenfor omtalte Begivenheder naaede Marineministeriet gjennem nedenstaaende to Telegrammer fra Eskadrechefen, af hvilke det første allerede meget
tidligt paa Morgenen den 29de Juni afgik fra Høruphav:
Høruphav, den 29de Juni 1864 ST. 4 m. Form.

Marineministeriet, Kjøbenhavn.
»Kl. 2½ Form. begyndte Fjenden at angribe fra Sidebatterier
»Sønderborg og Linjen langs Sundet.«
Muxoll.
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Det andet Telegram, der samme Aften afsendtes fra Faaborg og indeholdt lidt udforligere Meddelelser, var saalydende:

Faaborg, den 29de Juni 1864 8 T. 14m, Efterm.

Marineministeriet, Kjobenhavn.
»Fjenden trænger hurtig frem paa Als. , Rolf Krake« har
»haft en haard Kamp, men er sluppet godt derfra. »Hertha«,
»Willemoes« med 2 Kanonchalupper ere undslupne fra Alsfjord,
»men I Kanonchalup og I Kanonjolle maatte sprænges i Luften,
»for ikke at falde i Fjendens Hænder. Folkene ere bjergede.
»Denne Depeche er afsendt til Faaborg fra sydfor Kegenæs,
,hvor jeg ankom Kl. 5 Efterm. og forbliver, til Armeen har
»forladt Kegenæs.
»Rolf Krake« er her. Ministeriets Ordre
»beder jeg adresseret til Faaborg.«
Muxoll.
Den udførlige Redegjørelse for Marinens Deltagelse i Forsvaret af Als under den fjendtlige Overgang Natten til den 29de
Juni 1864, modtog Marineministeriet gjennem Eskadrechefens
Rapport, som nedenfor gjengives in extenso:

Underdanigst Rapport.
» Ved Telegrafen har jeg foreløbig rapporteret Ministeriet, at
»Fjenden begyndte at angribe Als igaar Morges omtrent Kl. 2½.
»Klokken 2 Form. hørtes fra Batteriet »Rolf Krake« en stærk
»Geværild langs Stillingen i Alssund. Der blev da øjeblikkelig
»purret ud, gjort klart Skib og lettet; under disse Arbejder be»gyndte en hæftig Kanonade paa Linjen fra Arnkilsøre helt
, sønder efter, og saavel Baunerne, som Alarmblusset for Over»gang paa højre Fløj bleve tændte.
, Rolf Krake < stod ud, til Alssund var helt aabent, hvor»fra det saa i den nordlige Del af Sundet en Del Baade,
»som det beskød, idet det samtidigt blev beskudt fra 4 Batterier
»paa Snogbækhage. En stor Mængde Baade saas ogsaa længere
,nede i Sundet. Da dette, saa langt Batteriets Kanoner kunde
»række, var saa godt ·s om renset for Baade, og man kom til
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, den Overbevisning, at Fjenden havde effektueret en Overgang,
»eller i alt Fald dog var kommen talrig over, og Ilden tilmed
» tilsyneladende trak sig sønderpaa, stod Batteriet tilbage til
, Augustenborg Fjord, for efter givne Ordrer om mulig at assi»stere og optage forsprængte Troppeafdelinger. Under For»beredelsen til at sende et Fartøj iland for at søge Oplysninger,
, blev Batteriet beskudt med Riffelkugler.
,I Fjorden forblev Batteriet liggende til Kl. 4 8/ 4 Form., da
, Ilden skjønnedes at have trukket sig saa langt sønderpaa, at
, der ikke vilde kunne ydes nogen Assistance fra dets Side, og
,da man desuden observerede Skydning mod Hardeshøj og troede
»at se Baade i Alsfjord, samt blev beskudt af Feltskyts i Arn»kils Skov, stod Batteriet Fjorden ud, beskudt saa godt som
, hele Vejen og besvarede den fjendtlige Ild, saa vidt den kunde
111 for den tætte Røg. I Fjorden opdagedes ingen Baade eller
»Tegn til en paatænkt Overgang.
,Fra Stegvig, der blev stærkt beskudt fra Fjendens Batterier
, paa Noltang og Varnæshoved, udhentede ,Rolf Krake« de der»værende Skibe ,Hertha«, og to Kanonchalupper og Dampkanon»baaden , Willemoes« i to Vendinger, idet den surrede dem til
»den Side, der vendte fra Fjendens Batterier og besvarede hans
»Ild, saavidt Navigeringen og Kanonernes sammenlignelsesvis med
, Fjendens ringe Rækkeevne tillod.
,I det Hele har Fjenden haft et talrigt Artilleri posteret
»langs Kysten, saaledes foruden Snogbækhagebatterierne, der
, vel talte 16 Piecer, et Batteri paa 4 a 6 Piecer imellem denne
»Pynt og Ballegaard, og et Batteri paa 4 Piecer nordfor Noltang,
»og desuden en Mængde Skyts, tildels Feltskyts, spredt hele
, Fjorden over, tilsammen vel en 30 Piecer langs Alsfjorden; dog
, har der i Forhold til den lange Tid , Batteriet har været i
»Ilden, kun været faa Træffere.
»Efterat have bragt Skibene ud af Stegvig, ankrede Batteriet
, tilligemed dem ved Broen ved Nørrelykke, for om nødvendigt
, at tage Tropper ombord. De mødende Tropper bleve optagne
, af , Hertha«, , Willemoes «, 2 Kanonchalupper og Sluppen »Larsens
»Plads« og bragte til Faaborg, og Batteriet • Rolf Krakec afgik
, til Kegenæs Kl. 1 ½ Efterm., ikke opdagende forsprængte større
»eller mindre Troppeafdelinger langs Kysten.
•Ingen ombord ere faldne eller saarede.
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»Batteriet har bortskudt 108 Stykker Sprænggranater og 8
»Skraasække.
> Tvende Staalprojektiler have gjort Indtryk; det ene ved
»Foden af det forreste Taarn i en Dybde af 1 3/ 4 ", hvorved 2
»Bolte knækkede, og den 16' lange Plade rettedes 1/s"; dog har
»Taarnet intet videre lidt derved. Det andet Projektil i Pandseret
»lige over Vandgangen, Dybde 1 1/t''; begge disse Skud ere
»komne skjøns paa.
> Stormasten og Mesansmasten ere gjennemskudte og falde> færdige, og da deres Fald under en Affære letteligen vil kunne
»standse Brugen af det ene Taarn, er det anset nødvendigt strax
»at tage de to Master ud af Skibet, som jeg har tilladt mig
»idag at melde Ministeriet ved Telegrafen. Jeg har valgt Svend
» borg til dette Arbejde, fordi der i Assens ikke findes de for»nødne Hjælpemidler, og i Faaborg er for Tiden Havn og Skibs»broer overfyldt med Armeens Transportvæsen, og derfor util»gængelig for andet Arbejde. Hvad Svendborg ligger længere
»fjernet, vil forhaabentlig indvindes i Hurtighed med det fore»havende Arbejdes Udførelse.
»Hækjollen er sønderskudt, og bagbords Jolle noget beskadiget,
> men reparabel; iøvrigt er der en Del mindre Havarier paa Sejl
>Og Takkelads.
»Kanonchaluppen Nr. 19, Reservelieutenant Marcher, der
»havde Station i Sandvig, og Kanonjollen »Baagø«, Reserve»lieutenant N. Petersen, der havde Station ved Hardeshøj, maatte
»spr?=!nges i Luften, for ikke at falde i Fjendens Hænder, men
>Mandskabet og Haandarmaturen er bjerget.
»Transportjagten »De fire Brødre «, drægtig 25 ½ Kommerce»læst, Skipper Christen Hansen af Marstal, der var ladet med
»Kul til Dampskibene i den nordlige Del af Alsfjord, og med
»Proviant til Kanonbaadsdelingen der, og som laa i Stegvig for»ladt af Skipper og Mandskab, af Frygt for de fjendtlige
»Projektiler, blev boret i Sænk, for ikke at falde i Fjendens
»Hænder.
»Paa Sydsiden af Als samlede sig strax ved Alarmeringen i
»Nærheden af Sønderborg Dampkanonbaadene »Buhlc og »Thura«,
»Kanonchalupperne Nr. 17 og 18, samt Kanonjollen »Kolding«,
»for at beskyde fjendtlige Tropper, naar saadanne maatte komme
»tilsyne paa Kysten. Disse Skibes Virksomhed blev imidlertid
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»indskrænket til at optage en Mængde af vore Soldater, der Tid
»efter anden kom .ned til Stranden, afskaame fra deres Af»delinger; kun i Slutningen af Fægtningen faldt nogle Riffelskud
»fra Skovene paa de Fartøjer, der hentede Soldaterne, hvorved
»en af disse blev skudt.
»Jeg maa tillade mig at fremhæve, at saavel Officerer som
»Mandskab under denne Dags anstrængende Tjeneste have gjort
' »deres Pligt og fortjene min bedste Anbefaling. Endvidere maa
»jeg anbefale Lodsen i »Rolf Krake«, Jørgen Olsen af Sønder»borg, der med Koldsindighed, Mod og Betænksomhed har lodset
, Batteriet, saavel idag, som under Indsejlingen ad Alsfjord, til
, Ministeriets gunstige Paaskjønnelse.
»Linieskibet »Frederik den Sjette~ indtog igaar 1600 Mand
»Soldater, blev slæbt udenfor Bredegrunden af et Transport»dampskib imod en stiv Kuling af SV. og afsejlede Kl. 8½ Eftm.
»til Lyø Havn, efter at have afgivet en af dets Læger til Marine»batteriet, dets Barkas og 2 Chalupper til Indskibning af Batteriets
»Besætning og ca. 400 Mand Soldater.
, Depotskibet »Bellona « blev igaar fuldt stuvet med Soldater
, med Tilsagn af Armeens Transportvæsen, at et Dampskib skulde
, slæbe det til Faaborg, men da dette ikke skete igaar og blev
, afslaaet idag, maatte jeg lade Dampskibet »Gejser« slæbe det
»til Faaborg, og dette Skib har nu indtaget Station i Lillehelt.
,Dampskibet ,Ægir« ankom til Kegenæs idag Kl. 1 I Form.;
, jeg afsendte det med Depeche til Ministeriet angaaende ,Rolf
»Krake«s Sendelse til Svendborg, som det var mig af Vigtighed
, at indberette Ministeriet snarest mulig, og jeg intet andet Middel
»havde til Depechens Befordring. Efter Ministeriets Ordre retur»nerer »Ægir« inat til Kjøbenhavn, da jeg for Øjeblikket ingen
»paatrængende Tjeneste har for det og jeg endnu haaber, at
, Ministeriet ifølge mit underdanigste Andragende derom vil atta»chere Eskadren et passende Dampskib.
»Paa Kegenæs er nu kun ubetydeligt Materiel tilbage at
»overføre, og omtrent 2 Kompagnier Infanteri foruden Marine»batteriets Besætning, hvilke alle mulig inat forlade Landet, saa»fremt det stormende Vejr, som har blæst idag, tillader Ind»skibning, hvis ikke om meget kort Tid. Til at ombordtage det
»tilbageblevne Mandskab, er forblevet ved Kegenæs Dampkanon»baaden »Thura c og Transportdampskibet , Randers«; den første
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>skal tillige, om det bliver nødvendigt, dække Indskibningen, og
,til Bevogtningen af Høruphav er forbleven Orlogskapitain Pedersen
, med »Hertha «, 2 Kanonchalupper og en Kanonjolle.
»Generalmajor Steinmann med Stab er ankommen til Faaborg.
»Jeg ankom hertil idag Eftermiddag, fandt Linjeskibet til>ankers ved Lyø, og »Bellona« i Faaborg, begge med de med> bragte Tropper ombord endnu. »Bellona« fik jeg strax rømmet
»ved Hjælp af et Transportdampskib, og Foranstaltninger ere
»trufne, og Tømningen af Linjeskibets Tropper paabegyndt ved
,Hjælp af et Transportdampskib og Transportfartøjer, men den
»vil formentlig først blive tilendebragt i Løbet af Natten.
»Mandskabet fra de tvende sprængte Kanonfartøjer vil blive
,bragt ombord i Linjeskibet imorgen tidlig, det udgjør 4 Under»officerer og 56 Mand, Resten er anvendt til Komplettering af
»de andre Kanonbaade.«
Kommandoskibet •Falken•, Faaborg, den 3ote Juni 1864.

U nderdanigst
F . C. Muxoll.
Til
Marineministeriet.
Som omtalt paa et tidligere Sted, indtraadte den 2ode Juli
den 2den Vaabenhvile, som førte til den endelige Fredsslutning.
For Flaadens Vedkommende foregik under Vaabenhvilen
og indtil Skibenes Desarmering kun mindre Forandringer. Fra
Eskadren i Østersøens vestlige Del afgik i Begyndelsen af August
»Frederik den Sjette«, ,Thor«, ,Dagmar«, ,Rolf Krake«, ,Neptun« og ,Larsens Plads« til Kjøbenhavn. »Thor« anvendtes til
Krigsfangernes Transport, ,Skirnerc gik i Postfart, ,Heklac,
»Gejser« og et Par Dampkanonbaade gik i Transportfart. Omtrent midt i Maaneden afgik > Vicegouvernør Berg,, ,Hauchc og
,Hertha« med underhavende Delinger af Kanonflotillen til Kjøbenhavn. Den 22de August beordredes Orlogskapitain Muxoll at
stryge sin Kommando som Eskadrechef og afgaa til Kjøbenhavn,
hvorhen Orlogskapitain Pedersen alt den 10de var beordret at
afgaa. Ved samme Tid sendtes »Falken« til Kjøbenhavn. Den
27de August overtog Kapitainlieutenant Kraft Kommandoen over
den tilbageværende Del af Eskadren som Højstkommanderende
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paa Stationen i Lillebelt. En Del Afgivelser fandt Sted til
Troppetransport og lignende. Medio November afgik Kapitainlieutenant Kraft fra Stationen med »Esbern Snare« til Kjøbenhavn.
E skadren i Østersøens østlige Del forlod den 6te August
Ri.igen og atgik til Stationen ved Humlebæk. Den 2den September stødte »Dannebrog« og »Dagmar« til Eskadren, fra
hvilken »Absalon«, »Fylla« og »Holger Danske « den 14de afgik
til Kjøbenhavn. Ved samme Tid tog Eskadren Station mellem
Bornholm, Møen og Ri.igen; medio Oktober var den paa Kjøgebugt. Efterat »Skjold«, »Jylland«, »Dannebrog« og »Dagmar«
vare detacherede, afgik Eskadren til Kjøbenhavn, hvor Flaget
blev strøget, og Eskadrens Skibe beordredes at oplægge.
Nordsø-Eskadren afgik ved Vaabenhvilens Indtræden til
Kjøbenhavn. I August foregik nogle mindre Detacheringer af
Skibe, saaledes deltog »Niels Juel« i Transporten af frigivne
Krigsfanger.
Den 3ote August beordrec:1-es Eskadren opløst, og Standeren
strøges den 2den September. Flere af Skibene overdroges forskjellige Hverv; saaledes afgik, som ovenfor anført, »Dannebrog«
og , Dagmar« til Eskadren i Østersøens vestlige Del. ,Niels
Juel c afgik til Skotland, for at overføre Officerer og Mandskab
til den tidligere i Glasgow il dkjøbte Fregat ,Danmark«, med
hvilken den over Horten, der anløbes i Slutningen af September, afgik til Kjøbenhavn, hvor begge Fregatter ved Ankomsten beordredes desarmerede og oplagte.
Under I 7de Oktober, efter at Marinens Materiel igjen var
:>mmet paa Fredsfod, udstedtes endelig følgende kongelige ProJamation:

!

l

Til Flaaden !
»Fredeligere Forhold ere indtraadte, og de Fleste af Eder
»vende nu tilbage til Hjemmet.
,Med Glæde har jeg fulgt Eders hæderfulde Færd paa
, Søen. Hvad enten det var i den strænge Vintertid, hvor det
»gjaldt om at modstaa Elementernes Magt, eller i Kamp mod
»Fædrelandets Fjender, have I vist Udholdenhed og Mod.
,Bevarer under Gjenoptagelsen af fredelige Sysler Eders
, Kjærlighed til Kongen og Fædrelandet, og til det Flag, hvor-
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, under I have kæmpet; og skulde Fædrelandets Forsvar atter
»kalde Eder til Vaaben, da iler, hvor I end maatte færdes, at
»stille Eder under gamle Dannebrog.
»Jeg sender Eder, Fædrelandets brave Sønner! saavel Offi»cerer som Underofficerer og Menige, min kongelige Hi.sen og
»takker Eder for det udførte Hverv. «
Fredensborg, clen 17de Oktober 1864.

Christian R.
0. Liitken.
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