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Fra Admiralitets og Commiso.rilt/.is Collegiet 25/3 til Kaptajn Tegner:"De ville behage at afrejse endnu i Aften til Korsør for der at overtyde Dem om de Midler til Troppetransport,
som Stedet maatte være i Besiddelse af, saavel af Dampskibe,
som Færger og Jagter, samt endvidere af Baade, skikkede til at
føre Tropper ud til Dampskibe paa Rheden. Det bør endvidere
undersøges, hvorIII§,nge Heste, der paa eengang kunne føres over
Bæltet til Nyborg med de paa begge Sider værende Færger.
De til Transport af Tropper tjenlige Fartøjer rekvirerer
De til dette Brug fra Sorø Amt, og saafremt der i Korsør ej
skulde finde s de fornødne Jagter eller lignende Fartøjer, udenfor Færgesmakkerne, at de i et Etmaal kunde indehave 800 Mand,
saa søges de manglende Fartøjer i Nyborg, Skjelskør eller
Svendborg. Man udbeder sig hurtigt Indmelding fra Dem om de
Midler, De m~atte forefinde paa Stedet og overl2der til Deres
Virksomhed indtil Onsdag Aften d. 28. ds. at have muligt alt
ordnet til med Baade at kunne raskt 3ette ca. 400 Mand ombord
i et Dampskib paa Rheden og til samme Tid at kunne tage Jagter
indehavende et lignende Antal Folk i Slæbetoug af Dampskib.
De ville endvidere behage at overtyde Dem om, hvilke Beholdninger af Kul man h.ar i Korsør og Nyborg og derom at indberette".
Saaledes lød den Ordre, der resulterede i Tilrettelæggelsen af Transporttje~esten indenfor faste Rammer takket være
Kaptajn Tegners store Indsats og Organisationstalent, og som
helt danner Grundlaget for Søtransportvæsenets Organisation, da
man endelig i 1870 tog Initiativet til at oprette det som en
fast Institu•tion.
Under Treaarskrigens 2 sif~te Aar virkede Transportvæsenet
under Kaptajn Tegner's dygtige Ledelse, som en~ast organiseret
Jtrll ?u/e" .Tc- 1-/.,.lø(,-1
Enhed, men efter Krigen var der ikke mere Interesse tf'or d enne
saa overordentlige vigtige Side af vort Forsvarsberedskab, saa
da Krigen igen i 64 stod for Døren, ja, saa handlede baade Krigsog Marineministeriet hver for sig uden at bygge paa de gode Erfaringer, man havde indhøstet under Treaarskrigen, hvorfor hele
Krigsledelsen led under denne Mangel paa Organisation.
Under vort Lands tidligere Krige havde Overførelsen til
de forskellige Landsdele af Hærens Troppa.!r og Materiel selvfølgelig været kendt og utvivlsomt ogsaa udgjort et væsentlig Led
af selve Krigsledelsen og været henvist til Landets sømilitære
Magt, der saavel i egne Skibe, de Kongeli~e, som i lejede Skibe
besørgede Transporterne.
Med Hensyn til Tilvejebringelse af det fornødne Transportmateriel under Krigstilstand, ja, da skete det som Regel ved
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Beslaglæggelse af de i vore Havne værende danske Skibe, samt
ogsaa ved Beslaglæggelse af de Skibe, der passerede Kronborg.
Det synes ogs~a som om man ikke altid tog tilstrækkelig Hensyn
til Skibenes Nationalitet, man beslaglagde endog fremmede Skibe,
hvilket selvfølgelig medf~rte Klager og Reclamationer fra de respective Regeringer.
Udskrivningen af Fartøjsmateriel til Konrcns Brug, naar
Krig stod for Døren, synes dog at være taget op i 1801 idet en
Amtstueplakat fra denne Aargang (Plakat, hvorved de Bestemmelser, so1J ere fastsatte i Hensigt til Grundes afstaaebefor Vejvæsenet, Lendsel[ og Lotsmærker, erklæres at skulle være gieldende i ethvert lignende Tilfælde. Cancel. p. 276) giver følgende Regler herfor (Cancel p. 276 31. Juli 1801):
"ligesom Kongen, ved Anordningerne om Vejvæsenet i Danmark
13'Dec. 1793, om Lendsers Indretnings i Norge (17'0ct.) 1794,
og horn Lotsmærkers Anlæg for begge Riger, 22'Nov. 1799, har bestemt de vedkommende Grundeieres Rettighe der og Pligter i Tilf~lde af, at Jordlodders eller Eiendoms Afstaaelse maatte udfordres til disse Indretningers Iværksættelse, hvilke Bestemmelser ere byggede paa den Grundsætning: at Eiendoms-Retten ikke bør lide Indskrænkelse, med mindre det almindelige Beste fordrer det, og at Eieren da tilkommer billig og fuldkommen Erstatning; saa har han, med Hensyn til at afværge Tvistigheder og
modtvillige Nægtelser i lignende Tilfælde.saasom: ved Skandsers
AnLEg eller Ud~lse, Telegraphers ®prettelse og deslige,
fundet fornøde~
kundgøre til almindelig Efterretning, at de
i fornævnte Lovgivninger, foreskrevne Regler, skal være gi 9 1dende og til Følge i enhver Begivenhed, hvor der til Landets
Forgvar, eller offentlige Foranstaltningers Fremme, behøves Afstaaelse af Nogens Grund eller Eiendom."
Denne Plakat var altsaa det Grundlag, hvorpa.a Kaptajn Tegner nu begyndte at samle sin Transportflaade sammen paa, hvilket
Arbejde han omgaaende paabegyndte ved Ankomsten til Korsør efter
Collegiets Ordre af 25'Marts.
Wt var en meget anstrengende Tjeneste og opslidende, der
krævede en ~nds hele IndsatsJ og Kaptajn Tegner var paa Færde
tidlig ; ~ d e , sparede sig aldrig, fik sjælden Nattero og
1 ~~ ~~
overvan
a e Vanskeligheeer og Besværligheder, hvoraf der var
mange, ikke blot militære, men ogsaa civile i Forbindelse med at
overtage Skibe til Transporttjenesten.
Aalerede Dagen efter Modtagelsen af Ordren til at afgaa til
Korsør, kunde han meddele, at han nu havde Færgedampskibet "Kronprindsen" og 2 Færge jagter fra den Kgl. Posttjeneste klar, samt
3 beslaglagte Jagter og 2 større Jagter fra Nyborg plus en Skonnert, der ial ~r!~age ca: llCO Mand, QJ80 Heste og Tråi.in i
Forbindelse me'u-e'tYDampskibf f. Eks. "Herta", son: han udbad .3ig
til Assistarce. I Tilfælde af godt Vejr kunde Overfarten gentaees flere Gange i Etmaalet.
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Den følgende Dag den 27's. rekvirerede han 2 Færgesm~kker
A
og 2 Jagter fra Kallundborg, saa han nu, efter Rap~ or! af s~ ~ -~
\..J ø..,,r.rl!.'" CL•H,( ,l,,L,..ru•, ; .D&f!f!t-26,.,,..(,f,<.W-'1t,
'.'\""'. . ,. paa eengang kunde overføre 150 Heste med Mandsk a'S og :9aga~ ganf ~d)
ske vist fik han ikke de 2 Færgesmakker fra Kallundborg, da det
Kgl. Postcontoer (Postmester Lund) meddelte, at disse blev benyttet til Overførelsen af indkaldte Soldater fra Aarhus til Sjælland, derimod fik Kaptajn Tegner 1 Færgesmakke til Raadighed fra
Aarhus.
Overfor Ejeren af de tagne: Fartøjer, var Tegner ikke klar
over, om hvorhvidt der slCTllde betales Fragt eller ej, og da der
heller ikke var ordnet noget so21 helst om en Konto til Brug for
ham, saa maatte han s.D. ogsaa ~øge M.M. om Tilladelse til at
hæve Penge paa Amtstuen.
Den 3l's. blev følgende Svar sendt ham fra Marineministeriet(der nu var etableret den 29's.):
Credit~V paa Amtstuen vil blive tilstillet Dem formodentlig
allerede i Morgen. Naar Ejere af de i Requisition satte Fartøjer
ei af Patriotisme ville stille dem frit, saa maa de taxeres af
Magistratem og uvillige Mænd, for at Fragten derefter kan erlægges.
Med megen Fornøjelse har man set, hvor ~eldigt og raskt at
Tropnerne bliver ført over Van~Marineministerens Fraværelse: sign. Zarthmann.
Jumd.Zarthmann var i det nye Ministerium forsynet med Fuldmagt til i Konseillespræsidentens Fravær....._, der ogsaa var Marine~ister, nemlig Grev ~.W Moltke, at udstede Ordrer i dennes
Navn. 6'April, da Oprøret truede medl,Krig'~ eg kræyede5en
cj!;.-rfor
~
~.#-vselvstændig Ledelse af Marinen, li-±e,\T Kn!J.d.,I'. ZahrtmannYudnævnt
til Marineminister paa eget Ansvar4,
De første Transporter blev overført den 28'Marts, nemlig
4. Dragon Regiments første Eskadrorrs/den fung. Marineminister
havde da ogsaa allerede den 27's. sendt Kaptajn Tegner en Slags
Opmuntring i følgende Ord:"Hr. Kaptejnens Rapport af 26'ds. Kl.4
E.M. har jeg modtaget og med Fornøjelse set den Virksomhed, hvormed De have begyndt at organisere Transportmidlerne", og saa fulg
te en Angivelse af de Transporter der skulde paabegyndes den 30'
og 31'
.
af ,,Hekla" ~11.~r · "Ge j se;» "l!ls....o....m.........i-.i;;.+--.J...
men selvom Troppe±ne indfandt sig allerede d. 28', som lige nævnt
...- Tegner Ih~ klar.
Samme Dag var Kantajn Tegner taget over til Fyen og i Assen~
hvor han ogsaa sørgede for Fartøjer, skrev han den 29's. følgende Skrivelse til M.M.:"Jeg takker Dem ret me get for Deres ærede
Skrivelse af 27'ds. Da jeg i Februar i de offentlige Bla de saae
Lister over de udkommanderede Søofficerer, næsten alle mine fordums Elever, og ikke fandt mit Navn derpaa, kom Taarerne mig i
Øjnene - jeg fik den Ide~, at Ministeren ikke fandt mig duelig
nok til at commandere en Fregat, hvilket dog er en meget let Opgave at opløse. Skal der gøres Landgang, troer jeg, at min Til-
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stedeværelse og Ledning er nødvendig---------- Fregatten vil
jeg gerne have, men kan jeg gavne mit Fædreland mere i min nuværende Post, bør jeg renoncere paa denne Ære. Giør med mig, hvad
De vil, - blot ikke ud af Marinen------. Jeg agter, ærer og velsyner Dem. Med Højagtelse Deres ærbødige(~) P.W. Tegner.
Den 3C's. indberrett~de Han til M.M., at 1. Dragonregiment
overførtes i F.M. til Nyborg, 2. Infanteribat. med Hest~ og Bagage indskibedes om Aftenen mellem 8 og 12 i Transportskibet
"Gammelholm, en Jagt og Dampskibet ijKronprindsen", som strakæ
bugserede Skibene til Nyborg.
Transporten var nu i god Gænge, men da Kantajn Tegner ikke
~ltid kunde være i Korsør, der jo var det vigtigste Overfartssted for Tropperne, saavel til Fyen som til Kolding, Snoghøj eller senere Als, saa blev Kaptajnløjtnant H. Oxholm tilkommanderet til hans Assistance i Korsør.
Om Vanskelighederne skriver Tegner bl.a. til Marineministeren:"Det er vanskeli .2': t at indskibe 900 halvdrukne Soldater (Kulsviere) om Natten; men det lader sig gøre; Borgerne assisterede
mig", og et Par Dage senere "Det gaar imidlertid godt her, men
jeg er meget medtaget - næsten aldrig Søvn eller Ro, . Jeg tillader mig at spørge Hr. Kommandøren, om jeg skal forblive paa
denne Post?".
En anden Hjælp ydedes der Regeringen fra privat Side, idet
det strømmede ind med Tilbud om at overlade Marinen Skibe til
Transporttjenesten. Større og mindre Skibsredere tilbød Ministeriet deres Fartøjer gratis eller mod en mindre Godtgørelse for
Afbenyttelsen, og i København blev der dannet en"Komite for Dampskibes ,.Anskaffelse
for frivillige Bidrag", med saa kendte KøbenJ,1,,-ds,,,,
Y havner~
P~A.Halkier, C.A.Broberg, Puggaard & Co. m.fl. og som
allerede i Ma:i Maaned, som første Resultat af Komitetens Bestræbelser, kunde stille Dampskibet "Waldemarn til M.M. i Disposition.
Det blev indkøbt i Gøteborg for 60.000 sv.Rdl. og overladt Staten
til fri Raadighea, saa længe Krigen varede og uden noget somhelst
Ansvar med Hensyn til Erstatning for Skibets Fornyelse i Værdi,
eller dets mulige Totalforlis.
Et Tilbud om Skibshjælp fra en Mand i s~ege, skal nævnes,
fordi det trods sin Ubehjælpsomhed vistnok er ydet med stor Opofrelse fra Giverens Side:
"Jeg tilbyder underdanigst til Majestætens Tjeneste et mig
tilhørende Dæksfartøj. l¾ Last drægtig, efter mit Skjøn vel tjenligt til Krigsfartøj ( Jagten''Karen Knuth"? ). Det er stærkt og godt
bygget for 3 Aar siden. Jeg forlanger ingen Godtgørelse for Brugen af Fartøjet, men beder kun, at dersom det udsendes som Krydser under en Officers Kommando, da maa blive ansat som Bedstemand til at gøre Tjeneste ombord. Fartøjet kan rumme umder sit
Dæk en Besætning af 8 - 10 Mand. Den 19'April 1848. sign Lars
Mansen. Indrulleret fra Stege By."
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Det var et lille Sidespring.
Felttoget blev aabnet ttniJ. Kampen ved Bov den 9 'April og M.M.
havde nu tænkt sig, da Tropnerne var ført over, at der fra~2'April
kun skulde overføres mindre Detachementer, hvorfor Kaptajn Tegner
nu fik Ordre til at frigive de Fartøjer, han havde haft i Rekvisition, og videre i en tilsvarende Skrivelse af 5's.:"Man har med særdeles Tilfredshed bemærket den Raskhed og det Held, hvormed Armeen
er bleven ført over fra Corsør til de forskellige Punkter, og som i
høj Grad kan tilskrives de af Dem trufne hensigtsmæssige Dispositioner".
Noget lignende udtales i en større Rapport fra 2'April, hvor
andre Opgaver paapeges:"Man har med Fornøjelse modtaget Deres Rapport af l'åennes og bemærket den Raskhed, hvormed de øjeblikkelig
har anvendt Dampskibet "Chr. VIII (Kaptajn Steen Bille,,havde taa:et
den ud fra Apelia,de den3l'Marts for Næsen af Oprørern:).
. Saafremt Taage ej har hemmet Transporterne, saR antages nu
3 Bat. at være undervejs til Als, og d ermed ses de første Hovedoverskibninger at være fuldendte, saa at hvad som følger mere bliver
Strøgods. Deriblandt en Livgarde Eskadron, som skulde til Nyborg,
men som med Krigsministerens Tilladelse tør fares direkte fra Korsør til Snoghøj, naar Omstændighederne ere saaledes, at Overfarten
kan anses for sikker.
Dampskibet "Geiser, som skal indtræffe Tirsdag her, kommer
for det første neppe over .til Corsør. Er det Dem paa nogen Maade
muligt for Transportens Skyld at ~fse et af de mindre Dampskibe
"Herta" eller "Christian VIII", saa bør det øjeblikkelig sendes
Captain Krenchel imøde, som er paa Vejen med 4 Canonfartøjer til
Als. Han antaa:es nu Søndag Morgen at være Bøgestrømmen passeret,
og saafremt N.V. og stille vedvarer, neppe iaften at naae stort
længere end Vordingborg. Paa Routen derfra via Omø Tofte og Smørstakken til Svendborg Sund, vilde han derfor blive at oppasse· af
Dampskibet, som maate slæbe ham til Als, hvor hans Nærværelse er
højest magtpaaliggende.
Det paalægges Dem ikke at opbringe eller stoppe Skibe i Almindelighed om de enddog gaar til eller hører hjemme i Hertugdømmerne, hvorimod Kulladningerne maae stoppes, naar hertil haves specielt Trang.
Et Skib er nu undervejs til Corsør ladet med Kul herfra, da
vi der vilde beholde et mindre Kul Depot, ogsaa efter at Troppeskibninger~e er tilendebragt.
Indstrømmer der derimod nu fra flere Sider Kul, altsaa til
Overflod, saa bliver de at sende videre til Assens eller Faaborg,
for efter den Commanderenes Ordre at blive oplaP-t til Brug for Blokade Eskadren.
Eftersom Troppeskibninierne afta~er og ophører, ville De behage at frigive de dertil i Re~uisition satte Fartøjer.
I~17.~~~tede Brev til Captain Bille bedes besørget ved første
Lejligh~4 - Z.
Men Krigsministeriet (Generalstaben) havde stadig Brug for
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Transportflaaden1 og af Hensyn til Armeens Operationer maatte den
ordnes mere hensigtsmæssig, efterhaanden som Tanken om offensive
Operationer fra vor Hærs Side var traadt mere og mere i Forgrunden.
Det blev indlyæ!nde 1 at saadanne Foretagender kun vilde kunne foretages med Udsigt til Held ligeover for den i numerisk H nseende
meget overlegne fjendtlige Styrke ved en særdeles virksom Cooperation af vor Marine, der navnlig maatte være i Stand til hurtigt..
at kunne overføre et Troppecor~s fra Sted til andet. I Slutningen
af Maj Maaned havde derfor Krigsministeriet opfordret Kaptajn Tegner til at gøre et Udkast, til Bestemmelse for Ind-og Udskibning,
Overførelse og Landsætning af Tropper i de danske Farvande, idet
det fremhævede den store Virkning, det vilde være for vor Krigsførelse, om det lod sig gjøre i stor Hast at kunne indskibe og udskibe et Troppekorps paa 4.000 - 5.000 Mand Infanteri med noget
Artilleri, Under 9'Ju.ni indgav Capitainen et saadant Udkast, der
saavel ~ngav de for Transporten fornedne Midler som ogsaa indeholdt detailleret BeEtemmelser for disses Indretning og Troppe:m-nes Forhold under Ind-og Udskibningen; med 3 kraftige Dampskibe,
15 Jagter og 20 fladbundede Kystfartøjer mente han at kunne overføre et Troppecorps af den angivne Styrke saa punktlig og nøjagtigt, at Timen ville kunne bestemmes, naar Corpset skulde være paa
det betegnede Sted; Jagtez, Slupper, Galeaser eller Skonnerter paa
imellem 35 og 56 Commerw.ægters Drægtighed antog han at bUlfde fore•trækkes for et hvilket somhelst Skib til Troppetransport, fordi
intet Lastrum spildes, fordi de med Lethed bugseres, fordi de næste
overalt kunne passere igennem vore snævre, lidet dybe Løb og op i
vore Fjorde med blot 8 - 10 Fod Vand, fordi de kunne klare sig,
naar Uvejr maatte opstaa, og Bu.gserskibet tvinges til at overlade
dem til sig selv, og endelig fordi de findes næsten til enhver
.,
Tid og i enhver Havn. Dette Udkast sees dog ikke at have ledet til
nogen bestemt planmæssig Ordning af Transportvæsenet, om end de af
Capitain Tegner givne Vink vistnok i mange Retninger er blevet taget til Følge ved de i den her mhandlede Periode stedfindende Trop
pe-~ransporter. Iøvrigt var de Transportmidler, der efterhaanden
bleve stillede til Armeecorpsets Raadighed ikke ubetydelige, i
Slutningen af Juli var der saaledes i Fredericia samlet 13 Transportfartøjer, som i Forening med de til Buxering disponible Dampskibe:"Hekla,Gejser,Skirner,Valdemar og Caroline Amalie", var tilstrækkelige til paa en Gang at kunne overføre 6.200 Mand Infanteri,
234 Heste og 29 Vø itW~r!
Der var dog den Mangel ved disse Transrortmidler, at en Indskibning af Vø i fW-rt" og Heste medtog en ikke kort Tid, idet enhver
Vogn maatte tages fra hinanden, og Hestene indtages enkeltvis, og
at det som Følge heraf ogsaa vilde være betænkeligt at forsøge en
Landgang med dem paa den fjendtlige Kyst. For ~t afhjælpe dette
foreslog Commandeurcapitain Paludan at lade nogle gamle Kanonbaade
...
særligt indrette til Transport af Vø itl(~og Heste, og den 10/8
ankom ogsaa 2 saadanne Fartøjer til Als, hvorfra de imidlerid kort
efter dirigeredes til Lille Belt; 2 ligne11'e Fartøjer vare endnu
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under Arbejde paa Orlogsværftet i Kjøbenhavn og ved næste Krigsaars Begyndelse var der 12 til Raadighed.
Foruden dette Forslag havde Tagner udarbejdet i Skr~E;J.:3e af
12/5 til M.M. Transporten af de svenske Tropper fra Mal~l Sønderbo/;, de~ fandt Sted i 3 store og 6 mindre Sejlskibe(han havde
. f
, /- foreslaaet de afiakkede Linieskibe) bugserede af Dampskibene "Gej~
ser,Iris,Herta og Waldemar" men fra Gøteborg til Fyen.
'uf
Kaptajn Tegner forblev med Kommando i Korsør hele Aaret ud og
-~ ~ 3
fik nok at tage Vare paa med Forsyningstjenesten, Transpoten af hver
::.UAå~
Art, Saarede, friske Tropper m.m.
, . '/ø""-A/.-il
Om et paatænkt offensivt Foretagende med Transportskibene skri~ I //4~
,/4.~fl-i- ver han i Skrivelse af 12' Maj til M.M. i samme, hvor Forsla~et
~(.L,.,.t.J/~) stilles til Overførelse af det svenske Korps til Malmøbro med Linie
·! ~ A . ~ ~ - skibe:
~(.L.ioo.A!.-1
"Med Hensyn til det danske Troppecorps, som ligger i Fyen, og
som jeg f.Eks. antager vil giøre Landgang ved Dyppøl ligeoverfor
Sønderborg, da overføres først Artilleriet fra de sydvestlige og
sydlige Fyenske Købstæder direkte til Sønderborg. Infanteriet og
Cavallerit overføres til Fyenshav og Mommark i Ja~te~ og fra disse
og iland med 50 fladbundede Kystbaade, som kunne faaes paa Lyø,
Ave-/;k~ og flere af disse mindre Øer (Andre Hiælpemidler behøves
ikke). Ethvert af disse Kystfartøjer kan rumme cirka 30 Mand oe
flyde :rie1 t ind, høist et Landgar!gsbrædt. Hestene overføres i 9'ag•
•
ter til samme Steder, og Jagtene nærmer sig saameget som muligt til
den yderste Revle, hvor de ankre op. Hestene heises op paa Dækket,
styrtes paa Hovedet i Vandet og derpaa maa de svømme iland,(et
saadant Bad vil aldeles ikke skade Dyret). Denne Landgang paa Als
kan foretages i Løbet af kort Tid, rigtigst een Dag før Hjælpebipperne landsættes i Sønderborg. Til denne Transport af det danske
Armecorps behøves 80 Jagter og nogle Dampskibe. Ved Sønderborgere
tre Trækpramme, der bør anskaffes flere for raskt at kunne overføre begge ArmecorpseY-fra Als til Slesvig. En Flydebro af Jagter

~:-drl
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vilde lette Arr~ :me~&°ttJ
Jeg, Dyrhaug; og nogle af mine erfarne Arbejdsmænd her kunne
anbringes, hvor dette maatte behage Hr. Ministeren. Til at tumle med en saa stor Mængde Mennesker og Dyr udfordres Erfaren..~ed
og Bestemthed. At jeg maaske er gaaen udenfor den mig stillede
Grænse er muligt. Brug Hr. Minister det Gode, forkast det mindre
gode, men modtag alt med Velvillie. Kun Dyrhauge (Opsynsmand i KoPsør Havn) har peg raadført mig med; han er en brav og Dygtig Mand.1?
16'Maj-48.:
'I de senere Dage har der Intet været at melde Hr. Ministeren.
Dampskibet "Herta" fører Stude og bugserer Fartøjer ladede
med Stude fra Aalborg til Nyborg.
Jeg tillader mig at tilstille Dem en Liste over de Fartøjer,
som have været ~rugte i Transporten imellem Jylland og Fyen og
vil De af denne Liste se, hvilke store Fragter, han har betalt. Jeg
har betalt og betaler fremdeles kun Kost og Hyre til Skipper og
Mandskab for den Tid Fartøjet haves i Brug, men ingen Fragt, hvorved mange Penge ere sparede.
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Vedkommende Skippere, der alle ere danske, slegviske og
holstenske, have været og ere tilfredse med denne Accord, eftersom de dog tiene Noget paa en Tid, hvor ingen Ladninger kunne
faaes. Skippere, som kunde faa Ladning, har jeg aldrig stoppet.
Dette har jeg /roet at kunde meddele lir.Ministeren, for, om det
maatte behage Dem, at giøre Krigsministeren og andre Auteriteter
opmærksomme derpaa.
Dampskibet "Maagen" udfører nu Posttjenesten igen, og vil
for Eftertiden ikke blive taget ud af denne, eftersom Dampskibet
"Kronprindsen"s Kedler er meget svage.
Jeg udbeder mig Tilladelse til at maatte komme til Kjøbenhavn med min lille Dampbaad ''Dragen", dels for at tale med Hr.
Ministeren om Troppetransporten og dels for at consultere min Læge. Captainløjtnant Oxholm kan varetage Tjenesten i min Fraværelse.
I dette Øjeblik kommer Kaptajnløjtnant Muxell fra Fyen for
af mig at erfare, hvorledes der skal forholdes med Troppetransporten. Jeg svarede ham:"At jeg ikke endnu kunne meddele ham
Noget". 16'Maj 1848 E.M. Kl.8.
l'\---3'Juni indsendte Tegner til M.M. en Extract af Regnskabet
fra Marts til Begyndelsen af Juni: ''Af denne vil Hr. Ministeren
behageligt erfare, at jeg for Transportskibenes Brug, kun har betalt 1139 Rdl., og at Armeens Overførelse kun har kostet meget
lidt.
Jeg har Haab om, at Udgifterne for Dampskibet "Dragen"
c.840 Rdl. ville blive erstattet Ministeriet af Interessentskabet.
Ved Transportskibet Nr. 29 "Skandinavien" findes bemræket
er ei betalt! Efter Eieren, lir .Købmand Kruuses bestemte Paastand
paa Betaling for Kost 260 Rdl. og Hyre 260 Rdl., hvilken Sum, jeg
have ventet, at han havde renonceret paa, eftersom han havde
stillet Skonnerten til Marineministeriets Disposition, har jeg
d.3l'Maj skrevet paa Regning til Udbetaling "med Utilfredshed
maa jeg anvise denne Regning til Udbetaling". Han har ikke endnu hævet Pengene.
Med første Lejlighed sender jeg til Eskadrechefen, Hr. Commandørcapitain Paludan 500 Par Strømper og 500 Skiorter, samt til
Lazarettet i Augustenborg 250 Par Lagner, frivillige Gaver fra
Korsør, Skielskør og Omegn.
Jeg till'ader mig at bede Hr. Ministeren at bestemme mine
Emolumenter. Som Chef for Troppetransport-Flotillens, haaber jeg
at disse blive som Fregatchefål.es."
7' Juni:
'Ueg tillader mig at spørge, om jeg skal have frit Quarter her i
Byen, eller jeg selv skal betale dette af de mig tilstaaede Diætpenge, for hvilke jeg takker." (blev tilstaaet i Brev fra M.M.
af 5/6) Tillæg af 1 Rdl. 3 X- dgl. til de for Deres Charge reglementerede Diætpenge af 3 Rdl. 3)# daglig •
lO'Juni meddeles, at der tilstaas ham - foruden de tillagte
Diætpenge - frit ~uarter under Opholdet af Staden Korsør.
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Udgifterne ved Transporterne var hidtil afholdt af Marinen,
men først fra 8'December blev de erholdt af Armeens Intendantur,
da "Bestyrelsen af Troppetransporten ikke længer hører under Marineministerium, kunne de derved foraarsagede Udgifter ikke udredes
herfra, hvorimod alle samme vedkommende Regninger maa henvises til
Armeens Intendantur" - Zahrtmann •
En Kommision blev nedsat i Løbet af Efteraaret 48 for Tilvejebringelse af Transport-og Landgangsmateriel, som maa ansees meest
passende til vore Farvande og Forhold.
Der blev afgivet en Betænkning, hvori der blev slaaet til Lyd
for Fremskaffelse af lettere Fartøjer til Landgang, der skulde
kunne løbe saa højt op som muligt paa vore Kysters fladtafskydende
Strandbredder og med Lethed og Hurtighed tillade Ind-ogUdskibning;
den fremkommer flere Forslag bl.a. af Kaptajn Tegner i Lighed med
de hollandske Tialke, men med et Par Porte agter for hurtig Indog Udskibning, da man er klar over, Tiden ikke tillader Forsøg eller Bygning af disse foreslaar man at brµge de gamle Kanonbaade
1
hertil.
Søtransportvæsenet eller som det kaldtes af Kaptajn Tegner
"den Kgl Transporttjeneste" var orgahiseret af M.M. efter K.M.'s
Opfordring 1 og Marineminister Zahrtmann hvde et aabent Blik for,
at dette Arbejde skulde udføres af Marinen; det krævede en meget
energisk Mand, og det havde Marinen under Treaarskrigen netop i
Tegner og en Marineminister der turde og vilde sætte alt ind paa
at løse Opgaven, modsat Tilfældet { 864.
Efter l.ste Aars Vaabenstilstand havde Krigsministeriet allerede 16'November 1849 anmodet Marineministeriet om at fremskaffe
et passende Antal lette Transportfartøjer, egnede til hurtig Ind,skibning og Udskibning af Tropper med Tilføjende, at de til Transport indrettede Kanonbaade syntes at være velegnede i saa Henseende (Forslaget var Kommandorkaptajn Paludan, men i Virkeligheden
var det Tegner, der haltde foreslaaet det).
/ 1s49
I fuarts Maaned var 10 saadanne Transportbaade indrettede og
blev afsendt til Assens, hvortil der foruden ankpm 2 andre, der
havde været stationeret i Fredericia, hvor den daværende Generalkommando havde ladet anstille en Del Forsøg med dem med Hensyn til
Ind-og Udskibning af Artilleri og Infanteri.
Desuden rekvireredes et passende Antal private Skibe og Fartøjer paa de Steder, hvor det kunde anses for nødvendigt.
I Sverige forsøgte man at leje 2 kraftige Dampskibe, men uden
Resultat, derimod lejedes i England Dampskibene "Mercator" og
,,Glen Alby" samt herhjemme Dampskibene ''Ophelia'' og "Odin».
Den 2'Marts havde Krigsministeriet befalet General Bfflow at
konferere med de paa Als værende Søofficerer angaaende Hensigtsmæssigheden af at medføre 1 å 2 lette Tømmer:fli.ader eller bevægelige Flydebroer, for ved Hjælp af di~e at hjælpe Landgangen af Infanteriet paa Kysterne, ~g derved tillige at forhindre Nødvendigheden af at Tropperne maa""te vade i Land. Søofficererne mente, at
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man ikke kunde tilraade Forfærdigelsen af disse Flaader, som ikke
vilde svare til Øjemedet, og desuden vilde to være utilstrækkelige,
derimod anbefalede de at benytte de Landgangsbrædder, som forefandAtes ved vore Fa'ttøjer.
Under Krigen blev der oprettet et særligt LandgangsbrotrQin
til Varetagelse af Beskyttelsen af vore Tropper, naar der blev foretaget Landgang paa en af Fjenden besat Kyst. Det kommanderedes
af Løjtnant C.F. Petersen, men kom ikke i Anvendelse efter Hensigten.
(Hvad Organisationen angaar, saa maa man huske, at de stedlige
Generalkommandoer dengang havde Ledelsen af Forsvaret i deres Hænder, hvorfor endog Overgeneralen maatte bøje sig for denne uheldige
Ordning, der forøvrigt ophævedes ved Udgangen af 49.)
Tegner var Chef for selve Transporterne (de aktive), men til
de andre Opgaver, som var betroet Marinen, - bl.a. Evacuation af
Jylland, gamt Klargøring af Overfartsstederne ved de jydske Fjorde
ikke mindst Limfjorden ved Aalborg, Sallingsundog Aggersund i Tilfælde af Armeens eventuelle Retræte, var tilk•~• Kommandørkaptajn
Fisker, der bl.a. i Eskadrechefen ~~~qardes Fortegnelser, staar
opført som Chef for TransportvæsenKm;dsat Tegner, der var Chef
for Transportflotillen, og som fik Fartøjer tilsendt af Fisker og a.
der assisterede M.M. hermed.
Kaptajn Tegner havde haft Station i Korsør under Vaabenhvilen
og ledede herfra Hærens Overskibninger af Tropper fra 9' til 17'
Marts; fra lB'Marts ledede han Transpo:irten fra Assens til Als, medens Chefen for"Gejser'' Kaptajnløjtnant Wulf og Chefen for fflerta"
Kaptajnløjtnant Sommer i den Tid ledede de mindre Transporter, der
kom over Store Bælt.
Med de til Raadighed staaende Midler kunde 1 ransportflotillen
nu overføre 12.000 - 14.000 Mand Landtropper, og efter Krigsministeren's Plan for Aabning af Felttoget, skulde dette netop indledes
J.
med en Overførelse af roppestyrken til Kiel og Eckernf5rde; men
det blev opgivet.
(De Fartøjer der ikke kunde benyttes til Transporttjenesten,
blev taget i Forvaring paa Kysten rundt om af Marinen for at Fjenden ikke skulde benytte dem).
Herefter sendte Tegner nogle uskikkede af de lejede Fartøjer
hjem og delte den øvrige Transportflaade i 2 Divisioner, hver beregnet paa at indtage 5.000 Mand og ca. 250 Heste plus Train og
Baggage. lste Division henlagdes i Hørup Hav og 2den Division i
Assens og Faaborg.
Tegner havde Kommandoen over hele Transportflaaden og Regnskabet dermed, og var direkte underlagt Overkommandoen; men for
at han ogsaa kunde faa Assistance af Marinens Dampskibe, hvad der
var nødvendigt, da han kun selv disponerede over faa, saa var han
ogsaa underlagt Eskadrechefen Knud Garde i Følge Instrukser til
denne af 4'April, heri stod angaaende Transportel!Cl'le:"hvortil De
vilde give ham enhver Bistand, ligesom han heri ikun staar under
Dem, hvorimod de Skibschefer, der anvendes i Transporten paa den
Tid, staae under ham.
.J.
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Transportskibene bestod af lejede Skonnerter og Jagter og kunde
tage hver afhængig af Størrelsen fra 80 indtil 430 Mand eller for
de til over 200 Mand, 2 Vogne+ 50 til 80 Mand; det oprindelige
Antal var 70, men efter Hjemsendelse i Begyndelsen af April blev
Antallet ca. 50. Skibene blev benævnet med Nr. og førtes af dets
Ejere; hver Division var inddelt i 3 Delinger, der hver førtes af en
Maanedsløjtnant og havde en Underofficer (Baadsmand) til Regnskabsfører.
Transportchalupperne og Transportkanonchalupperne kunde tage ca.
220 Mand eller 40 Heste+ 20 Mand eller 3 Kanoner og 18 Heste; der
var ialt 18 Chalupper og til hver 3 Chalupper var tilkommanderet l
Underofficer og Regnskabsfører, i hver Chalup var der 4 Matroser,
hvoraf i det midste een Helbefaren; til hver 3 Chalupper (Gruppe)
fandtes 1 Jolle til 10 Aarer.
Af Sejlbaade og mindre Fartøjer forefandtes ca. 15, der rummede
fra 35 til 40 Mand og førtes ligeledes af dens Ejer.
Hele det til Transportflaaden lejede Personel (ogsaa det i Limfjorden) fik Kostpenge, og Fartøjernes Beholdninger kompletteredes
gennem Marinens Depoter.
Ethvert Skib eller Fartøj taget til Transport havde fra Toppen
vajende en rød Stander; først næste Aar fik II Division en hvid
stander og førte nu for begge Divisioners Vedkommende Fartøjets Nr.
i Standeren; Skonnerten "De 6 Søskende" var Kommandojagt for Kaptajn
Tegner.
Flagføringen var som i Marinens Skibe; et særligt Signalsystem
ogEvolutionsregler var udarbejdede til Transportflaaden.
I de lejede Dampskibe medfulgte i Reglen kendte Mænd.
Af S/S Skibene kunde "Slesvig" tage 1.000 Soldater, ,,Hekla" 700;
"Merca tor" og "Glen Alby"; ,,Dragen" og "Odin" kun 60 og 80, de øvrige 150 - 400 Mand •
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~ Søtransportvæsenet i Md Virkefor

at fremskaffe det nødvendige Transportmateriel.
Allerede den 16'November havde Krigsministeriet
anmodet Marineministeriet om at fremskaffe et passende
Antal lette Transportfartøjer, egnede til hurtig Indskib,
ning og Udskibning af Tropper med Tilføjende, at de til
Transport indret tede Kanonbaa de syntes at være velegnede
i saa Henseende. I Marts Maaned var 10 saadanne Transportbaade indrettede og blev afsendt til Assens, hvortil
der foruden ankom 2 andre, der havde været stationeret
i Fredericia, hvor den daværende GeReralkommando ha vde
ladet anstille en Del Forsøg med dem med Hensyn til
Ind- og Udskibning af Artilleri og Infanteri.
Desuden rekvireredes et passende Antal private
Skibe og Fartøjer paa de Steder, hvor det kunde a nses
for nødvendigt.
I Sverige forsøgte man at leje 2 kraftige Dampskibe, men uden Resultat, derimod lejedes i England
Dampskibene "Mercator" og''Glen Alby" samt herhje1I1L1e fra
Dampskibene "Ophelia'> og "Odin".
Den 2'Marts havde Krigsministeriet befalet Gene,
ral BUlow at konferere med de paa Als værende Søofficerer angaaende Hensigtsmæssigheden af at medføre 1 å 2
lette Tømmerflaader eller bevægelige Flydebroer, for ved
Hjælp af disse at hjælpe Landgangen af Infanteriet paa
Kysterne, og derved tillige at forhimdre Nødvendigheden
af at Tropperne maatte vade i Land. Søofficererne mente,
at man ikke kunde tilraade Forfærdigelsen af disse Flaader, som ikke vilde svare til Øjemedet, og desuden vilde to være utilstrækkeligt; derimod anbefalede de at benytte de Låndgangsbrædder, som forefandtes ved vore Fartøjer.
Under Krigen blev der oprettet et særligt Landgangsbrotrain til Varetagelse af Beskyttelsen af vore
Tropper, naar der blev foretaget Landgang paa en af
Fjenden besat Kyst. Det kommanderedes af Løjtnant af Ingeniørerne C.F. Petersen, men kom ikke i Anvendelse efter Hensigten.
Kaptajn P. W. Tegner blev ligesom Aaret i Forve
jen beordret til at lede Transporterne under den paa
Stedet værende Generalkommando, og fra den 9' til den
17~Marts ledede han Overskibningerne af Tropper ved Store Bælt og fra den 18'Marts i Lille Bælt ved Transportei
ne Assens-Als, medens Chefen for "Gejser", Kaptajnløjtnant Wulf og Kaptajnløjtnant Sommer, "Herta", i den
Tid ledede Transporterne i Store Bælt~
Med de til Raadighed staaende Midler kunde paa
een Gang overføres 12000 - 14000 Mand Landtropper.

t~r ol,/. t,· l
j •,,.J ~
0

Desuden indskreves Fartøjer efter Behov paa de Strækninger, hvor Operationerne foregik.
For at forhindre hemmeligt Samkvem fra Alssund med
Fjenden, blev de Fartøjer, der ikke kunde benyttes til Transpor
sat under militær Bevogtning; særlige paalidelige Folk fik dog
'fTilladelse til at benytte deres F a r t ø ~ i s k e r i i Nærheden
De til Transport taene gamle Kanonfartøjer havde Kommandoen paa Als engang i Februar foreslaaet at benytte som Brounderlag for en Bro over Alssund til Brug ved Armeens Overgang,
og Ministeriet havde beordret Ing.-Kaptajn Sehovelin og Søløjtnant Gandil til at udarbejde et Forslag derom; men da Marineministeriet mente, at de ønskede gamle Kanonbaade ikke i betimelig Tid kunde bringes i forsvarlig Stand, benyttedes dertil i
Stedet for rekvirerede Smaafartøjer; Broen blev færdig til den
28'Februar, hvor Krigsbegivenhederne forventedes at· tage sin Be
gyndelse.
lcKe-r~......
Til Brug ved Expedi tionen til Eckernførd var der i 3
Jagt er bugseret et Kom_r,agni Infanterister af Sted under Kommando af Kaptajn A. Ol~fsen.
Landgangsforetagendet blev opgivet paa Grund af den
svære Sø,t af den Grund blev der fra Linieskibet givet Slæbere
ned til de 3 Jagter, da deres Ankre ikke kunne holde, og fra
Kommandørkaptajn Paludan blev der forespurgt den Officer, der
kommanderede Tropperne, Kompagnikommandør, Kaptajn A. Olufsen,
om han havde nogen Forplejning at give sine Folk, samt tilbudt
at ville tage nogle af dem ad Gangen om Bord i Linieskibet for
at give dem en Mugge varm The eller Øl samt Lejlighed til at
strække Benene. Til Svar blev givet, at ikke een Mand var i
Stand til at staa paa Benene; de havde alle den hele Dag paa Overfarten fra Sønderborg været og var endnu saa søsyge, 11 at der
intet var med dem at udrette, før de havde faaet nogle Timers
Søvn og Hvile"; det var just ikke meget opmuntrende med et Land•
gangsforetagende for Øje.

Udfaldet fra Fredericia den 6 1 Juli:
Overskibningen til det afgørende Udfald var nu begyndt og stod paa om Nætterne; den 4's.M. var det dog saa taaget, at Overskibningen fortsattes om Formiddagen. Det kunde ikke undgaa Fjendens Opmærksomhed, at der foregik noget usædvanligt, og General Bonin gav da Ordre til at Skibene skulde beskydes, hvilket dog ikke foraarsagede større Skader.
Natten mellem den 5' og 6'Juli var der ialt inden for
Fæstningens Mure samlet 23590 Mand (Bl.a. Ryes Korps fra Helge....
næs og de Meza's fra Als); Udfalsstyrken bestod af 19404 Mand
mod Fjendens 14000 Mand; af Feltskvts var der paa hver Side 48
Stykker.
Som tidligere nævnt blev to Fartøjer fra 3'Division
sendt hertil, idet Chalupperne Nr. 13 og 3 fø·rt henholdsvis af
Søløjtnant Duntzfeldt og Maanedsløjtnant Windinh ankom til Fæ(

.....

l"l

nøden l'Juli.
f I tl
Den 4'Juli pi><ev Kommandør Garde tilsendt Overkommandoens Plan for Udfaldet fra Fredericia (I Lb.Nr.21, Bilag XII),
der skulde finde Sted Fredag den 7'Juli Kl.0100; Marinen skulde
samtidigt med Udfaldet foretage
.
1) en Demonstration med Da~pskibe og 2 Kanonbaade
ind i Vejle Fjord,
2) og ved Fænø en Demonstration med Dampfartøjer og
aabne Baade mod Kysten mellem Løngsodde og Skjærbæk (Børup Sand),
fær at henlede Fjendens Opmærksomhed fra Fredericia til disse
Steder. Kommandør Garde ankom selv med "Skirner" for at kunne
gribe ind efter Omstændighederne og havde fordelt Strykerne som
følger (Krigsministeren havde tænkt paa virkelig Landgang med
større Styrker de paagældende Steder, men General Bulow satte
sig derimod):
Vejlefjord den 6/7
Kaptajnløjtnant Muxoll, der med Overkommandoens Sam.tykke var beordret at lede Demonstrationen mod Nord afgik fra
Baaring Vig om Aftenen Kl. 2330 med Dampskibene "Caroline Amalie'
"Mercator"(lejet i England) og "Gleenalby'' (lejet i England),
Kanonchalupperne Nr. 8 og 11 samt 5 Transportchalupper med ialt
50 Mand af 2' Forstærkningsbattalion 4'Kompagni - og ankom til
Trællenæs ca. Kl. l om Natten. »Herta'1 skulde oprindelig have
deltaget, men Ordren til den naaede ikke rettidigt frem paa
Grund af Modvind, hvorfor den igen blev dirigeret tilbage til
Stationen ved Aarhus (Konceptbog II).
Trællenæs var imidlertid ikke besat af Fjendtlige
Tropper, men Foretagendet her bevirkede, at Major Stuckradt,
Kommandør for l' slesvig-holstenske Brigade, der var under Retræte mod Egeskov, fik Melding om, at en større dansk Styrke var
kastet i Land her.
Kaptajnløjtnant Muxoll afgik derefter til Mundingen
af Rahdsfjord, hvor de to Kanonchalupper placeredes saaledes, at
Vadestedet over Fjorden kunde bestryges, medens de øvrige Fartøjer holdt gaaende udenfor i Vejle Fjord.
2 fjendtlige Feltkanoner blev noget efter kørt op
paa en Mark Norden for og beskød Chalupperne, deriøvrigt besvarede Ilden og hurtigt tvang dem til at trække sig tilbage.
Major v. Stuckradt havde oprindeligt planlagt Retræ'•
telinien over Vadestedet her, men da han nu ogsda fik Melding
om Kanonbaadenes Postering her, blev den i største Hast forlag t
langs med Randsfjord over Vejlby og Egum mod Bredstrup; herved
faldt flere Kompagnier og Afdelinger i Armene paa vore Tropper
og blev taget til Fange, foruden at en Mængde Materiel faldt i
.,_
vore Hænder (Generalstaben 2'Del, Side 906) •
Enkelte spredte fjendtlige Afdelinger forsøgte at
passere Vadestedet, men blev for det meste tvunget tilbage ved
Skud fra Baadene.
Hele Dagen igennem blev Chalupperne liggende her for
at bevogte Vadestedet, medens de øvrige Fartøjer afgik til Frede
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ricia for at assistere med Transport af saarede samt Fangerne
direkte Overførelse til København.
Skinar.grebet ved Fænø blev ledet af Kaptajn Krenchel om Bord
i ,1Laaland", og foruden denne bestod Flotillen af Dampskibet
"Ægir", Chalupperne Nr. 13 og 3 (fra III Division), Jollerne
Nr. 7 og 4, 5 Kanontransportchalupper og 12 Sejlbaade med ialt ca. 160 Mand om Bord ligeledes af 2' Forstærkningsbattali
om 4'Kompagni limder Kommando af Premierløjtnant Kyhle.
Endvidere var der 30 Ingeniør-Soldater med om Bord
samt Lan.dgangsbrotrainet. I hver af Se jlbaadene var der 4
Mand til at ro samt 8 Soldater, og der var givet særlig Ordre
til (Koceptbog II), at Soldaterne blev "spredt og opstillet
saaledes i Fartøjerne, at det fik et saa truende Udseende som
muligt, 11 alt "for at give Demonstrationen mere Vægt". Dampskib.ane havde faaet Ordre til saavidt muligt at holde sig udenfor Fjendens Kanonild, "samt hvid der blev givet Anledning
til Skud, skulde der gøres sad. meget Alarm som muligt".
Udfør Hindsgavl mødtes samtlige Fartøjer samt "Skirner" om Aftenen Kl. 2300; ca. KL0030 lettede de 4 Kanonbaade
med hver en Transportbaad paa Slæb og stod langs Jyske-Kysten
ned mod Børup Sand (Skjærbæk).
Hertil ankom ogsaa de øvrige Fartøjer, der var lettet noget efter Kanonbaadene; "Ægir" havde taget de 5 Kanontransportchalupper og 7 Sejlbaade paa Slæb.
Kanonfartøjerne aabnede ca. Kl. 2 Ilden mod fjendtli
ge Detachementer i Børup Skov ud for Hakenøre; med Søndenvandet drev Baadene østover forbi Damgaard mød Snoghøj og veksle
de st~ig Skud mod de fjendtlige Styrker, i hvilken Skydning
baade "Ægir" og "Skirner" tog Del, uden at fjendtlige Artilleri .tåg Del i Beskydningen af vore Fartøjer.
Henimod Kl. 4, da hele Demonstrations-Eskadren her
havde nærmet sig Snoghøj, blev der vendt og igen staaet Vest
efter; "Ægir" ankrede et Øjeblik før Vendingen for at lade
Strømmen svaje de 12 Fartøjer, det havde paa Slæb. Beskydmingen af f@lj'ndtlige Styrker fortsattes her indtil Kl, 5½, hvorpaa samtlige Fartøjer atter stod Øst paa henimod Snoghøj,
hvor "Ægir" ankrede ca. Kl.5½; ved Snoghøj Bro blev Landgangs
styrken derpaa sat i Land, hvorefter "Ægir" bugserede de tomme Fartøjer til Fænø, og afgik derefter til Fredericia sammen
med .t>Skirnern; "Ægir" del tog sammen med de 3 førnævnte Dampskibe i Fangetransporterne til København ( I Lb.Nr.33).
Under Udfaldet var endvidere Kanonchalupperne Nr.4
og 2 stationeret i Møllebugten for at understøtte Udfaldet
fra Dæmningen, men de fik ikke Lejlighed til Skud (Konceptbo g II).
Kl. 6 om Fm. var Udfaldet ført til Ende og Fjenden
tvunget tilbage over hele Linien; General Benin trak sig tilbage til Vejle, medens Vore Tropper, efter at Forposter var
udsat, trak sig tilbage til Fredericia.

Slaget kostede os 512 dræbte, bl.a. den tapre General 0l'Qf Rye og 134 saarede, medens Fjenden havde 203 dræbte og 1131
saarede; 1954 Selsvig-Holstenere blev taget til Fange; af vore
faldt 35 Mand i Fangenskab (Generalstaben II, Side 937).
Vore Landsoldater havde kæmpet tappert og modigt og indskrev Dagen med Hæder i Danmarks Historie.
Efter Slaget mødtes Kommandør Garde og General BUlow i
Fredericia, hvor Generalen tilkendegav, at Demonstrationerne
havde været vel ledet og nyttige for Armeens Operationer (Konceptbog II, Rapport til Marineministeriet af ?'Juli 1849); Kommandør Garde afgik derpaa med "Skirner" via Assens for Kulfyldning til Stationen i Sønderborg. (Den 17'Juli sendte General BUlow ham en skriftlig Tak og Anerkendelse af Marinens Virke umde1
Udfaldet (I Lb.Nr. 21, Bilag XII.(se endvidere Bilag XI)).

------0-----Armeens Transportvæsen (Søtransportvæsenet) •
(Kilde-Rapporter fra K.A.)
Inddelingen af
Transportflaadem:
EfteT Overførelsen af Tropperne fra Als til Fyen efter
Eckernft:1rde (se Pag.88) og hvorunder Dampskibene "Slesvig",
"Caroline Amalie», .»Ægir" ,''Herta'',. .»Ophelia" og "Odin" havde assisteret, blev Planerne om et større Landgangsforetagende foreløbigt opgivet, hvorpaa de uskikkede af de lejede Smaafartøjer
og Skonnerter vlev frigivet.
Den øvrige Transportflaade blev delt i to Divisioner,hver
beregnet til at indtage ca. 5000 Mand og ca. 250 Heste foruden
Train og Bagage. I Division henlagdes i Hørup Havn og II Division i Assens og Faaborg.
Kommandomæssig
Kaptajn Tegner havde Kommandoen over hele TransportflaaOrganisation:
den og Regnskabet dermed og var af praktiske Grunde direkte underlagt Overkommandoen (der fandtes ffl, Generalkommandoer i Jylland, en paa Als og en for Nørrejylland, hvem Transportvæsenet
iflg. Instruksen skulde underlægges); desuden var han ogsaa underlagt Eskadrechefen Kommandør Garde, der bestemte Transportflaadens Inddeling og til Dels Posteringen og som offm:cielt ledede Transporterne ved Als, iflg. Marineministeriets Ordre af 4'
April 1849. I Eskadrechefens Instruks (Pag.30) stod der om Trans
porterne: (hvortil De (Kmd.Garde) vilde give ham (Tegner) enhver
Bistand, ligesom han heri ikkun staar under Dem, hvorimod de
Skibschefer, der anvendes i Transporten paa den Tid, staae under
......
ham.); det var altsaa saaledes kun en Formsag, at Tegner var underlagt Kommandør Garde, der jo ligeledes var underlagt den kommanderende General.
I Nørrejylland havde Kommandørkaptajn Fisker siden Krigens Begyndelse d.A. været i travl Virksomhed med at klargøre Overfartsstederne ved Ra.mders Fjord samt i Limfjorden ved Aalborg
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Sallingsund og Aggerssund i Tilfælde af Armeens eventuelle
Retræte gennem Jylland. Han var underlagt den nørrejydske
Generalkommando (Oberst Astrup), der havde flyttet sit Kvarter fra Fredericia til Horsens, hvorfra det senere blev fly1
tet via Aarhus til Randers, og havde intet at gøre med Trans
portflaadens Ledelse under Krig; Søtransportvæsenet fungerede i Krigstid som Armeens Transportvæsen og under Krigsministeriet.
Organisation(taktisk):
Transportskibene bestod af lejede Skonnerter og Jagter og kunde tage hver afhængig af Størresen fra 80 indtil
430 Mand eller, for de til over 200 Mand, 2 Vogne+ 50 til
80 Mand; det oprindelige Antal var 70, men efter Hjemsendelsen medio April har Antallet kun været ca. 45. Skibene blev
benævnt med Nr. og førtes af deres Ejer; hver Division var
indddelt i 3 Delinger, der førtes af en Maanedsløjtnant og
kunde have en Regnskabsfører. .
~
Transportchalupperne og Transpo~anonchal~uperne
(Søtransportvæsenets) kunde tage ca. 220 Mand eller 40 Heste+ 20 Mand; i Stedet for Hestene kunde tages 3 Kanoner
og 18 Heste. Antallet af Chalupper var 18 og til hver 3 Chalu~per var tilkommanderet 1 Underofficer og Regnskabsfører,
og i hver Baad 4 Matroser, hvoraf i det mindste een Helbefaren; til hver 3' Chalup forefandtes en lille Jolle til 10
Aarer.
Af Sejlbaade og mindre Fartøjer forefandtes ca. 15;
de kunde rumme fra 35-40 Mand og førtes ligeledes af deres
Ejere.
Hele det til Transportflaaden lejede Personel (ogsaa
det i Limfjroden) fik Kostpenge, og Fartøjernes Beholdninger kompletteredes gennem Marinens Depoter.
Ethvert Skib eller Fartøj taget j il Transport havde
fra Toppen vajende en rø~ller hvi~tander; Skonnerten
"De 6 Søskende" var Kommandojagt for Kaptajn Tegner.
Flagføringen var som i Marinens Skibe; et særligt
Signalsystem og Evolutionsregler var udarbejdede til Transportflaaden.
I de fleste af de lejede Dampskibe medfulgte kendte
Mænd.
Dampskibenes Kapacitet fremgaar af følgende Skema:
•
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Evacuationen af Depoterne i Nørrejylland:

•

Horsens:

Ved Fjendens forventede Indrykning i Nørrejylland
gjorde Armeen i sidste Handel af April klar til at evacuere
Depoterne dersteds, nemlig i Horsens, Aarhus, Banders og Aalborg, hvilket Arbejde blev overdraget til Kommandørkaptajn
Fisker, der til Assistance havde Ingeniør-Løjtnant K6bke og
Kaptajnerne Kjerulff og I.P. Blume af Marinen.
Til Brug ved eventuel Overgang og Indskibning var
samtlige Kaager (fladbundede Pramme) og anvendelige Fartøjer
fra de østtyske Fjorde blevet indraget og samlet paa Overfart•
stederne, og ved Aabyhøj, samt Dampskibene "Marthelle" og "Iris" der blev stationeret ved Aalborg.
I
Til Brug ved Evacuationen beordrede Overkommandoen nu
Transportflaaden Nord paa og efter Kommandør Gardes Skrivelse til General v. Bttlow af 22'April s.A. blev Transportskibene Nr. 2, 3, 6, 10, 20, 54, 68 og 86 dirigeret til Horsens,
Nr. 48, 22, 38, 41, 45, 49, 51, 53 og 95 til Aarhus, Nr. 18,
52, 75, 76, 77, 81 og 84 til Udbyhøj.
Transportskibene Nr. 19, 13, 14, 46, 47, 66, 70, 72,
73, 74, 89 og 93 blev dirigeret til Fredericia og Strib samt
Transportchalupperne (gl. Kanonbaade) Nr. 16, 28, 30, 31, 36
og 42; Kaptajnløjtnant Muxoll fik her Kommandoen over disse
Fartøjer af II Division.
I Hørup Hav blev alene Transportchalup Nr. 19 liggende
til Brug for Brotrainet.
Foruden de 4 Dampskibe lejet til Brug ved Transporterne, samt de 2 i Limfjorden assisterede Eskadrens Dampskibe
Transporflaaden •
Fra 23' til 27' April overførtes fra Horsens 3' Dragon~
regiment og Hestedepotet med nogle af de der samlede Transport
skibe samt Dampskibene "Ægir" og"Slesvig" til Nyborg, da Bogense Havn ikke var dyb nok til, at Dampskibene kunde løbe
ind.
Den 8 1 Maj afgik endelig fra Horsens 29 Transportskibe
(incl. Skibene fra Fredericia), der blev varpet ud af Fjorden
til Dels ved Hjælp af Dampskibet "Ophelia", med de resterende
Tropper og Depotsager til Bogense.

Ved Aarhus:

Randers:

.,.

Aalborg og
Limfjorden:

Fra Aarhus blev Intendanturkorpset overkomplette
Sager ført til Bogense og derpaa videre til Depotet i Oden,
se, medens selve Korpset flyttede til Randers; Tropper og
Materiel førtes endvidere derfra til HelgeEæs, hvortil
Dampskibet "Slesvig" ca. den 9' Maj havde overført 1300
Mand fra Fredericia.
, "Slesvig" blev derefter dirigeret til Bogense for
at transportere en Del Saarede til København. Løjtnant Wilde, der paa det Tidspunkt var Chef for Skibet, foretog det
den Gang saa dristige Vovestykke at sejle rundt Sjællands
Rev om Natten; oprindelig vilde ban have ankret for Natten,
men Lægerne satte sig derimod af Hensyn til de Saaredes
Tilstand (Wilde: Fra Krigen 1848 og 49). "Slesvig" opholdt
sig ved København i 2 Dage og slæbte herunder Linieskibet
"Skjold', og Fregatten 11 Nymphen" gennem Drogden; derefter
returnerede den til Fredericia medbringende 50 Artillerister og en større Forsyning af Ammunition til Fæstningen.
Evacuationen Norden for Aarhus var den. 26'April
blevet standset, da Fjenden tøvede med at rykke frem, men
den 4'Maj fortsattes imidlertid Evacuationen fra Randers,
der vedvarede indtil 18'Maj; et Ammunitionstransportskib
med Reserve-Ammunition til Ryes Korps blev herunder udlagt
ved Udbyhøj, hvorefter det senere blev dirigeret til Helgenæs.
Evacuationen fra Aalborg begyndte den 17'Maj hvor
700 nye Rekrutter fra Viborg blev transporteret til København slæbt af Dampskibet "Iris".
Kommandørkaptajn Fisker havde i disse Dage faaet
Ordre til, at saafremt Fjenden rykkede videre frem, skulde
Transportfartøjerne paa den søndre Kyst af Limfjorden og
Randers Fjord bringes bort og opbevares paa vanskelig tilgængelige Steder for Fjenden; hvis dette ikke kunde naaes,
skulde de ødelægges.
Ved Løgstør havde Kommandørkaptajn Fisker samlet
30 Kaager (Kunde rumme 484 Mand) og 5 Færger ( til 35 Heste) ved Aggersund 17 Kaager (til 270 Mand) 1 Færge (til 8
Heste) og 1 Trækfærge indrettet af Kaptajn Wenck af Ingeniørerne til 16 Heste eller til 2 bespændte Vogne. Ved Nibe
var d er Materiel til at kunne overføre 66 Heste pr. Transr
port og ved Aggersund var der endvidere rekvireret 200 Vogne til Brug som Broer paa det oversvømmede Terræn; desuden
var der bygget et større Antal Flaader af Tømmer.
De fleste lejede Kaager og Fartøjer blev til Dels
frigjorte paa Betingelse af at kunne stille paa 8 Timers
Varsel, da der var udstedt særlig Ordre om, at Samfærdsel
og Handel ikke uden Nødvendighed maatte besværes.
Dampskibene "Chr. VIIP1 og"Ægir» var stillet til
Kommandørkaptajn Fiskers Raadighed og var sammen med 11 Iris"
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indskibningen ved
Hegenæs:

og ''Marthellon i stadig Fart; ,,Ægir" fortrinsvis paa Limfjorden, "Chr.VIII" mellem Randers-Udbyhøj og Aalborg Bl.a.
for at bringe det nødvendige Intendanturen vedrørende til
Randers; desuden blev Handelsskibe af Damperne bugseret ud
eller ind alt efter Omstændighederne.
Den 24'Maj fik Kommandørkaptajn Fisker Underretning om Overkommandoens Plan om Koncentration af Ryes Korps
paa Helgenæs og tillige, at der ikke maatte foretages nogen
Forandring ved Transportmateriellet eller ved Overgangsstederne i Limfjorden eller Randers Fjord, for at det skulde se
ud, som om Retræten af 5' Brigade vilde blive lagt over Lmfjorden.
Med nÆgir1> og »Odin" førtes den 25':Ma.j den ældre
Rekrutskole paa ca. 700 Mand fra Aalborg til Helgenæs, hvortil ''Chr. VIII" samtidigt havde bragt en Del Proviant fra
Randers og et Transportreserveskib, hvorefter Dampskibene
vendte tilbage til Aalborg for at fortsætte med Evacuationen,
Fra Aarhus slæbte "Iris» den mæste Dag 3 AarhusSmakker til Helgenæs for der at indtage Sygedepotet af Heste
og fortsatte derpaa med et Lazaretskib (Fra Randers) paa
Slæb til København.
Dampskibet "Chr.VIII» blev den lO'Juni dirigeret
til Fredericia til Brug ved Overfarten der; fra 21/6-27/6
var det i København for at hente 3 gamle Kanonbaade til
Brug ved Udskibningen af Tropper paa Bogense Rhed. Kommandørkaptajn Fisker beholdt ''Ægir" indtil 15' Juni, hvor det af•
gik til Kommandør Garde, da han havde stærkt Brug for Dampskibe ved Blokadestyrken (Kopibog II).
Den 12'Juni bragte " Ægir" fra Melerup en Del Fanger med en Eskorte paa 1 UndProfficer og 15 Menige til København; Fangerne var med "Marthello'' ankommet fra Aarhus, men
»Ægir" var bedre skikket til Transporten over Kattegat.
Til Brug ved Overførelserhe ved Strib-Fredericia
var der hos Kommandørkaptajn Fisker rekvireret 50 Kaager og
Baade, men paa Grund af det stormende Vejr, der fortsattes
lige ind i Juli Maaned, var det umuligt at faa dem bugseret
af Sted paa nær 8, hvoraf det lykkedes ''Odin og "Marthello"
at faa bugseret 4 til Helgenæs (Kaagerne kunde rumme fra 60
til 100 Mand) og 4 til Bogense.
Evacuationerne var nu saa vidt til Ende, at Kaptaji
Tegner allerede den 4'Juni havde givet Ordre til, at I Division Transportskibe skulde afgaa til Hørup Hav, hvad ogsaa
skete, til Kommandørkaptajn Fiskers store Misfornøjelse, da
han endnu den 23'Juni havde gjort Regning paa at benytte 10
af dem, der havde ligget ved Helgenæs til Overførelse af TroJ
per og syge Heste fra Randers til Fyn.
II Divisions Transportflaade samledes efterhaanden
efter den 23'Juni i BegtruJ"ig; Maanedsløjtnant Suenson hav-
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de Kommando over en Del af disse Skibe, indtil Kaptajn Tegner
selv kom hertil ca. l'Juli fra Assens og overtog Kommandoen o•
ver Transportskibene her; Suemson havde iøvrigt varetaget For•
syningstjenesten fra Bogense til Tropperne paa Helgenæs. Kaptajn Beck af Landetaten ledede Troppernes og Materiellets Opmarch paa Kysten. Kommandørkaptajn Fisker ankom selv den 23 1
Juni til Helgenæs for at se paa Forholdene der, men vendte
tilbage til Randers efter at have givet Suenson Ordre til at
sende 1 af Smakkerne til Udbyhøj, da der derfra skulde overføres nogle Heste til Sjælland.
General Rye havde den 20'Juni faaet Ordre til at
holde 4 Battalioner og 1 Batteri klar til paa korseste Varsei
at afgaa fra Helgenæs til Fyn, og den 29' var man klar til at
indskibe Tropperne n Begtrupvig fra den vestlige Kyst af Helgenæs, hvor Landgangsbroer var bygget.
Det stormfulde Vejr var imidlertid ikke blevet bedre, og det var umuligt at benytte Broerne til Indskibningen; ,
man tænkte paa at flytte Transportflaaden over til den østiige
Side af Helgenæs, men Løjtnant Suenson og flere Skippere hævdede overfor Kaptajn Beck,, at det var ligesaa umuligt i det
haarde Vejr, selv med Assistance af Kaptajnløjtnant Sommer; i
alle Tilfælde vilde det tage alt for lang Tid hvis det lykkedes. ''Herta" havde i disse Dage Havari paa Damptilførselen og
laa til Ankers for Reparation i Ebeltoftvig.
Heldigvis løjede det kendeligt om Aftenen, og den
30' om Morgenen begyndte Indskibningen af 5' Brigade. Infanteriet afgik i Løbet af Eftermiddagen; Artilleri-Materiellet
først den l'Juli paa Grund af Vanskeligheden ved at tage det
ombord i det haarde Vejr. Kaptajn Tegner var nu ankommet fra
Assens og ledede Indskibningen.
Ialt indskibedes 6', 7t'' og 9' Infanteri-Battalion,
4' Reservebattalion, Batteriet Schulz samt hele Trainet og Bagagen, ialt ca. 6000 Mand. Transportskibene Nr. 6, 21, 37, 40,
12, 50, 65, 67, 74, 76, 87, 94 og 70 (II Division) blev anvendt hertil. 8 Transporchalupper samt Dampskibene "Ægir",
,,Chr. VIII,,, "Caroline Amalie", Ophelia" og ·,,Glen Alby". Landsætningen fandt, for Infanteriet og Trainets Vedkommende, Sted
ved Bogense eller Klintebjerg, medens Batteriet Schulz blev
afskibet i Fredericia; Dampskibene havde haft Transportchalupperne og et Par af Transportskibene paa Slæb.
Efter Afskibningen vendte Transportskibene tilbage
til Helgenæs for eventuelt at optage de resterende Tropper, me
dens Damspskibene "Ægir" og ''Chr. VIII" blev sendt gennem Store
Bælt til Assens for at bringe de der liggende Transportchalupper og Transportbaade til Fænøsund; paa Grund af Regntykning
besværliggjordes Sejlladsen, og Kommandør Garde nærede Betænke
lighed1 om hvorvidt det vilde lykkes dem at naa frem i rette
Tid, hvad der imidlertidi]ykkedes; 3 andre Dampskibe afgik til
Strib.

Dampskibet "Odin" havde den 26' Juni bugseret Skonnert
prammen "Vandringsmanden" fra Begtrupvig til Udbyhøj og vendte derpaa tilbage til Begtrupv±ig for at bugsere en Smakke Nr.
75 til Randers, men blev opholdt flere Dage ved Hwlgenæs paa
Grund af Storm"
Overskibningen fra Als til Faaborg.
I. Divisions Transportflaade blev efter Evacuationen
af Randers atter dirigeret til Hørup Hav og var klar her den
lJll, Juni"
Den 8' Juni var General de Meza om Bord i ''Skirner"
i al Hemmelighed blevet sejlet til Assens, under Paaskud af
at skulde ~aa en Inspektionsrejse rundt Als, for mundtlig
Konference med General von Bttlov angaaende det paatænkte Udfald fra Fredericia, og den 13. Juni fik ban derpaa Ordre
til at gøre klar fil at overføre saa mange Tropper som kun-·
de undværes paa Als uden at kompromi tere Øens Sikkerhed (-ee
i>ag. 88), og som med Lethed og Hurtighed kunde transporters
til Fyn.
Kaptajn Tegner ankom fra Assens til Mommark, hvor al
Indskibningen var paatænkt at skulie finde Sted den 21. Juni, men kun Infanteriet ( ca. 4000 Mand) blev indskibet har
fra om Morgenen den 21. Kl. 8 til ca. 7 næste Morgen under
de vanskeligste Forhold. Vinden var nemlig drejet fra Vest
om til stormende Kuling fra Nord, Vandstanden sank saa Landgangsbroen ikke kunde anvendes; Vejret blev imidlertid endnu ugu.nstigere, hvorfor Artilleriet og Trainet blev dirigeret til Hørup Hav og ligeledes Transportskibene, der paa
Grund af Vejret først naaede frem dertil den 23' om Morgenen.
Hele Transporten skulde være foregaaet saa udbemærkei
som muligt, for ikke at opskræmme Befolkningen eller advisere
Fjenden om, hvad der skulde foregaa. Den livlige Trafik til
og fra Hørup Hav kunde dog ikke ganske Uildgaa at blive observeret afFjenden,der imidlertid mente, at det drejede sig om
Troppesamlinger i Anledning af et paatænltt Angreb fra Als.
Udover General de Meza og hans Stabschef kendte ingen Maalet
for eller Hensigten med Transporterne.
Indskibningerne fortsattes derpaa den 23 1 fra Hørup
Hav, men saavel Overfarten som Udskibningen i Assens tog Tid
paa Grund af det baarde Vejr og først den 24' Kl. 6 Eftm. var
Overførelsen tiL Ende.
Ialt overførtes 5 Batailloner med Train af 6' Brigade
og Halvbatteriet Jonquieres med 4 svære Kanoner, ialt ca.
6000 Mand ombord i 29 Transportskibe, de 6 Transportkanonbaade, 12 større Baade samt Dampskibene "Skirner",,,Eidern~,.
"Waldemar", ·"Slesvig'' og11 Glen Albyn.
Transportfartøjerne blev derefter liggende i Assens,
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undtagen de 6 Kanontranportbdade og lo Sejlbaade, der 3. Juli bugseredes til Fænø af Dampskibet ''Crurr. VIII'' og "Ægir".
"Slesvig" blev den 2/7 sendt til København for der at afhen..!
te 6 Transportchalupper samt 2 Ankerjoller tir Brug ved Brotrainet.
Med Dampskibet "Mercator" blev General de Meza den 1 ..
Juli sejlet til Middelfart, hvorefter "Mwrcator" vendte tilbage til Hørup Hav for at proviantere, og afgik derefter ti1
Strib.
Transporterne ved Fredericia - Strib.
Til Fredericia blev allerede den lo. April overført
3 Batailloner Infanteri og Jægere til Forstærkning af Fæstningens Besætning med de paa Stedet værende Færger samt Dampskibene "Ophelia" og "Odin!' •.
Efter den 22. April blev 12. Transportskibe og de 6
Transportkanonchalupper af II. Devision tilkommanderet samt
Dampskibet "Caroline Amalie"; de 12. Skibe dirigeredes dog
straks videre Nord paa til Kommandørkaptajn Fisker.
Til Transporttjenesten her var tilkommanderet 1 Underofficer af Marinen og 48 Matroser samt Maanedsløjtnanterne LUtken og Wold, til Indskibningen viste det sig nemlig ab solut nødvendigt, at der var en ældre søkyndig OOficer til
Stede; desuden hjalp I. DivisioruKanonbaade til saavel med
Materiel som Pe~sonel.
I Slutningen af Juni tilkommanderedes Maanedsløjtnant
Suchow til Tjeneste ved Ind- og Udskibningen i Fredericia,
da Kanonbaadene her nu ikke kunde hjælpe til som ved Strib,
da Baadene hele Tiden maatte ligge klar; Kaptajnløjtnant
llMuxoll ledede iøvrigt Transporterne her og var Chef for II.
Divisions Transportflaade, men da den blev detacheret nordpaa, indskrænkedes hans Virksomhed udelukkende til Transporterne her.
8 Batailloner Infanteri og 2 Eskadroner overførtes til
Jylland den 22' April (Kolding), den 7. Maj et 11.a.tteri fra
Mid l elfart til Snoghøj og den 8. s. M. Hovedstyrken fra Strib
til Fredericia og tilbage igen; herull anvendtes 3 Chalupper
plus de 5 Færger, da Landgangsbroerne endnu ikke var færdige
(paabegyndtes i Februar) og Fredericia's Havn ikke kunde tage
et større Antal Fartejer.
Fra 19. Maj afløstes hver Nat eh Bataillon i Fæstningen, og til Transporterne benyttedes Dampskibene, Færgerne
og Transportchalupperne; fra den 4. Juni blev Transporterne
ureglmæssigt beskudt fra de fjendtlige Batterier, der indsti~
lede Kanonerne om Dagen mod den tænkte Rute, og saa aabnede
Ilden, naar de kunde høre, at Skibene var afgaaet; Beskydningen foraarsagede ingen Beskadigelser af Betydning, selv om i
den blev mere virksom i de lyse Nætter.

.Chalupperne blev af og til roet over, men det var for
risikabelt paa Grund af Strømmen, da man risikerede at drive
ned for Mundængen af de fj endtlige Kanoner; af den Grund "til
kommanderedes yderligere" Dampskibet "Chr. VIII" den 11. Juni; ikke desto mindre foregik Afløsninten den 1. Juli uden
Dampskibe, da de alle var dirigeret Nord paa.
Foriå.den Tropper overførtes et større Antal Flygtninge fra Fredericia samt an Del Gods; til ind i Juli foregik
enkelte Transporter om Dagen, men Fjendens Beskydningim blev
stedse heftigere, hvorefter Transporterne kun fandt Sted om
Natten; det lykkedes Fjenden at beskyde de østligste Landingo
broer ved Strib, og en Transportbaad, der l a a ved Broen blev
skudt i Sænk (II: Lb. Nr. 23); dette foranledigede, at nye
Landingsbroer blev bygget i Baaring~vig. Den sydlige Landings
bro i Fredericia var ødelagt af Fjendens Ild, kun den østlige kunde bruges, og den blev stærkt truet ved Skanseanlæggene Nord for Byen.
Overskibningen af de samlede Tropper paa Fyn paabeg\Uld~
tes Natten mellem den 2. og 3. Juli og foregik fra Baaringvig
og den østlige Landingsbro ved Strib, hvor Kaptajn Tegner leddede Overskibningen. Den 4' overførtes om Dagen, da det var
Taage, 2' Kavalleri Division og en Deling af Ordonnanskorpset,
Natten til den 5' og denne Dags Form. de paa Fyn værende Afdeliger af 3', 4' og 5' Brigade og hen paa Eftermiddagen og
om Aftenen 4' Batteri fMarcussen) og 6' Brigades Afdelinger,
alt under Fjendens Beskydning, men uden at der foraarsagedes
nmget Tab. Ca. Kl. lo Aften afgik endelig General BUlov og
Brigadekommandørerne med deres Stabe, Størstedelen af dem paa
samme Skib (~arolihe Amalie"), en Uforsigtighed som kunde have haft alvorlige Følger, hvis en Granat eller Kugle havde r
ramt enten under Overfarten ell~r ved Afskibningen. Af Fartø~er
anvendtes Dampskibene "Ægir","Caroline Amalie", "Chr. VIII''
"Glen Alby", "Mercator" og''Odin", de lo Transportkanonchal'U.13per samt 7 Færger og Kaager.
"Ægir" og"Chr.VIII" havde bragt Transportchalupper og
Baadene fra Assens til Fænø den 4' s.M. om Aftenen, hvorpaa
''Chr •.VIII" , da en Brigadelanding ved Snoghøj var opgivet,
gennem Svendborg Sund og Store Bælt blev sendt tilbage til
Brug ved Overskibningen Strib-Fredericia.
Efter Udfaliiet afgik Dampskibene+ 2 Transportskibe med
Saarede og Fanger til København, paa nær Dampskibene "Odin''
og "Chr. VIII";"Herta" overførte den 1. Sept. General Olaf
Ryes Lig, idet ~en samtidig bugserede to Chalupper med Saarede.

...

"Slesvig", der returnerede fra København med Ammunition til Eskadren den 8' Juli, blev fra Sønderborg dirigeret
til Fredericia ligeledes for at overføre Saarede til Køben-

havn.
"Skirner" slæbte efter
per og de 7 Sejlbaade tilbage
ner ogsaa vendte tilbage; den
steriet ham en særlig Tak for
porterne til Fredericia.

,.

Udfaldet de 5 Transportchaluptil Assens, hvortil Kaptajn Teg9' Juli tilsendte Marineminihans udmærkede Ledelse af ~rans

Troppeoverførsel
direkte fra København.

Fra København var et engelsk lejet Skruedampskib "Free
trade" afgaaet den 3' Juli med ca. loco Infanterister, der
skulde deltage i Udfaldet fra Fredericia; der var ingen Lods
med og Kaptajnen d>-er ombord maa have været mer end ukendt
med Farvandet, thi han løb ind til Ebeltoft, hvor Skibet bleT
sat paa Grund og Soldaterne i Land, da han "mente", det var
Fredericia.
Da Pladskommandanten blev purret, aabnede han Vinduet
og spurgte barskt, hvad Søløjtnam Wilde ønskede, da det var
fremført1 svarede Pladskommandanten, at han ikke ønskede at
(
purres før Kl. 0600 paa hvilket Klokkeslet Kontortiden begyndte og bad barskt Wilde om at indfinde sig til det Klokkeslet, men Søløjtnant Wilde fik ham. overtalt.
Pladskommandanten indmeldte det passerede tiL Hovedkvarteret paa Helgenæs, hvorpaa Søløjtnam dilde (Wilde:
Krigen_l848-49) blev sendt af Sted og ankom om Natten den 5'
~ Kl •. ~; lod straks blæse Reveille, fik Ski bet af Grunden ved
Matrosernes Hjælp og Soldaterne om Bord samt en kendt Mand,
~er kunde fare det til..Fredericia; det naaede dog ikke ind f_
f
efter Udfaldet.
'----=~
Under Opholdet i Ebeltoft var en Holstener deserteret
og blev den 5# Juli om Morgenen optaget af de preussiske Forposter; paa denne Maade fik Fjenden Underretning om det p:1atænkte Udfald fra Fredericia samt om Ryes Overskibning; det
resulterede i at General Prittwitz sendte de loooo Mand Syd r
paa til Undsætning for General Benin.

I
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Andre Transporter.
Efter Vaabenstilstandens Erklæring blev de fleste lejede Skibe permitteret og de øvrige blev sammendraget i Assens, dog ikke Chalupperne fra Fredericia.
De svensk-norske Besættelsestrmpper(4ooo Mand) tili
Sønderjylland blev overført x:tl fra Korsør i August; den 22'
August(II Lb.Nr.27) overførtes ved Hjælp af 4 Sejlskibe,
Transportchalupper og Dampskibene "Valdemar" 6g "Chr.VIII"
en Eskadron til Nyborg. I de følgende Dage overførtes de øvrige svensk-norske Tropper ved "Eidern" og"Waldemar" fra Korsør dels direkte til'.. Sønderborg og dels via Fyen; fra Assens
transporteredes de saa videre ti~ Sønderborg. Kaptajn Tegner
ledede ligeledes disse Tranporter ved Marineministeriets Ordre af 18 •. August; derefter blev de lejede Dampskibe permi t-

teret. Svensk Fregat "Josephine" og Dampskibet "Thor" assisterede ved disse Transproter.
\

Brotrainet.
Brotrainet blev ikke anvendt efter Bestemmelsen, men
i Stedet for gjorde dets Mandskab udmærket Gavn ved Indskibningerne i Hørup Hav, ved Reparationsarbejder, Slagning af
Broer, Ordonnans-Tjeneste m.m.(II Lb.Nr.24);
Fra Færgelauget i Helsingør blev der den 9' Juli sendt
to Nordbaade til transportvæsenets Disposition under Førerskab af Færgemand Hempel og Vibb og uden Vederlag (dog Sikkerhed for evt. Havarier).
Transporternes Betingelse.

Personellet.

(Konklusion).
Tranpoeterne blev alle gennemført i Overensstemmelse
med Overkommandoens Planer, omend det ·tog lidt længere Tid
end oprindelig beregnet; men som det er vist, lagde Vejret
betydelige Hindringer i Vejen, og det stormfulde Vejr i Dagene før Udfaldet fra Fredericia kunde meget let have r.orhahalet selve Udfaldet flere Dage; at Transporterne lykkedes
skyldtes Pwrsonellets Indsats, saavel Besætningerne paa Skibene som Indskibsningsfolkene og ikke mindst Kaptajn Tegners
personlige Iver og Virke.
I Tiden fra ca. 23' Juni og til Da.gene til efter Udfaldet var f. Eks. saavel Marinens som Armeens Dampskibe
ustandselig i Funktion og Cheferne ikke fra Broen i flere Dage; og endelig bevirkede de usøvante Troppers Ombordtagning,
Ophold om Bord, Landsætning samt Indskibning og Afskigning a1
.Materiel, at Besætningerne i de Dage ligesaa var i fuld Akti
vi tet.
Kaptajn Tegners Skuffelse og følgende Henvendelse (Bi
lag I) til General v. BUlov, da Transportflaaden ikke var om
talt i den officielle Rapport, var forstaaelig ligesaa hans
~læde over General BUlov's derpaa følgende rosende Omtale af
Marinen og Transportflaaden (Bilag II).
Materiellet.
Hvad Transportmaterialet angik, saa var det brugeligt
, men ikke særligt egnet til hurtige Transporter og ganske
uanvendelige, hvis det drejede sig om en Landgang paa en af

'I'
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Fjenden besat Kyst, hvad der jo oprindelig var Krigsministerens Plan, men som blev modgaaet af Søofficererne(~)
paa Grund af mangelfuldt .Materiel.
I Generalstaben II Side 860 staar: "den langsomme og
besværlige Overførelse af 6. Brigade fra Als til Fyen maatte
have vist vore Transportmidlers mangelfulde Tilstand og godtgjort deres ringe Anvendelighed til en hurtig Landsætning af
Tropper".

Det var særlig de aabne Baades ringe Sødygtighed og
ringe Bekvemmelighed for Tropperne, de utilstrækkelige Landings- og Udskibningsbroer, hvis Anvendelse yderligere kunde
være tvivlsom paa Grund af indtræffende Lavvande (Vejrforhold
og endelig Bugserings-Vanskelighederne, som altid vil være
afhængig af Vejret, der dikterede ovenstaaende Betragtning.
Af Kommandøren for Brotrainet var der under Felttoget
indsendt et Forslag til bedre Udskibningsforhold, idet han
foreslog at anvende den saakaldte Biragoske Bukkebro i Stedet for den benyttede Fladebro ved Landsætninger paa aaben
Strand.

'

Troppernes Forhold om Bord.
Forholdene var naturligvis gunstigere, naar Transpor~
terne skulde foregaa fra Havn til Havn eller fra faste Landingsbroer, men det kunde man ikke regne med under Krigsforholli..
De Forhold,der i de relativt smaa Skibe og Fartøjer
blev tilbudt Tropperne var tilmed af en saadan Art, at deres
Kampkraft blev betydelig ~edsat som bl.a. Tilfældet var ved
Eckernførde 4' - · 5 1 Aprii (~g 49).
Skibe og Fartøjer blev stuvet saa fulde, at Folkene
ikke kunde r~re sig; for kortere Stræk spillede det ikke nævneværdig Rolle som f. Eks. mellem Strib og Fredericia. Ved
6' Brigades Overførelse til Assens opholdt Folkene sig i Baa
dene op til 12 Timer, og ved en Transport af 1300 Mand (rS-S
~g.J2a) til Helgenæs om Bord i "Slesvig" varede Overfarten
fra om Eftermiddagen til næste Dags Formiddag, da Skibet paa
Grund af den dengang utilstrækkelige Fyrbelysning maatte ankre for Natten. Folkene stod ret op og ned af hinanden uden
at kUI1Be røre sig en Tomme og sov, og desuden "hvad skulde
de gøre eller rettere sagt, hvor!" QWiide: Fra Krigen 184849).
Skibningsforholdene.
Landingsbroernes Antal var under de store Transporter
utilstrækkelige, og da alle Skibene ikke kunde ligge ved Broer, blev iersonel og Materiel flaadet frem og tilbage i mindre Fartøjer og Baade, og for at sætte Tempoet op vadede Folkene for det meste ud til disse saavel som
Chalupperne;
ved Bogense blev der under Krigen d.A. samlet en Del gl. Kanonbaade (fra København og Fredericia), for at Tropperne kunde blive ført -i Land, da Havnens Dybdeforhold ikke tillod Ski
b~ne at løbe ind.
Ombordtagningen af Materiel under disse Omstændigheder var Uill.3.adelige vanskelige, og at der ikke indtraf Uheld
af nogen Art faldt tilbage paa Personellet.
Straks efter Felttoget Afslutning dette Aar nedsattes
der den 22. November en Komm:iæion for at udarbejde et For-
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slag til en Forbedring af Transport- og Landgangsmidler og
bestod af Oberst af Artillæriet von Fibiger, Oberst af Ing.
von Schlegel, Kaptajn Tegner og Fabriksinspektør, Kaptajnløjtnant O. Suenson.
Forandringerne blev dog ikke. væsentlige, dog foresloges et større Antal af mindre Dampskibe til B~gsering 1:til
Kysten, samt hvad der var en Forbedring lukkede Chalupper ef ter Tjalkkonstruktionen.
For at Transporterne i det hele taget skulde lykkes
maatte man altsaa stadig gøre Regning paa:
Marinens absclutte Herredømme over Søen, der alene betingede Transpofternes Gennemførelse, og derved Armeens ~perationer.
Evt. Forsinkelsers Indflydelse.
Hvad selve det sejrrige Udfald fra Fredericia angik,
saa kunde Resultatet let være skæbensvangert paa Grund af
Transportmateriellets A~hænghed af Vejret, der kunde have bevirket,at Troppernes Overførelse var blevet forsinket ot Udfaldet udsat. Selv blot en Dag eller to vilde af den Grund
have vanskeliggjort Overfarten fra Strib, de fjendtlige Batterier Nord for Fæstningen vilde da have været færdigmontere4e (se Pag. lo4) og saa vilde der uundga~eligt være indtru.f
fet materielle og personelle Tab under Transpoerterne til Fre
dericia.
Endelig vilde en Udsætt€lse paa en Dag have bevirket,
at Prittwitz' Undsættelsesarme paa loooo Mand var naaet frem,
og det skyldte s ~gen indirekte, at Transportvæsenet (Generalkommandoen i København) havde undladt at sætte en kendt Mand
eller Søofficer om Bord i et lejet Dampskib(~).

.
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Afsluttende Bemærkninger.
Transportvæsenet blev iøvrigt assisteret af Toldvæseø
net paa bedste Maade, idet dets Personel hjalp til baade ·med
Regnskabsvæsen og ved Overskibningerne.
Til Undtagelserne hørte det, at en Toldinspektør MUller i Aarhus ikke vilde respektere Søetatens Certifikationer
og Sejlordre for deiKgl. Transportfart tagne Fartøjer og forlangte dem underkastet Toldexpedition forinden ~fgang, hvilket Kaptajnløjtnant Wulff (II Lb.Nr.3) naturligvis modsatte
g sig, da Transporterne afgik med hemmelig Ordre. Den Slags
Forteelser forsmnkeie og gav Anledning til unyttige Skriverier.
Organisationen af Søtransportvæsenet under Krig, alte,
saa Armeens Transportvæsen, var hvad Forholdet til Eskadrechefen angik ret uklart (se Pag. 116)og gav Anledning ti]
nogle Kompetencest1idigheder.
F. Eks. havde Kommandør Garde den 3o '' April Brug for
et af Tr- nsportskibene fra Assens til at bringe nogle For-

syninger

til Als, da han ikke selv havde nogle Skibe dispo-

nible.
I Kaptajn Tegners Fravær anmodede han Justitsraadr
Toldassistenten Lassen, der var Næstkommanderende i Assens
for Transportflaaden, om at faa et Skib til Disposmtion, og
fik det.
I et Brev til Kommandør Garde (II Lb.Nr.23) beklagede
Kaptajn Tegner sig derover og meddelte, ~t Justitsraaden havde faaet en Irettesættelse derfor, thi Marinen havde ingen
Ret til at disponere over Hærens Transportfartøjer eller omvendt, trods det Transporterne p~a en Maade var underlagt
Kommandør Garde.
Transporttjenesten viste altsaa: 1 ) at man ikke var i
Besiddelse af Materiel, der kunde tilfredstsille Kravene.
2) det risikable ved en Organisation, der pludselig
under Krig skal virke uden at Øvelser (ogsaa organisatorisk
set) dermed havde været afholdt (hertil maa dog siges, at
Militærmanøvre for første Gang afholdtes herhjemme efter
Krigsbegivenhederne i 1848).
Dampskibenes Anvedelighed.

Beskyttelse.

Dampskibenes fuldst ~ndige Uegnethed under Kamp paa
Grund af manglende Beskyttelse kom klart for en Dag ved
Eckernførde; at de var saarbare, havde man været klar over
forinden, hvorfor .det ogsaa udtrykkeligt var fremhævet og altid senere blev fremhævet i Ordre m.m., at de ikke uden tvingende Grund maatte udsættes for Beskydning.
Overkommandoen havde i Slutningen af Maj anmodet Eskadrechefen, om et D§mpskib maatte løbe ind i det smalle Alsund i Tilfælde af fjendtlig mvergangsforsøg, hvorfor Kommandør Garde lod Dampskibscheferne fremkomme med F rslag til en
Beskyttelse af disse Skibe.
Premierlieutenant Seidelin foreslog, at pressede Høballer skulde hænges uden paa Skroget, da de hurtigt kunde ud
skiftes, hvis der skulde gaa Ild i en af dem, og desuden var
det en billig Beskyttelse.
Premierlieutenant Agerskov foreslog, at der skulde bebenyttes en Beskytteæe af Kark indsyet i Sejldug (maatte dog
først bringes hertil fra Spanien), eller ogsaa en Hudbeklædning, der var egnet imod mindre Skyts (som paa de kinesiske
Opiumsmsuglere); Rorgængeren skulde beskyttes ved Madrasser.
Lieutenant Tegner foreslog, at et Transportskib skulde fortøjes paa Siden af Dampskibets Hjulkasse, fyldt med
Tømmer eller Skandsekurve med Kul; endvidere maatte dets Opstaaende være højere end Dampskibets og paa dets Dæk, der ~ .
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maatte være tæt, skulde opkastes en Vold af Lerjord eller
Blaaler, der vilde være bedre end Kul, der ved en Granatsprængning vilde have en frygtelig Virkning (II,52).
Marineministeriet traf paa Basis heraf i Juni Maaned
Bestemmelse om den mest hensigtmæssigge Beskyttelse, nemlig
tet Transportskib paa Siden med Tømmerbarrikader i Lasten,
der endvidere skulde være inddelt i Rum ved tætte Tømmerskodder og med .ldgang
for Pumper (II,52); paa Dækket Barrikader
.,
og Skandsekurve samt Pullerter til Fortøjning.
Dampskibe viste ogsaa i dette Krigsaar, hvor megen Nyt
te de var til, baade ved Transporterne, Meddelelsestjenesten
og Recognosceringer, men ogsaa deres Anvemelse som et Slags
Supplement til de store Sejlkrigsskibe, naar disse i Vindstille ganske var prisgivet de fjendtlige Kanonbaade.
Havarier.
En Del Havarier indtraf ved Maskinerne i de forskelli ge Skibe, dels paa Grund af Slid og dels paa Grund af lække
Dampforbindelser; nogle af Havarierne kunde udbedres paa Stedet ("Herta" deltog saaledes ikke i Transporterne fra Helgenæs, men laa til Ankers i Æbeltoftvig for Reparation).
»Hekla" fik i Begyndelsen af Maj et Havari paa en Rin 6
paa Sliden; Skibets l' Maskinmester erklærede, at Skaden kun,
kunde udbedres i København, men da Kommandør Garde nødigt vil
a de undvære det :p9.a Stationen og ikke stolede paa Maskinmesterens Udsagn, lod han nedsætte en Kommission under Farsæde af
Premierlejtnant A. Kriger, Skibets Næstkommanderende, og be staaende at Maskinme strene fra "Slesvig", "Ægir" og "Skirner';
for at de i Fællesskab skriftligt kunde afgive en Erklærmng
om Havariet og om hvorvidt den skulde til København eller ik
ke (II 220), hvorefter "Hekla"blev dirigeret til København.
Samtidigt sendte Kommandør Garde en Skrivelse til Marineministeriet af 7' Maj, hvori han anmodede "om ])llaskinmesterens Udsagn, som han havde megen Mistanke ti], maatte blive
nærmere undersøgt, da det er af megen Vigtighed, at disse vanskelige Folks Meninger om Maskinerne ere til at stole paa".
I et andet Tilfælde ved et mindre Havari med "Eideren"
Maskine blev Overmaskinmester Wain kaldt til Sønderborg og
udbedrede Skaden, hvorefter han returnerede tiI København med
Dampskib et "Victoria" 0Postskibet mellem København og Sønderborg).

.

Samlede Betragtninger over Kooperationen.
Den aktive Medvirken.
•

,J'

Marinens Medvirken ved den direkte Støtte af Armeens
Flankestilling (Kanonbaadene) var til Nytte for Armeens Operationer, som allerede vist og blev udført ~il General von
Billows Tilfrecfued.
Kommandør Garde havde forøvrigt modsat sig Niarinens
Medvirken ved Søforsvaret af Fredericia og fraraadede det
!da nautisk Medvirken paa Grund af den stærke Strøm varmeget precær", men den kommanderende General farlangte det,
og saa blev det. (Konceptbog I).
Forholdene var vanskelige for Kanonbaadene i Lille
Bælt, men ikke større end at Opgaverne kuniel løses ved
Personellets ivrige Indsats, der h~ad Viljen og Lys Len angik,
ikke stod tilbage for Landsoldatens; alle brændte af Iver
efter at faa Insurgenterne knægtet.
At Marinens Medvirken i det hele taget kunie finde
Sted og Styrkerne fordeles, saaledes som Tilfældet var, skyld
tes atter igen, at vi i 3-Aarskrigen havde det fulde Herredømme paa Søen og kunie ofre saa mange Enheder herti], at vi
samtidig kunde hoide de fjendtlige Søstridskræfter i Skak.
Dens Betydning. (taktiske).
Marinens aktive Deltagelse ved Armeens Oper~tioner efter den kommanderende Generals Ordre havde ikke Indflydelse
paa selve den endelige Afgørelse i Land, men Kanonbaadenes
Rstering ved vor Armes Flanke bevirkede, at
1) Fjenden blev tvungen til at hoide sig klar af Kysten
2) at Flankeangreb langs Kysten blev forhindret, ikke
mindst ved Aarhus (se Pag.96), hvor General Ryes
Retræte til Helgenæs i modsat Fald vilde have været tvivlsom;
3) desuden gav Kanonbaadenes Tilstedeværelse Landsoldaterne en vis moralsk Støtte og ffjenden en tilsvaredde Svækkelse, der ej heller maa underkendes.
4) Desuden tjente Marinen Armeen ved at ibdhente Op-lysninger om Fjenden og til at bringe Meddelelser
fra Hoved.kvartererne; sa aledes alle Meddelelser og
Meldinger til og fra General Rye.
5) Marinens Demonstratipner havde endvidere stor Betydning for Operationerne i Land, da de bandt de
fjendtlige Tropper og tjente til at bortlede Fjendens Opmærksomhed (AAbenraa og Eckernf5rde).
Demonstrationerne ved Fredericia bevirkede Forlægge.sen af den fjendtlige Retræte ved Randsfjord

og var en medvirkende Aarsag til det store Antal af
Fanger (Pag. 106).
Marinens generelle Betydning for Operationerne.
•
.

(
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Selve Operationsplanen var helt og holdent udfærdiget
med Assistance af Marinen for Øje, og den Gang kunde det g~~
res paa Grund af dens Herredømme paa Søen.
Hele Transporttjenesten og derved Udfaldet fra Fredericia var betinget af Marinen, saavel hvad Materiel som
hvad Personel angik, og tilmed kunde ingen fjendtlige Fartøjer komme i Søen og forurolige Transporterne paa Grund af
Blokaden, hvis vigtigste Opgave dette maatte siges at være.
Den tyske Strategi var desuden tøvende, og dette skyld
tes for det første Preussernes Modvilje overfor Oprørerne;
Indrykningen i Nørrejylland blev efter Prittwitz's Proklamation (Bilag) kun ~oretaget som Modvægt overfor den Ska~e
vor Handelsblokade tilføjede de tyske Søkøbstæder og Handelshuse; for det andet var de klar over, at selv om hele Jylland
blev besat, vilde Danmark ikke blive besejret, saa længe den
tyske Flaade ikke kunde tage Kampen op med den danske for der
ved at tiltvinge sig Adgang til Øerne og til København; men
den moralske Virkning af en saadan Besættelse maatte selvfølgelig heller ikke underkendes, og gjorde ogsaa sin Virkning
under Krigen i 1864°

...

Marinens aktive
Medvirken under
Armeens Kampe.

-
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Paa et Punkt divergerede Kommandør Gardes og General
BUlows Anskuelse, og det var med Hensyn til Førstnævntes nærede Plan om Landgangsdiversioner til Kiel og Eckernforde fo ·
henholdsvis at tilintetgøre de fjendtlige Stridskræfter og
for at tilbageerobre "Gefion" og endvidere en Expedition tiI
Fehmern for i gim. at tage den i vor Besiddelse. General de
Meza var stemt derfor, men General Btilov satte sig derimod,
da Planen om Koncentration_af Tropperne ved Fredericia tog
Form.
Derfor havde Kommandør Garde kun modstræbende givet s
sin Tilladelse til at Transportskibene blev dirigeret nordpaa.

Marinens Betydning for Operationerne i Land ved dens
aktive Deltagelse i Kampene paa Armeens Flanke er allerede
belyst;, men endnu trænger et Par Spørgsmaal herunder til
nærmere Belysning.
Det til Landgang beregnede Kompagni i Eckernf6rde af
Infanterister viste med al Tydelighed, hvor lidt usøvante
Troppers Anvendelse under saadanne Forhold var at lide paa,
da de uvante Transpotter gjorde dem alle ukampdygtige paa
Grund af Søsyge.
Benyttelsen af Marinens Landgangskorps vilde tilsyneladande heller ikke have været heldigt, hvad bl.a. Kaptajn
Krenchel og andre Chefers Udtalelser tydeligt viste, paa
Grund af den ringe militære Uddannelse til Landtjeneste, samt
Mangel af kvalificerede Befalingsmænd hertil; de kunde eventuelt benyttes ved Besættelsen af Smaaøer eller lignende,
hvor Tilstedeværelsen af regulere fjendtlige Tropper:Ilrke kunde forventes.
Til Anvendelse ved Landgangsdiversioner af den Maælestok burde vel nok Soldatesquen, der endnu eksisterede i vor
Marine indtil i Begyndelsen af Tredserne, være benyttet.
Det var skibsvante ~andsoldater og vel kvalificerede
til den Slags Foretagender, og kunde vel nok have været samlet fra de forskellige Skibe før Ekspeditionen.
Erfaringerne veckørende .Kooperationen ~ i dette Aar
kunde have tjent Marinen bedre .h Fremtiden, og selv om det
ikke direkte vedgaar selve Opgaven her, er enkelte Slutninger
draget frem med Henblik herpaa, da Historiens Lære er af saa
star Vigtighed for Forsvaret af vort Land den Dag i Dag~
Begivenhederne under Krigen 1864 drages da ogsaa uvægerligt frem som et Trin paa Vejen og viser, at selv de mest
tilsyneladende Selvfølgeligheder og Erfaringer maa anvendes
med vaagen Kritik under Hensyn til de forandrede Forhold,
som Tidens Udvikling medfører.

•

Assens, den 11. Juli 1849.

t

Til den kommanderende General for det nørrejydske
Armeekorps,
Deres Exellence Generalieutenant von Bulow,
Commandeur af Dannebroge m.m.
Herr General.
Jeg tillader mig at lykønske Deres Exellence til
Seieren, men det smerter mig, at Herr Generalen ikke har
i Deres officielle Rapport omtalt Transportflaaden, som,
skjønt Elementerne vare imod, dog overførte og samlede
Tropperne hurtigt og uden mindste Uheld. Marinens Demonstrationer vare Legeværk - Transportf~aadens Foretagender anstrengende og farefulde. Lidt Opmuntring til Transportflaadens brave Førere og Mænd maa der til.
Med Højagtelse har jeg den Ære at være
Herr Generalens ærbødigste
P. Tegner •
•

Lb.Nr.22.

Vejlby, den 17. Juli JCB Folio 66. Nl89.

"Efter den for Landet saa g]tædelige, for vore Vaaben saa hæderlige Sejer ved Fredericia og efter at jeg fra
de commanderende Søofficerer, Captain Krenchel og Capitainlieutenant Mtroll, som efter Herr Commandeurens Befaling ledede de med Hovedangrebet i Forbindelse satte Demontrationer
til Landgang nord og syd for Fæstningen, har modtaget Rapporter herom, iler jeg med at opfylde en mig dyrebar Pligt,
idet jeg bevidner Dem Herr Commandeur, min særdeles Paaskjønnelse af den virksomme Assistance, som fra Marmnens
Side stedse saa beredvilligt er blevet ydet Armeen. - Det
har været vor Tid forbeholdt, at see den inderlige Samvirken træde i Live mellem Sø- og Landmagten som alt længe har
været erkjendt som i saa høi Maade gavnlig for en Krigsførelse, svarende til vort Lands eiendommelige Beskaffenhed
og vi have nyligen faaet en glædelig Bekræftelse paa, at
Sagen er udføræig og Forventningerne om de heldige Følger
ikke overdrevne.
Jeg føler derfor Trang til for Armeecorpsets og mit
egetvedkommende at aflægge Dem, Herr Commandeur, som Høistbefalende her paa Stationen, min Tak, og at bede Dem bringe
denne ogsaa til de under Dem befalende Officerer, navnlig

.
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Capitainerne Regner og Krenchel og Capitainlieutenant Muxoll.
Den Førstenævnte har ved sin hæderlige og besværlige
med den største Ive-r og Ufortrødenhed udviste Virksomhed,
understøttet af Transportflaadens utrættelige Fører, væsent~
ligen bidraget til, at Troppernes og Materiallets Overførsel
under Indflydelse af et saare ugunstigt og stormfuldt Vejrlig, desuagtet blev ikke alene mulig, men endJog saaledes
udført, at alt aldeles uden Tab og velconserveret samt i god
Tid kunde sammendrages paa det udsete Samlin~sted. De Sidste
haves saavel ved deres hele forudgaaende Virksomhed, som ved
den Deltagelse, der anvistes dem til Kampens heldige Udfall,
fuldkommen opfylde de Forventninger, som man alt forud ~rede om deres Dygtighed.
Ogsaa Marinens brave Mandskab og det ved Transporterne amvendte Personel mod~age enhver is,ær en Tak for den
ufortrøden og raske Udførelse af den ofte besværlige Tjeneste, der i flere Retninger har været dem tildelt~

Under Renskrivningen af Koncepten er det understregede bortfaldet i Originalen, og ved en 6ffentliggørelse i
Berlingske Tidende Nr. 259 af l' November har Generalen opdaget den meningsforstyrrende Fejl, og i en Skrivelse (Lh.Nr •
23) tilskrevet Kommandøren derom.

Lb. Nr. 23

København, den 2' November.

Heri berigtiger Generalen den ovennævnte Fejl og
slutter saalunde: "Modtag Herr Kommandør, min gentagne Tak
for Deres Bistand i hine mig uforglemmelige Dage, og Forsikringen om min uskrømtede Agtelse. Ærbødigst" .. (se Lb.Nr.
16).
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Meddelelse tiI
Kommandør Bi]le.
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Afdelinger 2' Batteri (Schultz), 3' Batteri (Glahn), det
nyoprettede 12 Pds. Batteri (Budde-Lund ) , de indkaldte
Heste og Afdelingernes Ammunitionsvogne med Tilbehør
overførtes i den første Halvdel af December og disloceredes efter Generalkommandoens Bestemmelse ved Nyborg
og ved Odense.
Infanteriafdelingerne overførtes i Midten af Maaneden og fordeltes i de fynske Købstæder.
Skibene blev efterhaanden op,agt med Un dtagelse
af enkelte Skibe; "Hekla" og "Eidern" anvendtes i September Maaned til Troppetransporter; senere ved Sønderborg. Fregattem "Rota" samt "Havfruen" og Corvetten
"Galathea" afgik efter Ordee af 16. August til Gøteborg
for at overføre svenske Tropper, men da Tropperne var
fålrsinkede blev i Stedet for "Hekla" og "Slesvig" beordret hertil og klarede disse Transporter, og Eskadren
under Bille ( "Rota"'tHavfruen" og "Galathea,,) afsejlede
til København.
Overførselen i Anledning af Hærens Consentration
var imidlertid bleven foretaget i den sidste Halvdel af
Maj Maaned 1850, dels ved Skibe lejede af Krigsministeriet dels ved Transportvæsenets Foranstaltninger.
Til Chef for Transportvæsenet var ogsaa dette_
Aar Kaptajn Tegner bleve ~ udnævnt. Af Transportghalupper
var 3 afgivne til Brotrainet ved Assens, medens Resten,
ialt 21, efterhaanden samledes ved Korsør og Assens og
suppleredes med enkelte lejede Skibe; Dampskibet "Chr.
VIII" var fast afgcivet til Transportvæsenets til Bugsering, medens Dampskibet "Caroline Amalie" indrettedes
som Lazaretskib til Evacuation.
I Slutningen af Juni og Begyndelsen af Juli anvendtes enkelte af Eskadrens Skibe ogsaa til den Afløsning af svenske Tropper skete direkte til ag fra Sverige
medens der til den Afløsning af svensk Cavalleri, som
fandt Sted over Øerne, erholdtes Medvirken af Søtransportvæsenet og i Helsingør af det derværende Dampskib
"H er t a " • F~ 'YU. u ' "li c:
1s 1'~ of,., t- 4 "'(. .,.,. , ·
Slutningen af Juni. De Skibe der kom til Als ,
navnlig Dampskibene, vilde være rede til at assistere
ved vore Troppers Overførsel fraa Fyen til Aabenraa og,
som det antoges, tillige ved de svensk-norske Troppers
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Transport fra Blesvig; denne Art af Coo~eration burde
imidlertid indtil videre kun modtages med største Varsomhed for ikke i Tysklands Øjne af faa for stor Betydning; den burde overhovedet ikke søges, hvor der ikke
var bestemt Trang dertil. Et saadant Tilfælde formentes
imidlertid at kunne indtræffe, naar den i Flensborg
consentre~ede svenske Garnision paa en Gang skulde for:lade denne By, men dog kun hvis danske Tropper straks
kunde rykke ind, eftersom det vilde være os ubelejligt
at afsee vore Krigsdampskibe i det Øjeblik Fjendtlighederne begyndte; de to russiske Dampfregatter kunde da
overføre de svenske Tropper helst direkte til Skaane,
men ellers i et hvert Tilfælde til Fyen, en Cooperation,
der ej kunde udlægges som en Deltagelse fra russisk Side
i Campagnen. Reglen maatte være ej at tilbagevise den
russiske Cooperation, men dog heller ikke benytte den
udover den mest indskrænkede Grænse.
Om Overførselen af de svensk-norske Tropper var
der imidlertid i Henhold til de indtrufne officielle
Efterretninger om de preussiske Troppers Udmarch af Sles
vig den 15. Juli og under Forudsætning af, at vore Troppers Indmarch begyndte den 16., tcyffet den Aftale, at
1 svensk Batalliorr og½ norsk Eskadron skulde forblive
i Flensborg til den 17, den Dag, da vore Tropper kunde
antages at være der, af Artilliriet og Cavaleriet skulde føres til Assens ved Hjælp af Armeens Transportflaad~
at de norske Trmpper og Stabe~e foreløbigt kun skulde
overføres til Eyen, og at de svenske Batailloner derimod i Dagene mellem den 15. og den 17. skulde føres
- direkte til Slesvig. Medens Kommandørkaptajn Bille nok
mente at kunne undvære "Hekla" og "Gejser" til de an+
førte Transporter, vilde han nødig give Slip paa"Holger
Danske", som var stationeret for Kiel, og udbad sig
derfor, at Dampskibet "Slesvig_" midlertidigt maatte
stilles til hans Disposition. Der blev imidlertid, som
vi vilde se anden Anvendelse for Marinens Skibe, og da
den russiske Flaade med Undtagelse af de 3 Linieskibe,
som var efterladt i Kielerfjord, den 14. ankom paa Slesvigs Østkyst, benyttede man de~or den Hjælp, som var
tilsagt, idet de 2 Dampfregatter ventedes til Flensborg
for der at indskibe de svensk-norske Tropper. Den 17.
landsattes de svensk - norske Tropper paa Fyen, i Assenc
Faaborg og Nyborg, 3 Batailloner og½ Eskadron overførtes fra Flensborg paa de nævnte Dampfregatter.
Marinens Skibe blev nemlig anvendt til at occupere Fehmern.
Som Følge heraf toges Dampskibene "Slesvig" og
"Skirner" imidlertid ud af PoE:tfart og "Hekla", der hav-
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de været i Westervik med en svensk Bataillon, beordredes til paa Tilbagevejen at anløbe København for at
medvirke ved Transporten-1 Kommandørkaptajn Bille beordredes derhos at assistere paa hensigtmæssigste Maade,
at holde alt parat til Indskibning i Hørup Hav og navnlig sørge for de fornødne Midler til Materiellets Overskibning. Den 14. Juli indskibedes den fra Eøbenhavn
bestemte Styrke paa "Hekla", nslesvig" og "Skirner" og
den 15. ankom Skibene til Hørup Hav, hvorfra Expeditionen, forstræket med Dampskibet "Gejser", 4 Kanonchalupper
og 2 Kanonjoller, først afgik den følgende Dag•

