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SkJ øndt clen engelske Reaiering
havde set sig skuffet i sine Be- Den tuat1ou.
\tiske
bJ
stræbelser for at bevæge Østerrig og Preussen til en Udsættelse af
deres militære Operationer og til at give deres Samtykke til en protokollarisk Overenskomst, havde den dog fortsat sine Anstrængelser for
at bevare Freden, og d. 8. Februar foreslog den engelske Udenrigsminister, Lord Rus se 11, en Vaabenstilstand paa den Betingelse, at den
danske Hær trak sig tilbage til Als. Den østerrigske Udenrigsminister
billigede dette Forslag, idet han dog erklærede, at han ikke kunde
give noget definitivt Svar uden at raadspørge den preussiske Ministerpræsident; men denne svarede d. 13. Februar, at der ifølge de militære
Autoriteters Anskuelse ikke kunde være Tale om en Vaabenstilstand,
saa længe de danske Tropper ikke helt havde rømmet Slesvig.
Imidlertid havde den danske Regjering paakaldt saavel SverigN orges som de ikke-tydske Stormagters Hjælp, idet den for disse
sidstes Vedkommende paaberaabte sig Garantitraktaterne for Slesvig.
D. 12. Februar svarede den svensk-norske Udenrigsminister, Grev
Manderstrøm, at de forenede Kongerigers Kræfter i Forbindelse
med de danske ikke vilde være i Stand til at tage Slesvig tilbage, men
at dette R~sultat kun vilde kunne naaes ved en Intervention af de
Magter, der vare interessernde i Fredens Gjeno1Jrettelse. For at undgaa
de FåJ:er, som en isoleret Deltagelse af cle forenede Kongeriger kllilde
0
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medføre, ikke blot for dem selv, men ogsaa for Danma,rk, truerlc den
svensk-norske Regjerillg derfor bedst at kunne tjene Danmarks Sag
ved endnu en Gang at henvende sig til Kabinetterne i London, Paris og
St. Petersborg og tilskynde dem til en velvillig Intervention til Fordel
for Danmark. I en samme Dag afsendt Rundskrivelse til Gesandterne
ved de nævnte Hoffer opfordrede Grev Man cl er 8 t r ø m disse til at
virke for Gjenoprettelsen af Freden paa Betingelser, som Danmark
kunde modtage, idet han blandt ani:let udtalte, at Sverig-Norge saalænge som muligt vilde undgaa at deltage i Striden, men at denne
klmde antage saadanne Forhold, at disse ikke vilde kunne tillade en
fortsat U virksomhed fra de forenede Kongerigers Side,
Henvendelsen til Stormagterne blev frugtesløs. Rusland var vel
stemt for, at der sa.a snart som muligt burde afholdes en Konference
af de Magter, som havde undertegnet Londonner-Traktaten, men materiel Hjælp vilde hverken dette Land eller Frankrig yde, og d. 19.
Februar udtalte Lord Russell, at England 1nm vilde hanclie i Forening
med de to nævnte Stormagter, idet han iøvrigt fremhævede, at Østerrig
og Preussen havde erklæret, at de ikke vilde antaste det danske .Monarkis Integritet.
D. 24. Februar indbød Lord Russell efter Østerrigs Tilskyndelse,
da der ikke var noget Haab om at tilveiebringe en Vaabenstilstancl,
cle Magter, der havde undertegnet Londonner-Traktaten, til at samles
i en Konference uden foregaaende Vaabenstilstand. Den danske Regjering var imidlertid kun lidet tilbøielig til at gaa ind paa dette
Forslag, navnlig da der ikke var bestemt nogen Basis, 1ma hvilken
Konferencen skulde forhandle, og det var at befrygte, at der som
GnmcUag vilde blive opstillet et Slesvigholsten indenfor Monarkiets
Grændser, Bestemt at afvise Forslaget, der var billiget af de øvrige
Magter, vakte dog Betænkelighed, og Regjeringen var derfor stemt
for at holde Spørgsmaa.let aabent og foreløbigt at undgaa et direkte
Svar, et Ønske, som blev imødekommet af Lord Russell, idet han
indrømmede Danmark en 14 Dages Opsættelse med Svaret. Saavel
Østerrig som Rusland beklagede imidlertid denne Opsættelse, og
Preussen erklærede ikke længer at væro bundet ved det ticUigere
givne Samtykke.
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Jo sandsynligere det blev, at Danmark vilde komme til at staa
ene i Kampen, desto mere magtpaaliggende maatte det være for Re-
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gjeringen at benytte den Overvægt, som Danmark idetmindste foreløbig havde tilsøs, til at tilføie Modstanderen den størst mulige Skade.
D. 1. Februar havde man i Marineministeriet i Kjøbenhavn modtaget
Underretning om Krigens Udbrud gjennem et Telegram fra Konseilspræsidenten, afsendt fra Gottorp, hvori det hed:
"Krigen er udbrudt, Ordre til Opbringelse kan gives, Blokade
begynde eller paatænkes" . . . . . .
Af de i Telegrammet nævnte to Forholdsregler, Blokade og Opbringelse af fjendtlige Handelsskibe, vilde der foreløbig kun blive
Tale om den sidste. Allerede Dagen efter Krigens Udbrud udgik der
fra Marineministeriet enslydende Skrivelser til alle de udrustede
dkibe hvori det udtaltes, ,,at alle Skibe under hvilketsomhelst tydsk
Flag ville være at opbringe og indbringe til nærmeste Havn" og endvidere udfærdigedes gjennem det Kongelige Generaltolddirektorat en Rundskrivelse til samtlige Toldsteder i Kongeriget Danmark
og Hertugdømmet Slesvig med Ordre til at standse og beslaglægge
alle ved Toldstedet eller i sammes Distrikt værende Fartøier, som
vare hjemmehørende 1 preussiske, østerrigske eller andre tydske
Stater.
De nødvendige Bestemmelser angaaende Undersøgelse og Paa- om
J.'oreløbig L ov
Unde ·søgelk]0 endelse af Sager betræ:ffende opbragte ' fjendtlige eller mistænkelige brugte,
sl'arette~ for ?I
fienclt hge
Skibe, kom tilstede gjennem en foreløbig Lov af 13. Februar 1864.
"11 f;~c'."J:~~:.'.1.eDenne Lov bestemte, at der i enhver Jurisdiktion i Landet, hvor
Jer fandtes en Havn, saalænge Krigen varede, skulde anordnes en
Undersøg~lsesret, til hvilken Opbringeren, saasnart han indkom til en
dansk Ravn med et opbragt Skib, strax skulde melde sig. Retten
havde da uopholdelig at optage Forhør over Skipperen, Mandskabet
og Passagererne, og indsende Akterne til Admiralitetsretten i Kjøbenhavn, som havde det Hverv at paakjende Opbringelsessagerne i
første Instans. Rettens Domme kunde sluttelig indankes for Overadmiralitetsretten som høieste Instans.
Virkningen af den Beslaglæggelse af fjendtlige Skibe, som i Begyndelsen af Februar fandt Sted i danske Havne, modificeredes imidlertid
derved, at en Bekjendtgjørelse af 15. Februar 1864 indrømmede de paagjældende Fartøier en meget betydelig Tidsfrist til at komme bort; det
bestemtes nemlig, at det indtil J. April maatte tilstedes de i danske
Havne og Fjorde foreløbigt beslaglagte, fjendtlige Skibe frit og uhindret
at begive sig med Leidebrev til en ikke blokeret Havn, som de selv
maatte opgive. Denne Indrømmelse fandt dog Sted under Forudsætning af, at der fru preussisk Side vistes Gjensidighed, en Be1
•
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tingelse, som den preussiske Regjering ogsaa opfyldte ved atter at
løsgive alle danske Skibe, som efter cl. 6. .E'ebruar vare blevne beslaglagte i de preussiske Havne.
Beslaglæggelsen af Skibe i danske Havne havde foraarsaget
megen BAvægelse i '1,ydskland, navnlig fordi clen omfattede alle
tydske Skibe. Tidligere, da den danske Regjering havde besluttet sig
til at rømme Holsten og endnu hengav sig til det Haab, at Exekutionen ikke vilde drage nogen Krig efter sig, havde den undladt at
benytte sin maritime Overl€lgenhed til at skade det tydske Forbunds
Søhandel, men da Forudsætningen bristede, og Krigen udbrød, opgav
Regjeringen strax denne sin Tilbageholdenhed. I Frankfurt manglede
det ikke paa Stemmer, som fordrede, at Forbundet i den Anledning
skulde erklære Danmark Krig; imidlertid indskrænkede l!.,orbundet sig
dog til d. 18. Februar at beslutte, at danske Skibe i tydske Havne
vilde være at beslaglægge.
Den gjensidige Frist, som den danske og preussiske Regjering
var gaaet ind paa, og som gjaldt Beslaglæggelse af Skibe i danske og
tydske Havne ved .Krigens Odbrud, var ikke efter Østerrigs Ønske,
idet denne Stat helst saae, at ogsaa Opbringelse af Skibe i rum Sø og
Blokaden blev udsat indtil d. 1. April. Herpaa vilde imidlertid den
danske Regjering ikke gaa ind, og d. 16. Februar 1864 udstedtes i
Kjøbenhayn et Reglement for fjendtlige Skibes Opbringelse af danske
Krydsere og for ~jendtlige Havnes Blokade, hvilket Reglement var
det første, som udkom efter Pariserkongressen i 1856, og ogsaa hævdede
de Principer, som den her vedtagne nye Søret havde fastslaaet *). !;,•0~ 1: '~•0•.~/i;..•fi~~:
Som tidligere omtalt, havdes ved Krigens Udbrud ialt 15 uclrustecle,
større 0g mindre Skibe**).
Det var Ministeriets Hensigt at etablere 2 Eskttdrer i Østersøen,
en i den vestlige og en i den østlige Del af clette Farvand.
Til Chef for den første, der ifølge Krigsbegivenhedernes sandsynlige Udvikling meget snart vilde komme i Virksomhed som Understøttelse for Hærens venstre Flanke, udnævntes Orlogskapitain F. 0.
G. Muxoll, der d. 1. Februar beordredes til at overtage Kommandoen
over de dengang ved Ekernførde stationerede Skibe, Thor og Esbern
Snare, der saaledes kom til at udgjøre Stammen i den ny dannede
Eskadre, der benævntes Eskadren i Østersøens vestlige Del.

*) Bilag 1 giver Hovedbestemmrlsernr af Reglrmenterne for fje111lt1ige Sldhcs Ophringelsc og for Bloknclc.
**) Sr 1. Del Bilag HJ.
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Overkommandoen ønskede st,rax ved K1:igens Udbrud Pandserbatteriet Rolf Krake stationeret i Ekernførde Fjoril til Beherskelse
af Chausseen, som løber la,ugs med Stranden forbi Ekernførde. Batteriet var dengang endnu under Udrustning paa Orlogsværftet og fik
samtidig sit Komma,ndohus pandsret. Dets D drustning befaledes vel
hurtigst mulig fuldført, men Spørgsmaalet om Batteriets Nærværelse
ved Ekernførde tabte sin Betydning, da Byen alt d. 1. Febmar
rømmedes af Vore.
Hærens Tilbagegang fra Dannevirke og dens Besættelse af
Flankestillingen ved Dybbøl gjorde imidlertid Batteriets Nærværelsf'
ønskelig ved Als, og foranledigede i det Hele taget, at Eskadren i
Østersøens vestlige Del maatte have større Styrke og tillægges større
Betyclning, end Ministeriet først havde paatænkt at give denne Kommando paa et saa tidligt Stadium af Krigen.
Den Rolle 1 som under de noget forandrede Forhold tiltænktes 1:eknllrechofcn.
Inetrnx ror
den nydannede Eskadre, gjorde Ministeriet Rede for i den Instrux,
der under 8. Febrnar tildeltes Orlogskapitain Muxoll som Øverstkommanderende over den Del af Søstyrken, der vilde komme til at
operere i den vestlige Del af Østersøen og langs Hertugdømmernes
Østkyst.
,,Ministeriet har paatænktu - hedder det i denne Skrivelse "efterhaauden som Krigsbegivenhederne udvikle sig, og Aarstiden
tillader det, at samle en Eskadre under Hr. Orlogskapitainens Kommando, hvis Bestemmelse i sin Tid nærmere vil blive bestemt, og
hvis Virksomhed n.l komme til at bestaa dels i Blokering af Kyststrækningen fra Dars Vest efter langs Hertugdømmernes Østkyst og
saa langt Nord efter, som denne maatte være besat af Fjenden, dels
i Dækning af Femern- og Als Sunde mod fjendtlig Overgang.
Foreløbig vil der imidlertid kun være at tage Hensyn til Afspæningen af Fjordene ved Kiel, Ekernførde, Flensborg, Aabenraa og
Slien, samt til Dækningen af de ovennævnte Sunde, i hvilken sidste
Anledning De vil konferere med Overkommandoen. Ministeriet antager, at dette vil kunne udføres med den Dem for Øieblikket underlagte Styrke, der forhaabentlig vil være disponibel nu, da Armeen
har indtaget sine Stillinger ved Dybbøl og Als.
Batteriet Rolf Kraka vil forventelig allerede en af de første Dage
af næste Uge kunne støde til Deres Ko:mmando, ligesom der senere,
naar det paa Grund af Aarstiden kan ske med Sikkerked, vil blive
afsendt Robaadsdivisioner u.
Den Styrke, som Orlogskapitain Mnxoll havde raadet over ved
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Kommandoens Overtagelse, og som knn havde bestaaet af 2 Skibe,
blev i de nærmeste Dage forøget, idet nemlig i Lobet af d. 4. og 5.
Februar Kanonbaaclene Marstrancl, Buhl og Willemoes, Skonnerten
Absalon, samt Dampskibet Skirner stødte t,i l Eskadren. Riclstnævnte
Skib, der var i Postvæsenets Tjeneste, overgik igjen til Marinens Brug og
fik d. 4. Februar i Korsør telegrafisk Ordre til, saasnart det havde
udlosset efter Aarhus-Turen, at afgaa til Orlogskapitain Muxolls
Eskadre ved Sønderborg. Dampskibet overførte herfra til Korsør 600
til Marinens Tjeneste indkaldte Slesvigere og vendte derpaa tilbage
til Eskadren, hvor det en kort Tid gjorde Tjeneste som Kommandofartøi.
Samtidig med, at Armeen indtog sin Stilling ved Dybbøl,
rettede Overkommandoen en Anmodning til Eskadrechefen om maritim Assistance til at understøtte Armeens venstre Fløi ved Vemmingbund under et fjendtligt Angreb paa Dybbølstillingen. Orlogskapitain
M ux o 11 indberettede dette telegrafisk til Marineministeriet d. 9.
Februar og tilføiede, at da det Skib, som blev udset til denne
Tjeneste, efter al Sandsynlighed vilde blive angrebet af en saa betydelig Artilleristyrke, at intet af de Skibe, som for Øieblikket vare
under hans Kommando, kunde udholde Ilden, ansaa han Rolf Krake
for ene skikket til at ud.føre det nævnte Hverv ; han anmodede derfor om,
saafremt Ministeriet billigede hans Anskuelse, at Pandserbatteriet
snarest mulig maatte blive afsendt til Forstærkning af hans Eskadre.
Ministeriet besvarede strax denne Henvendelse med en Ordre
til Batteriets Chef, Orlogskapitain H. P. Rothe, om at heise Kommandoen, saasnart Leiligheden tillod det, og afgaa til Sonclerborg for
at underlægge sig Eskadrechefen i Østersøens vestlige Del.
D. 10. Februar heiste Rolf Krake Kommandoen og afseilede cl. 11.
Eftermiddag til Sønderborg eskorteret af Korvetten Dagmar, Batteriet,
som siden Hjemkomsten fra Glasgow havde været underkastet forskjellige Forandringer paa Værftet, var kampdygtigt, om end dets
Udrustning og Forandringen af fors~jellige Installationer ombord som
Følge af den knappe Tid ikke vare blevne fuldt tilendebragte. Da
Skibet afgik direkte fra Værftet til Krigsskuepladsen, havde 'l'iden
heller ikke tilladt nogen Indøvelse af Mandskabet eller egent.lig Organisation, hvorfor Chefen paa Overreisen til Sønderborg lod skyde
endel skarpe Skud, for at Mandskabet kunde blive nogenlunde fortroligt med Betjeningen i Taarnene og lære deres Kanoners Egenskaber
at kjencle, forinden Batteriet kom i A:ffaire.
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Ved lviidten af Maaneden, efterat Rolf Krake og omtrent sam;idig med dette Dampskibet Hekla havde forøget Orlogskapitain
M:uxolls Styrke, indtoge Eskadrens Skibe følgende Stationer:
Pandserskonnerten Esbern Snare ved Bi.tlk;
Pandserskonnerten Absalon imellem Birknakke og Borreshoved;
Kanonbaaden Willemoes udfor Aabenraa Fjord;
Kanonbaaden Buhl i Als Sund ved Arnkilsøre;
Kanonbaadene Marstrand og Krieger ved Femern;
Pandserbatteriet Rolf Krake samt Dampskibene Skiruer og Hekltt.
paa Rheden ved Sønderborg.
Denne Styrke var vel i og for sig tilstrækkelig stor til at kunne
Ltdføre Bevogtningen af de befalede Steder ; men da Rolf Krake og
Hekla maatte forblive ved Sønderborg, det første for at unc1erstøtte
HæJ:en ved Forsvaret af Dybbølstillingen, det sidste for at kunne
mørle eventuelle Fordringer fra Overkommandoens Side, havdes
ikke tilstrækkelig Styrke til regelmæssigt og uden Vanskelighed at
afløse de fast stationerede Skibe, naar de af og til maatte forlade deres
Station for at proviantere, kompletere deres Kulbeholc1ninger el. desl.
Dette Forhold havde Eskadrechefen paapeget i en Skrivelse til
Ministeriet af 13. Februar og ligeledes senere i et T.elegram til Ministeriet, dateret 15. Februar.
Ministeriet beordrede derfor Skruekanonbaadene Thura og Schrødersee, der begge heiste Kommandoen d. 14. Februar, til at afgaa til Sønderborg og tmderlægge sig Eskadren i Østersøens vestlige Del. Efter
Ankomsten hertil afgik Thnra ifølge telegrafisk Ordre fra Ministeriet
til Eskadrechefen for at tage Station fra Stendrup Hage til Haderslev Fjord, medens Schrøclersee afsendtes for at bevogte Kyststrækningen imellem Birknakke og Kegenæs med Paalæg om at have sin
Opmærksomhed navnlig henvendt paa, hvad der foregik i Gjelting
Bugt.
Foruden denne Tilvæxt af Skibe, som direkte tilgik Orlogska1Jitain M u X O 11 s Eskadre 1 bestemte Ministeriet sig endvidere til at I iuicøkiliot,
Afsumh•leo nf
Skjold
give den maritime Styrke i Farvandet omkring Als den betydelige
til Aie.
Forøgelse af Skruelinieskibet Skjold, der cl. 5. Februar hiwcle heist
Kommandoen under Orlogskapitain I. P. F. Wult'f, og nu laa under
Organisation i Sundet. Grunden til denne Forholdsregel var forskjellige Rygter om, at Fjenden tænkte paa at gjøre et Forsøg paa enten
ved Birk eller et andet sydligere Punkt ved Østersøen at indskibe
Tropper i den Hensigt at landsætte rlisse paa Als i R.yggen paa
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vor Hær. SkjømlL Ministeriet a.nsua clet for høist, usanu.synligt, .i.t ei.
saadant Forsøg vilde blive gjort, bestemte man sig dog til at afsende
Skjold i den Tanke, at Linieskibets Stationering ved Als vilde yde
Hæren en moralsk Betryggelse.
Linieskibet fik derfor d. 17. Februar Ordre til at forlade Sundet
og afseile til Farvandet ved Als for at fortsætte sin Organisation der;
ved sin Ankomst dertil indtog det efter Ministeriets Anvisning en
· Ankerplads indenfor Bredegrunden imellem Birknakke og Kegenæs,
fra hvilket Sted de omliggende Kyster godt kunde observeres, og
hvor Linieskibet i clet Tilfælde, at et Forsøg af den omhandlede
Natnr virkelig sknlde finde Sted, vilde kunne bidrage væsentlig til
at forhindre det.
D. 18. Februar udstedtes der fra Marineministeriet følgende Bekjendtgjørelse:
"Marineminisl,eriet bringer herved til offentlig Knndskab, at alle
Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvig og Holsten fra d. 25. ds. at regne ville blive blokerede, dog med Undtagelse
af Neustaclt samt af Øerne .Als og Ærø og øvrige Steder, der befinde
sig 1mcler Hs. Maj. Kongens Autoritet. Blokaden vil efterhaanden
blive hævet for ethvert Sted, som atter kommer i den kgl. Regeringsmagts Hænder, hvorom Bekjencltgjørelser da ville ndgaa".
0. Li'ttken.
Uu1 tlanekc Opc1atiunaplnn.

Efter den befalede Overførsel af 3. Division til Fredericia, som
iøvrigt først hel t tilendebragtes i Dagene 21.- 22. Februar, blev der i
Stmdeved og paa Als tilbage: 1. Division, 2. Division (undtagen 7.
Regiment), Infanterireserven og Reserveartilleriet, samt Ingeniemtropper, Fæstningsti,rtilleri, m. m.
Ved disse Dislokationer samt ved de udgivne Dfrektiver *>
var den af den tdgaaede Overkommando udkastede Operationsplan i
alt Fald i sine Hovedtræk antydet.
Tanken var den, næst at efterlade en Sty1·ke i Flankestillingen
Dybbøl - Als for at true en fjendtlig Fremrykning mod Nord, at lade
3. og 4. Division tage Opstilling ved den iydske Grændse for, saasnart
Forholdene tilstedede det, at gjøre Diversioner ind i det af Fjenden besatte Ten·itorium. Rykkede Fjenden med Overmagt ind i Jylland og
trængte de to nævnte Divisioner tilbage, skulde 3. Division trække
:;ig mod Fredericia, 4. Division (maaske forøget med et Regiment)
op i det nordlige Jylland. 4. Division skulde yde saa megen Mod*)

Se 1. Del 11ag. :.112.
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stand, som Forholdene tilstedede, for at hindre Fjenden i med en
ubetydelig Styrke at udbrede sig over Landet.
Vor Besættelse af Flankestillingerne Dybbøl-Als og Fredericia
-Fyen var motiveret ved de der paabegyndte Befæstningsanlæg, saavelsom ved den i Krigen 1e48-50 indhøstede Erfaring om, at en
Trusel mod Fjendens Operationslinie nok saa meget hemmede hans
Fremrykning som den rent frontale Modstand, vi formaaede at byde
ham i aabeu Mark.
Angaaende Sammensætning og Styrke af det Troppekorps, der
under General Hegermann-Lind ene rone skulde operere i Fronten
af den i Jylland fremtrængende Fjende, havde Overkommandoen frie
Hænder og kunde, naar Situationen maatte fordre det, delvis eller
vel endog helt inddrage det. Dette Troppekorps var, som ovenfor
udtalt, anvist en mere begrændset Opgave. Under sit eventuelle
Tilbagetog støttede det sig til Afsnittet N. for Limfjorden, som det,
hvis Forholdene tvang dertil, kunde passere enten ved AalborgAgersund eller ved .Mors-Thyholm, og hvor det hovedsagelig ved
den store Afstand fra den fjendtlige Hovedstyrke, som var bunden
sydligere, vilde finde den fornødne Sikkerhed.
I en d. 13. Januar 1864 forfattet Memoire hvis lndhold var bil•
l
liget af Kongen af Preussen, vare Hovedtrækkene af Operationsplanen
under en Krig mod Danmark fastsatte som følger:
,,Hovedvanskeligheden ved en Krig mod Danmark bestaar deri,
at end ikke Erobringen af hele det danske Fastland fører til en definitiv Afslutning paa Krigen.
Øerne og fremfor Alt Regjeringens Sæde ere utilgængelige for
os, saa længe vor Flaade ikke formaar at optage Kampen med den
danske. Okkupationen af den jydske Halvø maa være blivende, hvis
den skal tvinge Kabinettet i Kjøbenhavn til Eftergivenhed; men den
fremkalder da diplomatisk Intervention, vel endog væbnet Indskriden
af nye Magter.
Det egentlige Operationsobjekt i denne Krig er derfor den
danske Hær" . . .
Om Operationerne efter Dannevirkestillingens Erobring hedder det:
"Lykkes det den danske Armee at undkomme til Dybbøl, :finder
den der en endnu stærkere, langt mere koncentreret Stilling.
Endnu et Brohoved til Benyttelse ved en Fremrykning besidder
Danmark i Fæstningen Fredericia. Herredømmet paa Havet sikkrer
den danske Armee Forbindelsen mellem Als og Fyen.

.
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De Al!ierodes
0pornt10nsplnn

At cernere begge Deboucheer saaledes, at Fjenden ikke atter kan
rykke frem fra dem, vilde føre til to Beleiringer og en Deling af
Kræfterne. og dog ikke til et positivt Resultat. Det synes tilraadeligst kun at iagttage Dybbøl og Fredericia, men derimod at holde
Hæren samlet paa en saadan Maade, at den med overlegen Styrke
kan levere den atter fremrykkende Fjende et Slag i aaben Mark, selv
om dette skulde ske med omvendt Front."
Tanken om at tage vor Rær som Objekt opgaves imidlertid ved
de i Dagene 11.-14. Februar befalede Bevægelser, der tværtimod
ledede til en Cernering af begge vore Deboucheer og en Indrykning
i Jylland. Det var det i Februardagene opstaaede Ønske om at undgaa en langvarig Beleiring af Dybbølstillingen, der - sammen med
Erkjendelsen af, at man paa G:!.·1md af vor svage Styrke i Jylland
let kunde komme i Besiddelse af denne vor storste Provinds, og
f'lenere ombytte den med de slesvigske Øer, - hurtigt lod den
Tanke slaa Rod i de Allieredes Hovedkvarter, at en Fortsættelse af
Bevægelserne mod Nord var Jet rigtigste under den forhaandenværende Situation. Beslutningen herom meddeltes d. 15. Februar
Hæren i en Armeebefaling, hvis Indhold i store Træk gik ud paa,
at kun I. Korps skulde indeslutte Dybbølstillingen, at denne ikke
skulde angribes; men at Opgaven var at hindre vor i Sundeved og
paa Als staaende Styrke i at bryde frem fra samme og iøvrigt beskjæftige den paa en saadan Maade, at en større Troppestyrke ikke
kunde afgives derfra til Fyen eliel' Jylland. II. og III. Korps
skulde efter fuldendt Koncentration ved den jydske Grændse overskride denne, indeslutte Fredericia og trænge videre frem i Jylland.
Østerrig modsatte sig, som senere vil blive viist, oprindelig
denne Tanke, hvorfor der, saasnart den jydske Grændse var naaet,
indtraadte en længere Uvirksomhedsperiode (18. Februar-7. Marts)
for de to nævnte Korpser. Først efterhaanden og modstræbende gav
Østerrig sit Samtykke til Indrykningen i Jylland, der derpaa fandt
Sted d. 8. Marts.
Den efterfølgende Fremstilling af Krigsbegivenhederne vil først
beskjæftige sig med Forholdene i Nørrejylland og ved Fredericia,
hvorved iøvrigt ogsaa den naturligste Tilslutning til de i 1. Del omhandlede Begivenheder opnaas, og foreløbig fore Skildringen deraf
frem til medio Marts og først derefter vende sig til den samlacle Fremstilling af Krigsbegivenhederne i Sundeved og paa Als, en Fremstilling, der saameget bedre kan udskydes, som en længere Uvirksomheds-
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periode nødvendig maatte indtræde for I. Korps foran Dybbølstill.ingen,
indtil Beslutningen fattedes (sidst i Febmar) om Overførelsen af Beleiringsskyts, og den besværlige Hidska:ffelse deraf var foretaget.

A. Begivenhederne i Nørrejylland samt Fredericia-Fyen.
I. 4. Division fra 11. Februar til 7. Marts.
11.-17. Februar.
Udskibningen af 8. og 9. Brigades kombattante Styrke i Frede- mann
flon oral H e1,1uro,•crt auur
ricia va.r i Hovedsagen endt den 10. Februar*). Den 11. tilskrev fuhngcn
mi~I urtidig lloovor U.
General Hegermann, hvis Division fra samme Dag laa N. for Al- llivision.
mind Dalen**), Oberst N eergaard som følger:
,,3. Division er underlagt min Kommando*), saalænge den i Forbindelse med 4. Division opererer ved Jyllands Sydgrændse, og er
der alt ankommet 2 Brigader under Hr. Obersten til Fredericia.
For ikke at svække Besætningen i Fredericia for meget vil
indtil videre kun en af de nævnte to Brigader være at dislocere henimod Jyllands Sydgrændse for at forhindre, at et mindre, fjendtligt
Kommando uhindret skulde kunne trænge op i Jylland. Denne Brigade vil altsaa med Retraitelinie JJaa Fredericia have at dække Jyllands Sydgrændse og sikkre den bag Almind Dalen kantonnerende 4.
Division.
Til Assistance vil Brigaden erholde (indtil 3. Divisions Kavaleri og Artilleri ere overførte hertil):
et Halvregiment paa 3 Eskadroner (for Øieblikket kantonnerende i Eltang og Nørre Stendrup),
et Halvbatteri paa 4 Kanoner (nu i Kolding)
og en Afdeling paa 4 Espingoler (nu i Kolding).
Senest Dagen efter Brigadens Ankomst ti.I de nye Kantonnementer ville de af 4. Division udstillede Forposter være at afløse,
hvorefter de dertil anvendte Afdelinger af 7. Regiment og 6. Dragonregiment***) afgaa til deres Kantonnementer; samtidig afgaar Ritmester F re i es leben fra Stillingen som Forpostkommandør.
4. Divisions Stabskvarter er fra idag Viuf."
*) Sammenhold 1. Del pag. 312.
**) Se "Oversigtska:.trt over Jylland og Fyen samt over den nordlige Del af Slesvig" .

***) Se 1. Del pag. 308.
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Samtidig anmodede Generalen Overkommandoen om, at 3. Divisions Kavaleri og Artilleri samt 2. Halvregiment G-ardehusarer*) hnrtigRt
mulig maatte blive overførte til Jylland, for at 4. Division kunde faae
sin Styrke samlet. Overkommandoen lod strax det nævnte Halvregiment tilgaa fornøden Ordre og traf Foranstaltninger for at tilføre 3.
Division fornødent Artilleri. Da 11. Batteri ikke til rette Tid kunde
gjøres marchefærdigt til Overførelse til Jylland, og 7. Batteris Reserve
under Retraiten fra Flensborg ved en Misforstaaelse var afgaaet med
Ovorkommnuuocn4_ Division Nord paa1 befalede Overkommandoen følgende Omfordeling
hcfalor en Omrorilolin~ nr af Feltbatterierne fra d • 16.: 3 • og 8. Batteri udgik af Reservearttl.leriet J
lfoltlmttcr1ornc.
7. Batteri af 2. Division, 11. Batteri af 3. Division, hvorefter ~- og J.·
Batteri u.nderlagdes 3. Division, 8. Batteri 2. Division og 11. Batteri
Reserveartilleriet, der saaledes derefter bestod af 1. , 4., 6., 11. og
13. Batteri.
o. JJrigndo hcDen 12. Februar rykkede 9. Brigade med 1. Halvregiment af 3.
1rott or ]{uldingnfsn ttet.
Dragonregiment samt ¼ 5. Batteri frem i Koldingafsnittet og overtog
Sikkringen og Forsvaret derafindtil Hvilested Kro (N. V. for Egstrup).
9. Brig ad e indtog følgende Opstilling:
Batl. Il. : et Komp. paa Forpost S. for Kolding,
et som Soutien ved den til Barrikadering
forberedte Bro over Kolding Aa, et som Re19. Regiment

21. Regiment

1. Halvregimenta±3.Dragonregiment .

1/2

5. Batteri
Espingoldivisionen.

I

serve i Byen**).
Batl. I.: Kolding; dog stilledes ¼ Komp. ved
Kolding Mølle, og ¼ Komp. ved Pedersbjerg Gaard som Skytsbedækning (se nedenf.)
Batl. I : Bramdrup, dog med et Komp. i Paahy
og Egstrnp.
Batl. II.: Nørre Bjært.
1
/~ Esk. patrouillerede S. for Kolding, ¾ Esk.
bevogtede Overgangsstederne over Kolding Aa
V. for Kolding samt Passene over Nebel Aa
(indtil d. 13. Overgangene ved Stubdrup indbefattede).
2 Eskadroner i Eltang.
{ 2 Kanoner ved Hvidsminde, 2 ved Nørre Bjært.
2 Espingoler ved Broen over Kolding Aa, 2 i
{ Kolding By.

l

*) Se 1. Del pag. 153.
**) Det fjerde Kompagni ankom først d. 15. fra Sønderborg til Kolding.
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En staaende Patrouille udstilledes i Vonsild; mindre Rytterpatrouiller udsendtes mocl Christiansfeld.
4. Division havde d. 13. følgende Dislo~ation:
1. Kavaleribrigade (Stabskv. Starup):
2. Halvregiment af 3. Dragonregiment: Aagaard og Hesselballe ; en Eskadron i Almind.
5. Dragonregiment: Jerlev, Meisling og Ammedsbøl.
Resten af Espingolbatteriet (3 Divisioner): Stubberup.
2. Kavaleribrigade (Stabskv. Elisabethsminde):
6. Dragonregiment: Tyvkjær, Fredsted, Starup.
.
* { Batl. I.: Almind og Viuf;
7. Regiment ·)
B atl . II ... H ø1en.
.
1/ t 5. Batteri:
Viuf.
Eskadronen i Almind underlagdes 7. Reg.s I. og bevogtede Almindafsnittet, der ved 3. Divisions eventuelle Retraite til Fredericia
vilde ligge blottet. Relaisposter udstilledes mellem Kolding og Eltang samt mellem Kolding og Viuf. En Vognpark paa 100 Vogne
opretted-es i Høien.
1. Kavaleribrigade observerede ved smaa Posteringer Passene
og Veiene ved Vester Nebel og Dons (Broen ved Dons Mølle af'..
brødes), fra d. 14. tillige Overgangsstederne ved Stubdrup. Posteringerne holdt Forbindelse med 9. Brigades Forposter**).
En yderligere Observation ud i høire Flanke tilveiebragtes ved en d.
15. vesterpaa til Egnen om Estrup detacheret Eskadron af 3. Dragonregi'ment (foreløbig afgaves hertil 5. Eskadron, Ritmester Moe). Den skulde
ved Patrouillering mod Fjendens Front og Flanke bibringe ham den Tro,
at en større Styrke af vore Tropper stod i den vestlige Del af Jylland,
iøvrigt holde Forbindelse med Divisionen og under Tilbagegang holde
sig i sammes høire Flanke. Den maatte ikke udsætte sig for store
Tab, men skulde dog søge at tilføie Fjenden saa meget Tab og Afbræk, som Omstændighederne tillode.
Under 12. Februar meddelte General H eger man n Armeens Overkommando pr. Telegraf, at naar 9. Brigade ved Fjendens Fremrykning

}.,orhnn<llinger
mod Uvcrkont•
mnnduen ~n:
g1UJ.cndo D1v1•
eionenø Opgnvo og

Sammensætning.

*) 7. Reg. var fra cl. 11. midlertidig underlagt 2. Kavaleribrigade.
**) Fra d. 17. forlagdes 3 Kompagnier af 7. Reg.s II. til Viuf og Fredsted, 2
Espingoler til Almind Passet, 4 til Forsvar af Passene paa Divisionens høire Fløi.
Af 6. Dragonregiment lagdes 3 Eskadroner til Haastrup, 1 Eskadron til Smed-

strup, Resten i Tyvkjær og Starup. 1. Kavaleribrigade lagde 1 Eskadron i
Reserve bag Viuf, 1 Eskadron bestemtes til med de 4 ovennævnte Espingoler at
danne Reserve for høire Fløis Forposter.
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trak sig tilbage til Fredericia, var Divisionen ikke i Stand til paa en
nogenlunJ.e kraftig Maacle at opholde et i Jylland fremrykkende
Korps ; den maatte hertil forstærkes med mindst en Brigade.
Var Hensigten med det i Jylland opererende Korps kun den at
forurolige ~jenden, beskytte Indvaanerne mod Fouragering m. m., da
burde Korpset kun bestaa af 1 Regiment Kavaleri, 1-2 kjørende Kompagnier Infanteri og 1- 2 Divisioner Espingoler; Resten af Kavaleriet,
burde da forlægges til Fyen for om nogle Uger at kunne optræde i
fuldkommen kampdygtig Stand, hvilket paa ingen anden Maade
kunde opnaas.
I SkrivelRe af 13. Februar udviklede General Hegermann
nærmere den i Telegrammet fremsatte Tanke.
"Det er en Selvfølge", skrev Generalen, ,,at Divisionen ikke
alene kan være i Stand til at gjøre en Modstand af nogenlunde Betydning mod et i Jylland fremrykkende fjendtligt Korps, og Divisionen
formener, at forsaavidt man ei vil sammensætte et eget større
Korps til at operere i Fronten af Fjenden, naar han rykker op i
Jylland, saa vil en Retraite af Divisionen alene til det nordlige Jylland ikke gjøre nogen Gavn i Forhold til det betydelige Tab, der da
vil lides.
Det maa antages, at 2. Halvregiment Gardehusarer, da det i
længere Tid har ligget paa Fyen og nu forventes til Divisionen, vil
være i bedre Stand end det øvrige Kavaleri; dette Halvregiment vil
i Forbindelse med endnu 1 Halvregiment, 2 å 4 kjørende Kompagnier
og 2 Divisioner Espingoler, navnlig naar Styrken deles i et flyvende
Korps til at operere i Fronten og et lignende i Flanken, gjøre langt
større Nytte. I saa Tilfælde ville Regimenternes øvrige Eskadrone1·
kunne overføres til Fyen tilligemed den disponible Del af 5. .Batteri,
og en Bataillon af 7. Infanteri-Regiment vil derved tillige blive disponibel.
Divisionen malt paa det Bestemteste anbefale en saadan Overførsel til Fyen, enten ove1· Snoghøi eller over Aarhus. Regimenterne
vare nemlig, da Krigen brød ud, midt under Omorganisation, manglede
alle en stor Del Folk og Heste, havde Mandskaber, der ei vare
munderede og armerede, og førte, eftersom Heste modtoges uden tilsvarende Antal Folk, et stort Antal Haandheste med sig. Det 5.
.Batteri manglede allerede ved Udrykningen 50 Mand og har Ordre til at
permittere endnu endel Mandskaber, der ere fødte Holstenere. Resultatet af 14 Dage1:1 Felttog er, at Eskadronerne, der ere normerede med
120 Mand, kun staa med 80 Mand, og at Batteriet har maattet omorganisere sig ved at indskrænke sine Ammunitionsvogne til ialt kun 4.
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Forsaavidt der altsaa gjøres Regning paa et længere Felttog, og
man til senere Operationer, navnlig under en Aarstid, hvor Fjenden
lettere vil kunne trænge op i Jylland, maa. ønske at kunne disponere
over et tjenstdygtigt Kavaleri, maa Divisionen, som ovenfor udtalt,
udhæve Nødvendigheden af, at Regimenterne idetmindste skiftevis
faae Tid til at organisere sig i fuldstændig Ro og til at forsynes med
den Masse manglende Udrustningsgjenstande, over hvis Antal og Udstrækning man paa Grund af de Forhold, under hvilke der hidtil er
blevet arbeidet, endnu ikke engang har kunnet faae en fuldstændig
Fortegnelse.
Idet Divisionen endnu kun tilføier, at den selvfølgelig har søgt
saa meget som muligt at bøde paa de stedfindende Mangler og saaledes selv er i Færd med at oprette et Sygehestedepot i Horsens og
et mobilt Hestedepot i Aarhus, hvortil Aflevering af de overtallige
Heste, til hvilke ei endnu haves Mandskaber, vil kunne finde Sted,
skal man itluttelig, grundet paa den ovenanførte Fremstilling over Tilstanden ved Divisionen, tillade sig at indstille, at R~gimenterne (med
Undtagelse af 2. Halvregiment Gardehusarer og endnu et Halvregiment) samt 5. Batteri disloceres til Fyen, og at kun et kombineret
Kommando, bestaaende af 2 Halvregimenter, 2-4 kjørende Kompagnier samt 8 Espingoler, lades tilbage for at operere i Fjendens Front
og Flanke ved hans Indtrængen i Jylland med Fouragerings- eller
andre mindre Kommandoer".
Overkommandoen, der endnu kun havde Situationen ved Grændsen
for Øie, besvarede d. 13. Telegrammet med, at 3. og 4. Division, begge
underlagte General H eger man n, skulde i deres Bevægelser være uafhængige af Fæstningen. Denne skulde have 13. Regiment som fast
Fæstningsgarnison. Den jydske Grændse skulde besættes, og Diversioner gjøres mod Fjendens Stilling i Slesvig, naar Omstændighederne
tillode det. Angaaende Retraiten gjaldt det tidligere Anordnede*).
Da General H eg erm an n imidlertid først modtog denne Skrivelse
d. 19., udbad han sig d.14. pr. Telegraf Meddelelse om, hvad 4. Divisions
Opgave egentlig var, naar 9. Brigade gik tilbage til Fredericia. I den
Anledning skrev Overkommandoen d. 15.:
"Den 4. Division har udbedt sig Meddelelse om, hvad dens
egentlige Opgave er! naar Fjenden gaar til Jylland.
Overkommandoen har i Skrivelse af 13. ds. udtalt, at 4. Divisions
*) Se 1. Del pag. 312 (3. Divisions Afdelinger til Fredericia, 4. Division mecl 7.
Regiment til clet nordlige Jylland).
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Retraite skal dirigeres mod det nordlige Jylland, og derved formentlig tydelig tilkjendegivet, at Divisionens Opgave er at forhindre
Fjenden i at trænge op i Laudet med uforholdsmæssig ringe
Styrke. Ved at gaa langsomt tilbage, efterhaanden som Fjenden
rykker frem, vil dette Formaal kunne opnaaes, og hvor langt Retraiten
skal gaa tilbage, maa selvfølgelig afhænge af Fjendens Bevægehier.
Anser Divisionen det for nødvendigt, at den tildeles en større Infanteristyrke af 3. Division, forventer Overkommandoen et Forslag i
saa Henseende".
General Hegermann svarede d. 16., at naar 9. Brigade og et
Batteri istedetfor at gaa tilbage til Fredericia under Operationerne i
Jylland maatte forblive ved Divisionen, vilde en nogenlunde kraftig
Modstand kunne ydes mod en i Jylland fremrykkende stærkere Fjende.
Overkommandoen gik nu ind paa Tanken om at tildele 4. Division en Brigade Fodfolk, men bestemte hertil 7. Brigade. Den tilskrev
under 17. Februar General Hegermann, at naar vor ved Grændsen
staaende Sty1·ke blev tvunget til at opgive Modstanden ligeoverfor
.Fjendens Overmagt, saa at Retraiten blev tiltraadt og Forbindelsen
mellem 3. og 4. Division hævet, skulde 7. Brigade og et åf 3. Divisions
4 Pd.'s Batterier (7. Batteri) attacheres 4. Division for undeir Tilbagegangen i Jylland at forøge denne Divisions Modstandsevne.
Men inden denne Skrivelse var modtaget, og inden 3. Division havde
faaet Resf,en af sit Kavaleri, Artilleri og Train overført, endsige den
lovede Forøgelse af Tropper til 4. Division var aukommen, var alt
Grændsen overskredet af Fjenden. Kun modtog 4. Division d. 17. den
saa længe ventede Tilgang af 2. Halvregiment Gardehusarer, der fra sit
Kantonnement i det nordvestlige Fyen rykkede i Kantonnement i
Skjærup, Store og Lille Vælding og underlagdes 2. Kavaleribrigade.
11. og IIl.l{orps
rykke from til
Nørrcjyllunds
Græu<lec.

P aa fjendtlig Side rykkede d. 11. Februar I. Korps frem til
Afløsning af III. Korps i dettes tidligere angivne Stilling i Sundeved.
Medens II. Korps (Stabskvarter Flensborg) foreløbig forblev som Reserve for I. Korps, rykkede ID. Korps til Aabenraa og fremskød Forposter mod Haderslev. II. Korps udsendte Detachementer mod Husum
og Tønning.
D. 12. forblev III. Korps uforandret staaende; kun besattes Hac;l.erslev stærkt, og der patrouilleredes mod Christiansfeld. Videregaaende For~tagender vare endnu dengang forbudte; clerimod befaledes
det d. 12. samtlige Indvaanere og Myndigheder i Hertugdømmet
Slesvig at udlevere det i Landet værende Krigsforraad samt de
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offentlige Kasser, og for at give Befalingen Eftertryk sendtes 1 Bataillon
og 1 Deling Kyrasserer til Tønder og .Løgumkloster, hvilket Detachement dog atter d. 15. retournerede til Korpset. II. Korps rykkede
frem til Linien Frøslev-Bov-Nørre Smedeby.
D. 13. rykkede de forreste Afdelinger af III. Korps's Gros frem
til Hoptrup og Over J ersdal. II. Korps forblev i sine Kantonnementer, men lod Brigaden Dormus rykke til Bollerslev og Omegn,
Brigaden N ostitz til Hostrup. Brigaden Gondrecourt afgav et
Detachement til fast Besætning i Tønder.
D. 14. rykkede III. Korps's Avantgarde frem i Linien Haderslev
-Hammelev-Skrydstrup. Groset fulgte efter, saaledes at den sydlige
Grændse for dets Kantonnement blev Linien Boptrup-Over Jersclal.
Korpskvarter toges i Haderslev. II. Korps beholdt Korpskvarter i
Flensborg, men skød Brigaderne Dormus og Nostitz op til Over
Jersdal og Hoptrup, lod Brigaden Tomas belægge Bollerslev og Brigaden Gondrecourt Egnen om Kliplev. Kavaleribrigaden Do brzensky med Korpsartilleriresenen lagc1es i og om Bov.
I det fjendtlige Hovedkva1 ter kom man, som tidligere angivet,
efter forskjellige Overveielser til Erkjendelse af, at II. og III. Korps
burde fortsætte Bevægelsen mod Nord, overskride Grændsen, indeslutte Fredericia og trænge ind i Jylla!!.d.
I Renhold til Armeebefalingen af 15. Februar forbleve dog II. og
III. Korps d. 15. og 16. for Størstedelen i de Dagen forud indtagne
Stillinger; kun forlagde II. Korps sit Stabskvarter til Aabenraa. III.
Korps vilde d. 18. fra I. Korps erholde tildelt et let Kavaleriregiment,
som i Forbindelse med 6. Kyrasserregiment og 5. ridende Batteri af
Artilleribrigaden Nr. 7 skulde danne en Kavaleribrigade under Kommando af Oberst Flies. Korpst tildeltes desuden 1. 6 Pd.'s og
4. 12 Pd.'s Batteri af Artilleribrigaden Nr. 3, hvilke sammen med
Brigaden Rav en vare ankomne til Holsten til Dækning af de bagudgaaende Forbindelser (hvorom senere). Det 12 Pd.'s Batteri lagdes i
Aabenraa til Beskyttelse af Havnen.
D. 17. skulde ill. Korps koncentreres i Christiansfeld og de indenfor en Mils Veis Afstand liggende Lokaliteter, dets Avantgarde
rekognoscere mod Vonsild uden dog at sætte sig i Besiddelse af dette
P1-m.kt. II. Korps skulde lade en Brigade belægge Haderslev og Omegn, en anden J ægerup, Magstrup og Omegn.
Da Indrykningen i Jylland mødte Indsigelser fra Østerrig, der
hævdede, at den kun kunde finde Sted efter en forudgaaet ny Overenskomst mellem Østerrig og Preussen, erholdt Feltmarskal Wrangel
3

\8
cl. 15. Tilhold fra Berlin om ikke at overskride den jyclske Grænclse
før paa nærmere Befaling.
Feltmarskallen, der kun havde givet Bemyndigelse til at fremskyde Poster til det endnu dengang paa slesvigsk Grund liggende
Vonsild, antog at være sikkret imod, at nogen Grændseoverskridelse
fandt Sted, og fandt sig clerfor ikke foranlediget til at udstede noget
bestemt Forbud derimod. Kun lod han begge Korpser rykke frem
mod Grændsen og slutte tættere sammen.
III. Korps's Avantgarde lagdes cl. 17. N. for Linien Christiansfeld-Steppinge og skød sine Forposter frem til Binderup, Skovene
S. for Vonsild og imocl Fovslet og Ødis. Korpsets Gros lagdes
mellem Christiansfeld og Moltrnp.
II. Korps laa S. for III. Korps. I forreste Linie laa Brigaderne Nos tit z og Dormus, bag dem Brigaderne Gondrecourt og Tomas,
hvis Kvarterer i Syd naaede til Vilstrup og Arnlund. Sydligere laa
KavaleribrigaJen Do brzensky mecl Korpsartillerireserven i Omegnen af Øster Løgum.
s. 11rignuc ørn<lee
Fjendens Fremmarche mod den jyclske
frem til Kolding•
nfønittct, men skjult for General
Hegermann, der fra
1,eonlreB n t tcl'
tm,age. 1 1 vr ... forberedt IJaa en f1"endtlig Fremrykning over

!

clcrtC'lll,

,

Grændse var ikke bleven
Midten af Februar var
Grænclsen *) , men savnede

Midler til at modsætte sig den.
Den indre Tilstaml saavel i 3. som i 4. Division gjorde clisses
Afdelinger minclre egnene til at optage en haardnakket Kamp. 3. Division manglede Kavaleri, Artilleri, Train og Ambulancer; 4. Division
havde vel micUerticlig bødet herpaa, men til Gjengjæld svækket sin
egen Styrke. 3. Division havde kun. den Ammunition, der medførtes
i Mandskabets ''Pasker og Tornystre, og fra Fredericia klmde efter
Kommandantens Erklæring "idetmindste for clet Første" ingen Hjælp
paaregnes.
Af disse Grlmde besluttede General Hegermann, saafremt
~ienden mecl en støn-e Styrke rykkede frem til Angreb, kun at gjøre
svag Modstand saavel ved G-rændsen som i Stillingen N. for Almind
Dalen, og samtirlig med, at 9. Brigade trak sig til Fredericia,
at lade 4. Division gaa tilbage til Stillingen ved Veile, hvor Divisionen
vilde søge at holde sig saa længe som muligt for at bortlede en Del
af Fjendens Styrke fra Fæstningen, i hvilken man endnu ikke havde
*) D. l!i. Morgrn hleve 2 Mand af en til Christiansfeld udsrmlt, mindre Patronille
af 3. nragonrPginwut tagnP tilfange i Egnen S. for Vonsild Skov.
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havt Tid til at udføre selv de mest paatrængende Arbeider.
Generalens Overraskelse var derfor stor, da han d. 16. modtog Melding fra Oberst N eergaard om, at 8. Brigade havde forladt Fredericia og taget Opstilling i forreste Linie sammen med 9. Brigade. 3.
Divisions Chef, der endnu opholdt sig paa Als, og som af Overkommandoen havde faaet Meddelelse om den 4. Division givne Ordre af13.
Februar (se pag. 15), havde nemlig bemyndiget Oberst N eergaard som
midlertidig Chef for 8. og 9. Brigade til, saasnart 13. Reg.'s II. var ankommen til Fredericia (Bataillonen overførtes dertil fra Sønderborg d.
12. *), da at skyde 8. Brigade frem i det af 9. Brigade besatte Terrainafsnit, hvorved der tillige vilde vindes Plads i Fæstningen for de
efterhaanden dertil indtræ:ffende Afdelinger. I Henhold hertil lod
Oberst Neergaard d. 16. Februar 8. Brigade rykke ud af Fæstningen,
lagde 9. Regiment i Gudsø, 20. i Nørre Bjært, og skød 21. Reg.'s II. fra
Nøne Bjært frem til Kolding. Af 21. Reg.'s I. blev et Kompagni detacheret til Paaby og Egstrup.
General Hegermann, der efter Overkommandoens Udtalelser
maatte anse sig som Kommandør ogsaa over 3. Division, var
utilfreds med , at Fredericia imod hans Hensigt berøvedes Størstedelen af sin Besætning; men ved en personlig Sammenkomst mellem
Generalen og Oberst N eergaard jevnedes dog Sagen foreløbig, og 8.
Brigade forblev d. 16. i sin fremskudte Stilling. For Forsvaret af og
Retraiten fra Kolding blev der af Oberst N e erg a ard udgivet udførlige
Dispositioner.
General Hegermann kunde dog ikke forandre sin Anskuelse
om det Urigtige i, under 3. Divisions ovenfor skildrede mangelfulde Tilstand, at udf:!ætte 8. og 9. Brigade for de af et overlegent, fjendtligt
Angreb sandsynligvis flydende store Tab. Da derfor nogle d. 17. indkomne Eftenetninger om, at betydelige, fjendtlige Kræfter bleve
sammendragne i Christiansfeld og Omegn, gjorde det sandsynligt, at et
Angreb paa Kolding og en Indrykning i Jylland vare forestaaende,
indfandt Generalen sig om Aftenen Kl. 10 i Kolding og udtalte, at
han ikke ktmde billige 8. Brigades Deltagelse i en eventuel Kamp
ved Kolrung. Brigaden gik som Følge heraf endnu samme Nat tilbage til Fredericia, og samtidig erholdt 9. Brigade Ordre til at tage en
saadan Opstilling, at den lange og navnlig paa Strækningen mellem
Gudsø og Fredericia vanskelige Retraite ikke udsattes for at kompromitteres, og at der ikke bragtes større O:ffre uden tilsvarende Resultat.
"') Se 1. Del pag.

~(;ri
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18. Februar. Fj enclen besæLLer Kolding.
Den Opstilling, 9. Brigade indtog Natten til d. 18. Februar var
følgende : *)
4 • JJ_id~i 011 • ~ll
I Kolding efterlodes kun et KomrJagni af 19. Regiment; clet udo. llriguurs 6 t1!ling t;. ~~- Fe- stillede svage Forposter paa Høiderne c. 1500 Alen S. for Byen
11
fik som Soutien 21. Reg.'s II., 1. og 2. Eskadron af 3. Dragonregiment
og 4 Espingoler, Alt i Nørre Bjært. 19. Regimeuts Hovedstyrke (7
Kompagnier) tilligemed 1/2 5. Batteri stilledes ved Gudsø, 21. Reg.'s I.
ved Havreballe Passet. I Paaby og Egstrup stod 3. Eskadron af 3.
Dragonregiment, der fik Ordre til over Dragbæks Mølle at patrouillere
mod Vest og Syd.
Fra KL 6 Form. stod saavel 9. Brigade som 4. Division i
Alarmstilling. Divisionen skulde under Tilbagegangen formere 1:1ig
i to Kolonner, en østre og en vestre. Den østre Kolonne under
General Honnens skulde bestaa af 6 Kompagnier af 7. Regiment, 2 Eskadroner af 3. Dragonregiment, 5. Dragom·egiment, 2. Halvregiment Gardehusarer, ¼ 5. Batteri og 4 Espingoler, den vestre
Kolonne underOberstL. Scharffenberg af 2kjørende Kompagnier
af 7. Regiment, 6. Dragonregiment samt 8 Espiugoler.
Efter General Hegermanns oprindelige Tanke skulde den østre
Kolonne, der som Hovedretraitelinie fik anvist Chausseen VeileHorsens-Aarhus, foreløbig gaa tilbage bag Veile Aa med ]forposter
af Kavaleri fremsendte til Linien Egtved-Almind-Skjærup, medens
den vestre Kolonne skulde echelonneres ud i sydvestlig Retning for at
dække den østre Kolonnes høire Flanke. Det var anbefalet Føreren
for vestre Kolonne at dele denne i 2 Dele, saaledes at den ene Del
opererede i Egnen om Gjesten med Retraite over Randbøl, Nørre
Snede, tæt Vest om Silkeborg mocl Viborg, den amlen, den vestligste,
i Egnen om 8;jøring med Retraite over Sønder Starup, Roven Kirke,
Herning og Haderup.
Kort før Afmarchen skulde finde Sted, bleve disse Dispositioner
dog endel forandrede. Den vestre Kolonne fik Ordre til at støtte 9.
Brigade i Koldingstillingen ved Rekognoscering i Egnen V. derfor
og til den Ende at sende 6. Dragonregi.ment til Harte. Saafremt intet
saaes til Fjenden skulde dog dette Regiment KL 11 Formiddag
afmarchere til Vester Nebel for i Forening med de derhen dirigerede

og

*)

Se clen ve<lføic!le Skiziw over rleu strategiske Situation ti. 18. l~ehrnar MorgPn
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kjørende Komvagnier og Espiugoler af vestre Kolonue *) at trækk sig
vesterpaa og operere i Overensstemmelse med Divisionens ovena.ngivne
Befaling, dog efter Omstændighederne mere østligt end oprindelig
bestemt. Først naar denne Kolonne var passeret Vester Nebel, maatte
Jen østre Kolonne opgive Passene over Almind Dalen og gaa :ilbage
til Egnen om Veile. Forposter Rkulde udstilles tæt S. og V. for
Byen, Patrouiller af Kavaleri streife mod Almind og Store V ælding.
General Hegermann begav sig til Veile og afsendte derfra KL
12m Eftm. følgende Telegram til Overkommandoen:
11 Paa Grund af 8. og 9. Brigades :Mangel paa Artilleri og tilstrækkelig Ammunition er Koldings Besætning reduceret til 2 Kompagnier;;.;;),
Resten tæt ved og i Fredericia. Den 4. Division med Hovedkvarter
i Veile lader den øvrige Grændse observere af Kavaleri, Alt efter
Konference med Oberst N e erg a ard. Vonsild Skov hesat af Fjenden".
Overkommandoen tilkjendegav strax pr. Telegraf Generalen, at
saafremt Fjenden med stor Styrke brød over Grændsen i dette Øieblik,
kunde den tilbagetrukne Stilling vel være retfærdiggjort paa Grund
af Brigadernes svage Sammensætning, men at der, naar 3. Division var
::;amlet, og Forholdene ikke i Mellemtiden havde forandret sig, atter
vilde være at foretage en Fremrykning.
l\Iorgentimerne den 18. forløbe, uden at der foran Kolding sporedes
nogensomhelst større Bevægelse blaJ1dt de fjendtlige Tropper. Opad
Formiddagen indtraf imidlertid Begivenheder, der helt forandrede
Situationen.
Da nemlig Egnens Beboere udsagde, at Fjenden med stor Styrke
stod i Leirskov (hvilket iøvrigt var en Forvexling med det S. for
Kolding Aa liggende Lunderskov), og fjendtligt Kavaleri længer hen
paa Formiddagen rykkede frem fra Gjelballe Skov mod den afbrudte Bro
ved Egstrup og vexlede Skud med vore derværende Kavaleriblænkei;e,
trak saavel disse som de ved Hvilested Kro udsatte .Poster sig tilbage
paa 3. Eskadron, der atter derved fandt sig foranlediget til KL omtrent 11 at trække sig tilbage til tæt S. for Harte Kirke. Her var
netop 6. Dragonregiment indtruffet, med hvilket Kommandøren for 2.
Kavaleribrigade, Oberst Scharffenberg, var fulgt. En fra Regimentet i vestlig Retning udsendt Patrouille meldte ligeledes, at Leirskov skulde være besat af Fjenden, og at den havde set en mindre,
fjendtlig Patrouille.
*)

Espingolerne indtraf u.og ikke• i Vester Nebel paa Grnud af eu l\libfurstaaelse.
·

**) Den udgjorde i Virkeligheden kun 1 Kompagni.
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Da Alt imicllerticl forblev roligt, locl ObersL S c har ff en b erg i
Overensstemmelse med den givne Befaling Regimentet Kl. 11 Formiddag afmarchere til Vester Nebel. 3. Eskadron af 3. Dragonregiment, der havde Ordre til under en eventuel Retraite at forene sig
med 4. Division, satte sig samtidig i Marche mod Almind og sendte
Melding herom til Forpostkompagniet i Kolding.
Dette Kompagni havde Aftenen i Forveien af Brigadekommandøren,
Oberst N e erg a ard, erholdt Befaling til at forsvare Byen mocl mindre
Afdelinger, men rømme den, naar Fjenden med overlegen Styrke foretog et alvorligt Angreb fra Syd og kjørte Artilleri op, hvorved Byen
vilde komme i Fare. Kompagniet maatte ikke ved Fjendens mulige
Overgang over Kolding Aa længere vesterpaa udsætte sig for at blive
afskaaret.
Kompagniet følte sig dog trygt, saalænge det havde Forposter udo
mod Syd, og Eskadronen i Paaby og Egstrup dækkede dets høire
Flanke. Vel var der Kl. 8 1/~ Fonniddagindløbet nmndtlig Melding fra Eskadronen om, at et af alle tre Vaabeuarter sallllllensat Kommando var
ankommet til Leirskov, og omtrent Kl. 10 en ny Melding om, at Fjenden
havde besat Leirskov, hvorhos Ordonnantsen meddelte, at vore Kavaleriposter havde trukkflt sig tilbage fra Egnen ved Hvilested Kro, og
at Fjenden saaes under Fremrykning fra Gjelballe Skov S. for Egstrup ;
men trods disse og flere alarmerende Meldinger om fjendtlige 'l'roppebevægelser S. for Kolding forblev dog Kompagniet roligt i Stillingen,
indtil den ovenomtalte Melding indløb om, at Eskadronen havde
trukket sig tilbage mod Almind. Kompagniet kunde nu, da det ingen
Dækning havde i høire Flanke, hvert Øieblik vente Angreb fra, Nord,
og Kapitain D ar r e fandt det uforsvarligt og stridende mod sin Instrux
at blive staaende i Kolding med langt mod Syd fremskudte Forposter,
yor _1otillins .'""" hvis Inddragelse maatte tage Tid. Han besluttecle derfor at bryde op
Kohlmg opg1vca.
og afsendte følgende Melding til 4. Division, 9. Brigade og 3. Esb,dron
i Almind:
"Da Kavaleriet ved Paaby og Harte har trukket sig tilbage mocl
Almind for en overlegen, ijendtlig Styrke, og min høire Flanke saaledes er blottet, har jeg sflt mig nodsaget til at forlade Kolding.
Kolding cl. 18. l<'ehruar 1864. Eftm. Kl. 12'/,.

Durre,
Kal'itain".
Da Kompagniet satte sig i Marche, ankom dets Afløsning af 21.
Regiment, og begge Kompagnier trak sig nu mod den N. 0. for
Kolding beliggende 11 Kalkovnsstilling", hvor de traf Brigadekonnnan-

23
døren, Oberst Neergaard, som gav dem Ordre til i Forbindelse med
den ved Nørre ~jært staaende Styrke at trække sig tilbage til Gudsø.
Fra Rvidsminde afsendte Oberst Neergaard Kl. l1/2 Eftermiddag følgende Melding til 4. Division:
"Kolding er forladt, fordi Kavaleriet ved Paaby har meldt, at det
har maattet trække sig tilbage for en betydeligt overlegen Styrke af
alle Vaaben. De 2 Eskadroner og de 4 Kanoner skulle blive tilbagesendte, naar jeg iaften har naaet Heise Kro, og Veien derfra til Veile
er fri".
Fjenden rykkede nu ind i Kolding. Til Forstaaelse heraf maa Fje111le11 m •p r.
skrider n rænd!:!cu.
Blikket kastes paa, hvad der imicUerctid havde tildraget sig hos ham.
Melding om vor i Løbet af Natten til d. 18. indtagne, tilbagetrukne
Opstilling ved Kolding og særlig om vor Rømning af Vonsild*) indløb
Kl. 9 Formiddag i Høkelbjerg til den fjendtlige Avantgardekommandør,
Oberst Bentheim. OmtrentKl. 9½ naaecleMeldingen Korpskommaucloen i Christjansfeld, som strax telegraferede den til Overkommandoen
(cler formodedes i Haderslev, hvor den dog først indtraf Kl 4 Eftm.)
tilligemed en Forespørgsel, om der, hvis de danske Tropper ogsaa
rømmede Kolding, var noget til Hinder for 11t følge efter. Imidlertid
var Vonsild KL 10 Formiddag bleven besat af preussiske Tropper, og
Avantgarden paa Oberst Bentheims Ordre rykket frem i Linien
Dalby-Vonsild-Sest. Da General v. d. Mi.il be underrettedes herom, gav
han uden at afvente Svar paa sin Forespørgsel til Overkommandoen
Oberst Bentheim Ordre til ikke at angribe Kolding, men vel at besætte Byen, hvis den rømmedes af os.
Da denne Ordre indtraf i Vonsild, stod paa dette Sted under
Oberst Bentheims Kommandoen Styrke af 7 Kompagnier, 2 Eskadroner og 1 Batteri. Da derpaa først vor i Paaby og Egstrup staaende
Eskadron trak sig tilbage, og dernæst Forpostkompagniet rømmede
Kolding, rykkede umiddelbart derefter den ved Vonsild staaende
Styrke frem, besatte Kolding, udsendte Kavaleripatrouiller ad Veiene
mod. V eile og Eltang og sendte 1. og 3. Gardehusareskadron mod.
Nørre Bjært.
Paa vor Side bestemte Oberst Neergaard, at Forpostkompagniet og dets Afløsning samt de to i N ø1Te Bjært staaende Eskadroner
(1. og 2. Eskadron af 3. Dragonregiment) skulde danne Arrieregarden
mider Retraiten mod Gudsø. Men Eskad.rouerne vare ikke samlede.
1. Eskadron, der havde havt en anstrængende Nattetjeneste, havde
1

*)

l \'onsilll linv,le en staaemle Pa.trouille været ndstillet, se pag. 13.
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mellem Kl. 12 og 1 erholdt Tilladelse til i de nærmeste Gaarde at
søge nogen Hvile, hvorimod 2. Eskadron var bleven udsendt til Afløsning af 3. Da den fik Melding om Fjendens Fremrykning, udsendte den Patrouiller til nærmere Undersøgelse af Forholdene
og blev holdende paa Chausseen, omtrent hvor den nuværende Jernbane skærer samme.
De preussiske Eskadroners hurtige Fremrykning tvang Eskadronen til Retraite. Den trak sig tilligemed 1. Eskadron, der imidlertid var bleven samlet, tilbage paa de to Forpostkompagnier, der havde
taget en fordelagtig Opstilling i Skoven ved Chausseen N. Ø. for Nørre
Bjært. Underveis forefaldt et Sammenstød mellem vor Bagtrop og
Fjendens Fortrop, ved hvilken Leihghed vi mistede 5 Mand, hvoraf
2 døde og 3 bleve tagne tilfange; men i Nærheden af Passet modtoges det fjendtlige Kavaleri af Ild fra de to nævnte Kompagnier,
hvorpaa det, efter at have lidt et Tab af 1 saaret Officer og 4
saarede Menige samt mistet 3 Heste , skynd1,mmt gik tilbage mod
Hvidsminde. Iøvrigt foretoges Tilbagetoget uforstyrret til Hoveclstillingen ved Gudsø. Underveis modtog Oberst Neergaard et
Brev fra General Lunding, hvori Obersten opfordredes til at føre
sin Brigade saa intakt som muligt til Fredericia. Generalen ønskede
Garnisonen saa fuldtallig som muligt og fandt det i det Hele ikke
nødvendigt vecl nogen Skjærmydsel at betegne Overgangen over
Kolding Aa, eftersom Fjenden alt ved Eideren havde sat Foden paa
dansk Grund.
1
t.;;.(}1~~ ~f1~,~,•:
I Gudsø Stillingen forblev Brigaden, indtil det blev mørkt, og
indtog derpaa, eftersom intet Fjendtligt viste sig, koncentreret Kantonnement bag Elbo Dalen med Stabskvarter i Heise Kro. Som Sikln'ing
forblev en Bataillon ved Gndsø, et Kompagni ved Havreballe Pas og
et Kompagni ved Bredstrup, hvilken Styrke i Forbindelse med 2. Eskadron af 3. Dragonregiment bestred Forposttjenesten, indtil den den
næste Dag ordnedes•).
Det halve 5. Batteri og 1. Eskadron afgik samme Dags Aften
over Bredstrup for at forenes med 4. Division i Veile, hvor ligeledes
den fra Almind tilbagegaaende 3. Eskadron var iudtru:ffen. 2. Eskadron forblev derimod tilligemed de 4 Espingoler foreløbig ved 3.
Division, hvis Kavaleri endnu ikke var disponibelt.
4 ·t J)i"iv•i~ 1' 1•~ Af 4. Division var den østre Kolonne om Eftermiddaa:en
ansre 1et· 01 1es 111..
'-'
liugeu.
kommen til Veile og nærmeste Omegn, den vestre Kolonne over Egt*) SP Fremstillingen ul llPgiveuheilerue vrtl FrNlericiu.

1
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ved til Egnen V. for Veile. Kolonnerne lagdes foreløbig i Kantonnement i og om Veile, fremskøde Forposter og holdt de fjernere Passe
over Veile Aa under Observation. Divisionens endelige Dislokation i
Veilestillingen fastsattes nogle Dage senere (se pag. 30). Divisionen
tog Stabskvarter i Veile.
Den vesterpaa detacherede Eskadron (5. Esk. af 3. Dragonregiment) havde d 16. og 17. opholdt sig paa Estrup til Observation af Overgangene over Kongeaa og var d. 18. gaaet til Byen Veien, hvorfra den
meldte om et fjendtligt Detachements Fremrykning til Lunderskov;
den erholdt samme Dags Aften Ordre fra vestre Kolonne til at trække
sig nordpaa og gik derfor d. 19. Mongen dels over Balle, dels over Randbøl
tilbage til Engelsholm. Her overtog Eskadronen d. 20. Bevogtningen
af Overgangsstedet ved Gjøding Mølle, men pousseredes allerede d.
21. om Aftenen frem til Egtved for paany at agere selvstændigt.
P aa fjendtlig Si de gik de ovenomtalte to Eskadronen efter tj Dndon rykker
ikke udover KolSamm enstødet tilbage til Kolding, hvor der efterhaanden samledes
ding.
2¾ Bataillon, 2 Eskadroner og 1 Batteri. Forposterne stode tæt N.
for Byen med venstre Fløi til Kolding Aa, høire Fløi til Kolding
Fjord. Dele af III. Korps's Avantgarde rykkede om Aftenen til
Vonsild.
Strax efter Koldings Besættelse c. Kl. 3¼ Eftermiddag afsendtes
Melding herom til General v. d. M iil b e, som telegrafisk indberettede
Sagen til de Allieredes Overkommando, der var indtruffen i Haderslev.
Inden Svar kunde indløbe herpaa, indtraf KL 61/2 Eftermiddag Ordre
fra bemeldte Overkommando om, at den jydske Grændse indtil videre
ikke ·maatte overskrides, end ikke med en Patrouille. Svar paa Meddelelsen om, at Grændsen alt var overskredet, indløb først i Løbet af
Natten og gik ud paa, at Avantgarden ,indtil nærmere Ordre skulde
forblive i Kolding. Telegrafisk Meddelelse om Grændsens Overskridelse afsendtes til Berlin.

19. Februar -

7. Marts.

Efterretningen om Koldings Besættelse d. 18. fremkaldte Over- mollom
Forhandlinger
Ø1terrig
raskelse i Berlin. Paa den ene Side frygtede man for J at den skulde gaucudc
og l'reuøaen nnen ovonD'i øre et JJinligt Indtryk i Wien1 paa den anden Side 1 at hvis Kolding tue!, Indrykning
OJ
Jyllnnd.
opgaves, vilde dette i Udlandet blive betragtet som Svaghed og som
Tegn paa manglenue Forstaaelse mellem Preussen og Østerrig, hvad
atter kunde bevirke fremmede Magters Indblanding.
Preussen,
4
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der stiltiende haabede paa, at den stedfundne Grænclseoverskridelse
hurtigere vilde føre til en Overenskomst med Østerrig, hævdede, at
den kun var sket som Følge af Begivenhederne, og at Kolclings Besættelse var nødvendig af strategiske Grunde.
Preussen fastholdt imidlertid Tanken om en Indrykning i Jylland. Alt d. 16. Februar havde Ministerpræsident v. Bismarck anmodet den preussiske Gesandt i Wien om for den østerrigske Regjering at fremhæve Nødvendigheden af Jyllands Besættelse. Et regelmæssigt Angreb paa Dybbølstillingen, hed det, vilde frembyde Vanskeligheder og trække i Langdrag, og selv om Dybbølstillingen faldt,
var Als ikke dermed taget, saa at der endnu manglede den nødvendige Betingelse for enhver Vaabenstilstand, Okkupationen af hele
Hertugdømmet Slesvig, Øen Als indbefattet. Kun VPd at true Jylland
vilde man have en Modvægt mod de af Danmark tilsøs tagne, fjendtlige Forholdsregler, der ellers nødvendigvis maatte tvinge ikke alene
de Allierede, men ogsaa det tydske Forbund til en virkelig Krigserklæring mod Danmark. Den politiske Situation var gunstig. Danmark havde i Øieblikket ikke Udsigt til Understøttelse fra nogen
Side, og en eventuel Forstaaelse mellem England og Frankrig til
Gunst for Danmark kunde bedst forekommes ved rask Handlen.
Østerrig nærede imidlertid ikke alene politiske, men ogsaa militære Betænkeligheder ved en Indrykning i Jylland. Den østerrigske
Regjering kunde ikke se, at Kræfterne vare tilstrækkelige til at
cernere Dybbølstillingen og Fredericia, sikkre den lange Operationslinie samt tillige til at besætte Jylland. Heller ikke skjønnede den, at
en Besættelse af Jylland kunde berøve Danmark saa betydelige Hjælpemidler, at det derved blev tvunget til Eftergivenhed. Den foretrak
samtidig med et Angreb paa Dybbølstillingen at udføre en Overgang
til Øen Als og betegnede dette
. som et afgjørende Foretagende, der
vilde lede til Tilintetgjørelsen af en stor Del af den danske Hær. Til
Løsning af denne Opgave burde alle disponible Kræfter sættes ind.
Preussen hævdede herimod, at Jyllands Besættelse var det letteste
og simpleste Middel til at tvinge det danske Kabinet til Eftergivenhed. Det stræbte at imødegaa Østerrigs militære Betænkeligheder og
havde saameget lettere ved at overvinde dets politiske, som det paa
denne Tid omtrent var lykkedes de Allierede at beseire den Modstand, der fra de tydske Mellemstaters Side havde reist sig mod deres
Politik, og som det viste sig, at i alt Fald Koldings Besættelse
ingen Vanskeligheder medførte. Resultatet blev, at der cl. 1. Marts
udkastedes en saakaldt Punktation, hvori de to Stormagter besluttede

I
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at rette Hovedangrebet mod Dybbøl-Als, men tillige at give de
Allieredes Overkommando fornøden Frihed til at skyde Tropper saa
langt frem i Jylland som nødvendigt til Beskyttelse af Operationerne.
Begge Magter erklærede sig enige i at gjøre de fremtidige Fredsbetingelser uafhængige af Stipulationerne fra 1851-52, der ved Fjendtlighedernes Udbrud havde mistet deres bindende Kraft. Efterat
denne Punktation d. 6. Marts var bleven undertegnet i Berlin, afsendtes der samme Dags Eftermiddag et Telegram til Feltmarskal
Wrangel om, at Forbudet mod at overskride den jydske Grændse
var hævet.
D. 7. Marts lode de to Magter overrække enslydende Noter i Paris,
London, Petersborg og Stockholm, i hvilke de udtalte, at den danske
Regjerings Holdning og dens Vægring ved at deltage i de af England
foreslaaede Konferencer paalagde dem den Pligt at fortsætte de Tvangsforholdsregler, hvortil de havde taget deres Tilflugt. Det fremhævedes,
at Udstrækningen af Operationerne ind i Jylland Intet forandrede i
de tidligere afgivne Erklæringer, og at de allierede Magter vare beredte til Vaabenstilstand paa Grundlag af den bestaaende militære
Situation eller paa Grundlag af Jyllands Rømning mod vor Rømning
af Dybbøl-Als, forudsat at de i rum Sø opbragte og de i Havnene
beslaglagte Skibe frigaves. De Allierede erklærede sig derhos rede
til at indtræde i en Konference med de interesserede Magter for at :finde
Midler til Fredens Gjenoprettelse.
·
Indrykningen i Jylland fandt Sted d. 8. Marts. I Mellemtiden
vare følgende Forandringer foretagne i II. og ill. Korps's Opstilling.
Strax efter Koldings Besættelse blev den derværende Styrke forøget
og Byen sat i Forsvarsstand ; ved Egstrup og Sest sloges Bro over Kolding
Aa og Sest Aa. III. Korps's Gros rykkede til Understøttelse for A vantgarden frem til Vonsild, Sest, Dalby og Aitrup. Til Sikkring af venstre
Flanke sendtes et Detachement (2 Kompagnier og 3 Eskadroner)
under Oberstlieutenant Rantzau til Ødis. Af II. Korps rykkede Brigaden Dorm us til Frørup, Brigaden Tomas til Sommersted, Kavaleribrigaden Do b r zens ky til Magstrup og Arnlund, Korpsartillerireserven til Vilstrup. Brigaderne paa Korpsets høire Fløi forbleve
i deres Kvarterer.
Kysten fra Kolding til Heils Minde bevogtedes om Dagen af
Kavaleripatrouiller, om Natten af nogle til de sandsynlige Landgangspunkter fremsk1J.dte Infanterifeltvagter. S. for Heils Minde bevogtedes
Kysten ved II. Korps's Foranstaltning.

Krigehcgiven•
hederne pn.n.
fjendtlig Side.
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D. 20. Februar besattes Stendrup Hage meu Artilleri (deL 3. 6
Pd.'s Gardebatteri) for at vanskeliggjøre Seiladsen gjennem Lille
Belt. D. 22. Februar blev den venstre Flankedækning under Oberstlieutenant R antz au fremskudt til Vrannerup, Gjelballe og Skandrup;
i Stedet for 2 Kompagnier erholdt den den 1. Bataillon af 3. Garderegiment til Fods. Ødis indlemmedes i Brigaden Do rm u s's Kantonnement, og over hele Linien udsendtes Kavaleripatrouiller mod den
jydske Grændse *).
D. 2. Marts bleve Forposterne fremskudte paa den nordre Dalrand og førtes i en Linie fra Harte ved Kolding Aa over Møllen N.
for Kolding og til Kolding Fjord ved Pedersbjerg Gaard. D. 3. Marts
tog General v. d. Mi.i 1b e Hovedkvarter i Kolding og samlede Hovedstyrken af III. Korps i Kolding, Vonsild og Sest. D. 6. rykkede af II.
Korps Brigaderne Nostitz og Gondrecourt samt Korpsartillerireserven fremiEgnenHaderslev-Taps. Brigaden Dormus iØdis samt
Brigaden Tomas og Kavaleribrigaden Dobrzensky sluttede op,
saa at de bagerste Afdelingers Kvarterer kom N. for Veien Haderslev
-Skrydstru]), Saavel Il. Korps som de Allieredes Overkommando tog
Stabskvarter i Haderslev.

Saalænge Forhandlingerne mellem Preussen og Østerrig angaaonJe
Jln_tt!'rilndrykning
i Jyllancl fandt Stedl havde 4. Division i Stillingen ved
stjJdo til lhu•
eioncu.
Veile i Hovedsagen Ro. Den mere end 14 Dages Frist vilde unclor
andre Omstændigheder have været særdeles værdifuld for den mangelfuldt organiserede Styrke; men da Divisionen ikke kunde vide, hvad
det næste Øieblik vikle bringe, og derfor stadig maatte holde sig
kampberedt, kunde den knn i mindre Grad høste Nytte deraf.
Som tidli~ere anført, stode betydelige Overførsler i Vente saavel
af Tropper som af Materiel. De forsinkedes ved manglende Transportmidler, ved ugunstigt Veir og endelig ved Uvished om, hvorvidt
Stendrup Hage var besat af Fjenden eller ei, hvilket sidste bevirkede,
at Transporterne for en stor Del i Stedet for at afgaa fra Als direkte til
Fredericia maatte sendes til Faaborg og over Fyen til Fredericia**).

-t. J)i\'i l iun i Vci'L•
e lillingo •·, 7. l!J i•
11n<1cug 7_.

*) Se omstaaende Skizze over den strategiske Situation d. 1. l\fart s

**) Assens kunde ikke benyttes paa Grnml af for ringe Vanddybde i Havnen, hvorfor der d. 20. Februar udgik Befaling til Armeens Ingenieurkommamlo om her
at anlægge en Bro indtil 14' Vanclllybde. Paa lngenieurkorpsets Forestilling
modificeredes denne Ordre d. 26. Februar derhen, at Brobyguingen udsattes til
en ueleiligcre Till og kun en Biragos Bro skulde slaaes.
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Overførslen af 7. Brigade og 7. Batteri (se pag. 16) til Faaborg
'oregik i Dagene 15.-17. Februar, Ankomsten til Fredericia d. l!:J.-21.
D. 20. afmarcherede Espingolbatteriet fra Veile til Fredericia
mder Bedækning af en Eskadron. Samme Dag afgik 1. Regiment
ra Fredericia til Veile; til Sikkerhed udsendte østre Kolonne en
H:skadron mod Almind, vestre Kolonne en Eskadron mod Egtved og
Bølling; men intet Fjendtligt bemærkedes, og Marchen foretoges ufor1tyrret.
Samme Dag erholdt General Hegermann en Skrivelse fra
B-eneral Lunding, hvori denne udtalte, at da Fredericia var langt
3vagere, end han havde tænkt sig, maatte Garnisonen snarere forages ud over det Antal af 16 Batailloner, som stedse var blevet
iordret som nødvendig Besætning i Fredericia, end formindskes, sa.am.eget mere som ogsaa Bevogtningen af Fyens Kyst fra Strib til
ll'ønsskov paahvilede den. General Lundin g, der, som senere vil
blive viist, dengang kun havde 10 .Batailloner, havde hidtil antaget,
:1.t hele 3. Division foruden 13. Regiment skulde danne Fæstningens
Garnison, og at General Hegermann kun skulde have 7. Regiment,
Dg anmodede nu i Samklang med General Wilster, der d. 20. overtog
Kommandoen over 3. Division i Fredericia, General Hegermann
)ID at lade sig nøie med det afsendte 1. Regiment samt om at sende
7. Regiment til Fredericia. .Han opfordrede derhos General Hegerm.ann til ikke at benytte en tilfældig gunstig Leilighed til en offensiv
Bevægelse, som dels ikke kunde give noget ~æsentligt Resultat for
Krigsførelsen i det Hele, dels kunde medføre et fjendtligt Angreb
paa Fredericia, inden Fæstningen saae sig i Stand til at imødegaa det.
I sit Svar samme Dag indrømmede General Hegermann, at
ll'oravaret af Fredericia vel var det Vigtigste ved Siden af Forsvaret
:1.f Dybbølstillingen, men at Generalen af Hensyn til sin Divisions Op;save ikke saae sig i Stand til yderligere at svække dens Styrke. Han
3rkJ.ærede sig enig i, at man ikke tidligere end nødvendigt burde
fremkalde Sammenstød med Fjenden og et deraf flydende Angreb paa
ll'æstningen.
Som Følge heraf afgik 11. Regiment og 7. .Batteri d. 21. og
2. Februar til Veile, begge Dage under Sikkring af nogle fra Veile
dsendte Kommandoer. Et Detachement af 3, Ingenieurkompagni
nkom d. 20 . sammesteds hen.
Efter denne Forøgelse bestod Divisionen d. 22. Februar af følende Tropper :
f 1. Regiment,
7. Brigade:
11.
do.

l

4. Divi eiona
Styrke d. 22.
l!.,obruar.
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7. Regiment.
1. K~valeri-{ 3. Dragonregiment,

bngade:
5.
do.
2. Kavaleri-{ 6.
do.,
brigade:
2. Halvregiment Garclehmmror (1., 3., 5. Esk.. ).
4. Divisions Artillerikommando :
5. Batteri <12 Pd.'s G. K.),
{7
do.
(4 Pd.'s rifl..).
4. Divisions Ingenieurkommando *J:
Et Detachement af 3. Ingenieurkolllpagni (frn, 27.
Febr. hele Komp.)**).
Divisionen formeredes som følger:
1. Kavaleri brigade:
3. Dragonregiment (fire Eskaclroner; 2. Esk. var
f ved 9. Brigade, 5. Esk. detacheret),
•~ 5. Dragonregiment,
7. Regiments I.,
½ 5. Batteri.
2. Kavaleribrigade:
f 6. Dragonregiment,
2. Halvregiment Gardehusarer,
1
/ 2 5. Batteri.
7. Brigade:
7. Regiments II.,
1. Regiment,
11. Regiment,
7. Batteri.
I Veilestillingen disloceredes Divisionen som følger:
Divisionens Stabskvarter Store Grunded.
7. Brigade (Stabskvarter Veile) :fik Observationen og Forsvaret a
Veile-Greisafsnittet med 2. Kavaleribrigade (Stabskvartm
Bregdal) som Reserve.
1. Kavaleribrigade (Stabskvarter Jelling) dækkede Divisionen<
høire Flanke ved at observere og forsvare Terrainet V. fm
Greis Dalen og N. for Veile Aa samt besætte Overga,ngs•
stederne ved Haraldskjær, Haraldskjær Fabrik (Kobberværket)
og Vingsted Vandmølle.

l

l

·I. Divisions
llisloccring i
Vcilcstillingcu.

*) Oprettes 11. 24. Februar, se næste Sille.
•*) l,c ilet 1"11lgcmlc pag. 32.
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Forposterne S. for Veile afgaves af 7. Brigade og 2. Kavaleribrigade og søgte Forbindelse med de af 1. Kavaleribrigade paa høire
Fløi udstillede Forposter.
Forbindelsen mellem 3. og 4. Division hævedes d. 21. Februar;
~. Division, med hvilken Overkommandoen ikke var sikker paa at
kunne bevare den telegrafiske Forbindelse, fik større Frihed baade i
taktisk og administrativ Henseende og bemyndigedes til at sætte sig
i direkte Forbindelse med Krigsministeriet, naar blot Overkommandoen
holdtes underrettet om, hvad der foregik ved Divisionen.
Veilestillingen forstærkedes. Adgangene dertil barrikaderAdes;
i Stillingen opkastedes Brystværn for Infanteri og Placementer for
Artilleri; Broerne ved Haraldskjær Fabrik, Vingsted Vandmølle og Tørskind afbrødes, og Eierne af de øvre Møller ved Greis Aa fik Ordre
til Opstemning af Vandet, for hvilket da i Tilfælde af alvorligt Angreb
Sluserne vilde blive aabnede, hvorved en virkelig passiv Hindring om
end for kort Tid skulde søges tilveiebragt; endvidere forberedte man
sig paa Isning af Veile Fjord.
Majorerne Jørgens en og Just ansattes henholdsvis som høist- Pmonalin.
kommanderende Ingenieurof:ficer og som høistkommanderende Artilleriofficer ved Divisionen og tiltraadte d. 24. Tjenesten ved samme.
Divisionens eventuelle Tilbagetog skulde ifølge Overkommandoens V1•runetn.ltningar
Forherodonclo
Befaling lægges over Limfjorden. General Hegermaun ansaa vel til l!otrmte.
Dh-i•( n°n•
Helgenæs for det mest egnede Retraitepunkt for en større Styrke,
eftersom Overgangen over Limfjorden var besværlig og langsom; men
under 20. tilskrev Overkommandoen Divisionen, at der ved Helgenæs
Intetsomhelst var forberedt, og at en Bevægelse derhen heller ikke i
strategisk Henseende kunde anses for rigtig. Divisionen skulde søge
at holde sig i Landets Midte og forberede Overskibningen over Limfjorden paa forskjellige Punkter for det Tilfælde, at Omstændighederne
skulde gjøre det tilraadeligt at sprede Styrken. Fartøier og Baade
burde i Tide sammendrages og Færger forberedes paa passende Overskibningspunkter.
Retraiten forberedtes paa forskjellig Maade. Til Amterne udgik der Henvendelse om at holde V eiene i god Stand paa Divisionens
sandsynlige Retraitelinier samt om at anbringe Veivisere ved Veikuudepunkter. Skanderborg Amtstue fik Anmodning om at forberede
tllium Bro, Hornborg Bro, Bygholm Bro o. fl. til Afbrydning.
Amtstuerne i Nørrejylland anmodedes om at paalægge Sognefogderne af yderste Evne at medvirke til hurtig Besørgelse af vigtige
Meldinger, særlig ved at lade dem tilsige to paalidelige Stafetter i
0
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hvert Sogn til hurtig Befordring af Meldinger direkte til Adressaten,
naar Afstanden ikke oversteg 4 Mil.
Major Jørgensen afreiste d. 24. Februar til Limfjorden for at
undersøge Færgestederne, navnlig paa Strækningen Oddesund-Aalborg,
og indgive Rapport om de der tilstedeværende Færgemidler samt deres
Beskaffenhed og Betydning for militære Transporter. Undersøgelserne
skulde begynde ved Mors. Det paalagdes Majoren paa hensigtsmæs-1
sigste Maade at foranstalte udført de Forbedringer og Forandringer
ved Færgestederne, som han maatte anse for nødvendige, samt at tilveiebringe nye Færgemidler, hvor de tilstedeværende maatte anses
for utilstrækkelige ; særlig vare Overgangsstederne ved Oddesund og
Salling Sund af Vigtighed. Endelig paalagdes det Majoren at under~
søge de jydske Jernbaner med Hensyn til deres Afbenyttelse o
Ubrugbargjørelse, og derved konferere med den kontrollerende Inge
nieurofficer, Kapitain Holst.
Kapitainlieutenant Køb k e af Marinen, der attacheredes Divisionen,
sattes i Virksomhed med de nødvendige maritime Forberedelser, hvor
ved der - i Henhold til Divisionens Anmodninger til Amterne kunde gjøres Regning paa Assistance af de civile Autoriteter. Kapitainlieutenanten skulde ved Udførelsen af sit Hverv konferere mec
Ingenieurmajor Jørgensen. Ran bemyndigedes til paa hvilkensomhelst Maade, der af ham maatte skjønnes nødvendig eller hensigtsmæssig, efter Divisionens Tarv at tilveiebringe det nødvendige Over
førselsmateriel samt at træffe Foranstaltninger til at sikkre dett
Materiel mod at falde i Fjendens Haand.
Til Krigsministeriet henvendte Divisionen sig mell Forespørgsel
om der ved en eventuel Transport over Limfjorden kunde disponere
over J erntransportbaade, samt om saadan.ne vilde blive henlagte t.q
Aarhus for det Tilfælde, at Udskibning herfra skulde blive befalet
eller nødvendig; fremdeles anmodede Divisionen om at faae Styrke
af Ingenieurer forøget fra ¼ til 1 Kompagni og forsynet med rige-'
ligere Bromateriel. I den Anledning afgik, som tidligere omtalt, ifølg
Overkommandoens Ordre af 27. Februar den resterende Del af 3
Ingenieurkompagni fra Sønderborg til V eile.
Kapitain Ro 1s t tilstilledes der nærmere Direktiver angaaend
Ordningen af Jernbaneforholdene under Divisionens eventuelle Retraite
Naar Divisionen gav Ordre til at standse den ordinære Drift, skuld
det Materiel, som ikke brugtes til Militærtransporter, men som vai
holclt tilbage til den ordinære Drift, strax sendes til Skive,
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Samtidig anmodecle Divisionen Krigsministeriet om gjennem Indenrigsministeriet at foranledige, at tilbagestaaende Arbeider paa Stræk~
ningen Viborg-Struer hurtigst mulig maatte blive fuldførte, at det
til Driften af fornævnte Banestykke fornødne Personale blev anåat
og indøvet, og at samtlige Banestrækninger med dertil hørende Personel og Driftsmateriel paa nærmere Forlangende maatte blive stillede
til Divisionens Raadighed.
Endelig udgik Paalæg til de lokale Blade om at iagtta.ge største
Diskretion i Henseende til Meddelelser om Afdelingernes Styrke, Stilling
og Bevægelser, de Kommanderendes Navne, Opholdssteder o. s. v.
For at forhindre Spioneri blev der gjennem de lokale Myndigheder
truffet Anstalter til at holde alle Slags Gjøglere, inden- og udenlandske Spillemænd og Løsgængere i tilbørlig Afstand fra Operationsfeltet.
0 1
Fra begge Sider foretoges Patrouilleringer, som dog først d • 28· Pat•nmgrr.
! m 0 r"'gtFebruar foranledigede et Sammenstød. Paa denne Dag omtrent Kl. 10
Formiddag blev en fra Feltvagten ved Høien .Kro til Viuf fremskudt
Observationspost paa 1 Underofficer og 6 Menige af 6. Dragonregiments 4. Eskadron fordrevet fra sin Stilling og forfulgt af c. 40 preussiske Husarer. Ved Blaakjær Skov gjorde Posten Holdt, men nødtes
dog kort efter, da den saae sig omgaaet af en Del af Hus1:1,rerne, til at
trække sig tilbage mod Feltvagten. V ed d.enne Leilighed blev Dragon Ni e Is K j e 1d sen skudt efter en Tid lang heltemodig at have
forsvaret sig mod de Husarer, som søgte at tage ham tilfange ; desuden bleve 3 Dragoner fangne, deraf 1 saaret.
D . 29. kom det til et Sammenstød paa vor yderste høire Fløi.
Som Indledning hertil skal kortelig omtales cle Bevægelser, som i
Dagene 22.-29. udførtes af den ud i Vesteregnen detacherede Eskacb·on (3. Dr. Reg.'s 5. Esk.).
D. 22. rykkede Eskadronen fra Egtved over Vester Nebel mod
Almind, hvor den forjog en større preussisk Patrouille og derpaa trak
sig veste11)aa til Bække.
D. 23. gik den til Estrup , hvorfra cle11. d. 24. rekognoscerede over
ster og Vester Gjesten for om muligt at afskære en til Byen Veien forentet preussisk Patrouille. Denne kom dog ikke, hvorfor Eskadronen
!rik. tilbage og tog K;,arter i Vorbasse. D. 25. patrouillerecle den
erfra til Egtved og Jordrup, og då Efte1T0tning13r tydede paa et
··endtligt Angreb mod Divisionens Hovedstyrke enten d. 26. eller cl,
7., holdt Eskadronen sig i Fjendens Flanke (d. 26. i Fitting, d. 27. i
orbasse) parat til at gribe ind, hvis en gunstig Leilighecl tilbød sig.
Q
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Her kom det dog kun cl. 26. til et Sammenstød med en mindre, fjencltlig Patrouille. Eskadronen forblev cl. 28. og 29. i Vorbasse.
Fjendtlige Patrouiller af Oberstlieutenant Ran tz aus Detachement, der d. 2fi. og 27 . .Februar havde observeret vore Kavaleripatrouiller i Egnen S. Ø. for Bække, hjembragte Meddelelse om, at en
dansk Eskadron laa i Vorbasse og Bække. Oberstlieutenant Ran tz au
befalede, at cler d. 2!:J. skulde rekognosceres i denne Retning. 4.
Eskadron af 8. Husarregiment skulde fra Gjelballe over Egholt og
Ravnholt rykke mod Bække, 2. Eskadron fra Skandrnp over Store
Anst og Vester Gjesten sammesteds hen for rlerefter i Forening at p;aa
mod V 01·basse.
Angrebet kom uventet ind paa Eskadronen.
Den havde
erholdt Meddelelse om, at Alt var uforandret i Fjendens Stilling ad
Leirskov til, og de tH Gjesten og Hnlvad fremsemlte Patroniller
havde Intet sporet til Fjendens Fremrykning, saa at Eskadronen i Ro
havde sadlet af og holdt Hesteparade, ktm under Dækning af svage
Forposter og en mindre Postering i Bække.
Ved Fjendens Fremrykning bleve Vedetposterne omtrent Kl. 11 ½
kastede tilbage til Feltvagten, der stod i Høide med Skjøclegaard.
Ogsaa Feltvagten blev kastet af den fjendtlige Fortrop (af 4. Eskadron),
hvorved Overvagtmester J ø ns og nogle Menige bleve fangne; Resten optoges af Pikettet vecl Skjødebjerg, som gjorde Mochmgreb og kastede
den fjendtlige Deling tilbage paa sin Eskadron, der derefter i ]forbindelse med en Deling af 2. Eskadron rykkede frem til Angreb.
Da vor i Vorbasse staaende Eskadrons Hovedstyrke fik Melding
om Fjendens Fremrykning og om, at Forposterne alt vare kastede,
lod Eskadronschefen sidde op og rykkede F01·posterne til Undsætning.
Inden dette skete, havde imidlertid Sekondlieutenant ·w. S au r b re y , der
var til Hest, kastet sig imod Fjenden med en Deling af Pikettets Mandskab
og befriet Overvagtmesteren og cle fangne Dragoner, hvorpaa :b~jenden, cla
Styrken fra Vorbasse naaecle frem, afstocl fra Angrebet. Den paa
fjendtlig Side kommanderencle Ritmester v. Gro dzki troede ved
Skjødegaard og Skjøclebjerg at have kæm1Jet med en Eskadron;
Styrken, der kom fra Vorbasse, vurderede han ligesaa høit, og da
hans egen Eskadron ikke var samlet, og han Intet saae til 2. Eskadrons Gros, tiltraadte han Tilbagetoget forfulgt af vore Dragoner
noget ud over Kragelund; Chausseen var glat, og enclel Heste var
styrtede. Groset. af den fjendtlige 2. Eskadron var i1nicliertid fr
Brokke rykket noget frem ad Veien til Vorbasse, men vendte om f01
at komnH' ,1Pn ~,vrige Styrke til Bjælp, hvilket; tlog ikke ly kkeJ.es.
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Begge Eskaclrouer trak sig kort efter i Forening tilbage. Fægtningen
havcle kostet Fjenaen 1 død og 8 saarede Husarer, hvoraf 5 bleve
tagne til.fange, foruden 1 Officer, 6 Unclerofficerer og 21 menige Husarer, der usaarede faldt i Faugenskab. Af Heste tabtes 23.
Vort Tab var: 4 Underofficerer ( deraf l , som kort efter døde af
sine Saar) og 3 Menige saarede; clesuden blev l Dragon fanget. Eskadronen mistede 6 Heste.
Eskadronen, der efter de foregaaende Dages Strabadser trængte
til Ro, gik samme Dag tilbage til Heinsvig, d. 1. Marts til Grinsted
og d. 2. over Billund Kro til Engelsholm , hvorimod i dens Sted 6.
Dragonregiments 3. E skadron udsendtes d. 3, Marts. Efter d. 4. at
have patrouilleret frem indtil Linien Vester Gjesten-Røigaard, gik
den d. 6. over Heinsvig til Grinstecl. Førstnævnte Eskadron udrykkede dog paany d. 8. Marts og naaede Hindum, hvorefter begge Eska<.lroner forenedes til et " vestre S t reifkor1)s"1mderRitmester Moes :i;tkor11s
Tostrc Slrcirdannes.
Kommando. Der blev iøvrigt i Fremtiden mindre Udsigt til Sammenstød med Fjenden, eftersom Feltmarskal Wrangel, efter at have
faaet Melding om Affairen ved Vorbasse, forbød langt ind i Jylland.
gaaende Expeditioner.
D. 29. Februar afsendte General Hegermann med Krigs- medFurhau<llin!!•r
l,'jomlon i An•
ministerietc3 Bemyndigelse en Parlamentair til den fj' endtlige Over- dm11•
~cdntn11 ar 1Cutllcøml lvl••·
kommando for i Regjeringens Navn at gjøre opmærksom paa, at
Kolding, Sest og flere Byer, der nu erholdt Indkvartering af preussiske Tropper, og i hvilke Rekvisitioner foretoges, hørte til Jylland.
Feltmarskallens Svar, der udfærdigedes d. 2. Martc3, alæaa paa en Tid, da
der endnu ingen endelig Forstaaelse var truffen med Østerrig angaaende
Jyllands Okkupation, lød som følger:
"Euer Excellenz
erwidere ich auf das geehrte Schreiben vom 2!:,. Febrmir ergebeust, class
die Stadt Kolding tmd einige benachbarte Dorfer si.lcllich der KoldingAu, von den diesseitigen Vorposten zur Deckung der in Nord-Schle1nvig
stehenden Okkupationstruppen einstweilen besetzt worden sind.
Zm- reglementsmassigen Naturalverpfl.egung der auf ji.ltischom
Boden einq_uartirten Truppen, gehen die Requisitionen an den Hardesvoigt von Kolding, welchem dem gemass anheimgestellt ist, nach
welchem Modus er die Landgerneinden Ji.ltlands zu den Liefernngen
heranzieht.
Falls Ener Excellenz W erth darauf legen die Bewohner Jiitlancls
von diesen Lasten befreit zu sehen, was auch main Wunsch ist, so

36
wfu:cle znnachi;t Kuniglich Danischer Seits die Kaporei cleutscher
Hanc1elsschiffe auf offner See in W egfall kommen mttssen.
Inclem ich eine bezitgliche Mittheilnng an clie Konigliche Danische
Regierung ergebenst anheimstelle, habe ich die Ehre mich mit vorzi.lglichster Hochachtnng zu zeiclmen
Hauptquarticr Hadcrslc\Jcu cl. 2. Mi~l'E 1864.

v. Wrangel
Generalfeltmarschall und
Oberbefehlshaber der allifrten
Kaiserlich Oesterreichischen uncl
Kuniglich Preussischen Armee."
General Hegormann imlsenclte dette Svar d. 3. t-il Krigsministeriet og knyttede hertil følgende Bemærlminger:
,,At det har været rigtigt at lade Feltmarskalken besætte omtalte Steder, er vel rimeligt; om det nu er af-Vigtighed at fratage ham
clem igjen eller ikke, er det foreliggende Spørgsmaal, til hvis Besvarelse behøves et Kjendskab til Forholdene, som kun det høie Ministerium kan have. Det er for mig, navnlig dersom Forbindelsen med
Overkommandoen paa Als afbrydes, af Vigtighec1 at kjende Forholdene,
da jeg uden dette ikke kan stille mig mit Maal og altsaa ikke handle
med Kraft og Bestemthed i de ofte pludseligt forekommende, uf'orudselige Tilfælde. Af Efterretningsvæsenet erfare1· jeg i dette Øieblik,
at Fjenden iaftes har forøget Styrken i Kolding med 3000 Mand, og
at han forskandser sig der - ogsaa imod Havnen*).
En nøie Meddelelse angaaende Forholclene i Kolding er mig
imidlertid nødvendig; min nøie Lokalkundskab cler kan cla nok lade
mig afveie Betydningen af Fjendens Foretagender".
Krigsministeriets Svar indløb først under Kampen ved Veile J.
8. Marts. Ministeriet udtalte, at det ikke saae sig i Stand til at i;tille
de Kræfter til Generalens Raadighed, som formentlig behøvedes for
at fordrive Fjenden fra Kolding, hvorfor dette Foretagende heller ikke
ønskedes iværksat. Divisionens Opgave var af simplere Art i c1en
skulde søge at beskjærme Jylland mod Kontributioner og anden Overlast samt udfolde en livlig Virksomhed for at forurolige Fjenden.
Udsendte Streifkorpser skulde søge at tvinge ham til at sprec1e sin
*)

De under 25. Februar til Divisionen imllø\Jnc Meddelelser gik ml p1t1t at der i
Kolding stod c. 3100 Maml fjendtlige Tropper, i Sest, Vonsild og nærmeste Omegn af Kolding c. 8000 Mand, i Haderslev c. 10,000 Mand, i Sommersted, Magstrup,
Stc.ppinge, Frømp og Christiansfeld 10,000 Mand. General Wrnngcl sagdes at
være i Haderslev.
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St.yrke ; cletacherede han mindre Styrker vesterpaa, skulde disse søges
tilintetgjorte. Samtidig underrettedes Generalen om, hvad der formentlig vilde lette ham hans Opgave, at der fra Als med mindre
Kommandoer vilde blive gjort Forsøg paa at. alarmere Fjenden paa
forskjellige Steder paa Østkysten.
Samtidig med ovenanførte Forespørgsel til Krigsministeriet (3. Marts)
rettede Generalen telegrafisk Forespørgsel til Overkommandoen*) om,
hvorvidt 3. Division for det Tilfælde, at Omstændighederne skulde
nøde til Operationer ved Jyllands Grændse, da atter var ham underlagt.
Overkommandoens Svar indløb d. 5. og løcl:
,,Naar Forholdene tillade en Fremrykning, ønsker Overkommandoen strax Meddelelse fra Hr. Generalen, og vil der da efter Omstændighederne blive beordret 3. Division eller en Del af den til Samvirken med 4. Division under Hr. Generalens Kommando".
Allerede Dagen efter (d. 6.) befalede imidlertid Overkommandoen, 4 llivisiou ekul
.
t skuld e u dsk 1'lles af4 . D'1vis1on
. . og m
. dlemmes 1. 2. D'1v1s10n
. . afgivemc111.
7• .Regi•
at 7. R egunen
paa Als. Anledningen hertil (10. og 12. Regiments Beskaffenhed) vil
nærmere blive udviklet i det Følgende. General Hegermann, der
fik Ordre til at lade 7. Regiment saa hurtigt !lom mulig afmarchere
til Aarhus, tilskrev uopholdelig Overkommandoen,
,,at det Skaar, som Divisionen nu havde lidt i sin Modstandsevne,
gjorde, at den idetmindste for det Første maatte opgive Haabet om en
aktiv Optræden".
11 •· 11.~ 1111111 •
Forholdene i selve Divisionen vare vedvarende ugunstige for enDMaio
gclfultlc 'r1leta11tl,
saadan Optræden. Tilstanden ved Krigens Udbrud er skildret i det Foregaaende; de betydelige Strabadser i den derpaa følgende Periode havde
ikke gjort Forholdet bedre . .Forskjellige Indberetninger til Overkommandoen og Krigsministeriet bære Vidne herom. Baade ved Rytteriet og
Trainet var der mange syge Heste; d. 24. Februar indberettede Generalen, at endog Bataillonskommandører og Adjutanter vare uden Heste,
og at det var af yderste Vigtighed, at det mobile Hestedepot og
Sygehestedepot, hvorom Divisionen havde udtalt sig i Skrivelse af 13.
ebruar (se pag. 16), fuldstændig organiseredes.
Krigsministeriet antog sig denne Sag, og under 3. Marts op·ettedes et Hestedepot og et Sygehestedepot, begge i Aarhus

*)

Overkommandoen var fra 1. Marts overtaget af Generallieutcnant Gerlach (se 1.
Del p. 323 samt clen senere Fremstilling af Krigsbegivenhederne i Sundeved os
paa Als).

38

mod eL Filial og Recei,tiunsclopot i I-Iorsen:!!. Ovortilsy11et merl stimL- i
lige i :Nørrejylland og paa Fyen oprettede Heste- og SygehostedepoLer
overdroges under 25. Februar til OlJerstlieutenant L. C. Barth af
Kavaleriet, som tog Ophold i Middelfart.
Alvorlige Klager vare indløbne angaaenrle 'l'rainets_ mangelfulde
'l'ilstand. Divisionen anbefalede derfor Oprettelsen af en Trainkommando i Skanderborg og anmodede om til Føring af Trajnet
at maatte beholde de fra uet slesvigske Gendarmeri forsprængte
Underofficerer og Genda,rmer, der havde melclt sig til Tjeneste ved
den.

I

Ogsaa Udrustningen gav Anledning til talrige Besværinger. Divisionen skrev under 22. Februar: ,,1. Regiment er for rl'idcn udcm
Støvler og Saaler, og i Veile er aldeles intet Focltøi at erholc1e; 11.
Regiment er ikke videre bedre stillet". Divisionen søgte dog selv
at raade Bod herpaa ved under 24. Februar at bemyndige sm
Intendant til "paa hvilkensomhelst Maade" at skaffe de nødvendige
Undermunderingsstykker tilveie.
Om Divisionens Ordonnantsafdeling, hvis Ankomi;t var forvente
i Januar, men som først mødte d. 25. Februar og endda kun med 2/a
af sin Styrke, skrev Generalen:
,,Saa godt som Alle mangle Kapper, og ses derfor ridende indhyllede i Tæpper af forskjellig Farve; saa godt som Allo mangl
Sporer, Alle mangle Strigler, kun Halvdelen er forsynet med Kar
dætsker.
"De to Treuiedele ere uden Valrapper og mangle :M:antelsække
have derfor deres Tøi i Fourageersækken, hvor der altsmt oi levneJ
Plads til Fourage. Den ene Trecliedel mangler endog Sabelgehæng, ol~l
have disse derfor Sablen i et 'l'ov om .Livet".
Under 3. Marts tilskrev Divisionen Krigsministeriet:
"Kavaleriregimenterne have under denne Krig existeret 1mu01
saa ugunstige Forhold, som det vist ikke lettelig ancletsteds ha1
flmdet Sted. Paa Grund af Omorganisationen, af Mangel snart pa
l\Iandskab, snart pna Heste, imart paa Udrustningsgjenstancle for Man
og Hest, endvidere paa Grund af en Mængde allevegne hen Bortkommanderede, og ved Sygdom og Tab lige overfor Fjenden enl
Eskadronerne reducerede til at møde med kun 70-80 beredne Kombattanter paa Pladsen, heri indbefattet de indrangerede Underoffioererl
Forsaavidt altsaa ikke extraorclinære Foranstaltninger snarest træffes
vil en yderligere Tilbagegang hver Dag være Følgen".

be fleste af disse Mangler kunde dog først efterhaanden afhjælpes i
kun Eskadronernes ufuldstændige Mandskabsstyrke søgtes af hjulpet
vecl Indkaldelse af Forstærkningsmandskab *)

II. Fredericia -

Fyen fra kort før Krigens Udbrud indtil
7. Marts.

Fra kort før Krigens Uclbrud indtil Dannevirkestillingens Opgivelse.
Som i Incliedninaen
**)nærmereudviklet1 var det kun mindre betyde- etu
F æ• t niuga~'". Tilo
ncl ved lu 1µcns
lige Arbeider, der i 1861 vare udførte for at bringe Fæstningen Fredericia,
,·,u,ru<1.
der dengang befandt sig i omtrent samme Tilstand som i 1849, i Forsvarsstand. Arbeiderne indskrænkede sig væsentlig til Anlæget af en
befæstet Leir lLynetterne I-V) foran Fæstningens høire Fløi, en ULlbedring af Fæstningsværkerne samt en delvis Omdannelse afHovedvolden.
I 1862 og 1863 foretoges Hgeledes kun faa Arbeider***). Først da Uclsigten
til Krig blev truende i November 1863, blev der tmffet indledende Skridt
til større Arbeiders Udførelse ; Ministeriet beordrede Tømmermaterialier
tilveiebragte, tillod Antagelse af Reservekonduktører og indkalclte i
Begyndelsen af December Ingenieurtroppernes Liniemandskab.
D. 21. December tiltraadte Kommandanten paa Kronborg Fæstning,
karakteriseret Generalmajor Lunding - Fredericias energiske Kommandant fra 1849 - Kommandoen over Fredericia Fæstning t). Garnisonen i Fæstningen bestod paa dette Tidspunkt, da omtrent hele
Hæren samledes ved Dannevirke, kun af en Bataillon (13. Reg.'s I.),
2. Fæstningskompagni samt et Detachement Ingenieurer.
D. 22. December modtog Ingenieurkommandoe:n i Fredericia Befaling fra Ingenieurkorpset om at paabegynde .Rustningsarbeiderne.
General Lun ding, der netop da havde besigtiget Fæstningen, skildrede
i to Skrivelser (af 24. og 28. Dec.) hvilke Hovedarbeider de1·, foruden
den hele Række af Arbeider vedrørende Fæstningens fortifikatoriske
Armering, stode tilbage at udføre, og angav de Hjælpemidler, der krævedes
tfil Fæstningen, hvis den skulde løse den Opgave at byde en haarclhakket Modstand gjenµem et længere Tidsrum. Han skjønnede, at der
~')
'-";)
!!i'-'''1)
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behøvedes 1600 Mand clygtige Arbei(lere i to Maaneder (altsaa indtil
Februars Slutning) for at fuldføre dem. Desuden maatte de nødvendige personelle og materielle Kræfter stilles til hans Raadighed.
G rnl!ral f4Unding
Jo mere Generalen imidlertid gjorde sig bekjendt med Forholdene
henstillPr 1il lllini~torict, nt.l<'æst- i Fæstningen1 desto mere tvivlede han om Muligheden af at D'iennemmngen rfimmes.
b.J
føre et ærefoldt Forsvar. Han skrev under 30. December til Krigsministeriet, at det vel strnx havde staaet ham klart, at Fæstningen mod
Vest var svagere end i 1849; men han havde dog hengivet sig til det
Haab, at idetmindste den fremlmdte Leir var saa heldigt anlagt og
Arbeiderne deri saa vidt fremmede, at hvad der for Forsvaret var
tabt mod Vest, rigeligt var vundet mod Nord. Dette viste sig imicUertid langt fra at være Tilfældet. N. for den fremskudte Leir og
kun 5-800 Alen fra Værkerne I og II strakte sig fra Stranden imo<.1
Vest en Dal saa bred, at flere Batailloner usete kunde staa opmarcherede
i den, en Omstændighed, der tvang til anstrængende Kampberedskab
for Leirens Besætning. Men derhos stod der ogsaa i den befæstede
Leir meget betydelige Arbeider tilbage at udføre, saasom Anlæget af
et Glacis, Forbindelseslinier mellem Værkerne og fra disse til
Skrænten mod Søen, Anbringelse af Stormp@le og Palissader, Bygning af Barakker, o. s. v.; i I og II var en Del af Eskarpen skreden
ud, hvorved der var fremstaaet Brecher i Værkerne.
Alt vel overveiet henstillede Generalen, om det ikke var bedre
aldeles og i Tide at abandonnere Fredericia end at udsætte sig for, at
et meget betydeligt Artilleri og en Fjerdedel af Armeen blev Ofter
for et Forsøg paa at forsvare en Fæstning, hvor saa væsentlige Betingelser for at gjennemføre Forsvaret endnu ikke vare tilstede.
,,Der e1·u, hed det, ,,noget saa uhyggeligt, saa moclløst ved at opgive Forsvaret af et saa vigtigt Punkt, som Fredericia er for Armeen,
&.t jeg ikke uden en aldt>les tvingende Nødvendighed vil overvinde mig
til at bringe et saadant Skridt i Forslag; men jeg tror paa den anden
Side, at det er min Pligt i Tide a,t henlede det høie Ministeriums Opmærksomhed }Jaa, at Sagernes Stilling her er af en saadan Natur, at
dette Spørgsmaal maaske meget snart vil foreligge til endelig Af...
gjørelse •
Naar Krigen ikke kommer til U dbrnd før til Foraaret, og naar
Vinteren bliver saa mild, at den ikke lægger Hindringer i Veien for
Udførelsen af Jordarbeidet, saa at Alt er vel udført og bragt i Orden
til clen Ticl, Fjenden nærmer sig Fæstningen, saa haaber jeg, at man
med Held kan afvise Fjendens Angreb, selv uagtet cle st01·e Vanske•
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ligheder og Ulemper, jeg har tilladt mig at paapege. Men glipper
dette Haab ved, at Krigen begynder om føie Tid, og man ikke med
Sikkerhed kan antage, at Armeen vil kunne holde sig ved Dannevirke, saa vil det maaske være for sent at tage en afgjørende Beslutning om det vigtige af mig paapegede Spørgsmaal".
Ministeriet svarede undvigende ' idet det kun tilkJ"endegav Ge-Minieto~et
evuror
undv1gende.
neralen, at det var ønskeligt at faae udført cle af ham foreslaaecle
Foranstalt.uinger, saasnart ske kunde. Anlæget af Kystbatterierne
paa .Fyen - disse henlaa siden 1849 i aldeles forfalden Tilstand
skulde, hvor nødvendige disse Batterier end vare til Fæstningens Understøttelse, dog uclsættes indtil viclere i Betragtning af, at
dertil ikke vilde kræves betydeligt Arbeide, men nok andel Expropriationer samt Sløifning af endel Bygninger. Kun Batteriernes Montering skulde holdes rede.
D. 31. December modtoges Befaling af 29. fra Krigsministeriet Fredcr1mo.
Arbehl?•:: 0 pn.nvea
Offi at sætte Fæstningen i fuldstændig Forsvarsstand.
begyn,Ies.
Der blev derefter med Iver taget fat paa Rustningsarbeiderne,
navnlig paa Opstemningen af Vandet i Dalen N. for Kolding Veien *),
Anbringelsen af Palissaderinger, Anlæget af Forbindelseslinien mellem
Værkerne I og Il i den befæstede Leir samt Tilretningen og Afbindingen af Forbrugskrudtmagasiner til Hovedvoldens Bastioner. Det
fornødne Materiale skaffedes tilveie fra Tømmerlagerne i Fredericia
og Nabobyer og suppleredes efterhaanden yderligere ved Tilførsler
fra Kjøbenhavn; men det manglede i den første Tid stærkt paa Arbeidskraft og navnlig paa det nødvendige Tilsynspersonale. Dette
sidste bestod i den første Del af Januar foruden af Ingenienrkommandoens Chef, Major Glahn, kun af 2 Officerer og 6 Underofficerer.
D. 9. Januar overtog den tidligere høistkommanderende Ingenieurofficer
i Holsten, Oberst Meyer, Ingenieurkommandoen i Fredericia, ved
hvilken Major Glahn ansattes som Stabschef, eftersom en tidligere Beslutning om at anvende Majoren ved den aktive Armee
som Divisionsingenieur var bleven opgivet paa Grund af hans nøie
Kjendskab til Forholdene i Fredericia; samtidig forøgedes Tilsynspersonalet med endnu en Officer, der dog snart bortkommanderedes,
og d. 23. Januar ankom endelig til Fredericia et FeltingenieurkomJJagni (4.). Først i Midten af Februar blev Fæstningens IngenieurAtyrke yderligere forøget, idet den erholdt en r.rilgang af 5 Officerer
*) Se Kaart over Fredericia og Omegn.
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og 4 Underofficerer fornclen Størstedelen af 2. Feltingenieurko1upagni *).
For at tilveiebringe den fornødne Arbeidskraft havde Ingenieurkommandoen i Fredericia strax efter Modtagelsen af Ordren til Arbeidernes Paabegyndelse telegraferet til Tømmermestre i jydske Byer
om at møde med Svende, og 1malagt Entrepreneurerne for J ordarbeiderne
at søge tilveiebragt den størst mulige Arbeidskraft, samt endvidere ved
et Telegram til lngenieurkorpset forlangt indkaldt en stor Styrke Militærarbeidere. D. 31. December mødte 150 Militærarbeidere; men
i Stedet for efterhaanden at blive forøget svandt denne ringe Styrke
tværtimod snart ind til saa godt som Intet som Følge at de Krav, de truende
Forhold paa anden Maade stillede. Fra henimod Midten af Januar af'..
gaves vel Arbeidsmandskab af den til Fæstningen henlagte 13. Reg.'s I. ;
men denne kunde paa GrunJ af anden ~jeneste gjennemsnitlig daglig kun
afgive c. 300 Mand, som af Hensyn til det ringe Tilsynspersonale
arbeidede i 2 Hold, et om Formiddagen og et om Eftermiddagen.
{Jnder disse Forhold var det af stor Betydning, at det lykkedes Ingenieurkommandoen i Fæstningen efterbaanden at sikkre sig en betydelig civil Arbeidskraft, hvis gjennemsnitlige Styrke i Januar udgjorde c. 170 Haandværkere, 370 Arbeidsmænd og 25 Vogne daglig og
i Begyndelsen af Februar steg til henved 1000 Mand. Efter Tilbagetoget
fra Dannevirkestillingen formindskedes dog den civile Arbeidsstyrke af
Frygt for en forestaaende Beleiring efterhaanden meget betydeligt,
indtil den ved Bombardementet i Marts aldeles forsvandt. Mangelen paa
Arbeidskraft og fornødent Tilsynspersonale i Forbindelse med den
stærke Frost, som med korte Afbrydelser varede helo Jan nar og
Februar, maatte selvfølgelig stærkt hemme Arbeidet.
Til at lede Monteringen og overtage Posten som høistkomman-1
clerende Artilleriofficer ved 2. Generalkommando og i Fredericia bestemtes den høistkommanderende Artilleriofficer ved 2. Division,
Oberstlieutenant Holm, der d. 5. Januar afgav denne sidste Kommando
til Major W. E. T. Schøning og d. 9. indtraf i Fredericia. Den
Omstæn~ighed, at Ingenieurarbeiderne stode langt tilbage, i Forbindelse!
med Mangel paa Materiel og Arbeidskraft **) stilled'3 væsentlige Hin*) Resten nf dette Kompagni nfgnvrs til Ingrnieurlmpitnin Lelimnnn vecl Arhriderne pan Fyen, der direkte vnre nnderlagte Ingenieurkommn111lorn veu den
nktivr Armcc.
""") ~- Fæstningskompagni kunde ikkuu nfgivc 140 Ma.nu daglig til Moutcringsarheidcrnr.
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clringer i Veien for Fæstningens hurtige Armering. Skyti;et*) var for
Storstedelen tilstede i Fredericias Arsenal; en Del af det manglende
skulde erstattes med riflet Skyts. Af dette ankom i den første Del af
Februar 12 4 Pd.'s riflede Kanoner og 8 12 Pd.'s riflede Metalkanoner, i Løbet af Marts 4 12 Pd.'s riflede Jernkanoner, 4 12 Pd.'s og
4 24 Pd.'s riflede Metalkanoner. RekviE?itionerne paa manglende
Materiel blev kun delvis og tildels først paa et sent Tidspunkt effekl,uerede fra Tøihuset i Kjobenhavn. Af Krudt og Projektiler havdes
vel et tilstrækkeligt Forraad **); men det manglede paa forarbeidet
Ammunition.
Styrken i Fredericia udgjorde d. 1. Februar ikknn:
Kommandantskabet i Fredericia.
Artillerikommandoen i Fredericia : 2. Fæstningskornpagni;
Ingenieurkommandoen i do.
4. lngeniemkompagni;
Bygningsbestyrelsen 1 do.;
13. Regiments I.
Garnisonens Infanteri havde i 1849 udgjort 6 Batailloner forudenGJ,'ordringor
onoraI Lm:dinR•
mod
en Bataillon fordelt til forsk1', ellig· '11•1· eneste. Under de forandrede For-~m,syn
til l'ro• tn1ngoue Personel.
hold forlangte Kommandanten nu 16 Batailloner, nemlig foruden de
6 Batailloner 8 til Besætning af den fremskudte Leir samt 2 til Forstærkning af Forsvaret mod Vest. Da det imicllertid var vanskeligt
at skaffe Kvarter til en saa stor Garnison, formente General Lundin g,
at det var nødvendigt at indskrænke Garnisonen til 12 Batailloner,
medens de 4 henlagdes paa Fyen til Afløsning og til Bevogtning af Øen
samt som Reserve. Foreløbig kunde Fæstningen nøies med nogle faa
Batailloner; men man maatte da være sikker paa, at de fra Dannevirke
tilbagevigende Tropper uhindrede og til rette Tid nu.aede Fæstningen.
*) Ifølge en d. 21. Oktober 1861 af den Kgl . .Artilleribrigade approberet Plan til

Fredericia Fæstnings Forsvarsarme1ing slrnlde der af Skyts haves:
Til Hovedvolden !J5 Stk. svært Skyts (84 Pcl.'s Gr. K., 24 Pd.'s eller 12 Pcl.'s
K K.), hvoraf 61 i høi Affutage, 54 Stk. let Skyts (6 Pd.'s eller 3 Pd.'s K. K.)
og 40 Morterer.
Til Værkerne i den befæstede Leir 6!J Stk. svært Skyts (84 Pd.'s Gr. K., 24
Pd.'s K. K. og 24 Pd.'s Gr. K.), hvoraf liO i høi Affutage, og 16 Stk. let Skyts
(6 Pcl.'s K. K.).
Til Batterierne ved Strib og ved Lille Belt 24 Stk. svært Skyts (henholdsvis 8
84 Pd.'s Gr. K. I. samt 4 36 Pcl.'s K. K. og 12 18 Pd.'s K. K.), alle i hd Affutage.
Af ovenfor nævnte Skyts paaregnedes til Sikkerhedsarmeringen af Fæstningens
lloveclvolcl 28 Stk. svært Skyts (16 Stk. 84 Pd.'s Gr. K. og 12 Stk. 24 Pcl.'s K. K.)
og 44 Stk. let Skyts (10 Stk. 6 Pd.'s og 34 Stk. 3 Pd.'s K. K.).
**) Paa Gruncl af manglende Krucltmaga~iner opbevaredes en Del af Krudtet i Kirker
paa Fyen.
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Til Fæstuingskommaudantskabet forlangLe Geueraleu en SouskommaudauL, en Pladsmajor eller Chef for Kommandostaben, 4 Adjutanter, en civil l\Iand som Sekretair (særlig til Expedition af de talrige l\Ieldinger) og en Afdeling Gendarmer til Overholdelse af Or2.on
i Byen. Endelig forlangte han en .l\Iarineof.ficer med et lille Dampskib for at paase Orden m. v. ved Landgangsbroen og i Havnen;
han skulde paa en Maatle være baacle Havnekapitain og Havnefoged samt vaage over, at alle FarLoier og Baade fJernedes fra Fredericia og omliggende Kyst indtil Kolding og Veile, for at Fjenden ikke
kunde sætte sig i Besiddelse af dem.

6. Gc uel'al Lmuling

18. Februar.

D. 6. Februar moc1tog General Lunding 'l'elegram fra 2. Geue-

~·~~:: .~:cin~~i•Jt ralkommando om, at Dmmovirkestillingen var opgiven og Maroheu til
hagetoget fra
Dnnnevirkestillingeu.

Fl au k es~'illin'gerne ti'ltra.aclt, samt Orel re til a t sørge f'or T roppernes
Modtagelse i og om Fredericia og deres eventuelle 'l'ransport over
Lilie Belt; om Aftenen mocltoges Underretning om, at 3. Division vilde
ankomme til Fredericia samt Bemyndigelse til at erklære Fæstningeu
i Beleiringstilstancl *); næste Dag fulgte Paalæg fra Generalkommandoen om at træffe alle til Fæstningens Sikkerhed nødvendige Foranstaltninger.
I den nærmeste 'l,icl efter Dannevirkestillingens Opgivelse ankom
til Fredericia allehaande Kommandoer, 'l'raii1 og ende] forsprrongt
Mandskab og Kjøretøier, hvilket omtrent Alt dirigeredes til Fyon ;
samtidig forogedes Fæstningens Garnison. D. 9. F ebruar ankom 1. Fæstningskompagni, 11. Februar 5. Fæstningskompagni med det fra Frederikstad reddede Materiel. Ved begge Komp3.gnier havde man havL
Ulemper af det holstenske Mandskab ; under 5. Kompagnis Marche fra
Frederikstad var der deserteret 20 Holstenere og 3 Slesvigere ; ved 1.
Komvagni havde 30-40 Hoh;tenere allerede i Sønderborg erklæret ikko
at ville tjene ; ifølge Krigsministeriets Resolution skulde det holstenske
Mandskab fremt idigt anvendes til Arsenal- og Skandsearbeide, og ved

*) General Luncling kumlgjort.le i t.len Anledning, at den øverste militære og civlle
Myndighed var forenet i hans Haand. Politimyudigheclen forhlev hos llorgmcstcrcu,
1
til hvis Ranelighed Borgervæbningen stilledes; tlerimot.l 1111cle1fagtles Byens Branclkoq1s og Slukningsvæsenet Ingenieurkommancloen. Borgervrobuingcn underrettedes
i et Cirkulaire fra Politimesteren om, at dens Hverv fornemmelig var at yde
Sikkerhed for Eiendom og mod Ilclsvaade, samt at ingen af Vrulmingens Officerer
eller :Menige mantte forlade Byen uden Politimesterens Tilhulelse.
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Dagsbefaling af 23. Februar fik det Tilsagn om i Tilfælde af god Opførsel
:1,t blive hjemsendt efter Infanteri-Rekrutskolens Slutning i første Halvdel
~fMarts*). Endvidere overførtes, som tidligere omtalt, efterhaanden 13.
Reg.'s II. og 3. Division (foreløbig dog knn 8. og 9. Brigade) til
H'redericia. De indskrænkede Transportmidler forsinkede Transporterne
betydeligt.
D. 11. Februar underlagdes Fæstningen Armeens Overkommando.
.
b e1'de1ne skrecl e ve1 frema d ; men endnu h elllmo
. d J!'æotnin(IOIIB
TiJ.
B efæstnmgsar
stan,1 i 11u,11cn
lllidten af Februar var dog det Meste af, hvad der skulde udføres, ar J,'obruar.
kun paabegyndt, og forskjellige vigtige Arbeider paabegyndtes endog
langt senere.
Foran Fæstningen. Paa høire Fløi (i den befæstede Leir)
vare Strubepalissadering, Stormpælelægning, .Blokhuses og Krudtmagasiners I udretning samt Anlæg af Forbindelseslinier imellem
Værkerne kun paabegyndte. Paa venstre Fløi vare Forhøielserne af
Kolding Veiens og Fuglsang Veiens Dæmninger fuldfø1·te og Oversvømmelsen etableret. Ligeledes var et Par Kanonplacementer til
Bestrygning af Fuglsang Veien og af Snoghøi Veien blevet anlagt,
derimod var .A.nlæget afKoldiugværket kun paabegyndt og Rkred kun
langsomt frem paa Gnmd af Frost og vanskelig Undergrund.
Barakkeleire for .Besætningen manglede paa begge Fløie.
Paa Hoved volden var Omdannelsen af Prinds Georgs, Prinds
Christians og Dronningens Bastioner**) saavidt gjørligt fuldendte, de
vigtigste .A.rbeider for Sikkerhedsarmeringen udførte (hoire Flanke af
Danmarks Bastion undtagen); men iøvrigt vare Arbeiderne vedrørende
den fortifikatoriske Armering kun paabegyndte. Hytter for Besætningen manglede.
I Fæstningen s Indre vare· Istandsættelse og Jorddækning af
Krudtmagasinerne i Kastellet samt Anlæg af 2 bombesikkre, forsænkede Krudtmagasiner ved østre Voldgade lmder Arbeide.
U denf'or Befæstningerne var Hegnsløifuing kun paabegyndt;
saavel dette .A.rbeide som Afbrænding og Sløifning af nærliggende
Bygninger fuldførtes først ind i Marts Maaned ***).
*) Hjemsendelsen skete i Henhold til Skrivelse af 2 Marts fra Krigsministeriet (se
1. Del pag. 150 Anm. l.

**) Se Kaart over Fredericia og Omegn.
*~*) I Bilag 2 gives efter "Feltingenieurvirksomheclen i Aarene 1848-64" (se 1. Del
pag. 79 Anm.) Oversigt over de forskjellige Arheiclers successive Fremme i føl•
gende Perioder, nemlig:
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Paa Grund af de ticUigere skildrede Forhuld lykkedes deL forst
tilendebringe Sikkerhedsarmeringen af Hovedvokleu henimod l\Iidlen
af Februar og samtidig at faae anbragt i hvert af Værkerne I-IV
i den befæstede Leir (Værk V var endnu ikke færdigt til Montering)
3 svære Piecer samt Flankekanonerne.
Værkerne i den befæstede Leir onskede General Lunding forsyneJe med mindre Piecer for at kunne afgive en livlig Karclruskild
imod en Fjende, der mA.atte forsoge paa langs Strandbredden at trænge
ind i den tæt N. for Leiren liggende Slugt;, Særlig gjaldt dette hoire
Face af Værkerne I og II, men dog ogsaa IV, hvis høire Face hovedsagelig var rettet mod den indre Del af Leiren. En Oversigt over
Bestykningen af Værkerne, som den var ved Bombardementets Begyndelse, vil senere blive given.
Fæstningens mangelfulde 'Tilstand, dens utilstrrukkeligc Garnison,
Mangelen paa Amrr.unition, den ringe :Medhjælp ved Styringen*), og,
som General L u n cl in g udtaUe, Vanskeligheder paa alle Punk tor**),
indgod ham den største Betænkelighed. Vel vilde Besætningen, naar
Fjenden rykkede frem imod Fæstningen, kunne ventes bragt op til 10
Batailloner \8. og 9. Brigade samt 13. Regiment) ; men Generalen
havde, som tidligere anfort, forlangt 16 Batailloner og var urolig over
ikke at erholde denne Styrke. Ammunitionsforsyningen saavel til
Feltartilleri som til Fodfolk var utilstrækkelig. Der fandtes kun
20,000 Miniepatroner og 180,000 Tapriffelpatroner, og 3. Division
medførte, som tidligere omtalt, forelobig ingen anclen Ammunition, oml
den, der havclcs i Tasker og Tornystre.
Generalen grebes af Bekymring for den ham beLroodo 1!\estumgs

Den nrtilleri• ti •ke
.Armering n.f
Frolioricia.
at

I

1) frtt Rustningenrbeiderncs Begyndelse d. 1. Januar til midt i Febmar, 1ln. Da1111evirkestilli11gens Rømning foranledigede lllla den ene Side en Formindskelse af
den civile Arhcidskraft, pna den anden Side en Forøgelse uf '.l'ilsynspersonal et,.
efterhaauden ogsaa af den militære Arbeidskraft ;
2) fra dette Tidspunkt til Bombnnlcmentsclagen tl. 20. .l.larts, der bragte ny For
styrrelse i Arbeidsforholclene, og
3 J fra denne Dag til Fæstningens Rømning cl. 2U. April.
Ved Fæstningens Rømning stod der trods det, at der var arbeidet i 4
:Maaneder og efter hvad Beretningerne udsige med stor Ihærclighed - endnu ikk
. fan Arbeider tilbage at udføre, et Bevis paa, hvor betydelige de Arbeider ere
som skulle udføres, naar en ikke permanent Fæstning skul sættes i Forsvnrsstand,
*) Generalens eneste Metlhjælper var Vagtmesterlientenanten.
**) Istecletfor hvad Generalen havclc ønsket, en selvstændig Bestyrel~e af Fæstningens
Sundheds- og Intendanturtjeneste, bestemte Overkommandoen, at SundhedstJenesten
i Fæstningen skulde underlæi:ges 3. Divisions overo1·dnecle Læge, og at Kommandantskabet i økonomisk Henseende skulde underlægges 3. Division.

I
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::lkjæbne og drog uvilkaarlig en Parallel med .Forholdene i 1849, hvor
Fredericia 11 uden Tøven fik Alt, hvad der forlangtes til den". Et
mindre Sygdomsanfald bevægede ham til d. 13. midlertidigt at overdrage Kommandoen over Fæstningen til <len høistkommanderende
Ingenieurofficer, Oberst Mey er; men saasnart Fjenden d. 18. Februar*)
gik over Kolding Aa og lod til at ville nærme sig Fæstningen, der,
naar 4. Division blev kastet ud af Veilestillingen, var henvist til sine
egne Kræfter, overtog Generalen atter Kommandoen.

19. Februar -

7. Marts.

19. Februar om Morgenen jndtog 9. Brigade**) en Forpost- Forpoststillh)g~n
forn n },reder1e1a.
stilling fra Rands Fjord over Bredstrup, Torp, Heise Kro og
Erisø med fremskudte Poster til Havreballe Pas, 'l,aarnp, Tavlov,
Nebel, Tavlov Kirke, Børnp, Kirstinebjerg og Damgaard samt en
Kavaleripost ved Krybily Kro. Til Forpost~jeneste anvendtes et
Regiment; det andet laa med en Bataillon i Stovstrnp, en i Fredericia. Om Eftermiddagen afløstes 9. Brigade af 8. og indrykkede i
Fredericia.
D. 20. viste den første f1endtlige Patrouille sig foran Gudsø; d.
21. kastede Fjenden nogle Granater fra Stendrup Hage til .Fænø; vor
fremskudte Kavaleripost veu Krybily Kro blev kastet (med Tab af en
haarclt saaret Menig), og samtidig rekognoscerede Fjenden 4. Divisions Opstilling.
Overførselen af de resterende Dele af 3. Division fortsattes ogs. Jllvislona overførsel fort sætteo,
fuldendtes, som tidligere anført, først d. 22 . .Febrna1· ***).
General Wilster med Stab afgik efter Ordre d. 18. til Assens
og derfra d. 19. til Fredericia, hvor Generalen cl. 20. overtog Kom•
maneloen over 3, Division.
*) Se Skizzen pag. 20.

**) Sammenhold pag. 24.
***) 8. og 9, Brigades 'l'rain afgik d. 11. og 12. fra Als; da Stormen ikke tillod at
seile til Fredericia, overførtes det til Faaborg, og da de faa Overfartsmidlrr ved
Strib vare stærkt heskjæftigede, maatte det i flere Dage forblive i Assens. 12.
Batteri overførtes d. 16. til Faaborg for derfra at afgaa til Fredericia, hvor
Batteriet ankom d. 19., 3, Batteri overførtes d. 19. til Fnaborg og nnkom til
Frcdericin cl. 22. Febmnr. Af 1. Halvregiment nf 4. Dragonregiment overførtes
tl. 18. en Eskadron fra Sømlerborg til l!'aaborg, hvorfra tlen marcherede til Fredericia; Staben og de to Eskatlroner nfgik cl 20. fra Als og naacde d. 22. et Kan•
tonnemcnt om 111iddrlfart, h,•or de forel<1hig sknltle forblive 1>aa Grund nf manglende
Stalclrnm i Freclmicin.
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Generalen fa.nclt ikke den indtagne Forpoststilling heldig, men
foretrak at have Elbo Dalen besat i dens hele Udstrækning. Fra d.
22. stilledes derfor Forposterne som fø lger:
Paa Forpost 1 Regiment:

NyJforpoeteti!li.ug
roro.n l 1'rctlcr1c1a.

I forreste
Linie.

I anden
Linie.

1 Komp. S. for Rands Fjord (heraf 1/2 Komp. i Veilby).
1 Komp. i Bredstrup.
1 Komp., fordelt mecl ¼ Komp. ved Kongsted, ¼ Komp
ved Havreballe Pas og ½ Komp. ved Kjærsgaard.
1 Komp., fordelt med ¼ Komp. ved Taarup Gaard, 1/~
Komp. ved Tavlov Nebel og¼ Komp. ved Tavlov Kirke.
1 Komp., fordelt med ½ Komp. ved Krybily Pas og 1/·
Komp. som Reserve i Stuclsdal.
1 Komp. i Torp,
1 Komp. i Heise Kro (heraf om Natten og i taage
Veir 1 Deling til henimod Borup),
1 Komp. i Hønebjerg Ladegaard.

1

Hovedreserve: 1 Regiment, hvoraf 1 Bataillon i Fredericia, 1
Stovstrup.
Overfor et overlegent Angreb skulde Hovedreserven tage Stilling
1 Bataillon ved Stovsti up, og 1 Bataillon (den fra Fredericia ud
rykkende) paa Høiderne N. Ø. for Eriso. En udførlig Instrux val
given for de fremskudte Leds Tilbagetog.
I de11ne Ordning gjordes d. 27. Febnmr en Forandring, idet ma
forsøgte at reducere Forpoststyrken til 6 Kompagnier; men faa Dag
efLer forøgedes den atter til 8 Kompagnier, dog med on noget forl
andret Opstilling for Kompagnierne i anden Linie. Den detaillerecl
Opstilling af Forposterne vil blive skildret under Fremstillingen ,
Kampen d. 8. Marts.
8. og 9. Brigade afløste hinanden hveranden Dag i Forpos
tjenesten. Fra d. 23. Februar afgaves daglig 2 Kanoner af 3. Batte1
til Forpostreserven i Stovstrup (om Natten bleve disse Kanon 1
trukne tilbage til Koldingværket, hvor de afløste 2 andre Kanoner, s01
fra Fæstningen sendtes dertil om Dagen); endvidere af 4. Dragonr
giments 1. Halvregiment daglig en Eskadron, der afgav 6-8 Dra
goner til hvert af følgende Steder: Bredstrup, Havreballe Pas ol
Krybily Kro.
Kapitainerne I. E. Beissenherz og F. H. Stockfleth skifted
som Forpostkommandører.

Som tidligere omtalt, gjorde Generrul Lunding et Forsøg paa atForevnretnfFyon.
faae Garnisonen forøget, ved nemlig d. 20. Februar at opfordre General
Hegermann til at lade sig nøie med 1. .Regiment og lade Fredericia faae 7. og 11. Regiment. Da denne Henstilling viste sig frugtesløs (se pag. 29), og da so~Følge deraf sids~ævnte Regiment, af hvilket to
Kompagnier siden d. 18. havde ligget i og om Middelfart, afmarcherede til
Veile, medførte dette, at Fyens Kyst blev uden Bevogtning. General
Lunding mente ikke at kunne afgive Tropper fra Fredericia dertil
og telegraferede derfor d, 21. til Overkommandoen:
"Fjendens Patrouiller, der ere naaedehenimod Gudsø, kunne snart
kaste Fæstningens Forposter tilbage, bemægtige sig Snoghøi og Stendrnp
Hage. Fyens Kyster fra Fønsskov til forbi Lyngs Odde kunne f'omroliges
af Fjenden, som sætter over i Fartøier, tagne fra den slesvigske Kyst.
2 Kompagnier af 11. Regiment bleve tilbage i Middelfart og Omegn
for at bevogte Kysten. Disse afmarchere til V eile. Fæstningen kan
ikke afgive Noget. At Fyens Kyst nu er uden Bevogtning, indmeldes.
Lunding."
Overkommandoen svarede samme Dag:
"2. Dragonregiment*) underlægges 3. Division, trækkes nærmere
til .Middelfart og anvendes til Bevogtning af Fyens Kyst. Foreløbig
afgiver 3. Division 2 Kompagnier og ½ Batteri til Besættelse af
Hindsgavls Odde".
Fra Krigsministeriet, som ogsaa af General L und in g var blevet
lmderrettet om, at Fyens Kyst var uden Bevogtning, afgik d. 22.
følgende Telegram til Overkommandoen:
"Regjeringen antager det nødvendigt at sørge for Sikkring af
det nordvestlige Fyen mod Overgang fra Stendrup Hage over Fænø,
og da General H egermanna Rapport kun lover ringe Effekt af det
ham lmderlagte Korps i dets exponerede Stilling, anses det rettest at
lade dets Infanteri gaa ilil Fyen, hvorhen 14. Regiment herfra bliver
dirigeret. Om hele Kavaleristyrken da med Nytte kan forblive i Jylland, maa henstilles. Et 24 Pd.'s Granatbatteri ønskes overført til
Fyen, dersom det kan undværes paa Als".
Overkommandoen telegraferede derefter samme Dag til Komman- Forlumdlinger
med Gcnrral
dantskabet i Fredericia:
Hegenmum ,mgnneudo Afgivelse
Kommandantskabet anmodes om sikkert at besørge følgende"ronDo10._r<1ennes
7l
StlTke til ForOrdre til Generallieutenant H eg er man n - Linden c ro n e:
svmt nr I<'yen.
*1 Se 1. Del png 308.
7

50

H. Regiment
overføre• til
Fredericia.

,,Paa Foranledning af Krigsministeriet bestemmer Overkommandoen, at 1. Regiment udskilles af 7. Brigade, 7. Regiment træder
ind i samme; 7. Brigade afgaar dernæst uopholdelig til Fredericia,
om fornødent tilsøs".
Samtidig bebudede Overkommandoen at ville sende et 12 Pd.'s
Batteri fra Als til Fyen, samt at 14. Regiment· vilde afgaa fra Kjøbenhavn til Fredericia.
Ordren besørgede8 strax til General Hegermann med en dertil
knyttet Forespørgsel om, hvorvidt Generalen, naar 7. Brigade afgik
fra ham, vedvarende ønskede at beholde de 2 riflede 4 Pd.'s Batterier;
hvad Generalen ikke ønskede at beholde, kund.e med 7. Brigade
retournere til Fredericia.
General H ege rmann, der nylig havde faaet sin Styrke forøget,,
og som stod i den 'fro, at 7. Brigade skulde afgives til Fredericia,
eftersom i Ordren Intet var nævnt om, at den agtedes overført til
Fyen, telegraferede d. 23. til Overkommandoen følgende indtrængende
-F orestilling :
"Gjennem General Lunding har jeg modtaget Overkommandoens
Ordre. Med den nu modtagne Styrke kan en passende Modstand
bydes; Afdelingerne have imidlerlid i Øieblikket netop fuldendt en
Omdislokation i saadan Udstrækning, at 7. Brigades Afmarche først kan
effektueres imorgen. Da Modstandsevnan forsvinder med 7. Brigade,
og da Fredericia maaske ikke taber saa meget ved eventuelt først
senere at faae Infanteri herfra, som den nu taber ved at miste Flankeforsvar fra vor Bide her, indstiller jeg derfor indtrængende at lade
mig beholde 7. Brigade".
En lignende Anmodning sendte Generalen direkte til Krigsministeriet. Overkommandoen, i hvis Haand Krigsministeriet lagde
Afgjørelsen af denne Sag, delte jkke Krigsministeriets Frygt for Fyen;
den ansaa Øen tilstrækkelig sikkret, naar dens Besætning, som antydet, forøgedes med 14. Regiment og et 12 Pd.'s Batteri (6.), samt
naar Pantserskonnerten Absalon stationeredes ved Fænø og kontremanderede derfor Afgivelsen ved følgende Telegram af 23. Februar:
"Den 7. Brigade forbliver foreløbig ved General Hegermannns
Korps; dog maa det ved Bevægelserne ikke tabes af Sigte, at Brigaden,
om fornødent gjøres, hurtigt kan overføres til Bogense".
14. Regiment, der laa under Omorganisation i Kjøbenhavn,
havde Overkommandoen strax efter Tilbagetoget fra Dannevirke ønsket
overført til Als, hvad dog ikke lod sig gjøre. Endnu d. 16. Februar
havde Krigsministei·iet meddelt, at Regimentet, først om 8 Dage kunde uf'..

I
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gaa til Sønderborg, dog kun svagt organiseret; hvis Overkomman•
doen foretrak at anvende Mandskabet til Kompletering af Regimenterne
vaa Als, vilde Regimentets Formering blive udsat, indtil Skolerne for
Frilodsmænd vare afsluttede. Overkommandoen tog imod dette Tilbud og traf Forberedelser til Fordeling af Mandskabet; men da den
samtidig begyndte at frygte for Nørre Herred paa Als, hvor der hidtil
kun havde været en svag Observation, henstillede den under 19.
Februar til Krigsministeriet, om der ikke foreløbig af Regimentet
kunde organiseres 1 Bataillon til Besættelse af Terrainet N. og S. for
Stegsvig, hvortil ingen Bataillon kunde tages fra Styrken i Dybbølstillingen, og Resten af Regimentet anvendes til at kompletere Afdelingerne, General Lundings gjentagne Anmodninger om en Forøgelse af Fredericias Garnison bevirkede imidlertid, at Regimentet
bestemtes til Indlemmelse i 3. Division. Det afgik d. 25. fra Kjøbenhavn til Fyen og ankom d. 27. Aften til Fredericia, hvor det forblev og_
1mderlagdes umiddelbart 3. Division.
6. Batteri overskibedes d, 24. Februar Aften fra Sønderborg til Andre lfornudringer i Styrken.
Faaborg og underlagdes 3. Division. Det afgaves til Kystforsvaret
af Fyen.
2. Eskadron af 3. Dragonregiment, der var fulgt med 9. Brigade
til Fredericia, retolll'nerede d. 25. Februar til 4. Division.
Af de to Eskadroner af 4. Dragonregiments 1. Halvregiment, som
laa paa Fyen, overførtes den ene til Fredericia d. 2. Marts Morgen,
eftersom General Lunding fandt 1 Eskadron i Fredericia at være
en for ringe Styrke. Den lagdes i Erisø, men skulde ved Alarmering
rykke ind i Fæstningen.
I Begyndelsen af Marts tilgik der 3 Ingenieurof:ficerer, saa at der
i Fæstningen fra 6. Marts var af Ingenieurer 14 Officerer, 10 UnderOfficerer og 11/2 Kompagni.
Ifølge Krigsministeriets Ordre af 21. Februar ansattes Oberstlieutenant af Artilleriet Reich som Stabschef ved Kommandantskabet
og ankom d. 24. Februar. Pladsmajor og Adjutanter vare forinden
med Overkommandoens Bemyndigelse blevne udtagne af Garnisonen.
styrkenvedLille
Styrken i Fredericia og 1rna Fyen udD"iorde
saaledes d ' 1' :Delt
1:"V
d. 1. M1,rts,
· arts:

Kommandantskabet i Fredericia.
Artillerikommandoen i Fredericia:
Espingolbatteriet,
1., 2. og 5. Fæstningskompagni,
Artilleridepot og Park.
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lngeuieurkommando en i Frecleri cia :
2. og 4. Ingenieurkompagni.

3. Division:
8. Brigade (9., 20. Reg.),
9. Brigade (19., 21. Reg.),
13. Regiment*),
14. Regiment*),
3. Divisions Kavalerikommando:
2. Dragonregiment,
4. Dragonregiments 1. Halvregiment.
3. Divisions Artillerikommando:
3., 6. og 12. Batteri (i taktisk Henseende unclerlagte ArLillerikommancloen i Fredericia).
Af' denne Styrke laa d. 2. Marts 1rna Fyen:
2 Kompagnier af' 13. Regiment,
2. Dragonregiment,
1 Eskadron af' 4. Dragonregiments 1. Halvregiment,
6. Batteri og
en Del af 2. Ingenieurkompagni.

Kombattantstyrken i Fredericia, Syge fraregnede, udgjorde c.
13000 Mand , paa Fyen c. 1000 Mand.
Som senere vH blive
viiet, var dog 13. Regiment ikke fuldt brugbart overfor Fjenden.
Dispositioner
for
Fæstningsrayonen deltes i 2 Afimit, et vestre fra Oldenborg:,;
V rorkcrnoe Jlcsrottcleo
i 'l'il~rolcleBastion til Prindsens Port inclusive l og et nordre l som foruden
af Alarmormg,
Linien herfra mod Øst tillige omfattede den befæstede Leir. Forsvaret
af vestre Afsnit tildeltes 9. Brigade, som skulde besætte Uoenværkeruo
og Koldingværket med 1 Bataillon, hvoraf' dog et Kompagni skulde
holdes i Reserve, Hovedvolden med 1 Bataillon og med 1 Regiment
i Reserve; Forsvaret af' nordre Afsnit tildeltes 8. Brigade, som skulde
besætte Udenværkerne mecl 1 Bataillon, Hovedvolden med 1 Bataillon1
og ligeledes holde 1 Regiment i Reserve. 14. Regiment afgaves til
fast Besætning i den forskandsede Leir; den ene af dets Batailloner
afgav ¼ Kompagni til hvert af Værkerne I - IV og holdt 2 Kompagnier i Reserve i Hytter bag Skandserne ; den anden var konsigneret

*) 13. Regiment underlagdes fra 8.-17. Marts 9. Brigade, fra 18. l\Iarts-10.1
April midlertidig 8. Brigade. 14. Regiment underlagdes fra 8.-24. Marts 8.

Brigade, fra 25 Marts 9. Brigade.
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for hurtigt at kunne besætte Værkerne og stod om Natten i selve
Leiren. 13. Regiment dannede Fæstningens Hovedreserve.
D. 7. Marts, Dagen før Fjendens Indrykning i Jylland, indgavGeneral Lundingø
Rapport af 7.
General Lun ding en udførlig Rapport om Fæstningens Tilstand.Marte om Frodarichu Tilslnnd.
Generalen paaviste, støttet til en Rapport fra Fæstningens Ingenieurkommando, at, efterat der nu i henved 2 Vintermaaneder med al den
Kraft, der havde staaet til Raadighed, var blevet arbeidet paa at
sætte Fæstningen i Forsvarsstand, vare dog mange vigtige Arbeider
endnu ufuldendte og andre ikke mindre vigtige ikke paabegyndte;
Værkernes mangelfulde Tilstand i Forbindelse med Hovedadgangenes utilstrækkelige Sikkring, Gravenes utilstrækkelige Brede,
det ikke ubetydelige Antal Dæmninger over Oversvømmelsen og
Hovedgravene, der lettede en samtidig Storm pa::i. flere Punkter,
Tilstedeværelsen af en Slugt i en Afstand af 2-3000 Alen foran
Hovedenceinten og af en anden Slugt i langt større Nærhed foran de
nordlige Værker af den befæstede Leir, hvorved Fjenden sattes i Stand
til uset og dækket at samle Stridskræfter foran Leiren i endog kun
c. 600 .Alens Afstand, - ,,.Alt dette", udtalte General Lunding, ,,synes
under visse Eventualiteter at kunne give det voldsomme Angreb ikke
ganske fa1:1. Chancer. Allerede en attaque de vive force er ikke uden
Fare, og den saa at sige fuldstændige Mangel paa bombesikkert Rum,
som selv under en længere Tids Ro kun meget ufuldstændigt vil
kunne afhjælpes, gjør Fæstningens Skjæbne yderst prekær, naar den
befæstede Leir, - hvis exponerede Værker, navnlig de to nordligste,
i en høist betænkelig Grad ere svækkede ved Jordskred - er tagen,
og Forbindelsen med Fyen derved afskaaren, Ved Leirens Forsvar
vil Mangelen paa gode Forbindelsesveie, som neppe i nogen nær Fremtid staaer til at afhjælpe, være en Omstændighed, som ikke vil tmdlade at øve en høist ugunstig Indflydelse.
Ikke desto mindre staaer det naturligvis Kommandantskabet fuldkommen klart, at vor hele Situation med. Nødvendighed udkræver, at
et alvorligt Forsvar forsøges og føres igjennem, saalænge indtil det er
afgjort, at dets Fortsættelse kun vilde være et unyttigt og haabløst
Myrderi, der ikke vil kunne gavne Fædrelandet."
Leilighedsvis berørte Generalen en Række andre Punkter.
Garnisonen maatte han vedvarende fordre forøget til 16 Batailloner.
En Forøgelse var saa meget nødvendigere, som 13. .Regiment
efter sin Natur var uanvendeligt. til Forposttjenesten, 14. Regiment
mangelfuldt i sin Organisation, og den store daglige Arbeid~-
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styrke*) og de tarvelige Vilkaar under Indkvarteringen ·X-i<) gjorde
Tjenesten anstrængende og Hvilen utilstrækkelig. Kun ved Garnisonens ~..,orøgelse kunde Tilstanden forbedres, idet Afdelingerne da skiftevis kunde udhvile paa Fyen.
3 Kompagnier Fæstningsartilleri skjønnedes ligeledes utilstrækkelige***). V el var ved Febrnars Slutning Fæstningskompagniernes
Styrke bleven forøget t); men af Hensyn til Afl.osning forlangte
Generalen endnu et Fæstningskompagni foruden en Forøgelse af Linieofficerernes Antal, eftersom der ved Kompagnierne ialt kun var 3
Linieofficerer.
Ved Sundhedstjenesten skortede det paa en livlig og uafbrudt Evakuering; naar Angreb fandt Sted, vilde .Mangelen paa bombesikkert Lazarethrum være meget følelig.
Af Trans p o r t materie 1 krævede Generalen med den daglige
Afløsning og Evakuation for Øie "3 ikke dybtgaaencle Dampskibe og
7 Jerntransportbaade til Stadighed stationerede ved Fredericiau.
Endelig fremsatte Generalen Fordringer om en maritim Støtte,
mindede om, at Landgangsbroen i Baaring Vig endnu kun var i sin
første Tilbliven tt), samt at Batterierne paa Fyen vare nfoldendte
eller slet ikke paabegyndte,
a. Division overKystbevogtningen paa Fyen underlagdes 3. Division uafhængigt
tager Kyst\Jovogtningen Jln" Fyon,af Fredericias Kommandantskab. I Sager angaaende Kystbevogtningen
stod saaledes 3. Division direkte under Overkommandoen, hvorimod
den som Besætning i Fredericia var tmderlagt Komman~antskabet.
B. Division gav Chefen for 2. Dragonregiment, Major E. Bruhn,
Kommandoen over den paa Fyen liggende foran nævnte Styrke (se pag.
52). De 2 Kompagnier af 13. Regiment lagdes paa Hindsgavls Odde
og Fænø samt i Middelfart og Skrillinge (¼ Kompagni lJaa hvert
Sted). Kavaleriet (Stabskvarter Micldelfart) afgav Detachementer til
,:,) I denne Periode afgaves daglig til .\.rbeitle over 1000 .l\land, og denne Styrke
forøgedes efterhaanden.
**) Indbyggerne flyttede fra Byen og toge Alt med sig; ufterha.amlen viste det sig
nødvendigt at paabyde, at de efterlode det n1idve11digste Bohave.
***) Fra d. 20. Februar var Mandskab af 13 Regiment blevet tilkommamleret Artilleriet.
ti D. 25. Februar ankom til Fredericia. 250 Mand af Kjøbenhavns Garnisonsbataillon, bestemte til Assistance for Artilleriet.
tt) Den skulde føres ucl til 14' Vanddybde, men blev først fuldendt midt i April.
Foreløbig foregik de daglige Overførsler mellem Fredericia og Fyen til og fra
Strib; efterhaamlen benyttedes dog ogsaa Bogense som Ind- og Udskilmingspunkt.
I Fredericia foregik Ind- og Udskibning ved Østre Bro, Nord for Citadellet, hvor
man efter den befæstede Leirs Anlæg havde et fuldkommen sikkert Anlægssted.

tnfanterikompagn.ierne og besørgede Kystbevogtningen paa Fløiene,
mod Nord indtil Rubæks Mølle, mod Syd mdtil Tønnæs Odde. 6.
Batteri lagdes i Nørre Aaby og Ingslev; fra d. 2. Marts. lagdes et
Halvbatteri i Middelfart; Standpladser forberedtes V. for Byen. Farvandet og den ligeoverfor liggende jyd3ke Kyst holdtes under skarp
Observation; al Baadfærdsel til og fra Kysten uden Legitimationsbevis
forbødes. Fartøierne f;ra den nærmest ved Fyen værende jydske Kyst
vare alt i Midten. af Februar overførte til Fyen. Sn.oghøi Færge inddroges.
Spørgsmaalet om Anlæget af Batterier ved Strib og Baaring Vig Ky,thntterleme
p11a },yen.
berl!lrtes førRte Gang d. 10. Februar i en Skrivelse fra Overkommandoen
;il Armeens Ingenieurkommando, hvori det meddeltes, at Krigsminiteriet havde henlagt disse Anlæg under Overkommandoen, og at
redericias Kommand.antskab maatte afgive de fornødne Kræfter dertil.
D. 18. Februar afgik Artillerikapitain de Coninck til Fyen
'or i Forening med Ingenieurkapitain Lehmann at rekognoscere
orholdene ved Lille Belt. Bemeldte Officerers Rapport af 19. Februar
ik i det V æsen.tlige ud paa følgende :
Batteriet paa Strib havde der været arbeidet paa siden midt
Februar. Jordarbeidet ved Brystværnet var færdigt, kun den indre
kraaning var ikke beklædt. Krudtmagasinet var paabegyndt.
De fra Krigen 1848-49 stammende Batterier ved Lilie Belt hen.a i følgende Tilstand:
Store Hindsgavl Batteriet kunde uden stort Arbeidesættes
Stand; af Krudtmagasinet fandtes en.del Rester.
Lille Hindsgavl Batteriet og
Mellembatteriet vare fuldstændig E!løifede; paa Høiderne,
vor de havde staaet, fandtes tætte Grantræbepl!l'ntninger.
Konge bro B atter i et var fuldstændig sløifet; men paa Høiderne,
vor det havde staaet, var ingen Beplantning, saa at Skyts kunde
ringes i Virksomhed paa Batteriets Plads.
Skovbatteriet vilde uden stort Arbeide kunne sættes i brugar Stand.
Middelfart Batteriet var fuldstændig sløifet.
Støttet til denne Rapport foreslog Artillerikommandoen, at S t ri b
atteriet skulde armeres med 8 Stk. 84 Pd.'s G. K. I. og 4 Stk. 36
d.'s K. K, at Store Hindsgavl Batteriet, K ongebro Batteriet
Skov batter i et skulde bringes i tjenstdygtig Stand og armeres
er med 4 18 Pd.'s K. K., hvorimod Anlæget af Lille Hindsgavl

Batteriet, Mellembatteriet og Middelfart Batteriet midlertidig skulde
bortfalde.
Da Anlæg af Krudtmagasiner i Batterierne maatte opgives, fore-I
sloges Kavslunde Kirke til Hoveddepot for Ammunitionen til samtlig
Batterier ved Lille Belt med et Mellemdepot for Strib Batteriet i e
nær ved dette Batteri liggende Hus.
Fæstningsartillerister til Betjening af Skytset manglede. Artilleri
kommandoen kunde ikke afgive Kræfter, hverken til at montere elle
betjene Skytset paa Fyen; den anmodede 2. Generalkommando o
denne atter Overkommandoen om at afgive den nødvendige Styrke
som for Batteriet paa Strib maatte være 1 Officer og 43 Underofficerer
I
Underkorporaler og Menige, for de øvrige Batterier 1 Officer og 48 Underofficerer, Underkorporaler og Menige (hvorved endda kun var regne]
halv Besætning) samt en ældre Officer som Kommandør over samtlig
Batterier. General W i 1s ter inspicerede i de første Dage af Mart"
Kystbevogtningen paa Fyen og foreslog ved Lille Belt de samm
Batterier som Artillerikommandoen med Undtagelse af det i Skove
ved Middelfart, hvilket Generalen ønskede henlagt til Høiderne ve~
Skjærbæk Mølle, hvad den nævnte Kommando derefter ogsaa tiltraadte
D. 14. Marts gav Overkommandoen Ordre til disse Batteriers Anlæg
derimod bortfaldt ifølge Krigsministeriets Ordre Anlæg af Batterie1
paa Fænø og Fønsskov, hvilke Anlæg vare foreslaaede af Hensyn 'ti
det ved Stendrup Strand og paa Stendrup Hage placerede :(jencltlig1
Skyts.
Søforsvnret ved
Til Støtte for Forsvaret og særlig til Flankering af de æ
Frederlcln og
•
Fyen.
N. for Leiren liggende farlige Slugter ønskede Kommandanten
Pandserskib. Et saa~ant kunde dog ikke afgives, og Overkomma
doen fandt iøvrigt, at Forholdene paa det angivne Sted vare mindr
gunstige for Flaadens Medvirkning, idet Kysten var høi, og Farvand
ikke tillod en rolig Stationering.
Større Hensyn toges til Ønsket om et maritimt Forsvar ve1
]'ænø. Fjenden havde paa Stendrup Strand opkjørt Skyts mod Fo:ml
og kunde i Kolding Fjord uhindret og skjult træffe sine Forberedels
til en Baadovergang. 3. Division udtalte Ønsket om, at Fænø, hvo
der kun laa 1/ 2 Kompagni, maatte blive sikkret enten ved nogle Piec I
paa selve Øen eller bedre ved et Par Kanonbaade. Kanonbaaden Will
moes afgik Natten til d. 25. Febmar til Fænø, passerede ubemærket d
fjendtlige Artilleri paa Stendrup Hage, naaede cl. 25. Morgen Fæn
Qg underlagdes Major Bruhn, Den st,ationercclPs i F::ono Sund tl

Observation af Farvandet fra Hindsgavl til Gamborg Fjord, fortrinsvis mellem Fænø og Fønsskov. Efter aftalte Signaler skulde den
assistere Besætningen paa Fænø og Fønsskov, men maatte ikke
uden Nødvendighed indlade sig i en Artillerikamp med det fjendtlige Batteri paa Stendrup Hage. Om Natten skulde den udsende
Patrouillebaade. Et Fartøi lastet med 160 Tdr. Kul lagdes ved Fænø
som Depotskib for Kanonbaaden.
II. og m. Korps, der d. 8. Marts skulde indrykke i Jylland, (se fjendtlig
Forholdene paa
Side d.
pag. 27), bleve d. 7. Marts sammendragne ved Grændsen. ill. Korps 7• lllarta.
koncentreredes om Kolding og Sest. Af Il. Korps rykkede Brigaderne
D orm us og Tomas til Skandrup og Vamdrup, den preussiske Kavaleribrigade*) "G.D.der Oberst Flies til Gjelballe og Vrannerup, Brigaden Nostitz til Bellevue tæt S. for Kolding, Brigaden Gondrec o urt til Egnen S. for Vonsild, Korpsartillerireserven til Taps, Kavaleribrigaden D obrzensky til Hjarup.
De Allieredes Overkommando gik til Vonsild.
D. 7. Marts Aften stode 29 Batailloner, 21 Eskadroner og
11 Batterier med 78 Stkr. Skyts, 1/2 Ingenieur- og 2 Pionerkompagnier med 2 Broekvipager beredte til Fremmarche over den jydske
Grændse.
D. 8. skulde III. Korps rykke mod Fredericia, II. Korps i to
Kolonner mod Veilestillingen. III. Korps skulde sende et stærkt
Detachement til Bredstrup for at afbryde Forbindelsen mellem Veile
og Fredericia og holde Forbindelse med II. Korps.
De Principer, hvorefter de forestaaende Operationer burde
ledes, vare under 4. Marts fremsatte i en Memoire, udarbeidet af Feltmarskal M o 1t ke. Hovedtanken var, at en eventuel Offensive fra vor
Side, være sig fra Fredericia eller fra Dybbøl, i det Høieste kunde
udføres med 20 - 30,000 Mand, da hverken Fredericia eller Als helt
kunde blottes. Ligesom imidlertid et Udfald fra Dybbølstillingen allerede
nu vilde støde paa en afgjort Overlegenhed, eftersom der i og om
Sundeved stode c. 26,000 Mand preussiske Tropper, saaledes burde det
samme være Tilfældet ved Fredericia, hvor der altsaa maatte efterlades
20-25,000 Mand. Sikkredes disse ved en Avantgarde og fremskudte
Observationsposter, vilde hverken en tæt Cernering, endsige en Beleiring, hvortil desuden de nødvendige artilleristiske Midler manglede,
*)

Denne hestotl nf G. Kyrnss. Reg., 8. Ilns. Reg. og
tillerihrigade; se iøvrigt pn.g. 17.

r,.

rid<'ncle Batteri af 7. Ar•
8
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være nødvendig. 10-15,000 Mand. havdes cla tilovers til Jyllands
Okkupation*).
Medgik paa vor Side, hed det fremdeles, 3. Division helt eller for
Størstedelen til Fredericias Forsvar, vilde man i Jylland kun træffe
4. Division. Den forestaaencle Beleiring af Dybbølstillingen og den
dermed forbunrl.ne snevrere Cernering vilde, foruden at umuliggjøre
enhver Offensive fra vor Side i Sundeved, tillige forbyde Troppeforsendelser fra Als til Jylland. Jylland skulde tages i Besiddelse ved
mobile Kolonner. Besættelsen af denne Landsdel havde til Formaal at
unddrage os dens Indkomster og eventuelt at inddrive en Skat til Udjevning af den Skade, som vor Marine kunde paaføre Tydskland ved
Erobring af Skibe eller Beskadjgelse af tydske Havne. Hvor langt
mod Nord Besættelsen skulde udstrækkes, maat.te afhænge af de disponible Kræfter.

Ill.
m.

Korps••
}.,remmarche.

Kampen foran Fredericia d. 8. Mart s.
F r ede ri c i a c er n er es.

Chefen for III. Korps, General v. d. M ii 1b e, der havde faaet
Melding om, at Gudsø Pas var stærkt besat af os, sendte kun et
svagere Detachement (71 Høire Sicleafdelingu) herimod, men lod sin
Hovedstyrke ved en Fremrykning ornr HavrP.balle Pas omgaa Defileet i Nord**).
*) Paa dette Tidspunkt var 5. Division (c. 10,000 .l\lancl) tilgaaet de Allierede. (Se
i det Følgende Begivenhederne i Sundeved og 1rna Als fra cl 22. Fchrnnr til 17.
Marts). Af denne Division pnatrenktes Jet at efterlade en Brigade i Holsten.
**) III. Korps's Inddeling d. 8. Marts:
llovedstyi·ke:
Av an tg aul c: 3. Garde-Gren. Reg. Ki.inigin Elisabeth.
2. og 3. Esk. af Garde-Hus. Reg.
G Kanoner af det 4 Pd.'s Garcle-Hatt.
1. 6 Pcl.'s Batt. af 3. Artil. Brig.
Brotrain.
Gros:
3. Garde-Reg.
4. do. do.
3 Delinger af 4. Esk. af Garde-Hue. Reg.
3. 6 Pd.'s Garclc-Batt.
Reserve:
2. Batl. af 4. Garde-Gren. Reg. Ki.inigin Angustu.
1 Deling af 4. Esk. af Gnrdr-llus. Reg.
4. 12 Pd.'s Hatt. af 3. Artil. llrig.
Et let Frltlazareth.

I
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Avantgarden skulde Kl. 4 l\Iorgen bryde op fra en l\Iødeopstilling
/2 l\Iil N. for Kolding og foreløbig følge Veile Ohaussee, Gros og
Reserve følge efter i samme Retning , og høire Sideafdeling Kl. 6
Morgen bryde op fra Kolding ad Fredericia Ohaussee.
Paa Grund af Mørket og Overfyldning af Tropper i Kolding
>pstod der endel Vanskeligheder ved Samlingen af Tropperne og deres
:Udordning i Marchekolonnen, hvorved Hovedstyrkens Afmarche foriinkedes ½ Time. V ed Almind forlod Avantgarden Chausseen og
ilog ind paa den Vei, der over Møsvraa, Lanclerup Gaard og Høirup
fro fører til Havreballe Pas. Veien var opblødt af de foregaaende
)ages Regn og Marchen derfor besværlig. Kl. 7 Morgen naaede
~vantgarden Landerup Gaard, og Kolonnen standsede dels for at faae
10gen Hvile, dels for at give høire Sideafdeling, som Kl. 8 formodedes
Lt være ved Gndsø, Tid til at komme op i Høide med Hovedkolonnen.
)e mod Høirup Kro fremsendte Patrouiller meldte, at Havreballe
E'as var besat af Infanteri, og at der V. for Elbo Dalen saaes danske
Kavaleripatrouiller og Infanteriposter. Kl. 7¼ satte Hovedkolonnen sig
Ltter i Marche.
Forpo•t&til•
P a a vor Si de havde 20. Regiment Forpoststillingen bag Elbo Vor
Jing bag Elbo
Dalen <I. e. Mart•
Dalen*). Bataillon II. havde høire Fløi med
l\[orgen,
7. Kompagni i Bredstrup,
8. Kompagni ved Havreballe Pas**),
3. Kompagni l samt 2 Kanoner af l
f Stovstrup.
4. K ompagn1. f B. B att en.

1

Bataillon I. venstre Fløi med
5. Kompagni i Tavlov Nebel***),
1. Kompagni Ø. for Krybily Kro t),
6. Kompagni i Børup,
K
. f ½ Komp. i Veilby,
2· umpagru ½ Komp. i Erisø.

l

øire Sideafdeling:

*)
*"')

**)

t)

1. Batl. af 4. Garde-Gren. Reg.
1. Esk. af Garde-Hus. Reg.
2 Kanoner af det 4 Pd.'s Garde-Batt.
(Ifiisilierbataillonen af 4. Garde-Gren. Reg. forblev i Kolding).
Se Kaart over Fredericia og Omegn.
1 Deling ved Passet, 1 Deling ved Kougsttid; Pikettet (2 Delinger), hvor Kongsted-Taarup Veien støder til Veien fra Havreballe Pas mod Heise Kro.
1 Deling ved Taarup Gaard, 1 Deling vetl Tavlov Kirke; Pikettet (2 Delinger)
ved Tavlov Nebel.
1 Deling ved Krybily Ifro, 1 Deling vecl Studsdal; Pikettet vetl Sandager Gaard,
c. 2000 Alen O. for Kroen.
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l 1 orposterno
grilles.

Eskadronen i Fredericia afgav et Antal Dragoner til Forposttjenestens forskjellige Led.
I Reserve for høire Fløi stode altsaa 2 Kompagnier og 2 Kanoner
ved Stovstrup, hvor Regimentskommandøren opholdt sig. Forsvaret
ved Heise Kro og Stovstrup skulde gjøres saa seigt og udholdende,
som det var muligt. I Reserve for venstre Fløi stod 1 Kompagni ved
Børup, hvor Kommandøren for den paagjældende Bataillon opholdt
sig og havde Ledelsen af denne Fløi, hvor Modstanden ifølge den
givne Instruktion ikke maatte drives for vidt. Kompagniorne paa
denne Fløi skulde med Ro trække sig tilbage ad følgende Linier :
5. Kompagni over Himmerigshus til Stovstrup Skove,
1.
n
over Hønebjerg Ladegaard og den 01:itlige Del af
Erisø til Røiderne N. Ø. for Erisø,
6.
over Hønebjerg Ladegaard og Erisø Kirke til den
n
ostlige Del af Stovstrup Skove.
an•
Henimod Kl. 8 Morgen udsendte 8. Kompagni on Patrouille paa
20 Mand under Sekondlieutenant Rosens tand for over Høirup
Kro at afsøge Terrttinet. Lieutenanten, der intet vidste om Fjendens
Fremrykning, stillede en Dobbeltpost ved Kroen og rykkede mod
S. til Høirup, hvor der meldtes 112 fjendtlig Eskadron. Under Afsøgningen af Byen faldt der Skud fra denne; samtidig bemærkedes
fjendtligt Kavaleri i Fremrykning over Havreballe Pas. Lieutenanten trak sig da tilbage og søgte at passere Elbo· Dalen Ø. for
Høirup By, men fandt ogsaa Høiderne Ø. for Dalen besatte af Fjenden,1
der beskød Patrouillen paa nært Rold, hvorfor han, da Retraitelinion
var afskaaren, opløste Patrouillen med Opfordring til Enkeltmand om
at søge at naae vore Tropper, hvilket dog kun lykkedes for 7 Mand.
Lieutenanten med en enkelt Ledsager naaede under Forklædning
Regimentet 3 Dage efter.
Fjendens Fremrykning over Havreballe Pas foregik paa følgend
Maade:
V. for Høirup Kro udviklede den i Spidsen for Avantgardenl
Infanteri ·værende Fi.i.silierbataillon af Regimentet Konigin Elisabetli
sig til Fægtning og rykkede frem mod Passet. Feltvagten af 8. Kompagni gav Ild og afsendte Melding, men trak sig derpaa efter Ordr
tilbage til Pikettet. De forreste fjendtlige Afdelinger gjenuemvaded
Spang Aa og fjernede Barrikaderingen paa Broen; Fi.i.silierbataillonen
rykkede igjennem Taarup Skov.
Paa vor Side havde man ved Stovstrup, hvor foruden Regimentskommandøren tillige Kommandøren
20. Reg.'s II. opholdt sig, Kl. v

j
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llorgen hørt Geværild i .Retning af Havreballe Pas, ligesom der kort
1fter indløb Meldinger saavel fra 8. som fi:a 6. Kompagni om, at Fjenden
ned "betydelig Styrke" var i Fremrykning saavel mod Havreballe
om mod Gudsø Pas.
Regimentschefen lod strax Reserven (3. og 4. Kompagni tilligened de to Kanoner) rykke i Stilling. Et Halvkompagni af 3. Kompagni
10ndtes lmder Kompagnichefens Kommando frem til Heise Kro, medens
let andet Halvkompagni stilledes ved Sammenstødet af Veiene c. 500
Uen V. for Stavstrup med 4. Kompagni som Reserve; de to Kanoner
1tilledes ved Sønderby Gaard paa selve Chausseen, eftersom Markerne
fare ufremkommelige. Regimentschefen begav sig dernæst frem mod
Passet og beordrede 8. Kompagni, der efter at have inddraget
oegge sine Feltvagter endnu holdt Stand ved Kongsted-Taarup Vei,
tt trække sig hen mod Stovstrup Skovenes vestlige Udkant, forsvare
ienne og holde sig i Høide med Reserven ved Stovstrup. Efterat 8.
[ompagni havde trukket sig igjenuem Halvkompagniet ved Heise Kro,
[loldt dette sidste sig endnu i nogen Tid ved Kroen, men maatte, da
t> aade Kompagnichefen, Premierlieutenant W e i en , og Sekondlieutenant
[(øh 1 er bleve saarede, opgive sin fremskudte Stilling og rep liere sig
paa 4. Kompagni ved Stovstrup. Saa"'?'el Stovstrup som Stavstrup
Skoves vestlige Udkant blev derpaa 1 længere Tid holdt af vore
rropper.
Den fjendtlige Avantgarde lod 2 Kanoner kjøre op S. for Torp
og vedligeholdt en levende Geværild.
Henimod Kl. 10 var dens forreste Kompagni naaet frem til Heise
Kro, hvor Fiisilierbataillonen samledes, og ile to øvrige Batailloner
i.f 3. Gardegrenaderregiment sluttede op.
Kl. 10 :fik General v. d. M iil b e Melding fra høire Sideafdeling
om, at vore Forposter ved Krybily Kro og Omegn trak sig tilbage
i Retning mod Ladegaards Skov, og gav derfor Ordre til, at
1. .Bataillon af 3. Gardegrenaderregiment med 2. og 3. Eskadron
Gardehusarer hurtigt skulde rykke frem ad Snoghøi Vei for om muligt
at afskære vore retirerende Afdelinger paa venstre Fløi.
Vore N. for Havreballe Pas staaende Kompagnier kom ikkeTildragel•ernoraa
vor 1'.,orpostlinice
Engagement med Fjenden. 7. Kompagni i BredstrUJJ gik efter For-Y<i•rsto høiro:J,'løi.
ostkommandørens Ordre tilbage i Høide med de to Kompagnier ved
tovstrup, hvorimod Halvkompagniet i Veilby forblev paa sin Plads
· dtil henimod Middag, da det gik tilbage i Høide med Kirstinebjerg,
vor det foreløbig forblev foran den befæstede Leir.
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Den fjendtlige "hoire Sideafdeling", Major v. Beeren, skulde,
saafremt Gudsø Pas var stærkt besat af os, kun fastholde vore
derstaaende Tropper, indtil den omgaaende Bevægelse var naaet tilstrækkelig langt frem. Kommandoet stødte Kl. 8½ Ø. for Gudsø
paa 1. Kompagnis Feltvagter, der replierede sig paa Pikettet, hvornæst det samlede 1. Kompagni trak sig tilbage mod Bataillonsreserven
ved Børnp. 5. Kompagni havde fulgt den tilbagegaaende Bevægelse
indtil det Sted paa Chausseen, hvor Taarup Vei udmunder i den.
Her gjorde det Holdt, fordi 8. Kompagni, der behøvede Tid til at inddrage sine Feltvagter og Patrouiller, gjentagende sendte Anmodniug
til det om at dække den venstre Fløi. Kort efter fulgte dog Kompagniet de nonUigere kæmpende Troppers Bevægelser og gik tilbage;
men da det ikke ansaa det for muligt at følge den befaled~ Tilbagetogslinie over Bimmerigshus, trak det sig tilbage til Erisø.
Ved Børup standsede Tilbagegangen, dels fordi den fjencltHge høire
Sideafdeling ikke havde til Opgave at forcere Fremrykningen, og dels fordi
Kommandøren for 20. Reg.'s T., Major S chack, som antog det fjendtlige
Angreb for en Rekognoscering, der nu var endt, befalede, at Fægtningen
skulde holdes staaende paa dette Sted, og fastholdt denne Beslutning,
uagtet Chefen for 1. Kompagni, Kapitain Da u e, gjorde Modforestillinger.
Da fjendtlige Skytter omfattede Stillingens venstre Fløi, bevirkede
dette en Frontforandring tilbage tilvenstre, saaledes at 1. Kompagnis
Skyttekjæde kom til at staa å cheval paa Chausseen til Fredericia,
medens 6. Kompagni noget nordligere dannede Reserven; men Major
S c ha c k, der kun modstræbende gav sit Minde til denne Bevægelse,
mente vedvarende, at den tidligere Forpoststilling snart maatte kuuno
gjenindtages. Først da Major v. Beeren lod sine to Kanoner opkjøre
saaledes, at de ktmde bestryge Chausseen i dens Længde fra Syd,
begyndte Retraiten i Retning af Heise Kro , dog ktm et kort
Stykke, da derefter den for Kompagnierne foreskrevne Retraite i
østlig Retning indsloges, 6. Kompagni nordligst, 1. Kompagni sydligst, Kompagnierne i Høide med hinanden. Bataillonskommandøren
søgte at lede Kompagniernes Bevægelse; men da han til Hest
ikke kunde passere de opblødte Marker, red han et Stykke mod
Nord ud ad Chausseen for at finde en passabel Vei; men da
han erfarede, at Fjenden alt stod ved Heise Kro, reel han adl
en Markvei ned mod Ladegaards Skov. Ran saae der 6. Kompagni marchere langs dennes nordlige Udkant, og gav Kom-1
pagniet Ordre til at gaa tilbage til Stovstrup Skove og indtage
en Stilling i dissee sydvestlige Udkant, og begav sig dernæst

Tildrageleern~p.n
vor }. . orpoethmeø
venstre Fløi.

63

~il Erisø Mølle, hvor han tra± 6 t{ ompagni, og hvortil kort efter
6. Kompagni ankom, na dette , der var foruroliget ved det lang~arige Ophold i Børup, ubekymret om Forbindelsen med 1. Kompagni, saa hurtigt som mulig søgte tilbage ad den foreskrevne
Retraitelinie over Erisø og antog, at 1. Kompagni ogsaa trak sig
ti lbage ad sin*). Dette var dog ikke strax muligt for sidstnævnte Kompagni, der, da Chausseen til Fredericia forlades, havde sin Skyttekjædes
lløire Fløi i Børup, og som behøvede en halv Times Tid til at samle
\'landskabet i den nordvestlige Udkant af Ladegaards Skov.
Ved Erisø Mølle saaes derfor intet til 1. Kompagni; men Batailonskommandøren antog, at det var i Nærheden. Han sendte sin Adjutant
ned en Hornblæser over til Chausseen for ved Signal at paabyde
iompagniet en hurtig Tilbagegang og gav for at sikkre sig Besiddelsen
~f Sanddalsbroen, 5. og 6. Kompagni Ordre til at trække sig tilbage
lver dette Pas, hvilken Bevægelse uforstyrret udførtes.
Det halve 2. Kompagni, der laa i Erisø, havde alt forinden beat Sanddalshus og forblev her, indtil 5. og 6. Kompagni vare gaaede
gjennem.
3. Division var omtrent Kl. 10 Formiddag bleven underrettet
1m [fjendens Fremrykning. Ved Kommandantskabets Foranstaltning
>læstes Alarm i Fredericia, og Tropperne indtoge de befalede Stilinger. 2 Kompagnier af 21. Regiment og de 6 resterende Kanoner
,f 3. Batteri stode i Fæstningen som Reserve for Forposterne.
Kommandanten anmodede Generalmajor Wilster, der efter den GenoraI vn,ter
lndtrrull'er paa
"vne Befaling ved Alarmeringen mødte hos ham, om at undersøge For- Kamppladsen.
oldene udenfor Fæstningen, hvorfor Generalen, ledsaget af Souschefen,
apitain Tvermoes, o. Fl. begav sig til Stovstrup. Ved Generalens
nkomst hertil havde Fjenden netop kastet vore Forposters Centrum
lbage til Stovstrup Skove, hvis Udkant tilligemed Stovstrup endnu
oldtes af vore Tropper. Generalen afsendte Kl. 1056 følgende Melding
Kommandanten:
"Fjenden vedbliver sin Fremrykning især over Havreballe. Han
i Øieblikket i Høide med Heise Kro. Vore staa endnu ved Stov-

p.
Wilster."
Kort derefter maatte dog Stovstrup opgives af os.
Paa fjendtlig Side, hvor Feltmarskal Wran.gel havde indfundet
g tilligemed K ronprindsen af Preussen og Prinds Albrecht,

*1

De for Kompagni ern r toreskrrvne Retraitrlinicr se pag. l.iO.

gik nemlig kort efter Kl. 11 2. Bataillon af 3. Gardegrenaderregiment frem til Angreb mod Stovstrup og understøttedes herved af de
to Stkr. Skyts fra Torp, der kjørte op foran Heise Kro og rettede
deres Ild mod Sønderby Gaard og vore der opstillede to Kanoner; de
forstærkedes snart med 2 Kanoner af Avantgardens Gros, hvilke do 0
ikke kom til Skud. Fi.isilierbataillonen af 4. Garderegiment sendtes
fra Groset frem til Understøttelse og tog Stilling mellem Heise Kro
og Sønderby Gaard, hvorimod de to andre Batailloner af det nævnt
Regiment og de endnu ikke anvendte 2 Stkr. Skyts af det 4 Pd.'
Gardebatteri, Alt under Kommando af Generalmajor Grev v. d.
Goltz, sendtes ad Snoghøi Vei med det Hverv at afskære vo
paa venstre Fløi værende Forpoststyrke Tilbagetoget. Det var de
anden Detachering i denne Retning; men General v. cl. Mi.i. 1b e ansa·
den for nødvendig, fordi Erisø endnu var besat af os, og fordi ha
frygtede for, at den første af ham udsendte Bataillon ikke havde grebet
langt nok ud mod Øst.
General W il s ter lod den ovenomtalte Forpostreserve (2 Kom
pagnier med 6 Kanoner) hidkalde og forlod tilligemed sin Sta
Stovstrup. Da Generalen havde fjernet sig c. 800 Alen mod Øst,
sprang en Granat midt imellem Stabens Officerer, saarede Generale
let og Stabschefen, Kapitain Hoffmann, der i Mellemtiden var stød
til, haardt, dræbte deres Heste samt saarede en af Ordonnantsernej
Heste, medens Ordonnantsen selv fik en lettere Kontusion. Ordon
nantserne spredtes og kom ikke mere tilbage, saa at Souschefen o
Adjutanten maatte hjælpe Generalen ud fra hans Hest, cler laa oven
paa ham, hvorefter Generalen, der ktmde gaa, betroedes til A
jutantens Omsorg, medens Souschefen blev tilbage for om muligt 81
faae den haardt kvæstede Stabschef transporteret til Fæstningen, hvilk
ogsaa lykkedes ved Assistance af Underlæge af 20. Regiment H.
Møller, der kom med en Vogn fra Stovstrup.
Oberst N eergannl
Oberst N e erg a ard, der .kort efter, at General W i 1s ter var bleve·
overtager l{om•
mnull~•'.' overs . saaret midlertidig overtog Kommandoen over Divisionen
lod de t
1
D1v1aion.
'
Kompagnier af 21. Regiment indtage en Optagelsesstilling c. 1200 Alej
V. for Oversvømmelsen a cheval paa Stovstrup Vei. I Optagelse]
stillingen, imod hvilken Forpostkompagnierne noget efter IG. 11 lan .
somt gik tilbage, opkiørte foruden de to Kanoner, der havde staa
ved Sønderby Gaard, endnu 2 Kanoner af 3. Batteri; hvorimod de
andre placeredes i Koldingværket. Der blev gjort nogle Skud mo
f3enrltlige ':Propper ved Sønderby Gaard; men Fægtningen døde hm

ia Fjenden, der skjønnede Maalet for Fremrykningen naaet, ikke
:-ykkede ud over Sønderby Gaard og Stovstrup.
Kl. 1280 afsendte Oberst N e erg aar d Melding til Kommandanten
m, at Ilden var standset over hele Linien, og at vore Tropper holdt
Linien Sanddal-Hanerup Teglværk - c. 1500 Alen Ø. for Stovstrup
-, og videre mod N. Ø. til Stranden.
Kort efter erfarede Kommandanten, at 1. Kompagni ikke var kommet
l:ilbage, og sendte derfor Kl. 1240 telegrafisk Ordre til Pladskommanianten i Middelfart om at paabyde Færgevæsenet at hjælpe forsprængte Tropper ved Snoghøi over til Fyen samt om at lade Kanonbaaden Willemoes assistere herved. Dette Paabud kom dog ikke til Udcørelse. Saavel fra Middelfart som fra Kystbevogtningen paa Hindsgavl indløb der Melding om, at man mellem Kl. 12 og 1 havde set
3n Styrke paa henved et Kompagni blive omringet og taget tilfange
:>aa Stranden S. for Sønderskov Gaarde.
Sammenhængen hermed var følgende :
2o. Regiment•
1
Saalænge 1. Kompagni stod i Hønebjerg Ladegaards Skov, var Alt for- • K~:.!'::.1 nf!loldsvis roligt, og Kampen syntes at hvile paa alle Punkter. Stilstanden
paa fjendtlig Side var imidlertid kun tilsyneladende i thi foruden de for3kjellige af General v. d. M iil b e fremsendte Kommandoer ad Snoghøi
Vei, var ogsaa Major v. Beerens Tropper i Fremrykning mod Øst,
1emlig 1 Kompagni mod Skoven, 3 ad Damgaard til. Da Kapitain
Da u e efter at have samlet sit Kompagni tiltraadte Retraiten henimod
Stovstrup Skoves sydlige Udkant, sluttede han at Kanonskuddene,
~t Kampen maatte have trukket sig nær hen til Fæstningen. Han
aaskyndede Kompagniets Marche i men efter at være kommen ud af
koven saae han den af General v. d. M ii 1b e først afsendte Bataillon
omme sig i Møde fra Skovpartierne S. for Rimmerigshus. Han
øiede nu af i østlig Retning mod Erisø, men bemærkede ~a fjendtigt Fodfolk og Artilleri (Kolonnen under General v. d. Goltz) paa
hausseen, der mod Syd fører til Snoghøi, og kastede sig derfor
·ennem en Lavning tilbage til Hønebjerg Ladegaards Skov, hvorfra
an vilde søge at naae Kysten for at komme ombord i et eller andet
f de Fartøier, som patrouillerede i Lilie Belt, eller i Baade, som fra
{ysten kunde skaffes tilveie. Foreløbig rykkede han mod Snoghøi,
en stødte ved Sammenstødet af Veile -Snoghøi og Kolding-Snogøi Ohaussee paa fjendtlige Tropper. Han førte derpaa Komagniet over i Skovene mellem Chausseen og Stranden og søgte at
aae Skjærbæk, men traf paa Veien derhen Damgaard besat af Major
. B e er ens Tropper. Han søgte nu langs Stranden at undsliJJpe i
9
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<l.emonstrativt Angrebs lidet farlige Karakter, til at drive Modstanden
saa vidt, at Tilbagetogslinien prisgaves.
1
lmod disse Forudsætninger lader sig vistnok gjøre gjældende, at
I
Itjenden, uafhængig af vor Modstand ved Stovstrup og Omegn, let,
kunde forsøge paa at afskære vor venstre Fløi Tilbagetoget, og det ses:
ogsaa, at General v. d. Mi.il b e, saasnart Snoghøi Vei var vunden,
detacherede en Styrke med dette Hverv.
Klokkeslettene for Udførelsen af de herved i Betragtning kom-·1
mende Operationer (Yore Forposter ved Krybily angribes Kl. 81/2.
Morgen og først Kl 10 gav General v. d. M iil b e Ordre til den ovennævnte Troppestyrke om at rykke ad Snoghøi Vei) vise imicUertid,
at der, saaledes som Forholdene udviklede sig, maatte have været
Tid nok for venstre Fløis Kompagnier til at komme tilbage, naar
de havde holdt sig a jour med Begivenhederne ved Havreballe
Pas og de nordligere staaende Kompagniers Bevægelser. Det
synes ogsaa, at den væsentligste Grund til, at venstre Fløikompagni blev afskaaret fra Fæstningen og taget tilfange, maa tilskrives den Omstændighed, at Kommandøren paa venstre Fløi, Major
Schack, nkjendt med de virkelige Forhold, antog det fjendtlige Angreb for en Rekognoscering og holdt Fægtningen gaaende ved
Børup i over en Time, uagtet Chefen for 1. Kompagni, Kapitain
Da u e, gjorde Modforestillinger, og uagtet det nordligere staaende
Kompagni, 5., allerede dengang ikke ansaa det for muligt at følge
den befalede Retraitevei over Himmerigshus, men trak sig mod Erisø
følgende de nordligere kæmpende Troppers Bevægelser.
!øvrigt førtes Fægtningen over hele Linien med Ro og Orden.

IV.

Kampen ved Veile d. 8. Marts.

,l. Divisions Stil•

ling vc,l V cilo
d. 8. lllarts
Morgen,

Samtidig med den ovenfor skildrede Fægtning ved Fredericia ført
4. Division en Kamp ved Veile*).
Efter 7. Regiments Afgang, der, da Regimentet d. 7. Marts stoc1
paa Forpost, først skulde finde Sted d. 8., bestod Divisionen af:
7. Brigade (1. og 11. Reg.).
1. Kavaleribrigade (3. og 5. Drag. Reg.)**).
I

*) Se Ko.art over Veile Olllegn.

**) 3. og 5. Dragonregiment havde liver en Eskauron detacheret.
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2. Kavaleribrigade (6. Drag. Reg. og 2. Halvreg. Gardehus. [1.,
3., 5. Esk.]).
4. Divisions Artillerikommando (5. og 7. Batt.).
3. Ingenieurkompagni.
F orpleiningsanstalter, Train m. m.
I store Træk ~givet va; Forsvaret af Veilestillingen ordnet saaledes, at 7. Brigade med 7. Batteri havde Forsvaret i første Linie af Veile
- Greisafsnittet med 2. Kavaleribrigade og 1/2 5. Batteri i og omkring
Bregdal som Reserve, Alt under Kommando af Chefen for 7. Brigade,
medens 1. Kavaleribrigade og 1 12 5. Batteri paa høire Fløi sikkrede
mod omgaaende Bevægelser. Af 7. Brigade vare tre Kompagnier (3,
4. og 6. Kompagni af 1. Regiment) detacherede, 3. og 4. til Besættelse
af Haraldskjær, Høgsholt og Passet ved Lerbæk Mølle, 6. til 1. Kavaleribrigade.
Forposttjenesten bestredes:
S. og V. for Haraldskjær af 3.og4. Eskadron af 3. Dragonregiment, der bevogtede Overgangsstederne over V eile Aa og fremskød
en Feltvagt til Nørre Vilstrup; større, fjendtlig Fremrykning skulde
signaleres med Flag fra Bredsten Kirke til 4. Division og 7. Brigade.
Ø. for Haraldskjær og Syd om Veile af 1., 3. og 5. Kompagni af 11. Regiment samt 4. og 6. Eskadron af 6. Dragonregiment.
. Eskadron udstillede Feltvagter (i Forbindelse med Feltvagten i Nørre
ilstrup) over Høien Kro og Vinding, 6. stod som Piket i Veile. Infanterieltvagterne, der afgaves af 1. Kompagni, stode paa Bakkerne tæt
S. for Veile; 3. Kompagni var Piket, 5. Kompagni Hovedpost ved
Sønderbro, dog med en Feltvagt ved Sofiesminde paa Varde Vei.
General Gablenz inddelte sit Korps i en venstre og en høireII.Korpe•eFrcmmarchc.
olonne (se pag. 57).
Venstre Kolonne (Bi:igaderneDormus og Tomas samt Kavaleririgaden Flies) skulde KL 6 Morgen under General Grev N eippergs
ommando rykke over Egstrup V. for Chausseen til Veile; høire
~olonne (Brigaderne Gondrecourt og Nostitz, Kavaleribrigaden
o b r zens k y, K orpsartillerireserv'en og et Pionerkompagni) under
General Ga blenz's personlige Kommando til samme Tid over Kol. g ad Veile Ohaussee. Stødte man ved Veile paa alvorlig Modtand, skulde denne overvinde.s ved en omgaaende Bevægelse af
·enstre Kolonne.
Forholdene udviklede sig imidlertid paa anden M.aade.
Høire Kolonne passerede Kolding til den fastsatte Tid. Ved Bram-
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drnp gjordes Holdt for at give venstre Kolonne Tid til at komme op
i samme Høide; kun det i Spidsen værende Regiment Windischgi·atz
Dragoner med 2 Kanoner af Brigaden N ost it z fortsatte foreløbig
Fremmarchen.
Venstre Kolonne lod vente paa sig, da de;ns Overgang over
Kolding Aa ved Egstrup forsinkedes. Fra den foregaaende Aften var
der arbeidet paa at gjore den derværende Bro passabel for Skyts;
men paa Grund af de op blodte V eie var det ikke lykkedes at fa.ae det
Brigaden D orm u s tildelte Bromateriel ført frem. Endelig Kl. 1 Morgen
indtraf Bro materiel fra Brigaden N o sti t z ad Vei ene paa Nordsiden
af Kolding Aa; men Vandet var da paa Grund af vedholdende Regn
steget saa høit, at Brodækket laa under Vand. Man maatte indskrænke
sig til at slaa en Løbe bro til Benyttelse for Brigaden D orm u s.
Kavaleribrigaden Flies med 5. ridende Batteri vadede over Aaeu i
Nærheden af Broen, og Brigaden Tomas rykkede med Kolonnens
Artilleri og Train til Kolding, som den passerede Kl. 11, hvorefter den
over Dons og Aagaard søgte at komme i Forbindelse med Hovedstyrken. Kavaleribrigadens Gros naaede Kl. 101/!t Sandbjerg Gaard; men
da Brigaden Dormus ikke havde passeret Løbebroen før Kl. 1 Eflim.,
kunde Marchen derfra først tiltrædes Kl. 2.
Der maatte saaledes giveE: Afkald paa en samtidig Fremrykning
af begge Kolonner, og General Gablenz lod Kl. 8 høire Kolonne
paany sætte sig i Bevægelse fra Bramdrup.
En forud for Avantgarden fremsendt Eskadron var ved Skovparcellerne N. for Viuf stødt paa vore Kavaleripatrouiller; men da der var
indløbet Ordre fra General Ga blenz til at standse Fremrylmingen, indtil
Avantgardens Hovedstyrke var kommen nærmere, hrwde E skadronen
gjort Holdt S. for Blaakjær Skov, og kun Hauptmann af Generalstaben, Grev U exkiill, rykkede under Beskyttelse af' en Kavaleripa-1
trouille frem paa Høiderne N. for Blaakjær Skov til Rekognoscering.
Patrouillefægt·
Ved Høien Kro stod en af Forposteskadronen (4. Esk. af 6. Dr. Reg.)'
ning vc,I Høicn. udstillet Feltvagt paa 25 Heste under Sekondlieutenant St. Au b a in,
som, da den fjendtlige Patrouilie var kommen tilstrækkelig nær,
rykkede frem til Modangreb. Sammenstødet famlt Sted nogle tusind Alen
S. for Kroen. Den fJendtlige Patrouille blev kastet, og Føreren, LieuteJ
nantGrev Cz ernin, der havde erholdt :flere Sabelhug, faldt i Fangenskab!
tilligemed tre saarede Dragoner, medens Resten af Patrouillen slog sigi
igjennem ; Hauptmann Grev U ex k u11 og 6 Dragoner bleve saarede. Paa
vor Side havdes 1 let saaret Underofficer. Vor Feltvagt indtog sin
forrige Stilling, averterede de i Jerlev og Skjærup staaende Kava-f
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leri.patrouiller og blev kort efter afløst af den nye Forposteskadron
(3. Esk. af 6. Dr. Reg.).
Kl. 10 Formiddag var det samlede Regiment Windischgratz
Dragoner naaet op til Blaakjær Skov, og det østerrigske Fortrnv fortsatte derfor sin Fremrykning. Et Par tusind Alen N. for Skoven
kjørte de to Regimentet tildelte Kanoner op ved Siden af Veien,
hvorved vor Kavalerifeltvagt og den imidlertid fra Veile fremsendte
Piketeskadron (6.) bleve nødte til at gaa tilbage til Røiderne N. for
Høien Kro, hvorfra de Kl. 10¾ sendte Melding til 7. Brigade om,
at stærke fjendtlige Kavaleriafdelinger rykkede frem over Kroen.
Meldingen senutes af Brigaden til 4. Division, som dels beordrede 41·agor
DivFisont i?dæg n111gsamtlige Afdelinger til at rykke paa Alarmpladsen, dels Kl. 11
•t illing.
afsendte en Ordonnants med Ordre til 7. Regiment, der var paa Marche
mod Horsens, om at standse sin Marche, indtil Klarhed over Forholdene var erhvervet. Henimod KL 12 indtog Divisionen Fægtningsstilling.
1. Regiment fik Forsvaret af Bakkerne 0. for Greis Aa, 11.
Regiment af Bakkerne N. for Veile, høire Fløi i Forbindelse med
1. Regiment, venstre støttet til Veile Fjord. Detaillen af Opstillingen var:
7. Brigade med 7. Batteri stod:
1. Regiments I.*)

1. Regiments II.

f

l

1. Komp. ved Greis- og Holms Mølle,
2. do.
i Greis By,
do. J to Delinger ved Lilie Grunded,
7•
l to do. paa Forpost ved Sofielund.

f 5.

l

og 8. Komp. paa en Mark mellem Store og Lille
Grunded for i Forening med det halve 7. Komp.
under Bataillonskommandørens Kommando at staa
til Raadighed for Brigaden.

3. og 4. Kompagni vare afgivne til Forsvaret af Haraldslrjær (se pag. 69); 1/ 2 4. Kompagni stilledes ved Lerbæk
Mølle, over hvilket Punkt de 2 Kompagniers Retraite skulue

gaa. Bleve Kompagnierne nødte til at gaa tilbage, skulde
de deltage i Forsvaret af Greis Aa Stillingen.

"n. Regiments II.

*J

J N.

l

for Horsens Chaussee; Kompagnierne stode- i
følgende Orden fra høire Fløi at regne : 2., 4., 6.,
8. Komp.

ti. Komp. ym• afgiYrt til 1. K:mtlerihrigarle .
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11. Regiments I.

7. Batteri.

S. for Horsens Chaussee til V eile Fjord. Da tre
Kompagnier vare paa Forpost, stod foreløbig 7.
Komp. alene paa Chausseen.

l

2. og 4. Deling ved Lille Grunded til Beskydning af
Høiderne S. for Byen.
3. Deling paa Veile-Horsens Chausseen.
1. Deling i Reserve ved Sammenstødspunktet at
Horsens- og Viborg Chaussee.

I Reserve stod:
2. K av a 1er i b rig a de med ½ 5. Batteri ved Horsens Chaussee
ud for Bregdal; 5. Eskadron af' 6. Dragonregiment var Kanonbedækning.
1. Kava l eribrigade med 6. Kompagni af' 1. Regiment og ½
5. Batteri besatte Stillingens høire Fløi.
6. Komp. ved Vingsted Vandmølle og Haralc1skjær Fabrik.
2. og 6. Esk. tæt N. for Bredsten Kirke,
3· Dr. Reg. { 1. Esk. ved Faarup Gaard,
(3. og 4. Esk. paa Forpost).
5. Dr. Reg. tæt S. for Jelling.
½ 5. Batteri paa Høiderne ved Hygum Mølle.
Brigadens Forposter skulde i Tilfælde af et større, fjendtligt Angreb repliere sig paa Hovedstyrken i Jelling.
I Østerrigernes Fremrykning var der imidlertid indtraadt en ny
Standsning, idet høire Kolonnes Gros, hvis Tete kort efter KL 11 var
indtruffen S. for Blaakjær Skov, gjorde Holdt for at lade Brigaden
Gondrecourt, der var bleven noget tilbage, vinde frem.
Disse gjentagne Standsninger i Fjendens Fremrykning ledede
Oberst Max. Mit 11 er til den Tro, at det den Dag ikke vilde komme
til Kamp. KL 1¼ Eftm. afsendte han følgende Melding til 4. Division:
"Forbindelsen mellem Fredericia og Veile er afbrudt. Ifølge indi
komne Efterretninger staaer der ved Blaakjær Skov mindst 1 Bataillon
Infanteri, 6-o Eskadroner og nogle Kanoner. Fjenden lader til a1
ville bivouakere her inat".
GonorlLl Gablenz
Kort efter begyndte FjenJ.en imidlertid sin definitive Fremrykning
beslutter 1Lt emtto
elg i nceiddclso idet General G-a b 1 en z, for hvem det nu stod klart, at der ikke kun dl'
Bf V oile.
gjøres Regning paa General N e i p per gs Kolonne, besluttede me
høire Kolonne at sætte sig i Besiddelse af Veile. Kl. 28 /1 debou•
cherede Regimentet Windischgratz Dragoner ud af Skoven S. Ø. fo·

I
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Petersholm, beskudt af Forpostkompagniet (1.) fra dets Stilling
paa Høiderne S. for V eile.
Kl. 3 udviklede Østerrigernes Avantgarde sig. Forreste Bataillon af Brigaden Nos tit z udviklede sig a cheval paa Chausseen
og Avantgardens to Stkr. Skyts protsede af og beskøde med Kardæsker
vore Forposter, der derpaa trak sig tilbage.
Forposteskadronen trak sig i Forbindelse med et af Oberst
Max. M iill er udsendt Rekognosceringskommando, bestaaende af
Piketeskadronen i Veile og et Halvkompagni af det Kompagni (6.),
der stod som Hovedpost ved Sønderbro, tilbage til Høiderne umiddelbart S. for Veile ; Eskadronerne gik videre gjennem Byen til Alarmstillingen ved Horsens Chaussee. 1. Kompagni optoges af 3.,
og begge Kompagnier trak sig i Fægtningsformation tilbage over
Sønderbro, hvor de optoges af 6. Kompagni, der nu atter samledes, og
som tog Stilling paa Aaens nordlige Side og i de derværende Bygninger; Broen barrikaderedes. Kompagniet forsvarede Passet i nogen
Tid; men da en fjendtlig Stormkolonne trængte frem til Broen og
ryddede Barrikaden, trak det sig mod Nord. De tre Kompagnier forenede sig nu med deres Regiment og toge Stilling i Nørreskov
ellem Chausseen og Veile Fjord. 1. og 7. Kompagni besatte Skovanten, 3. og 6. Kompagni stilledes i Reserve paa Bredballe Vei; men
. Kompagni beordredes dog meget snart frem for at forstærke
kyttekjæden.
Da det saae ud til, at en alvorlig Kamp vilde udvikle sig, afendte 4. Division ny Ordre til 7. Regiment om at rykke frem og
anne Reserve for 7. Brigade; 2. Kavaleribrigade erholdt Ordre til at
age Stilling i Høide med Høgholt.
Saasnart det østerrigske lnfanteri viste sig paa Høiderne S. for
yen og begyndte Nedstigningen af disse, aabnede vore ved Lilie
.¾runded staaende fire Stkr. Skyts Ilden. Denne besvaredes af
'jendens to Avantgardekanoner; men da BrigadenNostitz udviklede
ig, og 1. Bataillon af Regimentet Grossherzog v. Hessen, fulgt af Brio-adens øvrige Afdelinger, trængte ned mod Veile, kjørte Brigadeatteriets 6 resterende Stkr. Skyts op ved Siden af Avantgardekanonerne
g beskøde vore fire Kanoner, der paa Grund af Terrainforholdene
are de eneste, der kunde besvare Fjendens Ild, og som flere Timer
gjennem vedligeholdt en jevn Ild mod det fjendtlige Batteri. Brigaden
ost it z bemægtigede sig Veile og fik af General Gab 1en z, der
ndfandt sig i Byen , Befaling til at holde den , indtil Brigaden
onclrecourt indtraf. General Nostitz besatte de mocl Nor<l.
10

Kampen \'ccl
\"oilA.
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og Nordøst førende Udgange mecl 2 Bataillouer at Regimentet
Grossherzog v. Hessen og stillede sine øvrige Afdelinger som Reserve
i Byen. Fra .Vinduer og Tage i dennes nordlige Udkant aabnede
Østerrigerne en levende Geværild, understøttet af Ilden fra 2 Kanoner,
der førtes frem i Veiles nordlige Udkant til Beskydning af vore N. for
Byen anlagte Forhug.
Paa vor Side vare foruden de :fire Kanoner ved Lille Grunded efterhaanden ogsaa de to Kanoner paa Veile-Horsens Chaussee komne til
Skud. Desuden avancerede 2 Kanoner (4. Deling) af det halve 6.
Batteri ved Bregdal under Batterichefen Kapitain Løn b o r g s personlige Kommando og under Dækning af 6. Eskadron af 6. Dragonregiment frem til Sko-vudkanten N. for Veile, Ø. for Chausseen, hvor
en Stilling var forberedt ved Udhug i Skoven og Forhug paa Chausseen, og hvorfra Fjendens event-G.elle Debouchering ud af Byen kunde
beskydes. De fjendtlige Projektiler gik for en Del ud over vore
Kanoners Standpladser, der maskeredes af Skoven, og hans Geværprojektiler bleve tildels stikkende i Træerne.
Benna! Hcg•rHvorvidt Fjenden vilde forcere Stillingen eller ei, var ikke
mann forbereder
'J'ilhngctngct. klart.
General Hegermann tvivlede dog ikke om, at selv oj
Stillingen holdtes til Aften, vilde Fjenden med den Styrke, so
han efterhaanden kunde udvikle, tvinge os til at forlade den
Nattens Løb. Generalen besluttede derfor at forberede Tilbagetoge
ved at give 1. Kavaleribrigade Ordre til at inddrage sine Forposter
og tiltræde Retraiten dels over Vindelev og Ullum, dels over Østej·
Snede, Kragelund, Krollerup og Ussing Gaard. Da denne Ordre naaed
Brigaden Kl. 51/z, vare dog - som senere vil blive viist - indledencl
Skridt til Tilbagetogets Tiltrædelse allerede foretagne af denne.
Kampen i Hovedstillingen N. for Veile holdtes staaendej
medens General Gab 1enz traf Forberedelser til Stormen. Angrebet
skulde forberedes ved en stærk Artilleriild og en Omfatten af vo1
høire Fløi. De to Batterier, der udgjorde Korpsets Artillerireserve
bleve trukne frem til Høiderne S. for Byen , hvor de omt,reut
Kl. 4 aabnede Ilden mod vor Stilling, til samme Tid som de
resterende Kanoner hørende til Brigaden Nos tit z rykkede frem
til Byens nordvestlige Udkant, saa at Brigadebatteriet her atte1
blev samlet. Dernæst forstærkedes Brigaden No sti tz med 2 Batailloner af Brigaden Gondrecourt (18. Felt-Jægerbataillon og 1.
Bataillon af Infanteriregimentet Marti ni), og omtrent Kl. 4 112 debou_l
cherede 9. Felt-Jægerbataillon ud af Veiles nordvestlige Udkant. Bataillonens Fremrykning standsede ved den barrikaderede Gjeddebro;

...
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hvorfor 18. ltelt-.Jægerbataillon rykkede frem til .Assistance. General
Grev Gondrecourt satte sig personlig i Spidsen for denne .Afdeling , Gjeddebro passeredes, og nu rykkede de nævnte Batailloner
op langs den vestlige Side af Greis Dalen, hvorfor vore Forposter
af 1. Regiment trak sig tilbage over Dalen. Da de fjendtlige Bat ailloner vare naaede tilstrækkeligt ud i Flanken, udviklede de
sig mod den søndre Del af den af 1. Regiment besatte Strækning.
Efterat denne Bevægelse var udført, og .Artilleriet skjønnedes at
have virket tilstrækkeligt, skred General Gablenz til et almindeligt
Angreb; men inden dette kom til Udførelse, havde vore Tropper
tiltraadt Tilbagetoget.
Den fjendtlige Ild fra Greis Dalens vestlige Side saavel mod 1.
Regiment som mod 11. Regiments yderste høire Fløi øvede en ikke
ringe Virkning. 2. Kompagni af 11. Regiment trak sin høire Fløi
· bage, og Oberst Max. Muller indsaa Nødvendigheden af at
·sponere over Reservekompagnierne af 1. Regiment. Han lod 8.
fompagni forstærke 11. Regimente høire Fløi og sendte 5. KomJagni over mod Horsens Chaussee, hvor det tog Stilling med venstre
løi støttet til Chausseen, omtrent hvor denne f:! tøder til Viborg
General Regerma.nn besluttede imidlertid ikke at føre For- cfo nurnI He;;e,·•· d t lige H ove d angreb k un d eni,111n
husluttor Ri
varet ai..L' V 01'} estill'ingen v1'dere; d et fjen
iifhryau Kampen.
vart Øieblik ventes, og der manglede en Reservø til at kaste imod
jenden. 11. Reg. 's II. :fik Ordre til at forlade Stillingen succesive ; Kom1Jagnierne trak sig mod Lilie Gmnded. Bat aillonen tog
er en kort Tid. en intermediair Stilling, men rykkede derefter
ver til en Stilling tæt S. V. for Juulsbjerg, hvor 11. Regiment skulde
amles.
11. Reg.'s I., der stod i Nørreskov mellem Chauss~en og
'jorden, :fik ingen Ordre fra Regimentet til at gaa tilbage. Batailnen saae stærke, fjendtlige Kolonner bevæge sig mod Nord ud af Veile,
ørte gjentagne Hurraraab og bemærkede, at Skydningen ophørte paa
øire Fløi; flere Gange hørte den Signalet "Retireer" blive blæst, men
ae foreløbig ingen Anledning til at forlade Stillingen, saameget
I · I dre som Fjenden ikke rettede noget Angreb mod den, og beordrede
li dog sit høire Fløikompagni, der i Forbindelse
med 11. Reg.'s II.
avde tiltraadt Tilbagetoget, paany frem i Stillingen. Men da Sigalet "Retireer 11 vedvarende blev blæst, og Bataillonen omsider
jønnede, at den i Henhold til en tidligere af Brigaden given
strnx ikke turde holde Stillingen længer, trak den sig tilbage,

.
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uden at det endnu stod klart for den, om Fjenden enten var brudt
igjennem og havde kastet høire Fløi af Regimentet ellE)r maaske havde
gjort en omgaaende Bevægelse fra Greis Dalen. Batailionen trak sig i
nordøstlig Retning og fik omsider Regimentets Ordre til at gaa tilbage til den tidligere omtalte Stilling S. V. for Juulsbjerg.
1. Regiment, der samtidig med 11. Regiment havde erholdt Ordre
til at gaa tilbage, blev spredt under Tilbagegangen. 1. og 2. Kompagni skulde over Solskov og Gammelsole trække sig paa Rimmershmd, 7. Kompagni, med hvilket Regimentskommandøren fulgte, over
Lilie og Store Lysholt til Chausseen; 5. og 8. Kompagni vare
alt paa Marche mod Chausseen. Af de detacherede Kom1Jagnier
~kulde det halve 4. Kompagni forblive ved Lerbæk Mølle, indtil
det andet Halvkompagni var kommet fra Høgsholt, hvorpaa det
samlede Kompagni skulde gaa Nord om Dalen over Høigaard og
Greis ad Solskov Vei; 3. Kompagni skulde fra Raraldskjær over Holms
Mølle følge samme V ei.
2. Kavaleribrigade med det Artilleri, der var komme~ til Skucl
(6 Kanoner af 7. Batteri, 2 af 5. Batteri), gik tilbage til Stillinge!
ved Juulsbjerg.
Angrebet paa Stillingen førte derfor ikke til noget Sammenstød. Paa venstre Fløi stormede Kl. henved 5 1/2 1. Bataillon af
Regimentet Grossherzog v. Hessen i l◄'orening med den i Byens
nordvestlige Udkant tilbageblevne 3. Division af 9. Felt-Jægerbataillo
frem langs V eien til Lilie Grnnded og tog Stilling her i Forbindelsei
med 4 Kanoner af Brigaden Nos ti tz's Batteri, der hurtigt bragte
i Position og beskøde vore Afdelinger i Stillingen ved Juulsbjerg; noget senere stormede paa høire Fløi 2. Bataillon af for~l
nævnte Regiment, fulgt af Regimentet Konig der Belgier, frem adi
Horsens Chaussee, men vendte sig derpaa ogsaa mod Høiderne mod
Nord.
Kampen med det ~jendtlige Halvbatteri i Stillingen ved Lill
Grunded optoges af 3. Deling af 5. Batteri, der med 5. Eskadron
Gardehusarer til Bedækning tog Stilling ved Høgholt. Ogsaa 1. Delin
af 7. Batteri, der, som tidligere nævnt, stod i Reservestilling paa
Chausseen, medvirkede fra sin fremskudte Position, men trak sig do
snart tilbage til Forbindelse med 3. Deling af 5. Batteri, De nævnte fir
Kanoner vedligeholdt i længere Tid en levende Ild mod det fjendtlige Artilleri, hvis Projektiler gik for høit. Da Mørket faldt paa, af-J
brødes Kampen, og Kanondelingerne søgte Forbindelse med dere
Batterier, Eskadronerne med deres Regimenter.
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7 . Regimont ill d •
Kl. o- 7 Eftm. indtraf 7. Reuiment
11aa. KamrJpladi:ien efter en trr
t-dTor pun Karn11•
besværlig Marche. Som Sagerne nu stode, Stillingen ved Veile opgiven, pliulsen.
Mørket indtraadt og Fjenden med betydelige Kræfter N. for Skoven,
tilfaldt det Regimentet at dække Tilbagetoget. Det indtog i Forbindelse med 3. Eskadron af Gardehusarregimentet og 2 Kanoner
af 6. .Batteri en Opiagelsesstilling, hvorigjennem først 2. Kavaleribrigade og senere 7. Brigade tll Reg. og de tør nævnte Kompagnier
af 1. Reg.) trak sig, Alle mod Horsens.
11 lfaar
Den i Optagelsesstillingen efterladte Styrke fulgte derefter som 1>ivi~iouu
t ilbage ttl
Arrieregarde.
Horeenestilliugcu .
Da Divisionen var naaet op mod Horsens, udstillede den Forposter
S. for Byen ved Ølsted Aa, hvis Overgangssteder spærredes med Forhug. Den udsendte en Officer af sin Stab for at '.!øge Forbindeli:ie
med 1. Kavaleribrigade og beordre den til Hornum, Hvirring og Nim,
hvor Forposter skulde udstilles i Forbindelse med de S. for Horsens
staaende. 2 Kompagnier af 1. Regiment afsendtes paa Vogne til
und, Tamdrup, Lundumskov og Lundum for at tilveiebringe Forindelse med Brigaden og besætte Overgangsstederne over Bygholm
og Ransted Aaer.
1. K av a 1er i brigade havde KL 12¼ Eftm. erholdt Melding lfogiv~n!•~<l•ruu
1mn Dn·1s10nous
m, at østerrigske Dragoner østerpaa vare sete i Fremrykning, og at Ituire 1,'Iøi.
er var hørt Skydning i østlig .Retning.
Efterhaanden erfaredes det, at Fægtningen nærmede sig Veile;
gsaa kunde Artillerikampen nogenlunde observeres fra Gorms Høi ved
elling. Der gaves Møllerne ved Greis Aa Ordre til at aabne Sluserne
or at faae det opstemmede Vand ned i Dalen. Kl omtrent 4 Efter' ddag viste fjendtlige Patrouiller sig paa Høiderne S. for Veile Aa
verfor Vingsted Mølle og ved Nørre Vilstrup.
Omtrent Kl. 6 Eftm. modtog Brigaden Meddelelse fra Divisionen,
t Veile var tagen af Fjenden, og at Divisionen sandsynligvis snart
· de blive tvungen til at gaa tilbage; kort efter indløb Melding
a Forpostkommandøren om, at Infanteribesætningen ved Haraldsjær, der var underlagt 7. Brigade, tilligemed vore fremskudte Poster
Nørre Vilstrup havde tiltraadt Tilbagetoget. Brigaden gav da sine Feltagter Ordre til at afkaste samtlige Broer og derefter tiltræde Reraiten og repliere sig, de ved Haraldskjær Fabrik, Vingsted Vandmølle og
ørskind paa 3. Dragonregiment ved Bredsten Kirke, de ved Gjøding
ølle og Klavsholm udstillede paa 6. Dragonregiment ved Jelling;
evægelsen udførtes uforstyrret af Fienden, hvis Blænkere besatte
øiderne S. for V eile Aa.

78
Brigadeu af1:1eudte derefter Kl. 5 1 4 Eftm. følgende l.VJekling til
Divisionen:
"Brigaden optager sine Forposter, handler efter Omstændighederne
og gaaer eventuelt tilbage over Vindelev. u
In 5½ modtoges Divisionens Ordre til at gaa tilbage, hvorfor
Brigaden Kl. 6 meldte, at den, saasnart clen havde sin Styrke
samlet, vilde gaa tilbage. En senere Ordre fra Divisionen om udelukkende at følge V eien over Ullum og tage Stilling bag Lilleaa
med høire Fløi støttet til Gudenaa, venstre til Bygholm Aa, traf ikke
Brigaden.
Brigaden samledes ved Skovdalhmd Mølle, tæt Ø. for Faart1J)
Sø. Til dette Punkt befordredes 6. Kompagni af 1. Regiment paa
dertil i Beredskab holdte Vogne, og en Stilling inc!.toges N. for det
derværende Pas for at optage de endnu manglende Eskadroner af 3.
Dragonregiment. D,t disse havde passeret Broen, afbrødes den, og
Retraiten fortsattes til Vindelev. Trainet var sendt forud til Hvirring.
Kl. IJ½ Eftm. ankom Brigaden til Vindelev, hvorfra 3 Eskadroner af 5. Dragonregiment under Kommando af Major Fibiger afsendtes til .Klaksmølle for at søge Forbindelse med Divisionens Gros,
medens Brigadens Hovedstyrke gik til Ullum, hvor en Stilling foreløbig indtoges N. for Lilleaa.
·
3. og 4. Kompagni af 1. Regiment fik en lang og besværlig
N attemarche. 4. Kompagni samledes først sent paa Aftenen ved Lerbæk Mølle; paa Melding om, at Greis var besat af Fjenden, trak det sig
mod Nord op til_Vindelev, og derfra i østlig Retning over Løsning
til Horsens. 3. Kompagni optog omtrent Kl. 5 Eftm. Kavaleriforposterne S. for Haraldskjær, afbrød Broen og marcherede om
Aftenen over Jelling, hvor Kompagniet stødte til 1. Kavaleribrigade
og i Forening med denne marcherede til Ullum. Herfra marcherede
Kompagniet til Nim og meldte sig d. 9. Form. til sit Regiment.
Tabet i Kampen ved V eile var paa østerrigsk Side 8 Officerer,
84: Mand, hvoraf 1 Officer og 11 Mand døde; paa vor Side 3 Officerer,
5 Underofficerer og 171 Underkorporaler og Menige*).

I

l •'o, ho1c1,•11r '""'
fje11dtlig Si.lo
efter x"h,pcn.

I I. Korps udstillede om Aftenen Forposter i Egnen N. Ø. for
Veile. Groset tog Kvarter i Veile; Kavaleriet og Korpsartillerireserven
i Egnen S. derfor.
~-) Detailleret Tahsliste tin<lcs muler .Bilag 4.
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Den venstre Kolonnes Marche var, efterat Kolding Aa var pas1eret, atter bleven forsinket ved Veienes slette Beskaffenhed og de
,delagte Overgange. Den preussiske Kavaleribrigade, der noget efter HJ. 2
~ftm. brød op fra Sandbjerg Gaard, gik over Aagaard til Ammedsbøll,
1vor den Kl. 5¼ erholdt Befaling fra General Neipperg til at gaa
. Bivouak. Brigaden Dormus naaede Aagaard, hvor ogsaa General
~eipperg forblev. Brigaden Tomas var fra Bramdrup slaaet ind
?aa V eien over Dons, men fandt Broen ved Dons Mølle afbr-c.dt og
~rholclt Befaling til at vende tilbage til V eile Chaussee - og følge
ovedkolonnen. Om Aftenen naaede den Viuf og Almind.

Ved Betragtningen af vore Troppers Kamp i Veilestillingen maa Bemærkninger
. .
.
.
til Kampen ved
første Lmie haves for Ørn Graden af den Modstand, der skuldeVeil• ,1. s. Jlturt•
~øres. Denne var given ved General Hegermanns Instrux, som
?aalagde Divisionen at forurolige og forulempe Fienden saa meget
iom muligt, men ikke fordrede nogen kraftig offensiv Optræden. Det
rnnde ikke være Divisionens Opgave i de forskjellige Stillinger, som
mder et Tilbagetog maatte tilbyde sig, at indlade sig i en afgjørende
Kamp med en overlegen Modstander. Ved et Forsvar af Veilestil1ingen kunde derfor ikke tilsigtes mere end at opholde Fjenden
g tvinge ham til Udviklingj naar dette var sket, og Fjenden
eredte sig til at sættP sin Hovedkraft ind, maatte Fægtningen a,frydes.
Stillingen egnede sig heller ikke til en afgjørende Kamp.
et var allerede en Mislighed, at V eile By laa umiddelbart foran
en og ved en alvorlig Kamp let kunde blive ødelagt; en anden
islighed var, at Stillingens to Afsnit stode vinkelrette paa hin.uden, saa at et Angreb ført mod det ene maatte enfilere det andet.
tillingen besad derhos kun ringe Styrke. Oversigten og det frie Skud
are stærkt begrændsede i fra de skovklædte Bakker N. for Veile er
et vanskeligt at beskyde Skraaningerne med Infanteriild og at faae
rtilleriet i Virksomhedj i Stillingen Ø. for Greis Aa dominerer den
estlige Bred den østlige. Greis Aa er tilmed kun en mindre bedende Hindring, hvorimod Skrænterne langs Aadalen ganske vist
·e vanskelige at bestige.
De betydelige Skovpartier, der garnerede Stillingen, vanskelig.orde Oversigten for den Kommanderende og umuliggjorde enhver
urdering af Fjendens Styrke og Angrebsbevægelser. Stillingen
rakte sig desuden langt ud over Greis Dalen. Den Muligherl var

80

ikke udelukket, at Fjenden ved et G;iennembrnd kastede 1. Kavale1'ibrigade ud af dens Retraitelinie og derved foreløbig ud af Forbindelse
med Divisionen.
Besætningen var for ringe i Antal. Ikke alene var det en meget
underlegen Styrke, der havde Bevogtningen og Forsrnret af Greis
Dalens Overgange; men der fattedes derhos en Hovedreserve af Infanteri til at kaste imod Fjenden, naar han stormede Stillingen. Hovedreserven bestod kun af 2. Kavaleribrigade med 1/2 5. Batteri.
General Hegermann valgte sikkert det rette Øieblik til at afbryde Fægtningen. Han lod Tropperne, efterat de roligt havde udholdt den fjendtlige Artilleriild, forblive i Stillingen, indtil det lykkedes
Fjenden gjennem den nordlige Del af Veile a.t bane sig Vei til Bakkerne V. for Greis Dalen. Dermed ansaas Stillingen i Hovedsagen a
have præsteret, hvad der kunde forlanges af den, hvorefter Tilbage
toget befaledes. Dette var dog alt noget tidligere tiltraadt af d
vesterpaa staaende Tropper, som saaledes kun i mindre Grad ko
Forsvaret til Nytte.
Ogsaa 7. Regiment, som General He germann fandt sig foran
lediget til at kalde tilbage, kom kun til mindre Nytte. D. 6. havd~
Generalen erholdt Overkommandoens Befaling pr. Telegraf til at beordre Regimentet "saa hurtigt som mulig" til Aarhus, hvorfra detskuld
overføres til Als. Da Regimentet d. 7. var beordret paa Forpost, fi
det Ordre til at afmarchere d. 8., men blev da tilbagekaldt pa,
Grund af Fjendens Fre1mykning mod Veile. Natten til d. 9. mar
cherede det til Horsens, hvor det stod paa Forpost indtil Kl. 3 Efter•
middag, marcherede d. 10. til Aarhus og indskibedes d. 11., saa al
det først d. 13. Eftermiddag ankom til Sønderborg.
Paa østerrigsk Side øvede det oprindelig en hemmende Ind
flydelse, at venstre Kolonne, der skulde have udført den omgaaend
Bevægelse, ikke kom til at medvirke. General Gab 1en z var
nogen Tid i Tvivl om, hvorvidt han burde udføre Angrebet eller ei
men skjønnede sluttelig Overlegenheden i Kræfter tilstrækkelig stol
til at kunne foretage det ene med høire Kolonne. Angrebet udførte
da i fuld Overensstemmelse med, hvad Forholdene bød. Først kjørt
Avantgardebatteriet op, Avantgarden udviklede sig og fordrev vor
Forposter ; dernæst kjørte Grosets Artilleri op, og efterat den o
fattende Bevægelse var bragt til Udførelse, og Artilleriet, som d
skjønnedes, tilstrækkelig havde forberedt Angrebet, foretoges dette.
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V.

4. Divisions Bevægelser fra 9.-17. Marts.
9. Marts.

m •u tnl{" ''
I Løbet af Formiddagen d. 9. besatte Divisionen*) Horsensstil- Div_i•!
Sttlhng Vl•cl
IIorsens.
ingen N. for Bygholm Aa **).
7. Regiment afgav foreløbig Forposterne S. for Horsens; men
la Regimentet, som tidligere omtalt, næste Dag skulde afgaa til Aarhus,
agdes det om Eftermiddagen i Kantonnement N. og N. Ø. for Horsens.
;tillingen blev besat paa følgende Maade:
7. Brigade tStabskvarter Horsens) mecl 7. Batteri besatte
lorsensstillingen indtil Klaksmølle med 2. Kavaleri brigade i
ieserve.
11. Regiment, hvoraf en Bataillon stilledes som Hovedpost i den
LOrdrA Del af Horsens, besørged~ i Forbindelse med 2 Kanoner og
Eskadron .Forpost~jenes~en S. for Horsens. Kavalerifeltvagter fremkødes til Linien Tyrsted-Thorsted-Hattin~ med Observation ved
lsted Aa.
1. Regiment, der afgav 6. og 7. Kompagni til 1. Kavaleribrigade,
k Observationen og Forsvaret af Overgangene over Bygholm Aa og
ansted Aa og lagdes i Kjømp, Tamdrup, Lund, Lundumskov, Lunuro o. s. v.
7. Batteri lagdes N. for Horsens, Ingenieurkompagniet i Horsens;
fbrydning af Broerne forberedtes.
Af 2. Kavaleribrigade (Stabskvarter Serridslev Gaard) laa 6.
ragonregiment i Serridslev og Egebjerg, Halvregimentet af Gardeusarerne i Tvingstrup, ½ 5. .Batteri i Serridslev.
1. K av a 1er i brig a cl e (Stabskvarter Hvirring) dækkede Stilngens høire Fløi. Brigaden med 6. og 7. Kompagni af 1. Regient (til hvis eventuelle Transport Vogne holdtes i :Beredskab i
ornum) samt 1/2 5. Batteri lagdes i Hornum, Hvirring, Nim, m. m.
Eskadroner og 1/2 Kompagni bestrede Forposttjenesten fra Klaksølle langs Lilleaa til Gudenaa under Ritmester D ah 1 som Forostkommandør.
0

Divisionens Sammensætning paa dette Tidspunkt, se pag. 68; 7. Regiment var
dog endnu ikke afmarcheret.
Bilag 5 angiver H:rrrns ordre cle bataille rl. 15. Marts , Bilag 6 Navne paa
Regiments-, Afdelings· og Underafclelingschefer ved clen aktive Armec samme
Dag.
"'') Se Oversigtskai,.rt over Jylland og Fyen samt· over llen norlllig~ Del nf Sles\'ig.
")
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Indkomne llklDe i Løbet af Eftermiddagen indkomne Meldinger Jøde paa, a
i etninger.
større, fjendtlige Infanteri- og Kavaleristyrker kantonnerede langs VeileRorsens Chaussee mellem Veile og Rimmerslund, samt at Fjendens Kantonnementer i Vest strakte sig indtil Lindved.
Fra Chefen for
Efterretningsvæsenet, Borgmester Sy 1o w, der fra Hovedkvarteret va1
afgaaet til Jylland, indkom Melding om, at Fjenden me<l betydeli
Styrke stod i og omkring Veile; paaFjendens venstre Fløi stode Preussere,
formentlig Gardedivisionen j Alt var roligt paa hele Limen. Dett
sidste stemmede dog ikke med de fra Forposterne inclkomnP Meldinger.
Kl. c. 8½ Aften meldte nemlig Oberst Max. M iill e r til Divisionen
"Fjenden rykker frem mod Horsens. Brigaclen har ladel. blæs
til Udrykning og optagPr, hvis Fjendens Fremf.rængen vedbliver, For
svarsstillingen bag Hausted Aau.
Dh•isionen heOgsaa vesterpaa alarmeredes Forposterne i Aftenens Løb. Vist
slutter at guu tilbage
tilStillingennu ernl Meldino-erne
om F1"enclens Fremrylming siobeo-ge
Gange for
llfmsø - Skanderb
t:,
t:,
horg søA~~olbi•••shastede, saa vi<lste man i hvert Fald, at Fjernlen med koncentrerP
Styrke stod overfor Stillingen og hvert Øieblik kunde .~krirle til Angreb, og da Divisionen af Hensyn til sin ringe Styrke ildrn skjøuned
det rigLigL her at modtage Kamp, besluttede den at gaa tilbage h~
Stillingen Mossø - Skanderborg Sø - Solbjerg Sø.
Endnu samme Aften afgik 3. Ingenieurkompagni til Nybro o
Fulbro og llerfra til Rye- og S:,lten Bro (V. for Mossø) for at forbe rede Broerne til Afbrydning og ved dem at, anlægge Indskæringe,I
for Skyts; Trainet afgik til Tulstrup.
Hovedstyrkens Opbrud skulde finde Sted Kl. 1 Nat i Skjul
en Forpostmaskering, der skulde bryde op Kl. 4 Morgen.
7. Brigade med 7. Batteri skulde følge Chausseen til Nybro o
efter Ankomsten hertil i Forbindelse med 2 Eskadroner af 1. Kavaleribrigade udstille Forposter i Linien Fulbro-Nybro.
1. K av a 1 e rib rig ad e skulde i hurtig Marche naae Egnen N. fm
Fulbro og besætte Rye Bro og Salten Bro.
Af 2. K aval eribrigad e skulde Halvregimentet i Egebjerg følge
7. Brigade til Nybro, Resten følge den gl. Aarhus Landevei og der
fra naae Fruering. Brigaden skulde udstille Forposter fra Rødemøll,
til Sydspidsen af Solbjerg Sø.
7. Regiment skulde foreløbig sammen med 2. Kavaleribrigad,
følge den gl. Aarhus Landevei, og derefter ene fortsætte Marchen ti
1
Aarhus for der at indskibes.
De i Horsens værende militære Etablissementer (Lftzarether, Syge
hest-edepot m. m.) flyttedes til Aarhus.
·linyer og }~ft cr-

1
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I

I
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Iugeuieurkapitaiu H o 1s t i Aarhus anmoclecles om strax at stanclseFnrsk,iclligo
1!'u,u11staltninsor.
len ordinære Jernbanedrift og om at træffe Foranstaltninger til, at
I Tog med kort Varsel havdes disponible paa Aarhus Banegaard til
ransport af Tropper eller Train. Telegrafdirektøren anmodedes om
.t tillægge Telegrafstationen i Aarhus Ordre til foreløbig at holde Bueauet aabent Dag og Nat.
Dampskibet Aalborg laa i Aalborg Havn til Raadighed for Divi,ionen; denne underrettedes endvidere om, at Dampskibet Bergen d .
.0. vilde afgaa fra Kjøbenhavn til Aarhus med Rekruter til 1. og
.1. Regiment og forblive der til Disposition for Divisionen; i samme
!Jiemed vilde Arcturus og United Service afgaa dertil; endnu 3 Skibe
mnde forventes, Lieutenant S c hi w e af Marinen vilde i Aarhus
,ære behjælpelig ved eventuelle Indskibninger.
~trcif"
Vestre Streifkorp s (5. Esk. af 3. Dr. Reg. og 3. Esk. af 5. Dr. Ycatrc
korpt1.
:teg.) i Grinsted og Hindum(se pag. 35) fik om Morgenen Underretning
>m, at Divisionen Dagen forud havde forladt Veile, og samtidig Melding
>m, at større, fjendtlige Kavaleriafdelinger rykkede frem over Egtved.
iorpset marcherede over Sønder Omme til Brande for den følgende
)ag at søge Forbindelse med Divisionen.
I I. K o r p s rekognoscerede i Løbet af Dagen Horsen:.atillingen 1fJ·'. •rlwl,)c
11,•. 1i:u,
uml th g Sule.
reel fremsendt Kavaleri. Om Eftermiddagen blev Kavaleribrigaden
~ 1 i es lagt i K va,rter i Egnen om Hedensted og overtog Forpostdenesten imod Horsensstillingen. Bag den lagdes Brigaden D o r mus
)mkring Engom, Brigaden To ro as S. Ø. for Veile i Vinding m. ro. Bri~aderne Go n cl re c o urt og Nos tit z forbleve i V eile, men fremskøde
ver 2 Batailloner ad de mod Viborg og Brande førende Veie. Regientet Windischgratz Dragoner lagdes V. for Veile, Korpsartillerieserven i Petersholm. General Gab 1 en z agtede, forsaavidt anden
rdre ikke maatte indtræffe, at give Tropperne Rastdag d. 10.
Frs. de Allieredes Overkommando tilgik der Generalen Ordre til
t efterlade 2 Infanteribrigader i Veile og ved Viuf til Understøttelsø
r III. Korps og derimod kun med 2 Brigader i Forbindelse med
avåJ.eriet at forfølge 4. Division og saavidt mulig forhindre dens Indkibning. Blev dette Maal ikke naaet, skulde endnu 1 Brigade hengges til Veile, og Jylland kun gjennemstreifes af mobile Kolonner.
I den Anledning afsendte Generalen (d. 10.) sin Stabschef, Oberst
aron V 1as it z I til Kolding for at udvirke, at kun 1 østerrigsk
rigade efterlodes i Veile; dette bevilgedes, dog med den Indskrænking, at fra cl. 14. skulde enflnn en Brigacle staa i Bereclskab ved
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Veile. 'l'il clenne 'l'ill maaHe det, ment.e mau, formentlig være lykkecle
Korpset, enten at slaa General Hegermanns Styrke eller at tvinge de1
til at forlade Jylland.

10. Mar tis.
l h. kgl. lf1nh o,I

,

•

•

.

Under 6. Marts var rlet kundg:iort for Hæren, at Rs. MaJe
kommcrt ilHa..r cu
·stæt Kongen allernaadigst havde tilladt Hs. Kgl. Røihed Kron
prindsen at afgaa til Hæren for at ansættes ved 4. Division i Divi
sionskommandørens, General Regermanns Stab. Hs. Kgl. Høi
hed ankom cl. 10. og tiltraadte fra samme Dag Tjenesten i Staben.
K l'o11p,in<11c 11

I Overenss t emmelse me d D"rnpos1t1onen
..
b rø de D.1v1s10nens
. .
Af
liugen
\'CU s,
f:knn•d
d erhnrg
e1·mger op Natten me li em d . 9. og 10., efter1adend e clen b efa1e d
1•
111
1P' '""·
Forpostmaskering, der forblev paa Stedet indtil Kl. 4 Morgen og der
na:ist fulgte Divisionen uden at blive forulempet af Fjenden.
I Løbet af Dagen naaedes Stillingen bag Skande1·borg Søerne.
7. Brigade (Stabskvarter Vrold, fra om Aftenen Legaardslys
med 1. K av a 1er i brig ad e i Reserve overtog Bevogtningen af For
svaret af Defileerne Fulbro og Ny bro. 11. Reginient lagdes j Skancler
borg, Edelsborg, Skanderborg Ladegaarde, Mallinggaard m. m., ~
Regiment i Vrold og Justenborg, 7. Batteri i Vrold. Fulbro og Ny
bro besattes hver med 1 Kompagni, 1 Eskadron og 2 Kanoner.
1. Kavaleribrigade (Stabskvarter Karenslund, 1/2 Mil N.
for Skanderborg) afgav en Eskadron til Besættelse af Rye Bro o.
Salten Bro og lagdes iøvrigt langs Skanderborg- Dover Vei i Illeru
Sveistrup, Firgaarde og Alken, det halve 5. Batteri i Sveistrup.
2. Kavaleri brigade (Stabskvarter Gram) fik Forsvaret a
1
Strækningen Skanderborg Sø--Solbjerg Sø og lagdes i Gram, V e1j
ring, Fruering og Stilling, det halve 5. Batteri i Stilling; Forpost
udstilledes fra Rødemølle over Svinsager til Sydspidsen af So
bjerg Sø.
De to til 1. Kavaleribrigade afgivne Kompagnier vendte tilbag
til 7. Brigade, hvorimod to Kompagnier afgaves til 2. Kavaleribrigad
Divisionen tog Stabskvarter i Skanderborg.
7• 11 • si 111Acnt • 1•
Til Transport af 7. Regiment, som efter den oprindelige B
gucu· 111 nr 1iua
1 11
op: n 1~i'.1e• til stemmelse Kl. 12 Middag skulde være afgaaet til Aarhus, var der fr
Aarhus Omegn rekvireret 300 Vogne, som til det nævnte Klokkesl

llhiøh11u•11 g ., Cl'

tilhnge til &til-

D

skulde holde opkjørte paa et vassenc1e Sted N. for Serridslev. Da Divisionen uventet brød op Natten til d. 10,; bemyndigede den Regimentet
til paa den gl. Aarhus Landevei at standse og tage j Brug dem af
de rekvirerede Vogne, som det underveis maatte træffe paa. Efter at
være ankommen til Skanderborg fik Divisionen imidlertid at vide, al;
idetmindste een af Regimentets Bata.illoner ikke var gaaet den befalede
Vei, og da en Del af Vognene ø,ltsaa muligen kunde falde i Fjendens
Hænder og blive benyttede af ham til hurtigt at kaste Tropper frem i
Divisionens Flanke, befalede den 2. Kavalei:ibrigade uopholdelig at
forlægge det i Byen Stilling kantonnerende Halvregiment af 6. Dragonregiment unde:r Ritmester G. Ca stens c hi o Id, til et Kantonnement i Morslet for at observere Terrainet fra So1bjel'g Sø over Østergaard-Malling-Fløistrup t.il Kysten, navnlig den gl. Horsens-Aarhus
Landevei og Odder-Aarhus Cha.ussee; Halvregimentets Retraite skulde
gaa over Aarhus.
7. Regiment na'1ede Aarhus om Eftermiddagen og modtog her
telegrafisk Ordre fra Divisionen til at være færdig til Indskibning d.
11. Morgen. Regimentets Train var feilagtig gaaet Nord paa med 7.
Brigades Train og maatte ved Divisionens Foranstaltning skaffes til
Aarhus. Indskibningen foregik d. 11.; d. 12. ankom Regimentet til
Svendborg, d. 13. til Sønderborg.
Fra Chefen for A1meens Efterretningsvæsen, der Natten til d. 10. Indkon~no Ertorrctmngcr.
havde begivet sig til Skanderborg, indløb Meddelelse om, at Fjendens
Stilling gik fra Constantia Kro over Øster Snede til Lindved.
I Divisionens Hovedkvarter anslog man den ligeoverfor staaende Gencrnl 11egcr•
•
•
maun t.rreffer .E'or•
(1endtlige Styrke til 20-21 Batailloner, en østerrigskKavaleribrigade for- """t"1tuingcr m
l!'ortsrottclse nr
uden preussi'3k let Kavaleri med tilhørende Skyts*). I en Indberetning, Tilbngotogct.
*)

General Hegermann. der var uvidende om, at Brigaden Nostitz skulde efterlrules ved
Veile, o~ nkjendt med de af Fjenden foretagne Detacheringer, gik tul fra at havr
II. Korps samt den preussiske Kavaleribriga.cle Flies som Modsta.ncler og beregnede
Fjendens Styrke i Henhold dertil.
I Virkelighed nclgjorcle Fjendens StyrkP:
Kavaleribrig. Flies: . . . . • . . . . . . . . . .
• Bat\. 9 Esk. 4 Stkr. Skyts.
Brig. Dormus: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
"
8
Brig. Tomas (undt. Reg. CoroniniJ . . . . . . 3
"
8
Brig. Gondreconrt: . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
8
Brig. Dobrzensky (5 Esk. detach.):. . .. .. .
5
"
Korpsartillerireserven t ''2 Batt. var ved Veile): "
,,
12
ialt ... 13 Bat!. 14 Esk. 40 Stier. Skyts.
Overlegenheden paa fjendtlig Side var saalecles omtrent tredobbelt hvad Infanteri og Artilleri angik. Fjendens Kavaleri var oi; nnclerlegrnt i l•:skndronnntnl.
men langt overlegent i ;\l:mclskahsstyrke.
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som Diviisioueu :,;Lrax efter at være rykket iud i Skamlerborgstilliugen
afsendte til Kommandantskabet i Fredericia med Anmodning om, at
den maatte blive meddelt Krigsministeriet, hed det, efterat Fjendens
Styrke var angivet som ovenfor nævnt:
"Fjenden synes at rykke rask frem, 4. A.rmeedivision, der nu
kun har 2 svage Regimenter Infanteri og c. 1600 Mand Kavaleri. og
16 Kanoner, er i Færd med at tage Stilling ved flkanderborg. Ifølge
Overkommandoens tidligere Befaling vil en fortsat Retraite dirigeres
gjennem Midten af Jylland bag Limfjorden, rimeligvis til Mors.
Horsens er besat af Fjenden."
General Regermann antog, at et Angreb paa den nuhavende
Stilling sandsynligvis vilde blive indledet med en omgaaende Bevægelse imod 2. Kavaleribrigade. Han bAordrede derfor det ved
Skanderborg Ladegaarde værende Infanteri til at søge at forhindre en
Fremtrængen i 7. Brigades Flanke og Ryg, og 1. Kavaleribrigade
til i dette Tilfælde at gjøre en fremadgaaend.e Bevægelse i Terrainet
mellem Skanderborg og Stilling-Solbjerg Søerne.
~
Fura11sta1t11i11gc1·
Detaillerede Ordrer udgaves for en eventuel Retraite, der mec
til det , idero
'filhngotug.
kort Varsel skulde kunne tiltrædes til Stillingen Knudsø Ravnsø,
hvor 7. Brigade skulde lægges i Tulstrup og Omegn, medens 1. og 2.
Kavaleribrigade med Stabskvarterer henholdsvis i Virklund og Røver
Kro skulde dække Stillingens Fløie.
Pladskommanclanten i Aarhus beordredes til cl 11. a
lade Hospitalerne evakuere til Viborg og iøvrigt uopholdelig at send
Mandskab (deriblandt ogsaa de fra Kjøbenhavn forventede Rekruterl
til 1. og 11. Regiment), Heste, Materiel og Depoter sammesteds
hen.
Te 1eg r af di re k tø ren anmodedes om at lade samtlige Telegraf-I
stationer Nord paa indtil videre være aabne Dag og Nat.
Marinelieutenant Schiwe i Aarhus, der meldte, at Damp1
skibene Phønix og Ouse vare i Aarhus, anmodedes om at fjerne alle1
overflødige og private Skibe, for at de ikke skulde falde i Fjenden~
Vold.
Kapitainlieutenant Købke af Marinen skulde i Aalborg
lade anlægge en Trækfærge over Fjorden; de to til Trækfærger indrettede Pontoner samt en af de store og en af de gamle Færge
skulde forblive i Aalborg til Overførsel af den Styrke, som muligvi
gik over Aalborg; ligeledes skulde Færgerne ved Agers und, 0 d d eJ
sund, Næs Sund og Vilsund forblive paa deres Pladser; all
øvrige ..l!'ærger, Dampskibe heri indbefattede, skulde samles ved Salling
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Sund, hvorhen Kapituinlieutenanten, naar Alt var ordnet, selv skulde
begive sig for at lede Overførselen af Personel og Materiel.
Amtmændene over Aarhus og Skandf'rborg Amter
anmodedes om at foranstalte, at der ved Odder og Herschendsgave
stationeredes mindst 2 civile, ridende Bud, som i Tilfælde af fjendtlig
Fremrykning mod disse Punkter uopholdelig skulde melde dette clirekte til Divisionskvarteret og til Jernbanebestyrelsen i Aarhus.
Fra Kapitain Holst i Aarhus indløb Melding om, at Jernbanens
•
Drift var standset fra om Formiddagen, samt at de 8 forlangte Tog
(3 for Infanteri, 2 for Kavaleri, 1 for Artilleri, 2 for Trai11) vilde staa
parate fra om Aaenen. Halvregimentet i Morslet fik Ordre til at sende
Melding om en eventuel, ~jendtlig Fremrykning foruden til Divisionsog Brigadekvarteret tillige til J erubanebestyrelsen i Aarhus.
Vestre Strei.fkorps tilsigtede d. 10. overNøn·e Snede at søge
◄ orbindelse mecl Divisionen ; men da det om Morgenen Kl. 5¼ over·askedes af østerrigske Kavaleripatrouiller, der dog f'orjoges, afstod
let herfra. Ukjendt, som Korpset var, med Hensyn til den ~jendtlige
'tyrke, der var gaaet op i Jylland, og ukjendt med Divisionens øielikkelige Stilling, tog det den Beslutning at gaa til Ikast, hvor det
aabecle at opnaa Forbindelse med Divisionen.

Y,•ah·e fitrp jf.
knl'J >S.

11 rn 1•(
General N ei p per ol
O'
hvem Kommandoen over de N. Ø. for Veile F~fJemlt
hg
taaende Tropper var overdraget, lod den til Afløsning af den preusiske Kavaleribrigade bestemte Brigade D orm us rykke frem til Hedented og ndstille Forposter ved Ølsted Aa. Da senere HorRens meldtes
'orladt af os, f'remskødes Forposterne ud over denne By.

0110

_1 111 0
811li•.

11. Marts.
Paa Krigsministeriet gjorde Divisionens ovenangivne Melding afKrigsminiøteriotø
og o,·crkomman0• Marts et nedslaaende Indtryk. Krigsministeren anmodede strax <loens
Op_fo_u_01 ••·
nf 4. U1v1s1011s
verkomr,::iandoen pr. Telegraf om ved offensive Bevægelser fra DybSllllinir,
øl eller Fredericia at degagere General H egerm anus Styrke.
eneral Ger 1a c h afviste denne Tanke, men sendte en Officer af sin
tab til Divisionen for at opfordre General H eger man n til at dele sit
orps i 4 Kolonner mod de 4 Overgangssteder over Limfjorden i den Henigt at vildlede Fjenden og hindre ham i at oprive hele Korpset, hvad man
matte antage var hans Plan. Det paalagcles Generalen at, sørge for
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en betimelig Evakuering af Depoter m. m. i Aarhus, i hvilken Anledning Kapitain Gorm af Intendanturen afgik til Aarhus, og at
sende alle Skibe og Fartøier, der vare brugelige som Transportfartøier, til Limfjorden. Kommandantskabet i Fredericia fik Ordre til at
sende et Dampskib med 2 Transportfartøier til Aalborg.
Alarmerin!,ter.

Efterretninger
om 1;,JemlPu.

Morgenpatrouillerne, der gik til Gjedved og Omegn, vendi,e tilbage Kl. 8 Formiddag uden at have mærket noget til Fjenden, som
efter civile Folks Udsigende stod S. for Hanstecl. Kl. 12 meldtes fra
Nybro, at en Kavaleripatrouille paa c. 80 Heste havde viist sig lidt N.
for Tepstrup, og at en lige saa stærk Patrouille af østerrigsk Kavaleri
bevægede sig derfra i vestlig Retning.
Ved Forposterne forblev dog Alt roligt indtil Kl. 1½ Eftermiddag, da fj endtligt Infanteri og strax derefter en fjendtlig Kavaleripatrouille kom tilsyne, hvilken sidste ad Chausseen udførte et overraskende Angreb paa Fm posterne foran Nybro og trængte disse tilbage. Fjonden trak sig dog snart tilbage igjen, og Forposterne indtoge deres op1fodelige Stilling. For at ska:ffa Oplysning om Fjenden
udsendtes ½ E skadron, og da denne var kommen tilbage Kl. 3 1 '.4
E{termiJdag, 1 Kompagni og ½ Eskadron. Sidstnævnte Kommando
rykkede til Tepstrup og fangede her 2 østerrigske Infanterister, men
hjembragte ingen Oplysninger af Betydnjng.
Ogsaa Feltvagten ved Fastrup (ved Solbjerg Søens sydlige Spids), 40 Gardehusarnr under Premierlieutenant Dinesen,
alarmeredes ved fjendtligt Kavaleri, der i temmelig stort Antal
viste sig paa Høiderne foran ForpoststHlingen; ved et Angreb
pad. en af de fjendtlige Patrouiller lykkedes det at tage en Mand OfB
to Heste tilfange. Da Lieutenanten imidlertid fik en feilagtig Melding
om, at }fjenden havde passeret Skanderborg, førte han Feltvagten
tilbage mod Aarhus Vei, hvor han foreløbig forblev til Observation.
Da senere ondog Verring feilagtig meldtes besat af Fjenden,
trak Lieutenanten sig, uden at have faaet Forbindelse med Brigaden,
hen paa Eftermiddagen tilbage og gik til Aarhus, hvor han næst i
Formiddag moldte sig til "østre Streif korps", hvorom senere.
De i Dagens Løb indkomne Efterretninger udsagde, at Fjenden
Styrke i Nørrejylland udgjorde ialt c. 30,000 Mand, hvoraf c. 10,
antoges at staa i og N. for Veile. Til Horsens var der i Løbet a
Gaarsdagen kun ankommet smaa fjendtlige Styrker; der ventede
4000 Mand dertil. Om Eftermiddagen indløb der imidlertid Efterret~

ling om, at Brigaden Do r mus om Formiddagen havde besat Horsens,
igesom Divisionsgeneralen af et aldeles paalideligt og kyndigt Øienridne fik Kundskab om, at fjendtlige Kolonner vare i Fremrykning
nellem Horsens og Skanderborg for næste Morgen at angribe Stilingen.
Da Hensigten med Besættelsen af denne var naaet, besluttede mann
General Hegerbeslutter
ieneral Hegermann - ledet af de samme Betragtninger, som•i~bgttiloget hurtigt
he~medorde sig gjældende ved Forsvaret af Veilestillingen (se pag. 79) Tilbagetog.
Lt give Ordre til Tilbagetoget.
Med Hensyn til dette traadte imidlertid nye Betænkeligheder
:rem.
En Fortsættelse af Retraiten som hidtil, langsomt og kun til?agevigende, naar Fjendens Hovedstyrke var i umiddelbar Berøring
ned Divisionen, lod befrygte, at Divisionen omsider under skarp Forfølgning vilde blive trængt op mod Limfjorden. Det maatte gjælde om for
mhver Pris at forhindre dette. Generalen ansaa det derfor i Samraad
ned de høiere Kommanderende som sin Pligt at foretage Retraiten
ned Hovedstyrken saa hurtigt og saa skjult som muligt, for
:1.t der, hvis Fjenden fulgte efter, kunde vindes et Par Dages Foripring, saaledes at man i Ro kunde foretage Overgangen over Limfjorden,
ler med de til Raad.ighed staaende forholdsvis faa Transportmidler
naatte antages at ville vare nogle Dage. Det blev med andre Ord Op~aven ved Bortgangen fra den let omgaaelige Skanderborgstilling at
~ildlede Fjenden og gjøre ham usikker i Valget af sine Bevægelser og
erved berøve hans lette Kavaleri Berøringen med Divisionen.
Beslutningen om at tiltræde Retraiten paa den ovenfor angivne
aade blev tagen mellem Kl. 6-8 Eftermiddag efter Modtagelsen af
en ovennævnte Efterretning; Retraiten skulde paabegyndes samme
at Kl. 2. Dispositionerne bleve trufne med Ro, og Udførelsen
kete, hvad ctet Følgende vil vise, i Overensstemmelse med de givne
efalinger, saaledes at Intetsomhelst hverken af Personel eller Materiel
ik tabt. Formaalet, at skuffe Fjenden, lykkedes fuldstændigt ved i
kjul af en Forpostmaskering at udføre Tilbagetoget i divergerende
etninger. Medens nemlig 1. Kavaleribrigade og derefter 7. Brigade
de afmarchere i nord vestlig Retning, sidstnævnte foreløbig bag
øgruppen Knudsø-Ravnsø, skulde 2. Kavaleribrigade afmarchere mod
ord. Naar sidstnævnte Brigade havde naaet Aarhus-,Silkeborg Chausen, skulde den, dækket af den ved Knudsø-Ravnsø staaende 7. Brigade
retage en hurtig Flankemarche i vestlig Retning til Linaa og
12

90

derfra over Resen Bro bag Gudenaa ad Viborg til, hvorimod 7. Bri
gade skulde trække sig i nordøstlig Retning til Langaa, for der
fra at befordres pr. Bane til Skive, til hvilken By 1. og 2. Kavaleri
brigade, der skiftevis skulde marchere gjennem hinanden, omtren
samtidig vilde ankomme. Dels ved dette Arrangement, dels ved Op
rettelsen, foruden af det vestre, tillige af et ø s tre S t r e i fk o r p s , de
naar Fjenden rykkede frem, skulde trække sig mod Aarhus, sam
ved Anordning om, at Parlamentai.rer skulde standses ved de yderst
Forposter og under ingen Omstændigheder turde indbringes til Hoved
kvarteret, lykkedes det i de nærmeste Dage at holde Fjenden
Uvished om, hvor Divisionen var at søge, og derved at vinde d
attraaede Forspring.
De detaillerede Ordrer løde paa:
Ordre til TilbmgcRnngcu Nnttcu
til ,1 . 12.
1. Kavaleribrigade skulde Kl. 7 Eftermiddag gaa tilbage t
et Kantonnement ved Resen Bro (3/4 Mil N. Ø. for Silkeborg) me
Trainet bag Silkeborg Langsø.
7. Brigade skulde Kl. 2 Morgen marchere til Knudbro, Train
over Laasby hurtigst mulig til Langaa for derfra pr. Bane at befordr
til Skive. Et Kompagni skulde d. 12. Kl. 6 Morgen melde sig
Morslet til.Ritmester Castenskjold for at indtræde i et østreStrei
korps under hans Kommando.
Ved Nybro og Fulbro skulde hvert Sted efterlades en Forpos~
maskering paa 20 Mand Infanteri og ½ Eskadron under fælles Ko
mando af en Officer. Kommandoerne skulde afbryde Broerne, b
sætte Defileerne defensivt og holde disse, indtil ~jenden tv3
dem bort - og i saa Fald i Tide underrette en af 2. Kavaleribriga
mellem. Skanderborg- og Solbjerg Søerne efterladt Forpostmasker·
om deres Tilbagegang - eller, hvis de ikke bleve tvungne bort (
Fjenden, trække sig tilbage d. 12., efterat Mørket fuldstændig vt
indtraadt. De skulde da, Infanteriet tilvogns, afgaa til Knudbrl
hvor de vilde blive optagne af et dersteds af Brigaden efterladt Kon
mando paa 40 Infanterister og 10 Dragoner, og derpaa begive sig f
Divisionen i Linaa.
Brigadens Hovedstyrke skulde, efter at have passeret Knudbr
holde Rast indtil Kl. 10 Formiddag, til hvilken Tid 2. Kavalerib
gade antoges at ville være naaet op i Høide med den. De til sid~
nævnte Brigade midlertidigt afgivne Kompagnier skulde inddragj
men derimod 3 Kompagnier afgaa til Linaa og følge Kaval
riet. De tre resterende Batailloner og 7. Batteri skulde annarche
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il Langaa Station for clerfra pr. Bane at gaa til Skive, Batteriet
g den ene Bataillon strax efter at Knudbro var passeret.
Efter Ankomsten til Skive skulde 1 Bataillon overtage Bevogttingen af Terrainafsnittet mellem Sønderlem Vig og Skive Fjord,
~rigadens øvrige Styrke underbringes i og bag Byen, indtil den kunde
verføres til Mors.
2. Kavaleribrigade skulde bryde op Kl. 4 Morgen i Skjul af
n Forpostmaskering, der fik lignende Instruktion som 7. Brigades
'orposter. Brigaden skulde gaa over J exen Kro til Aarhus-Silke1org Chaussee og følge denne til udfor Kalby Gaard, hvor den an~
oges at kunne være omtrent Kl. 10 Formiddag. Derfra skulde den
ver Linaa og Resen Bro paa nærmere Ordre marchere ad Viborg til.
Et østre Streifkorps paa to Eskadroner af 2. Kavaleribrirade og et Kompagni af 7. Brigade*) skulde gaa langsomt tilbage
ver Aarhus og Randers og eventuelt til Aalborg, for at give det Udeende af, at en større Troppeafdeling fulgte denne Vei, og for om
auligt at forhindre et mindre, fjendtligt Streifkorps i at trænge frem
.d Jyllands Østkyi;,t. Korpset skulde sende et Detachement Infanteri
il Nørre Sundby for i Tide at forberede en eventuel Retraite til
vendsyssel.
Da Overgangen til Mors sandsynligvis vilde blive paabegyndt
nden 48 Timer , udgik der Ordrer til de Divisionen underlagte
.nstitutioner og til Pladskommandantskabet i Viborg om at evakuere
il Skive; ved Transporten fra Viborg til Skive kunde Jernbanen
enyttes, saasnart 7. Brigades Transport var endt (d. 12. Aften
lier 13. Morgen). En Vognpark paa 200 Vogne skulde oprettes ved
ilkeborg, Færgemidler i stort Antal sendes til Salling Sund.
Aftenen forløb roligt. Kun forefaldt der ved Nybro en Episode,
er fik beklagelige Følger for den Kommanderende, en afskediget
apitain af Infanteriet, der frivillig deltog i Krigen og var
nsat ved 11. Regiment. De sidste Dages Strabadser havde medrt nogen Overanstrængelse for Kapitainen, der under Indtrykket af
larmerende Meldinger forlod sin Post ved Nybro~), hvorom dog For*) 1. og 2. Esk. af 6. Dragonreg.'s 1. Halvreg. samt 7. Komp. af 1. Regiment.
**) Kapitaineu havde Ordre til, hvis Fjenden tvang ham dertil, at afkaste Broen og
stille sig N. for samme. Da Kapitainen, hvis hele Styrke efter Ordre stod paa
Aaens sydlige Side, Kl. 9-10 om Aftenen hørte flere Skud fra den S. for Nybro
liggende Havreballe Skov og af de mod Syd udsendte Dragoner erfarede, at der var
skudt paa dem, trak han sig tilbage over Broen. Han lod Broen afkaste og ind-

92
postkommandøren strax underrettedes, saaledes at cler i Tide kund
træffes behørige Foranstaltninger.
Vestre Streifkorps. Da Korpset erholdt Efterretninger, de
tydede paa, at Divisionen muligen vilde gaa tilbage mod Aarhus, bestemte det sig til at gaa til Silkeborg, hvor det ankom om For
middagen. Da det her oplystes om Feiltagelsen, var det vel at forudse
at Divisionen vilde komme dertil, og at Korpset atter maatte udrykk1
mod Vest; men da Dagsmarchen havde været c. 4 Mil, beslutted,
Korpset at forblive i Byen for at indhente nærmere Ordre fra Divisionen. En Observation vesterpaa udstilledes.
~it~~\i~~~'\t~i.
Om Aftenen stod altsaa saavel 7. Brigade som 2. Kavaled4
Aftcn.
brigade endnu i Stillingen Mossø-Skanderborg Sø-Solbjerg Sø; a
sidstnævnte Brigade stod et Halvregiment i Morslet med Forposter ove
Solbjerg, Tulstrup og Malling; derimod naaede 1. Kavaleribrigad
i Løbet af Natten Resen Bro og lagde 3. Dragonregiment i Egnen o
Linaa, dog med en Eskadron (3.) ved Kjærsgaards Mølle, 5. Dragonregiment i Eguen om Vester Keilstrup, dog med en Eskadron (4.)
Silkeborg til Forbindelse med vestre Streifkorps.
Divisionens Stabskvarter var Sveistrup Præstegaard.

1

}.,orholdl•no pao.
fjendtlig Side.

Om Formiddagen rykkede Kavaleribrigaden ]fl i es og Brigadm
Do r mus ind i Horsens og udsatte Forposter en Mils V ei N. fo
Byen; i Løbet af Dagen fulgte Brigaderne Tomas og Gondrecou;I
samt Korpshovedkvarteret efter til Horsens. Regimentet Windisc~
gratz Dragoner (tre Esk.) forblev i Hedensted, Korpsartillerireserven I
Dagnæs og Tyrsted.
Brigaden Nostitz var forbleven i Veile som Reserve for Cer
neringstropperne ved Fredericia.
tog en tilbagetrukken Stilling, der var saa langt fra Dropasset, at Fjenden, hvi
han var kommen og havde forsøgt at passere Aaen, ikke vilde have mødt nogc,
Modstand. Henad Natten marcherede han derpaa med hele sin Styrke til Skande1
borg, uagtet han ikke blev angreben.
Kapitainen erkjendtc at have feilet ved sit Forhold, men anførte til Undskyl
ning, dels at han i G Aar havde været ude af Tjenesten, dels at han følte si
upasselig og meget nerveanstrængt, hvilket bevirkede, at han ikke paa sin Poi\
havde Kraft til at gjøre det til Rette. Ved en under 19. Mai 1864 ved 11. Reg
ment alsagt Stabskrigsretsdom hlev Kapitainen tilfundet at burde straffes pa
Livet og Straffen at exekveres ved Arkehnseriug. Under 7. Juni behagede d,
lis. Majestæt Kongen at formilde Straffen clerhen, at Kapitaincn skulde have si
Titel og Rang aamt den ham tillagte Pension forbrudt, hvornæst Ha. Majesta
Kongen efter Indstilling af det Kgl. Ordenskapitel under 1. Juli s. A. allerhøii
rcsolvere1lc, at Dekorationen som Ridder af Dannebroge skulde fratages ham.
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12. Marts.
Divisionsstab en brød op Kl. 2 Formiddag til Skive.
4.DivisionbryJer
'l
T'd
f'
h
d
7
B
.
d
'd
d
ft
1
d
d
fra Skandere opborgstillingen.
T ! samme 1 a mare ere e . r 1 g a e , 1 et en e er o
befalede Kommandoer ved Nybro og Fulbro under fælles Kommando
af Ritmester W egene r af 3. Dragonregiment.
Brigaden med 7. Batteri og den ene Forposteskadron passerede
Knudbro KL S¼ Formiddag, hvor den efterlod det befalede Kommando paa 40 Infanterister og 10 Dragoner under Sekondlieutenant Volkersen. Efter afholdt Rast afgik 3 Kompagnier til
Linaa for at følge Kavaleriet, hvorimod Brigadens Hovedstyrke (11.
Reg., 1. Reg.'s II. og 7. Batt.) marcherede til Langaa, som naaedes
sent paa Aftenen. Indladningen i Jern banev0gne begyndte strax, og
Kl. 12½ Nat afgik det første Tog til Skive; Resten af Brigaden
fulgte hurtigt efter.
2. Kavaleribrigade afmarcherede Kl. 4 Formiddag efterladende den befalede Forpostmaskering. Ved Resen Bro, hvor Brigaden traf 1. Kavaleribrigade, toges Stilling, hYorpaa sidstnævnte trak
sig tilbage, idet de to Brigader, som tidligere anført, skiftevis skulde
marchere igjennem hinanden.
Om Aftenen indløb Ordre til 1. Kavaleribrigade om at marchere
urtigst mulig til Skive, til 2. om at gaa i Kantonnement om Viborg og
orblive der til næste Dag (d. 13.) Kl. 8 Formiddag og da som Arrierearde følge efter til Skive.
1. Kavaleribrigade holdt Hvil 2-3 Timer i Egnen Kvolsiskbæk-Rogenstrup og fortsatta derefter Marchen til Skive.
2. Kavaler i brigade naaede Viborg, lagde 6. Dragonregient*) og ½ 5. Batteri i Viborg, Gardehusar-Halvregimentet paa Liseorg, Kjeldgaard m. m. Sikringsdele udstilledes.
Ø s tre Streifkorps instrueredes om at operere i den østligeøstre strcifkorps.
el af Jylland, dække Beboerne imod Overgreb af mindre, fjendtHge
delinger, trætte og skuffe Fjenden ved Patrouilleringer m. m. Det
kulde pas. bedste Maade understøttes af militære og civile Autoriteter,
ed de kongelige Oppebørselsembed1:1mænd hæve de til Tjenesten forødne Pengemidler og saavidt gjørligt underrette Divisionen om sit
pholdssted og sine Foretagender. Retraiten skulde gaa til N. for
anders eller eventuelt bag Limfjorden; iøvrigt var Kommandoet stillet
afhængigt.

*) Heraf vare 2 Eskallroner detacherede til ø~tre Streifkorps (8e pag. 91).
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Kl. 7 1/"' Formiddag gik Korpset fra Morslet over Hørred, Holme
og Viby mod Aarhus med en Flankepatrouille ad Skanderborg-Aarhus
ChausAee. I Viby efterlod det en Eskadron med staaende Patrouiller
i Skaade, Holme, Slet og Kattrup, som ved Mørkets Frembrud skulde
trækkes tilbage omtrent i Linien Silistria Mølle-Vibymark. Kl. 11
naaedes Aarhus, hvor Premierlieutenant Dinesen af Gardehusarregimentet meldte sig med c. 40 Mand (se pag. 88); Kompagniet gik til Brabrand. Kl. 6 Eftermiddag meldtes fra Kattrnp, at en stærk, fjendtlig
Kavaleripatrouille rykkede frem ad Chausseen. Korpset tog Stilling
S. for Aarhus og ventede i flere Timer paa Fjendens Komme;
men da Intet skete, gik det Kl. 9 Eftermiddag til Spørring, hvor det
forblev til næste Morgen under Dækning af en stærk Patrouille
ved Thomasminde.
Vee t roSiroit'korps.
Vestre Streifkorps forblev paa denne Dag efter Ordre i Silkeborg med Observation mod Syd, indtil Divisionen havde passeret Byen,
hvorpaa det Natten til d. 13. marcherede til Høiris og Ikast. Da Ritmester Printzen samme Dag afgik ved Døden, overtog Sekondlieutenant Schøller midlertidig Kommandoen over 5. Dragonregiments 3. Eskadron.
Situationen ml 4•
Om Aftenen var altsaa 7. Brigade naaet til Langaa for pr. Bane
12
Dh-it!to:'.: · at befordres til Skive. 2. Kavaleiibrigade var i Viborg og Omegn~.
1. Kavaleribrigade paa Marche til Skive. Ø1:1tre Streifkorps var i Spør
ring, vestre i Hoiris og Ikast. Divisionsstaben var i Skivo. D
Divisionen underlagte Institutioner gik fra Viborg pr. Bane sammesteds hen.
Indkomne J~rterDe paa denne Dag indkomne, iøvrigt høist mangelfulde Efterretninger.
retninger tydede paa en fjendUig Fremrykning fra Skanderborg
Chefen for Efterretningsvæsenet meldte nemlig fra Aarhus KL 66
Eftermiddag:
:iimod Odder er Fjenden ikke bemærket, men mod Tised, igjennem Hørning, mod Jexen o. s. v. Fjenden er bemærket herfra pal
Aarhus-Silkeborg Chausseen".

I

11. Korps'slfrc111ma.rchc.

•

Vor ved Fulbro og Nybro samt mellem Skanderborg- og Sol•
bjerg Sø efterladte Forpostmaskering blev fordreven af Fjenden
Denne besluttede nemlig et Angreb paa Skanderborg Stillinge
denne Dag. Medens 5 Batailloner, 9 Eskadroner og 16 Kanone}
under Befaling af General Grev N e i p per g rykkede frem a
Horsens - Skanderbm g Chaussee for at beskjæftige Stillingons Fron
rykkell.13 General Ga blenz med 6 Batailloner, 5 Eskadroner og 1
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over V edslet og Fruering for at angribe Stillingen i
B'lanken.
Sidstnævnte Kolonnes Avantgarde stødte hen.imod Kl. 12 Midlag paa vor Forpostmaskering af Kavaleri, som derpaa trak sig tilbage i Retning mod Aarhus. Ligeoverfor de ad Chausseen fremrykkende Tropper trak ogsaa Forpostmaskeringen ved Fulbro og Nybro sig tilbage*), hvorpaa General N e i p per g efter at ha,e retableret
Broen ved Nybro rykkede ind i Skanderborg, som fandtes forladt
af vore Tropper. Kavaleribrigaden Flies fremsendtes ad Veien mod
Aarhus.
Da General Ga blenz erfarede, at Skanderborg var rømmet af
vore Tropper, lod han sit Kaivaleri og Infanteribrigaden Tomas forblive
fremskudte ad Veien til Aarhus og rykkede med de øvrige Tropper
ind i Skanderborg Kl. 5 Eftermiddag.
Den preussiske Kavaleribrigade lagdes i Omegnen af Hørning,
Brigaden D orm u s i Stilling.
General Gab 1en z hørte vel rygtevis i Skanderborg, at vor Hovedstyrke var brudt op mod Viborg; men i det Hele vare de indkomne
Efterretninger om vore Troppers Bevægelser mangelfulde, og navnlig
var Planen om en Overførsel til Mors ham ubekjendt.

I( anoner

13. Marts.
Efter Ankomsten til Skive lagdes 7. Brigade i Byen og nærmeste Omegn ; kun 1. Regiment**) lagdes i Egnen V. for Skive.
1. Regiment udstillede Forposter mellem Venø Bugt og over
lyndersøs sydlige Spids til Skive Aa, 11. Regiment herfra og
ver Tastum Sø til Skive Fjord. Til Forposttjeneste afgav 1. K av aer i b ri gade, der med Stabskvarter paa Kjærgaardsholm lagdes N.
g V. for Skive, daglig en Eskadron til 1. Regiment, ½ Eskadron til
1. Regiment.
2. Kavaleribrigade med de tre tidligere omtalte Kompagnier
f 1. Regiment fik Ordre til at forblive i Viborg, indtil samtlige
ernbanetog med Tropper og Materiel havde passeret Byen, og indtil alt
andskab og alle Depoter vare evakuerede. Brigaden afmarcherede Kl.
Forpostmaskeringen ved Fulbro og Nybro trak sig over Alken til Knudbro og
opløstes her. Kommandoet ved Knudbro fik Kl. 101/. Aften Ordre til over Silkeborg at gaa tilbage til Viborg.
*"') Regimentet var kun en Bataillon stærk, da 1 Kompagni var ved østre Strejf.
korps, og 3 Kompagnier fulgte med Rytteriet.
or-)

4. Division i
Stillingen nd
Skive.

96
ll1h, Aften og efterlod ifølge Ordre en Eskadron (6. Dr. Reg.'s 6.) og
40 Infanterister, som med Assistance af Civile skulde holde Øie med
Fjendens Fremrykning og dække Byen mod mindre Streifkorpser.
Brigaden :fik Kantonnement N. V. for Skive med Stabskvarter ·
Hem. Kompagnierne af 1. Regiment vendte tilbage til deres Regi-

I

ment.
Forskjellige Broer, som Divisionen under den hurtige 'l'ilbagel
gang ikke havde naaet at faae afbrudte, afbrødes ved civil Foran-I
staltning. Telegrafforbindelsen med Skive afbrødes, og J ernbanemateriellet gjordes ubrugbart, idet Lokomotivernes vigtigste Maskindel
bortførtes eller skjultes.
Strax efter Ankomsten til Skive tog Divisionen fat paa For
beredelserne til Troppernes Overførsel til Mors.
2 Eskadroner af 1. Kavaleribrigade, 5. og 7. Batteris Reserv
samt Divisionsintendanturen med Hovedmagasin og Kvægpark, dei
tørst skulde overføres, beordredes til Salling Sund, og de Institu
tioner og Tropper, der derefter skulde overføres, fik Ordre til a
holde sig i Beredskab. Det viste sig imidlertid, at Broerne ve~
Salling Sund endnu kun vare under Bygning, og at Færgemidlern
som endnu ikke vare blevne forøgede ved andetsteds fra ankomn
Færger eller Fartøier, vare i den mest ufuldkomne Stand, idet dekun forefandtes de til den almindelige Færgefart benyttede gamme
dags Færger, saa at Overfarten i hvert Fald foreløbig maatte ga
yderst langsomt fra Haanden; og til alt Uheld reiste der sig i Løbet
1
Dagen en Storm, som efterhaanden forhindrede al Overfart. Kl. 6 41
var vel det meste af Hovedmagasinet, samt noget Train overført; mei
da den voxende Storm bevirkede, at en Baad med nogle Vogne ol
Intendantursager gik under, blev Ingenieurmajor Jørgensen, de)
ledede Overførslen, nødt til foreløbig at standse denne og at telegrafer1
til Divisionen, at saalænge Stormen varede, kunde Intet overfærges.
Denne Meddelelse gjorde et pinligt Indtryk paa Divisione
der paa denne Dag var uden Efterretninger om Fjenden, na~
undtages nogle Meldinger fra Aarhus Egnen om, at Fjenden, son
endnu om Formiddagen KL 11 stod S. for Aarhus, havde været
denne By, men atter havde forladt den. Den kuldkastede med ee,
Slag alle Planer og tilintetgjorde den gunstige Situation, der va
vunden. Det saae nærmest ud til at blive Divisionens Lod at maat
optage en Kamp ved Skive med Salling Sund i Rygger:., altsaa mo
1
en overlegen Modstander under de ugunstigste Forhold .

I

•.
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Divisionen indrettede sig imidlertid efter Forholdene, f'orskandsede
sig i Stillingen bag Skive Aa, anlagde Løbegrave og Kanonindskæriuger, afbrød Broerne og underminerede Jernbanedæmningen. Den
satte sig i Forbindelse med de civile Autoriteter langs Limfjorden samt
i Randers og Aarhus for hurtigst mulig at faae det størst mulige Antal anvendelige Dampskibe, Seilskibe, Færger og Baade sendte til
Salling Sund, og alt uanvendeligt Baademateriel bragt over til Fjordens
nordre Side, samt traf Foranstaltning til, at der kom tilstrækkeligt
Transportmateriel tilstede ved Oddesund og ved Aalborg til eventuel
Benyttelse for Streifkorpserne *).
Om Aftenen modtoges følgende Telegram fra Overkommandoen
over Korsør og Aalborg:
"Ihvorvel Overkommandoen siden Divisionens sidste Beretning,
dateret Skanderborg d. 10. ds., er uden bestemte Eften-etninger om
Divisionens Stilling i Jylland, tør det dog forudsættes, at Fjenden
muligvis ikke vil standse sin Fremrykning, og at Divisionen vil blive
nødsaget til at iværksætte sin Overgang paa f'orskjelligfl Punkter over
Limfjorden. Saasnart Overgangen er bleven udført, maa Overkommandoen derimod antage, at det ikke vil være vanskeligt at forhindre den
videre Forfølgning ved en Besættelse af Overgangsstederne. Overkommandoen maa anse det for saameget mere magtpaaliggende, at
Divisionen søger at holde den N. for Limfjorden liggende Del af Jylland, som det vilde være meget føleligt for Armeen, saafremt den
skulde blive afskaaren fra de Ressourcer, denne Landsdel byder. I
Medfør heraf anmodes Divisionen om at træffe sine Dispositioner saaledes, at ved en Besættelse af Overgangsstederne Fjendens Overgang
over Limfjorden forhindres saa længe som muligt".
Øs tre S t r ei fk o rp s fortsatte Marchen til Randers. Her mod-Ø• t r• Streifkorp•.
tog det sent paa Eftermiddagen Melding fra Aarhus om , at et
6endtJigt Korps paa c. 3000 .Mand, der om Formiddagen Kl. 11
var ankommet til Byen, og der havde gjort forskjellige Rekvisitioner, atter var afmarcheret c. Kl. 6 Eftermiddag, som det formodedes
~il Stilling. For at skaffe Tropperne den nødvendige Hvile, gik Korpset
om Aftenen til Hobro, som naaedes henimod Midnat. Kompagniet

*)

Dampskibene Unitecl Service og Arctnrus, der fra d, 12. laa i Aarhus Havn,
kunde for Dybgaaencle ikke passere Hals Barre. Marinelieutennnt Schiwe afgik
cl. 13. med dem til Frederikshavn, ankom dertil cl. 14. og unden·ettede østre
Streifkorps om Skibenes Tilstedeværelse paa dette Sted.

ta
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besatte den sydlige Del af' Byen, og Kav&,leripatrouiller fremsendtes
mod Syd*).
Ves tre StreifVestre Streifkorps forblev efter Ordre i Høiris og Ikast. En
korps.
fjendtlig Transport paa c. 80 Hesta opsnappedes og sendtes til Viborg.
~itnntlonen <1. 13.
D. 13. Aften vare altsaa Divisionsstaben, 7. Brigade samt l.
Arten.
Kavaleribrigade i og i Omegnen af Skive ; 2. Kavaleribrigade med 3
Kompagnier af' 1. Regiment var i Færd med at bryde op fm Viborg,
hvor et Detachement efterlodes. Østre Streifkorps laa i Hobro, vestre
i Høiris og Ikast.
1''orholdeuepnn
lJe1111tlig Side.

General Gablenz, der, som tidligere anført, stod under Trykket
.f! •
• d e t il V e1·1e ti·1 D'1spos1t10n
. .
.f!
III .
af' d. 14. at skull e a1.g1ve
en }>~nga
1.or
Korps, indskrænkede sig til at lade eclairere mod Aarhus og Silkeborg. Mod Aarhus brød General Grev Neipperg Kl. 11 Formiddag
op fra Bering Bro med den preussiske Kavaleribrigade og Regimentet Windischgratz Dragoner. Han traf ingen Fjende i Aai·hus og
tiltraadte om Eftermiddagen Tilbagemarchen, dog først efter at have
rnddrevet forskjellige Kontributioner. Mod Silkeborg afsendtes et
Detachement paa 1 Bataillon, 3 Eskadroner og 112 Batteri under Befaling af General Grev Gondrecourt, som dog kun naaecle t·
Afsnittet Ravnsø-Knudsø, hvor Overgangene fandtes ødelagte. Hini
sides dette Afsnit bemærkedes kun enkelte danske Kavaleripatrouiller.
Da de Efterretninger, General Gablenz fik angaaende 4.. DiviRions '1.1ilbagetog, gjorde det klart, at en yderligere Forfølgelse ku
vilde føre til, at de Generalen underlagte Tro1Jper splittedes og udmattedes til ingen Nytte, besluttede han at opgive Forfølgelsen og tiltræde Tilbagetoget og lod endnu vaa denne Dag Brigaden To m a S:
gaa tilbage til Horsens.

14. Marts.
Imlkomnr Efter•
retninger

1 Løbet af Dagen indkom følgencle Eften·etninger:
Chefen for Efterretningsvæsenet telegraferede Kl. 126
Formiddag fra Viborg:
"Fjenden har d. 13. Middag besat Rye Mølle. Fremdeles skal
han have nærmet sig Bredstrup. Paa Veien fra N ø1Te Snede til Silkeborg er han idag ikke set. Fjenden havde inat ikke besat Aarhus - - - ;
*)

Hestedepoterne, som fra Aarhus under Ledelse af Oberstlieutenant Barth var
gaaede Nord paa, uanede d. 14. Aalborg og overførtes til Nørre Sundby.
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og Kl. l 2 8 Formiddag ligeledes fra Viborg:
,,Den Styrke, som igaar Kl. 12-1 Middag var i Rye Mølle, besat te den ikke, men rekognoscer ede kun Rye Mølle bro og Torning Vei;
Styrken, 150 østen'igske Husarer, gik tilbage ad 8kanderborg til.
Telegra:fingenieur S c hi ø t z Kl. ia° For middag fra Randers:
• 11 Fjenden har d. 13. Kl. 1 ¼ Eftermiddag udstillet Forposter N.
for Aarhus. F r a alle de nærmeste Byer rekvireret Vogne for at befordre ham til Randers - - - . E stafette Kl. 7 (Aften) fra Aarhus.
H er 4000 Preussere ; . . . . bestilt Kvarter til 4000 Østerrigere til
imorgen tidlig"·
Amtmand Ro se nørn Kl. 284 Formiddag fra Randers:
"Fjenden har idag (d. 13.) havt. Aarhus besat med c. 3000 Mand
Infanteri og Kavaleri, der ankom Kl. 11 og afreiste Eftermiddag Kl.
6, saavidt vides til Stilling. - - Ordre om, at Amtmændene i Veile,
Ribe, Skanderborg og Aarhus tilligemed Borgmestrene i Veile, Ribe,
Varde og Aarhus uopholdelig skulle møde hos General Wrangel i
Kolding for at træffe Aftale om ligelig Fordeling afKrigskontributioner,
der skulde udredes af Jylland".
Telegrafbestyrelsen i Randers Kl. 7 12 Formiddag:
"Fjenden i Aarhus igaar fra Middag til Kl. 4. - - - I Byen
og Omegn 1500 Mand, høist 2000; han selv angav 3000. Levnetsmidler o. s. v. rekvireredes at levere i Stilling inden Midnat. Officererne fortalte Hensigten at være den, dels at medføre Amtmanden
til Kolding, dels paalægge Kontribution.er, deli; trænge Vore saa langt
op, at Fjenden ikke forstyrredes i at angribe Dybbølstillingen".
Chefen fo.r Efterretningsvæsenet Kl. 1248 Eftermiddag
fra Viborg:
"En Styrke af c. 2000 Mand har igaar Eftermiddag viist sig ved
Rye Mølle bro og Knudbro; - - - Vest paa, som tidligere meddelt,
endnu ingen Fjende. Fremrykningen mod Bredstrup var kun en
P atrouille, der gik tilbage. Fra Aarhus mangler jeg Efterretning; jeg
iffiaa antage, at den endnu ikke er besat. Det er mig imidlertid be·ettet, uden at jeg tør indestaa derfor, at Fjenden stod ¼ Mil S. for
arhus inat."
Chefen for Østre Streifkorps Kl. 6 40 Eftermiddag fra Hobro:
"Fra Randers meldes Dags Morgen: De tydske Tropper igaar i
arhus, lagdes efter Afmarchen mod Syd til Landsbyen Viby og
· arselisborg etc. Til idag bestilles Kvarter i Aarhus for 4000 Mand.
ra Randers meldes Dags Eftermiddag Kl. 5: Styrken igaar i
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Aarhus var 2000 Kavalerister, 1000 Infanterister, ½ Batteri under
Neipperg. Gablenz i Skanderborg med større Styrke. Fra Stilling
Opbrud Kl. 8 Morgen mod Syd eller Vest. Megen Forespørgsel efter
Krigsskibe og Kronprindsen."
Amtmand Rosenørn Kl. 10 Eftermiddag fra Randers:
,,Fjenden i Aarhus med 5000 Østerrigere. Forposter ved Håsle."
Det Billede, disse Efterretninger gave, var følgende:
Fjendens Hovedstyrke er ikke passeret udover Skanderborg. D.
13. har et fjendtligt Detachement (Styrken angives forskjellig) været
ved Rye Bro og Knudbro, rekognosceret og clerpaa trukket sig tilbage ad Skanderborg til. I Bredstrup har cler kun været en Patrouille, vesterpaa Intet. - Dette Billede var stemmende med Virkeligheden.
Kun angaaende Aarhus's Besættelse vare Angivelserne modsigende.
Flere Efterretninger samstemmede i, hvad der virkelig passerede, at
Fjenden d. 13. havde været i Aarhus og om Eftermiddagen atter havde
trukket sig mod Syd; men en Efterretning fra Randers, der bekræftedes
ved sidstanførte Telegram, bebudede Ankomsten af 4000 Østerrigere til
Aarhus d. 14.
Det Totalbillede, General H e ger man n maatte danne sig af Situationen, var, at Fjenden efter at have naaet Skanderborg d. 12. var
forbleven uvirksom d. 13., bortset fra Rekognosceringer i forskjellig
Retning. Denne Uvirksomhed kunde dog endnu tilskrives hans Ukjendskab med Divisionens Dispositioner. At han vilde ~jenoptage Fremrykningen endog med størst mulig Energi, havde Generalen ingen
Anledning til at betvivle, saameget mindre som han paa denne Dag
underrettedes om, at General Lundin g i Fredericia fra fuld paalidelig Haand havde faaet Meddelelse om, at Fjenden arbeidede paa at
afskære Divisionen Tilbagetoget og dertil fornemmelig agtede at anvende
Kavaleri og Artilleri, det første "udmærket godt beredent, alle Hestene
livlige og kraftige, Artilleriet særdeles godt bespændt".
Stormen forbyder
Veirliget forbød imidlertid endnu enhver Overfart.
enhver Ovcrfo.rt
In
,
m More.
gemeurmajor Jørgensen meldte Kl. 6½ Form. fra Salling
Sund:
"En forrygende Storm har forhindret enhver Forbindelse med
Mors hele Natten."
KL 9¼ Form. meldtes: ,,Stormen vedvarer; Overførsel af Heste og
Vogne endnu umulig. - - - En Baad er iaftes gaaet 1mder med et
Par Vogne og Intendantursager. Pengekassen er i Behold paa Mors

I
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ter .l!'ærgefolkenes Sigende. Det, meste af Hovedmagasinet er igaar
ftermiddags overført tilligemed en Del af Ingenielll'kompagniets
tain."
Om Eftermiddagen: ,,Efter Middag er Stormen bleven til en
rkan - - -. Nogle af Intendanturens Kasser ere ilanddrevne og
ergede."
Divisionen var saaledes ved varende i en eienclommelig Stilling,
1ntende Angreb af en stærkere Fjende i Fronten med et Vandløb,
ir ikke kunde passeres, i Ryggen. Den fortsatte imidlertid Beræbelserne for nmdt omkring fra at skaffe Transportmidler til Salig Sund og vedligeholdt en livlig telegrafisk Korrespondance herom
ed Krigsministeriet, den høistkommanderende Søofficer i Korsør,
:1,lborg og Randers Amter og de forskjeilige Pladser ved Limfjorden
,emvig, Struer o. s. v.).
Østre Str e ifkorp s forblev i Hobro. Detachementet af Garde-lMrc stroirkori
Lsarregimentet overtog Forposterne ved Handest, Nørre Onsild, Sønder
1sild og patrouillerede til Purhus. Det meldtes, at fjenden samlede
·opper i Omegnen af Stilling. Om ban derfra agtede sig mod Nordist eller, som Andre mente, mod Syd, kunde ikke erfares.
Detachementet i Viborg (se pag. 96) havde Forposter S. ogJMud(omcntoti
Y1horg.
for Byen og fremskød Underofficerspost.er dels for Observationens
,y]d, dels for paa stor Afstand at kunne standse muligt ankommende
1rlamentairer.
Vestre Streifkorps afmarcherede ved Middagstid fra HøirisYcslrc lrcifkorr•
Torning, hvor det :fik Ordre om ikke at gaa længere mod Nord,
3dmindre det blev tvunget dertil af en overlegen, fjendtlig Styrke.
3t skulde indtage en observerende Stilling og holde Forbindelse
3d det i Viborg efterladte Detachement. Blev det tvunget mod Nord,
lde det forefinde Transportmidler ved Oddesund.
Korpset forblev altsaa i Torning, udstillede Feltvagter i Høibjerg
aa Viborg-Aarhus Chaussee), Hørup og ved Nørre Knudstrup Kro
. for Torning) og lod patrouillere mod Sydøst og Syd; endelig udlliedes en mindre Vagt i Non Mølle med Observation af Rindsholm
; Skaber Mølle. Dog var den i Torning og Viborg efterladte
avaleristyrke for svag til en videregaaende Sikkring. De civile
yndigheder i Holstebro og Viborg anmodedes derfor om at assistere
ed at indhente Efterretninger.
Om Fjenden bragtes i Erfaring, at han d. 13. ved .Rye Mølle og
nudbro havde fremsendt Patrouiller, som atter gik tilbage mod Skauirborg.
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fi'orholdcnc l)it.t
fju11ltlig ~ith:.

Paa fjendtlig Sicle blev Brigaden Go n dr e c o urt, RegimenL
Windischgratz Dragoner og Korpsartillerireserven trukne tilbage t·
Horsens, Brigaden Tomas til Veile; kun den preussiske Kavaler·
brigade og Brigaden Do r mus forbleve endnu i Skanderborg.

15. Marts.
u,·c1•for1dcn til
l\Tors lli udrc~

fremdeles af
Storrncu.

Saavel Divisionens som de udsendte Detachcmenten,; Stilling for
blev paa denne Dag uforandret.
Stormen vedvarede med lige :::>tyrke og forhindrede enhver Ove~
førsel. Til Mors var endnu saa godt som Intet overført, og de Skib1
der rundt omkring ved Kysten laa færdige til Afgang til Sallin•
Stmd, ktmde paa Grund af Stormen ikke afgaa.
General Hegermanu, som var uvidende om, at Fjenden var
fuldt Tilbagetog, afsendte til Krigsministeriet og Overkommandoe

i

følgende Skrivelse:
"Retraiten til Mors blev ved Fjendens hurtige og stærke Fre
rykning fremskyndet mere, end man havde forudset, hvilket havde t
Følge, at Divisionen ved sin Ankomst her ei fandt alle de befale
Dispositioner til den eventuelle, nærforestaaende Overfart over t,allinj
Sund bragte i Udførelse. Oversætningen er imidlertid begyndt og v
blive dreven af alle Kræfter, saavidt det med de sidste Dages stær
Storm, der i høieste Grad griber forstyrrende ind, er gjørligt og me
1
de' faa Midler, som endnu kun staa til Divisionens Raadighed, d
hverken Dampskibe eller Transportbaade endnu ere ankomne til Sa~
ling Sund.
Divisionens Opgave er vanskelig, idet den ved at forsvare si
mod et muligt fjendtligt Angreb maa holde sig samlet og paa dei
anden Side maa dele sig for successive at kunne overføres.
Om Overførslen bliver mulig, kan endnu ikke afgjøres, da d
afhænger af'Veirliget, Transportmidlernes Tilstedekommen og Fjende
større eller mindre Nærhed. Divisionen skal imidlertid stræbe f
om muligt paa bedste Maade at handle efter Omstændighederne''.
Fra Ingenieurmajor Jørgensen indkom Melding om, at de
endnu kun var overført:
Intendanturens Pengekasse,
1 Eskadron,
Intendanturens Brød, Le.zarethmateriel,
de ankomne Syge og en Del Bagage,
samt om, at der Kl. 9 Aften ventedes et Dampskib med Transportbaa

I
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Aalborg paa Slæb; naar disse ankom, skulde der blive indberettet,
rad der under gunstige Forhold kunde overføres.
Fra den omligge)lde Kyst var der efterhaanden indtru:ffet større og
indre Fartøier og Baade, som saaledes fra d. 15. Formiddag vare tilede i stor Mængde. Kl. 11 Aften ankom Kapitainlieutenant K ø b k e
ed Dampskibet Aalborg til Salling Sund medhavende to til Trans>rt af Heste omdannede Pontoner paa Slæb fra Aalborg.
2. Kavaleribrigade fik Ordre til at sende 5 Eskadroner og 2
anoner til Oddense klare til Overførsel.
I Løbet af Dagen fik dog Divisionen Indtrykket af, at en for- .En rorceret
Overførsel til
,ret Overførsel t il Mors jkke længer var nødvendig.
lllorø or ikku
længrruø,h 01ul1g.
Fra Si 1k e borg indløb en Privatefterretning, afsendt Kl. 1 Efl;eridd.ag, lydende paa, at Fjenden forlod Skanderborg og trak Syd paa.
l. 5 112 meldtes det som afgjort, at Fjenden havde forladt Skanderborg.
Over Lang a a o g V i b o r g indløb KL 627 Eftermiddag følgende
~ionefterretning : 71 Fjenden vedbliver at trække sig tilbage mod
vd. Skanderborg Omegn forladt iaften. Fjendens Forposter staa N.
r Horsens,"
og fra Chefen for Efterretningsvæsenet Kl. 10 Aften en
ække detaillerede Meddelelser om Op brudet, hvilke resumeredes saades : 71 Aarhus er ikke besat og Styrken i Horsens ubetydelig. Det
'Iles saaledes, at Fjendens Stilling for Øieblikket er helt tilbageLaende, medmindre det skulde være hans Hensigt at foretage en
askeret og uforklarlig Bevægelse i nordvestlig Retning."
Fra østre Streifkorps var alt om Morgenen indløbet Meddelelse
n, at Aarhus ikke havde været besat siden d. 13.; vesterfra berettedes,
Alt var roligt, og at Fjenden i hvert Fald maatte være i meget
itydelig Afstand.
Det stillede sig derfor oæ Aftenen som utviYlsomt, at Forfølgelsen
tr opgivet.
:1.

Den preussisk e Kavaleribrigade og Brigaden D orm u s ble ve paa
mne Dag trukne tilbage til Horsens. Korpsartillerireserven forblev
Thorsted, S. V . for Horsens, medens Brigaden Gondrecourt og
1Bgimentet Windischgratz Dragoner gik tilbage til Omegnen af Veile.

Forholdene paa
fjendtlig Side.

16. Marts.
D. lu. la(J'de
St o1·men sig l flere Færgemidler ankom efterhaaudenlll[ors
Overførslen til
o
11aahegyndeø.
aledes fra Løgstør 6 til Transport vel skikkede Jagter, fra Aal-

104
borg 2 Pontoner, samt fra Fredericia Dampskibene Zephyr og Dian
med 2 Transportbaade paa Slæb. Dampskibene havde naaet Aalbor
d. 14. ; men Stormen havde hidtil hindret Afgangen derfra til Salling Sun
I Løbet af Natten var i Overensstemmelse med Overfartsplane
overført to Eskadroner af 1. Kavaleribrigade, Batterireservern
Heste, samt Resten af den ved Salling Sund værende Bagage.
forslen af en Husareskadron var paabegyndt.
Kl. 7½ Formiddag meldte Major Jørgensen, at han und
noge.nhmde gunstige Forhold ventede at kunne overføre eu Eskadro
i ¼ Time, et Batteri i 6-8 Timer, og Kl. sa/4 Formiddag, at Husa~
eskadronen var overført, at Batteriernes Transport vilde begynde
L0-11, og at Bataillonerne kunde modtages, naar det skulde være.
Som Følge heraf afmarcherede i Løbet af Dagen Underafdelingerj
af de forskjellige vaaben til Overfartsstedet. Kun Forpostkompa
nierne og Forposteskadronerne skulde under Forpostkommandøre
Ledelse foreløbig forblive for at dække Overskibningen af Materi
d. 17.
Omtrent Kl. 6 Eftermiddag afgik General Hegermann til N
kjøbing.
Overskibningen bragtes denne Dag saavidt, at det kunde f'orn
ses, at den med Lethed kunde fuldendes den følgende Dag.
Iudkomne EfterOm Eftermiddagen tilskrev Chefen for Efterretningsvæsenet Di
retninger.
sionen, at Fjenden efter samtlige. Beretninger stod mindst 8 Dag
marcher fra Skive og paa alle Punkter var under 'l'ilbagegang.
Souschefen, der endnu var i Skive, modtog denne Meddelelse, tel
graferede han strax til Nykjøbing og udbad sig Geneialens Tilladel
til at maatte standse Indskibningen. Souschefen gik ud fra, at Di
sionen snart vilde faae Ordre til Fremmarche, og fremhævede, at hv
der sparedes i Tid ved Overførslen frem og tilbage til Mors, var Vlmd
til U dhviling.
General H ege r man n mente dog ikke at burde standse en In
og Udskibning, som nu, halvveis udført, maatte skille taktiske A
delinger fra hinanden og fra de dem tilhørende Forsyninger
Materiel. Fremdeles ansaa Generalen clet for nødvendigt ved nog
Tids Ro at lad~ Divisionen komme til Kræfter samt at istandsæt
Materiellet. - De udsendte Streifkorpser paahvilede det at hol
Fjenden i Aande.
Ostre Strclfk ri••·
Østre Streifkorps udsendte forskjellige Patrouiller. Kl.
Formiddag udgik 1 Deling Infanteri og ¼ Deling Kavaleri und
Sekondlieutenant Gj er ding til Egnen mellem Ørum og Visku
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'or at indhente Efterretninger om Fjenden og for at udsprede clei,
tygte, at der var større Styrker af danske Tropper i Egnen.
). 17. skulde Patrouillen til Observation af Aarhus - Viborg Chaussee
ykke frem i Retning af Bjering, og dersom intet Fjendtligt viste sig,
:aa til Langaa for derfra i Løbet af d. 18. at støde til Korpset. Parouillen naaede d. 16. Forbindelse med det i Viborg efterladte Detacheaent, overnattede i Fovlum og gik cl 17. til Voldby.
Kl. 10 Formiddag udsendte Korpset a/4 Eskadron og 2 Delinger
nfanteri paa Vogne, Alt under Ritmester P au 1sen, til Ølst og Langa for at skaffe Efte1Tetninger om Fjenden.
Da Efterretningen om Fjendens 1'ilbagemarche bekræftede sig,
,estemte Korpset sig til igjen at rykke frem. Det ankom om Efternicldagen til Randers og sendte en Deling Infanteri til Aarhus, medens
n Eskadron fik Ordre til næste Morgen over Aarhus at søge at naae
rem til Viby.
D eta c h em ente t i V i borg gaves Ordre til næste Morgen at Det11c1tementot 1
Viborll,
narchere til Skive for at overførel:l til Mors.
Vestre S tre i f korps i Torning afsendte en Rekognoscerings-vestreStreifkorp■•
atrouille til Silke borg under Sekondlieutenant Su.ur b r e y , som der
k Bekræftelse paa Rygterne om Fjendens Tilbagegang. Patrouillen
etournerede cl. 20. - D. 19. beordredes Korpset bag Limfjorden. 5.
)ragonregiments 3. Eskadron meldte sig tilbage til sit Regiment,
,vorimod 3. Dragonregiments 5. Eskadron over Holstebro og Struer
verførtes til Thyholm.
Paa fjendtlig Side dannede Byen Veile Centrum i II. Korps's Forholdene p1111
)pstilling. Foran Fronten stod Brigaden D orm u s og Kavaleribrigaden fjeulltlig s1<1e.
~li es ved Horsens, observerende henholdsvis mod Aarhus og Silke1org; bagud laa Brigaden Gondrecourt ved Hedensted, Brigaden
~omas og Kavaleribrigaden Dobrzensky i og ved Veile. S.herfor
aa fra d. 14. Brigaden Nos ti tz ved Viuf og Almind som nærmeste
Jnderstøttelse for Cerneringstropperne ved Fredericia. Korpshoved:varteret var i Veile.

1 'l. Marts.
Overførslen tilendebragtes, naar undtages Forposterne foran Skive. overskihningen
fort•ættes. Divl)isse1 der efterhaanden vare blevne formindskede til 1 Eskadron og•louensKnntounetneut paa ~rorø.
'2 Kompagni i Egnen om Eising og 1½ Kompagni og 1 Eskadron i
g S. for Skive, overfurLes Na,Lt,en iil cl. 18. og paafølgeude Morgen.
14

Kantonnementet paa Mors var følgende (idet kun Stabskvarterern
angives): Divisionsstab en Nykjøbing; 7. Brigade Dueholm (1. Reg
Høiris, 11. Reg. Nykjøbing); 1. Kavaleribrigade Vils Gaard (3. Dr
Reg. Sindbjerg Gaard, 5. Dr. Reg. Frydsbrønd); 2. Kavaleribri
gade Ullerup (6. Dr. Reg. Alsted, 2. Halvreg. Garclehus. Jølby Gaard)
7. Batteri Høiris, 5. Batteri Tødse; 3. Ingenieurkompagni Nykjøbing.
Sikkringstjenesten paa Mors ordnedes saaledes, at 7. Brigad
Sikkringstjcncstou pna
Jlfors.
fik Bevogtningen og Forsvaret af Kysten fra Bjørndrnp over Nykjøbing
Salling Sund Færge, Hestør Odde til Glomstrup Vig og desuden
af Halvøen Næs, Vilsuncl og Feggesund, 1. K av a 1er i brig ad e Kyste
fra Glomstrup Vig til Dragstrup Aa (undtagen Halvøen Næs), 2
Kavaleribrigade videre mod Nord og Øst om til Bjørndrnp (und
tagen Vilsund og Feggesund). 5. og 7. Batteri skulde deltage i For
svaret mod eventuelle Landgange; Batterierne udskiltes fra Brigadern
og henlagdes direkte under Di visionens Artillerikommando. Alle Skib
og Baade, som ikke brugtes i Divisionens Tjeneste, bragtes enten
Sikkerhed paa Limfjordens nordre Side eller førtes ud af Fjorden,
Da Fjenden ikke truede med Angreb, var der ingen Anlednin
til at forstærke den allerede stærke Stilling paa Mors ved Feltbefæs
ning, hvorfor de udførte Arbeider indskrænkede sig t:il et Par In
skæringer ved Salling Sund, Forbedring af begge Landgangsbroer pa
dette Sted, Forandring af de ældre Anlægsbroer ved Vilsund og Anlæ
sammesteds af 3 nye. Fra Nykjøbing etableredes en Bavnelinie
Oddesund, ved Oddesund anlagdes Løbegrave for Infanteri og en Kano
indskæring.
.DotnchcmentcrnrTil Forsvar af Odde s und afgik d. 19. Marts 1 Underoffi.c
1
~:~~• 0~ 111~~~- og 20 Mand af 11. Regiment samt en Deling af 5. Batteri til Thyhol
nd.
!U
foruden, som tidligere angivet, 5. Eskadron af 3. Dragonregiment.
Til Agersund afgik d. 20. fra Nykjøbing et Kompagni af 1]
Regiment og en Deling af 5. Batteri; dette Detachement afgav mindr
Styrker til Aalborg og Hals.
Der sørgedes for Færgemidler til en eventuel Overførsel af østr,
Streifkorps; ved Aalborg anlagdes een, ved Nørre Sundby to Anlæg
broer*).

j

"') D. 18. Marts o.fgik i Henhold til Overkommandoens Ordre et Kommando paa
Officer og 100 Mand til Fanø til ITndcretøttelec for en til Forsvar af Vestcrha
øerne udsendt Flotille umler Kapitainlientenant 0. C. Hammer af Marinen. Ko
maudoet blev af Forholdene tvunget til at opholde sig ptUL 'l'hyholm til cl. 2
Marts; det ankom d. 31. til Iljerting, hvorfra ilet overskihe1les til Føhr. D
Nærmere herom vil blive givet i III. Del.
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For at være beredt paa alle Eventualiteter og for at kunne ope~re til Nørrejyllands Dækning udbad Divisionen sig i Skrivelser
l Krigsministeriet og Overkommandoen snarlig underrettet om,
vilke Dampskibe og Transportmidler den kunde faae udelukkende
lispositionsret over ; indtil videre lagde den Beslag paa Damp:ribet Aalborg og forlangte desuden paa Limfjorden V. for Aalorg 2 Dampskibe, 4 Transportbaade og 2 Kanonjoller for at tvinge
lle Fartøier til den nordre Side samt en lille, letløbende Damper som
,visoskib og til Patrouilletjeneste. M de fra .Fredericia modtagne
lampskibe tilbagesendtes Zephyr d. 18.
Østre Streifkorps besatte d. 17. Aarhus. Sekondlieutenantøetro Strcifkorpo.
~jer ding s Patrouille, der var gaaet til Sabro, dækkede Korpsets høire
1
lanke. D. 18. Morgen inddroges Patrouillen og afløstes af 1 Deling
nfanteri og 1/2 Deling Gardehusarer, Alt under Premierlieutenant
)inesens Kolllillando.

Ved Bedømmelsen af 4. Divisions Bevægelser maa Tilstanden lllcmwrkningPr m
• • •
•
•
•
4. ]Jiusious ]le•
:ilve D1v1s10nen holdes for Ø1e. Talrige Indberetnmger fremhæve, at ,reg elsl'r
en Omstændighed, at Rytteriet ved Felttogets Begyndelse var under
)morganisation og tillige modtog den største Del af Hestene som
~emonter ved Krigens Udbrud, vel endog efter denne, i Forbindelse
ied den umiddelbart paafølgende strænge Tjeneste og de anstrængende
[archer i Vinterveirliget efter Retraiten fra Dannevirke havde svækket
[estene, navnlig de sidst modtagne, i den Grad, at de foreløbig vare
brugelige til aktiv Kamp. General Hegermann indstillede allerede i
lidten af Februar, at 4. Divisions Hovedstyrke paa Grund af Kavairiets mangelfulde Tilstand maatte blive overført til Fyen; men
enne Indstilling toges ikke til Følge. Det barske Vinterveir i
'ebruars Slutning og i Begyndelsen af Marts, den anstrængende Forosttjeneste i .Forbindelse med Patrouillering, Vanskeligheden ved,
I
:1. endog Umuligheden af at faae det hvilende Mandskab bragt under
'ag, naar man ikke vilde ty til saa udstrakte Kantonnementer, at det
lev ugjørligt i paakommende Tilfælde hurtigt at faae Tropperne
a.mlede, virkede yderligere opslidende paa Mandskab og Heste.
Meget af Regimenternes ikke uniformerede Manskab og mange
,.rmatur-, Munderings- og Ammunitionssager flakkede om uden at
unne blive samlede, fordi de dirigeredes af forskjellige Autoriteter,

tos
og fordi der 1ma Grund af Fjendens Frernrykni11g ikke blev Tid til a~
faae Depoterne i Aarhus oprettede*) .
Divisionen trængte efter de høiere Kommanderendes Skjøn ti
Ro i nogen Ticl for senere med desto større Kraift at kunne optræd
overfor sin i alle Henseender heldigere udstyrede l\fodstancler.
De Motiver, der ledede General H eger man n til fra Stillingen vec
Skanderborg at fore.tage Tilbagetoget med sin Divisiorn; Hovedstyrk
saa hurtigt og saa skjult som muligt, ere angivne i det Foregaaende. Generalens Frygt for under skrap Forfølgelse at blive træng
op mod Limfjorden deltes iøvrigt af Overkommandoen, der havde til
raadet Generalen at dele sin Styrke i fors~iellige Kolonner, som hver fo
sig skulde dirigeres mod de forskjellige Overgangssteder over Limf;jorclen
for at vilcliede Fjenden og hindre ham i at oprive hele Styrken.
De trufne Dispositioner vare vel egnede til at vildlede Fjende
og skaffe Divisionen flere Dages :B'ors11ring. At Divisionen ikk
desto mindre ved Salling S1md kom i en kritisk Stilling - hvorfra de
kun udfriedes ved den Omstændighed, at Fjenden opgav Forfølgelsen
skyldtes de ugunstige Veirforhold og de faatallige Overfartsmidler
Om de forandrede Dispositioner paa fjendtlig Side blev Genera
H eg ermann meget sent 1mderrettet; thi dP-t hemmelige Tilbagetog
hvori Kavaleriet i sin Helhed deltog, førte med sig, at Følingen roe
Fjenden gik tabt. Generalen havde vel efterladt et svagt Detache•
ment i Viborg, der skulde søge Forbindelse med vestre Streifkorps l
men de herfra udstillede Forposter kunde dog ktm melde, n a ar Fjende~
kom; hvor han opholdt sig, og hvad han foretog sig, maatte derimo
forblive skjult for dem. Som Følge af disse Forhold opstod den eien
dommelige Situation i Dagene 14.-15. Marts, at Divisionen vented
.Fjenden og beredte sig paa at modtage Kamp, medens Fjenden i Virkelig•
heden allerede d. 13. havde tiltraadt 'l'ilbagetoget mod Syd, og d. 17.
da Divisionen trak sig ud paa Mors, stod med sine nordligste Spidse.
ved Horsens.
N aar Generalen trods Erkjendelsen af den forandrede militære Situa
tiou dog fandt at burde fortsætte den begyndte Overførsel, skyldtes dett,
I
Overbevisningen om N ødvendighedeu af at skafl:e sin Division fuldstæudit
Ro i nogen Tid for at fuldende dens Omorganisation. Generalen var si
sikkert bevidst de betydelige Ulemper, der fulgte af hans Divisions Over
"')

F.xem11clvis skal det nævne~, at en E skadron , som d. 11. :Marts rykkede pa
:Forpost, kun mødte med HO Roder, altsaa med kun den halve ~tyrke af l1va
der som :i\linimum var 1m,m!gnct.
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Drsel til Mors. Bortc:et fra, at Divisionen omtrent opgav Nør-rejylR.nd, fritog den i IloveclsagPn Fjenden for Observationen af vore 'l'roppers
3evægelser i denne Provinds og gjorde ham det muligt at anvende
,tørstedelen af Il. og III. Korps mod Fredericia*). Fjenden, der kun
lolclt Horsens besat "af politiske Hensyn" (se pag. 114), fik derved et
angt større Odbytte af sin Fremmarche mod Skanderborg, end han
togensinde havde kunnet vente sig.
Valget af l\Iors til Hovedretraitepunkt skyldtes den Betragtning,
,L naar Divisionen sluttelig skulde lægge Limfjorden mellem sig og
1in Modstander, stod den paa Mors i en Stilling, der var forholdsvis
et at bevogte og forsvare, og hvor den bedre kunde udhvile og orga1isere sig, end om den N. for Aalborg eller hvilketsomhelst andet
?nnkt N. for Limfjorclen havde den udstrakte Limfjords Kyst at forvare. Ogsaa mente General Hegermann, at hans Division paa
ors stod nærmere ved det Felt af Krigsskuepladsen, hvorpaa den
andsynligt vilde komme til at optræde paa et senere Tidspunkt.
Udsendte Streifkorpser skulde efter Evne hindre fjendtlige Foregender, udforte af mindre Styrker, og i det Hele søge at genere
jendens Fremrykning.

VI. Fredericia -

Fyen fra 9.-17. Marts.

9.-13. Marts.
11 • 1·•1 Luncling
Fredericias Cernering mod Landsiden var fuldb-m·det,
og efter de 0 •faaor
.J "
1:ftert<>tdkomne Meddelelser antoges den overfor Fæstningen staaende fjendt-..)~;:~.~::1:~8~/~irge Styrke at beløbe sig til c. 30000 Mand med 5 Batterier. Den
ærke Kanonild 1 der cl. 8. var hørt i Retning af Høien, lod formode,
der samtidig med Fjendens Fremrykning over Elbo Dalen var foreget et Angreb paa 4. Division, hvilket bekræftedes ved et d. 9.
orgen modtaget Telegram fra General Hegermann om, at Divionen, trængt af en større, fjendtlig StJ]:ke, havde trukket sig fra
eile mod Nord. For at faae nøiere Oplysninger afsendte General
unding d. 10. en Ordonnantsofficer med et mindre Dampskib til
osenvold for herfra over Land at søge 4. Division. Ved Rosenvold**)
faredes det, at Fjenden var gaaet Nord paa fra Veile, og da man
1

*) Se omstaaencle Skizzr over den strategiske Situation ,l. 17. 1\fo.rts

"'*J Her optoges Rekoncllientenant Rosenstand og 1 Mand fra den Patrouillc, der cl.
h. Marts var 1,lcvcu afskauret forau Ha.\'rel1a.lle rassct. se pag. GO .
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ud for Horsenl:l fik at vicle, at Fjenden ogsaa havde besat donno B
gik Damperen til Aarhus, hvorfra Ordonnantsofficeren afgik til Skander
borg og der erholdt Oplysning om 4. Divisions Retraite.
I oq,ostorno fornn
Forposterne foran Fæstningen vare fra nu af svage og udstillede!
1"'æøtni11gcn.
•
•
kun i ringe Afstand fra Fæstnrngsværkerne. Foran det nordre Afsmt *
bestredes Forposttjenesten af 2 Kompagnier; foran den befæstede Lei
stilledes om Dagen kun enkelte Vedetposter, om Natten en sammen
hængende V edetkjæde c. 800 Alen fra Værkerne. Foran det vestr ,
Afsnit bestredes Forposttjenesten af et Kompagni, hvis Vedetkjæd
stilledes c. 1200 Alen V. for Oversvømmelsen. Kavaleriposter elle
Kava.leripatrouiller anvendtes, hvor Forholdene tillode c1et.
Fr.
Lynette II skulde der gives Signal, hvis et Angreb paa Leiren fan
Sted, medens det var mø1·kt.
'l'ilstnnden i
General .Lunding, der antog, at Fjenden ikke følte sig frist
X'æstningcu.
til at angribe Dybbølstillingen, betragtede Fredericia som Fjenden
nærmeste Angrebsobjekt og ansaa det som en uafviselig Pligt endn
en Gang (tmder 12. Marts) for Overkommandoen at skildre l!'æstninge
væsentligste Mangler af afhjælpelig Art; de af uafhjælpelig
vilde han ikke mere komme tilbage til.
Generalen ankede over den ringe Ingen i en r styrke**) o1
forlangte en Forøgelse af mindst 3 Officerer, 5 Konduktorer eller ældr
Ingenieurunderofficerer og c. 100 Underkorporaler og Menige, saa j
Kompagnierne kun.de faae den for dem fastsatte Styrke. Han ankede lige;
ledes over den ringe Artilleristyrke; det var nød vandigt, at Fæstninge
Artillerimandskab blev afløst ligesaavel som de øvrige Vaaben. Ogsa1
ved Fe 1t ar ti 11 er i et vare Forholdene ugunstige; H estebestande~
var ringe paa Gnmd af Sygelighed og Afgivelser til anden Tjeneste
12. Batteri kunde saaleaes paa dette Tidspunkt hverken bespænde d
to Ammunitionsvogne eller nogen af Batterivognene. Batterie
maatte derfor foreløbig anvendes som Positionsskyts; dets Che
Major v. d. Recke, ansattes cl. 17. Marts som næstkomma
derende Artilleriofficer i Fæstningen, men skulde dog atter overtag
sit Batteri, naar 3. Division formeredes til Udrykning af Fæs 1
ningen.
*) Inddelingen i Afsnit, se pag. 52.

**J Styrken i Fredericia og paa Fyen var væsentlig den samme som angivet for Hl
gynclelscn af l\1arts (se pag. 51-52).
Bilag 5 giver Hærens ordre de bataille cl. 15. Marts. Bilag (i Navne paa Heg1
ments- Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive Armcc samme Dag.
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infanter is tyrken fordrede Generalen vedholdende forøget til
i Batailloner. Styrken af Menige i de 12 Batailloner var d. 11. om
ftermiddagen ikkun 7,528; særlig var Besætningen i Leiren meget
rag.
Sluttelig fremsattes Ønsket om en til .Ansættelse som Souschef
tikket Officer. Ved Staben var der fomden Stabschefen kun 4 yngre
,eserveofficerer til Tjeneste; Stabschefen var bunden til Bureauet og
a.vde altfor lidt Tid til Besøg i Værkerne og Fæstningen .
.Resultatet af disse Forestillinger var kun ringe. Ingenieurkom!lgnierne fik Erstatning for det hjemsendte holstenske Mandskab,
Len iøvrigt ingen Forøgelse. Artilleristyrken forøgedes ligesaalidt;
11n bemyndigedes det Kgl. Artilleri under 15. Marts til at tage
fficerer af den bornholmske Milits til Tjeneste, ligesom Fæstningen
k Udsigt til at faae endel Forstærkningsmandskab af Artilleriet,
er var indkaldt i Begyndelsen af Marts. Kun Infanteriet fik efter
!slutningen af Rekrutskolerne paa Kronborg, i Nyborg og Odense
, 16. Marts c. 1900 Mand, men Afdelingernes Antal forøgedes ikke ;
)g blev det ved denne Tilgang af Mandskab muligt at udskille det
paalidelige, sydslesvigske Mandskab af 13. Regiment. Dette Mandskab,
et Antal af c. 800 Mand, formeredes som en Arbeidsbataillon under
:ommando af Kapitain 0. C. Z ahlm a nn af 21. Regiment. Bataillonen
rulde danne en selvstændig, regnskabspligtig Afdeling; den inddeltes
4 Kompagnier, hvoraf hvert normeredes med 1 Lieutenant, 4 Underfficerer og 4 Underkorporaler som B!3falingsmænd, der tilkommaneredes fra Fæstningens Infanteriafdelinger; Organisationen var nogenmde tilendebragt i April Maaned, men gjennemførtes iøvrigt
ldrig fuldstændigt, navnlig ikke med Hensyn til .Antallet af Underfficerer.
Der afgaves daglig et meget betydeligt Antal Mand paa Arbeide,
els til Ingenieurkommandoen (1000-1200 Mand daglig), dels til Ar!llerikommandoen, Magasinerne o. s. v. Blandt andet arbeidedes paa
lpførelsen af Barakker i Leiren ; dog var der først d. 26. Marts reist
larakkeleire til 1 ½ Bataillon samt Hytter til V ærkPrnes Besætning.
[andskabet led ved det ublide Veirlig, saa meget mere som Tæpper
rke havdes i tilstrækkelig Mængde. I den sidste Halvdel af Marts
nkom dog andel Telte og Tæpper fra Kjøbenhavn, endvidere Feltange, Feltborde m. m., bestemte til Inventarium i de forladte Kvarrer, samt endelig Gaver (Levnetsmidler og Beklædningssager) fra
rskjellige Dele af Landet.

1i2
søroma,ot
oi;
Søkommunikn.tionsvæsonot.

Til Flankering af Slugterne foran Leirens nordre Værker an
modede General Lun di Il g indtrængencle om at faae Pandserskib I
Rolf Krake tildelt, det eneste Skib, der efter hans Mening kunde gjør
fnld Gavn paa det nævnte Sted. Dette Ønske kLmde dog ligesaalidt n
som tidligere opfyldes, ligesom heller ikke Generalens Anmodninger om
faae vel armerede, hurtiggaaende Skibe til Disposition for Kystforsvare
Til Afløsning af Kanonbaaden Willemoes (sammenhold pag. 56), de
d. 14. skulde afgaa til Hørup Hav, var d. 10. Marts ankomme
Dampkanonbaaden Hauch, ført af Marinelieutenant P. U. Bruun o
armeret med en 18 Pd.'s rifl. Kanon, med 3 Kanonchaloupe1· (Nr. 1
17 og 20) paa Slæb til Stationering i Farvandet mellem Freder:icja o
Stendrup.
Natten til tl. 14. førtes den ene Kanonchalonp til sin Station
Fænø Sund ved Øens nordøstlige Kyst, og da Eskadrechefen, Orlog
ka.pitain M nx o 11, som ikke kunde forlade Als, overdrog til
Division i Forbindelse med Lieutenant B ru nn at træffe de maritim
Dispositioner for Kystbevogtningen og Fredericias Forsvar, afgav
efter Major Bruhns Anmodning d. lo. Aften endnu enKanonchalou
til Fænø Sund med Station bag Nordøstpynten af Fønsskov til lag
tagelse af Garnborg Fjord og af Indløbet mellem Fænø og Fønssko
Besætningen indkvarteredes paa Fænø, paa Fønsskov og i Frederic·
tæt ved Ravnen.
Som Rekognosceringsfartøi ankom d. 18. Mar~s Skrnekanonbaade
Schrødersee, der anvendtes til Rekognoscering af Kysterne omkrinl
Veile Fjord. D. 19. Marts ankom endnu en Kanonchaloup fra Kjøbe
havn til Fænø St1nd og stationerec1es i Føns Vig S. V. for Sparr
torn; men ifølge 3. Divisions Ordre afgik den NattE>n til cl. 21. Marts
Fredericia, saa at Flotillen her bestod af Schrøc~ersee, Hauch og
Kanonchalonper, Alt underlagt Kommandantskabet, medens de 2 Ch
lonper ved Fænø sorterede under 3. Division.
Fra samtlige Fartøier patrouilleredes; paalidelige civile Folk leied
til at patrouillere langs Fyens Kyst blandt Andet for at forhind1
Desertioner af det sydslesvigske Mandskab. Et Signalsystem et
blerecles paa Fønsskov-Fænø og efterhaanden videre Nord paa fi
at melde om fjendtlige Batterianlæg.
Af Transportmateriel (se pag. 54)fandtesiFredericia3 mind1
Dampskibe med 6 J erntransportbaade. Men d. 12. Marts maatte Gener
Lun ding, som tidligere omtalt, afgive 2 Dampskibe med 2 Transporl
baade t.il Limfjorden for at anvendes vecl 4. Divisions Overførsel; efte
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de havde udførtderes Hverv, semlte General Hegermann det ene
lampskib tilbage, men beholdt det andet og de to Transportbaade
1dtil d. 18. April. I Erstatning erholdt dog General Lunding d. 21.
farts et mindre Dampskib.
P a a f j endt 1i g Side arbeidede Cerneringstropperne paa Be- Fjemltl_ig R ekognosconng d. 11 .
:estning af deres Stillinger; Spang Aa opstemmedes. D. 11. Marts
llforts.
0gte Fjenden ved en Rekognoscering at komme til Kjendskab
m Styrken af Fæstningens Garnison samt om Befæstningsanlægene
aa den fyenske Kyst. Ved denne Leilighed traadte vore ved
(ongebroen placerede 4 Kanoner af 6. Batteri en kort Tid i
'irksomhed.
Fra begge Sider patrouilleredes jevnlig mod Stovstrup, Stovstrup
1kove og Sanddalshus. I Fredericia havde man en sikker Følelse af,
t den herskende Ro ikke vilde blive af lang Varighed; Meldinger,
ler indløbe fra forskjellige Sider, tydede paa, at Fjenden sammendrog
~ropper og Skyts, og i Virkeligheden begyndte d. 14. Marts en Række
tekognosceringer, der førte til det en Uges Tid efter foretagne Bom>ardement.
D. 14. Marts rekognoscerede Fjenden Fæstningens Nurdfront med u . .lltarts .
.l,'jcntlen rekogno0 stærke Kolonner, en over Havreballe Pas og Stovstrup, en over scorer ,1en rorekant1set1e Lcir.
3redstrup og Egum. General Lun.ding telegraferede Kl. 1026 Foro.iddag til Overkommandoen og Krigsministeriet:
,,Fjenden er nu Kl. 10 Formiddag i Fremrykning mod Fæsttingens nordre Del; han er passeret den Dal, som strækk~r sig fra
)versvømmelsen mod Vest.
Jeg staar aldeles uden Reserve.
Lunding."
Kampen indskrænkede sig dog til en Skydefægtning paa langt
old med vore Forposter, hvornæst Fjenden atter trak sig tilbage.
aa vor Side blev en Menig af 9. Regiment dødelig saaret.
Resultatet af Rekognosceringen paa fjendtlig Side var ifølge
eneral v. d. Miilbes Indberetning, at den forskandsede Leirs Anlæg
g Armering endnu var ufuldendt, og at Leiren ikke kunde modstaa
voldsomt Angreb; men at det paa den anden Side ikke var gjørligt
sætte sig fast i den, saafremt man ikke umiddelbart efter dens
robring kunde skride til en formelig Beleiring af Fæstningen.
D. 15. og 16. forløbe roligt; men Efterretningen om, at en stærk 15. og 1G. 11!:lrts.
endtlig Styrke af alle Vaaben passerede Horsens Syd paa for efter
igende at anvendes mod Fredericia, (Se IT. Korps's Bevægelser 13.. Marts) og indkomne Meldinger, der tydede paa, at Fjenden stod i
15
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Begreb med at skyde Cerneringslinien frem foran vor høire Fløi, lod
formode, at et Foretagende mod .Fredericia forestod.
1•~01 hohl cno
I Virkeligheden gav Feltmarskal Wrangel d. 16. Marts, eftera
fJondtlig bille.
II. Korps var trukken ned til Omegnen af Veile, Befaling til e
snevrere Gernering af Fredericia, kombineret med en Beskydnin
af Fæstningen og efter Omstændighederne med et voldsomt Angre
paa den forskanJsede Leir; Tanken var at binde Fæstningen
Garnison for derved at umuliggjøre Afsendelsen af Tropper til Als
III. Korps med 2 Brigader og Korpsartillerireserven af IL
skulde d. 19. Marts KL 12 Middag have indtaget følgende Stillinger
En østerrigsk Brigade (med 12 8 Pd.'s Kanoner og de disponibl
Ingenieurtropper) paa høire Fløi V. for Sønderby Gaard, Forposte1
i Linien Erisø-Kobbelgaard; tilvenstre for og i Tilslutning ti
denne den ene Gardebrigade (med 12 riflede 6 Pd.'s Kanoner) ve
Hofmandsminde, Forposter langs den foranliggende Sænkning indtil Vejen Veilby-Fredericia; atter tilvenstre herfor den ande
Gardebrigade med 2 Batterier, Forposter indtil Kirstinebjerg Sko
Som Reserve skulde den endnu til Raadigh ed staaende østerrigsk
Brigade indtage en Beredskabsstilling V. for Bredstrup Passet, meden
Passet ved Gudsø skulde besættes med 2 Gardegrenaderkompagniel
fra Kolding.
Efterat passende Batteristandpladser vare udsøgte, skulde Trop
perne d. 19. lægges i Kvarter bag Forpostlinien og de nødvendi1
Placementer anlægges Natten til d. 20. - D. 20. Marts skulde Artilleri
før Daggry være i de betegnede Stillinger og Skydningen begynde.
Disse Befalinger vare allerede udgivne d. 16. Aften, da der til d
Allieredes Overkommando indløb Efterretning om, at der fra Al
havde fundet en livlig Kommunikation tilsøs 8ted til Fredericia. D:
man derfor mente at maatte være forberedt paa et større Udfald fri
Fredericia, fik Korpserne d. 17. Kontraordre og skulde nu rette
Kraft paa at fuldstændiggjøre Befæstningen af Elbo Dal Afsnittet. Dci
to østerrigske Brigader lagdes saaledes, at de eventuelt kunde tjene
Garden ved Bredstrup som Reserve. En Forespørgsel fra Gener
Gablenz om, hvorvidt Horsens maatte opgives, besvaredes derhen
at politiske Hensyn paabøde Byens foreløbige Besættelse.
D. 17. lod General v. d. Miilbe foretage en ny Rekognoscerin
1 7. J\[urta. I•'jon- af den forskandsede Leir dels for at lære '1.'errainet nærmere at kJ'end]
u~m rokognoøcorur
paany den fo:• dels for at udsøge passende Standpladser for Batterierne
skaudecdu Loir.
•
En Kolonne rykkede fra Havreballe Pas mod Sønderby Gaar
og Stovstrup, en anden stilledes i Bert3dskab ved Egnm, mei
JHt:\

Korpl

------,

ik senere Befaling til at rykke frem mod Fredericia, og en tredie
~k over Egum til Veilby og derfra til Kirstinebjerg Skov, hvorfra et
(ompagni udsendtes til Kirstinebjerg. Kolonnernes Styrke var 1-2
3atailloner, 1/11-l Batteri samt 1 Deling Kavaleri. Omtrent Kl. 10
?ormiddag overskred Fjenden Slugten N. Ø. for Stovstrup.
Vore Forposter (20. Reg.'s 8. Komp.) holdt deres Standpladser
~ed Slugten, indtil Fjenden med Overmagt gik over denne og lod sit
!iliilleri kjøre op. Kort efter Middag gik dog Fjenden tilbage, hvorpaa vore Forposter atter indtoge deres sædvanlige Stilling. De nordlige V ærker i den befæstede Leir beskøde fjendtlige Tropper ved Kir3tinebjerg, hvorved Gaarden kom i Brand.
Ud paa Eftermiddagen foretog en mindre Styrke af 14. Regiment
m Rekognoscering fra Leirens Nordfront, hvorved man fik Sikkerhed
for, at Terrainet atter var frit for Fjender indtil Veilby.
Fjenden fik paa denne Dag 1 Mand saaret. Vort Tab var 1 død
og 4 saarede Menige, alle af 20. Regiment, samt 3 fangne Menige af
14. Regiment.
Om Aftenen meldte General v. d. Miilbe, tildels afvigende fra
hans d. 14. Marts indgivne Beretning, at Armeringen af de nordlige
Wærker i den forskandsede Leir utvivlsomt, af de vestlige Værker
andsynligvis var fuldendt, hvorimod der endnu arbeidedes paa Forindelseslinier mellem de enkelte V ærker; fremdeles, at ifølge Udsagn
f Fanger laa kun 14. Regiment i Leiren, og at ingen Fonitærkning
ar ankommen til Fæstningen. Dennes Garnison. ansloges vedvarende
il 8 Regimenter.
De forskjellige Rekognosceringer mod den forskandsede Leir
oranledigede General Lunding til at forstærke dens Besætning (14.
egiment) med 2 Batailloner, der toges fra det nordre Afsnit, der til
jengjæld forstærkedes med 1 Bataillon fra det vestre Afsnit; ved
armering var der saaledes herefter 7 Batailloner i det nordre Afnit, hvoraf 4 i den befæstede Leir, 3 Batailloner i det vestre Afsnit
g endelig som Hovedreserve 13. Regiment.
General Lunding vilde gjøre et sidste Forsøg paa hos Overommandoen at opnaa, hvad der manglede i Fæstningens Besætning
g Forsyning, og afsendte d. 17. Marts sin Stabschef, Oberstlieutenant
e i c h, til Sønderborg. Dagen før dennes Ankomst havde imidlertid
ampen ved Dybbøl d. 17. Marts fundet Sted, og 1mder den forhaandenærende Situation opnaaedes Intet for Fæstningen.
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B. Begivenhederne i Sundeved og paa Als.
I. Fra 11.-22. Februar.
Forsvarets Ordning i Sundeved og paa Als.
Som tidligere anført, stod der for Overkommandoen strax efte}
.
.
.
Ankomsten til Sundeved talrige og vanskelige Opgaver at løse. D
j
udmattede Tropper maatte for at skaffes Ly indkvarteres i meget sammen•
trængte Kantonnementer; Trainet var ved Ankomsten til Sønderbor
sammenblandet, og Forpleiningen under de uforudsete Forhold mangel
fuld. Det gjaldt om at tilveiebringe Orden i en Mængde forskjellig
Forhold og om at søge talrige tilstedeværende Mangler afhjulpne.
Dyhhølstillingons
Hovedopmærksomheden maatte dog rettes paa den forsømte Til
t nd
'l'i!S "
TOd Stand I h VOrl· D Ybb Ø1S till"ingen h 0Il1aa I ill0 d 0n8 Angreb 0t af 0Il 0V0r
] l orevarsstyrkons
Indrykning I
•
samme.
legen FJende stod for Døren,
Finantsielle Hen.syn havde bevirket, at der i 1862-63 kun va.
blevet gjort overmaade lidt for at fuldstændiggjøre de i 1861 paabe
gyndte Befæstn.ingsarbeider*), og først d. 29. December 1863 var der
Krigsministeriet udgaaet Befaling til at sætte Dybbølstillingen i For
s_varsstand; men i den korte Tid, og navnlig fordi al Kraft maatt
rettes paa Dannevirkestillingen, var der kun blevet udrettet mege
lidt ved Dybbølstillingen inden Krigens Udbrud. Selve Værkern
vare vel i det Væsentlige fuldførte; men deres Forsyning med Storm
pæle og Palissader i Gravene, med Rullebroer og Magasiner af for
skjellig Art var kun tildels udført; i flere af Værkerne, hvor Palissa·I
dering manglede, saaledes i II, IV og X, var EskariJen ingen pnssi
Hindring; Skandserne V og VII manglede Krudtmagasiner, Værkern ,
nærmest Broagerland manglede Skytsblenderinger o. s. v.
F o ran Stillinge .n. vare ingensomhelst Sløifninger eller Rydninge
foretagne; mellem Væ1·kerne skulde anlægges Løbegrave ogPlace·
menter for Feltskyts; bag Stillingen manglede Barakker for del
Mandskab, der maatte holdes i Beredskab til Stillingens Forsvar
Kolonneveie vare ikke anlagte. Brohovederne havde ingen passi
Styrke, Profilet var svagt, Graven uden Palissadering; foran ded
manglede Hegnsløifuinger, mellem dem Anlæg af Løbegrave m.
En ny Bro var bygget c. 200 Alen N. for den permanente; Anlæget af 01
Trækfærge mellem det søndre Brohoved og Slotspynten var paabegynd

TroppomosUndor·
bringclao og For..
plcining strax
efter Ankomsten
til Als.

frl

,:, , Beskrivelse af Dyhhølstillingc11 og Angivelse af 1lr i l 8Gl , li2 og liH mlf11rt
Forslrn.rnlB11i11gsarlicider se 1. D1•l Jlllg-, Rti- 88.
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.Hverken Brohovederne eller Batterierne paa Als vare armerede;
le sidstnævnte manglede Krudtmagasiner. Opførelsen af Vagthytter
or Besætningen ,ar kun paabegyndt. Om Anlæg af :flere Batterier
?aa Als end de tidligere nævnte (Mølle-, Kirke- og Flankebatteriet*)
1kulde der først forhandles mellem Ingenieurkommandoen og Arilleriet. Den virksomste Del af Forsvaret i det indre Rum, nemlig
Beskydningen med de svære Kanoner fra Brohovedet og Batterierne
)aa Als, manglede saaledes omtrent ganske; en overlegen og deternineret Modstander vilde muligen gjøre Forsøg paa at gjennembryde
3tillingen, og det var et Spørgsmaal, om det vilde lykkes at kaste
b.am tilbage.
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen var i Begyndelsen af
fanuar overtaget af Major Lund dahl, der kun havde sparsomme
Kræfter til sin Raadighed, men hvem det dog var lykkedes at
aae de 10 Skandser armerede med det for dem bestemte svære Skyts
gat tilveiebringe en sparsom, men efter Omstændighederne tilstrækkeig Ammunitionsforsyning.
Skandsernes Armering, saaledes som den forefandtes d. 7. Fe-Dyhhølstlllingen■
ruar, findes anført i Bilag 7 **). Der var ifølge denne Oversigt op- Armorlns.
· delig i Skandserne ialt 84 Kanoner, hvor~f de 36 vare monterede
høie Affutager, de 48 i lave; men af disse sidste skøde kun de 23,
er skulde tjene til Flankering, og hvis Skudretning følgelig var
øiagtig bestemt, gjennem Skydeskaar; Resten (25) var placeret paa
ænke, og den største Del af dem ve-r bestemt til at skyde bagud***).
Der var ialt 56 frontale Piecer; Resten (28) var bestemt til Flanering af Naboværkerne og til Beskydning af det bagved liggende Term. Efterhaanden forandredes dog Armeringen, og der udtransrteredes særlig et ikke ringe Antal riflet Skyts til Skandserne.
isse (V og VII undtagne) havde Krudtmagasiner af Beton, anlagte
Traverser, vinkelrette paa Ildlinien. I V og VII t oges strax fat paa
æget af Krudtmagasiner; Ammunition til disse Skandser op bevaredes
·dlertidig i Voldkasser i N aboskandsernes Krudtmagasiner.
De lukkede Skandser havde Blokhuse af svært Tømmer, men
en Jorddække paa Taget. Blokhusene vare ikke beregnede paa en
eskydning af Beleiringsskyts ; deres Tilstedeværelse i Skandserne
ev under den Karakter, Angrebet efterhaanden antog, meget uheldig.
*) Se l.
**) Bilag
**l Bilag
illlln•

Del pag. 88.
7 angiver Skaudsernes Armering d. 7. Februar.
8 angiver Skndretningen for Skytset i Skanclserne og giver en Skizze af tlisseij
Rum.
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Under Major Lunddahl s Sygdomsforfald overtoges Artilleri
kommandoen i Dybbølstillingen d. 10. Februar af Oberst Vahl, de
tillige fungerede som Kommandant for samtlige Skandser. D. 2
Februar skete dog atter Forandring; Oberst Vahl overtog Stil
lingen som høistkommanderende Artilleriofficer ved den aktive Arme
medens Artillerikommandoen i Dybbølstillingen d. 21. overtoges af Oberst
lieutenant Haxthausen med Major de Jonquieres som Stabsche
8tyrkcn i su nd0Den i Sundeved og paa Als indrykkede Troppestyrke var (bor f
ved og pna Ale.
set fra 3. Division, der efterhaanden overførtes til Fredericia) følgend

Hovedkvarteret*).
Armeens Artilleri:

..
Reserveartilleriet: 1. 3. 4. 6. 8. 13. Batteri.
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.
3. 4. 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

lngenienrkommandoen ved den aktive Armee:
1., 3., 6. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparke1

1. Division:
I. Brigade (2. og 22. Reg.)

2.
3.

(3. og 18. Reg.)
(16. og 17. Reg.)
1. Divisions Kavalerikommando :
4. Dr. Reg.'s 2. Halvreg.
1. Divisions Artillerikommando :
2. og 10. Batt.

2. Division:
4. Brigade (4. og 6. Reg.)
6.
(12. Reg.)

6.
(6. og 10. Reg.)
2. Divisions Kavalerikommando:
Garde-Hus-Reg.'s 1. Halvreg.
2. Divisions Artillerikommando:
.J.:"· og 9. Batt.
Infanterireserven:
8. og 16. Reg.
Kommandantskabet paa Als.
"") l'il Hovedkvarteret er henregnet forn<lcu Urdonnantsl<orpsPt ogsa!L Krigstelegrat
og Armcrns Topografer
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3. Kavaleribrigacles Stab*).
Ialt var der saaledes 13 Infanteriregimenter M disse afgaves et
Regiment (4.) med Stabskvarter i Kjær til fast Bevogtnin~stjeneste ved
~en Del af Als Sund, som ikke var dækket af Forpoststillingen i Sunevecl. Af de resterende 12 Regimenter afgaves d. 10. Februar kun
Regimenter til Tjeneste i Sundeved**) men fra d. 11. 3 Regienter med 2 Eskadroner og 2 Kanoner***); i Sønderborg holdtes
Regimenter i Beredskabt).
De tre Regimenter Infanteri anvendtes :
a) 1 Regiment til Feltvagter og Pik etter.
Feltvagterne stilledestt):
aa høir e Fløi:
Nr. 1 ved Ravnskobbel med en fremskudt Post ved Sandbjerg Mølle.
Nr. 2 paa Aabenraa Vei ud for Ragebøl Skovs sydlige Udkant.
Nr. 3 N. V. for Stenderup Mose.
Nr. 4 i Terrainet mellem Stenderup Skov og Stenderup Mose.
Vede.tterne stode Nord om Ravnskobbel over Ragebøl Skov og
ørvemosegaard og viclere i sydlig Retning, ikke langt Ø. for Stenerup, til Veien fra denne By til Dybbøl Kirke.
aa venstre Fløi:
Nr. 1 og 2 i Stenderup Skovs vestlige Del
Nr. 3 ved den nordligste Østerskovgaard.
Nr. 4
Nr. 5

l

Ji

Bø:ffelkobbels vestlige Del.

Nr. 6 ved Sten.bæk.
Vedetterne stode Vest om Stenderup Skov og Østerskovgaarde
mt i en Bue Syd om Bøffelkobbel til Vemmingbuncl.
Pikettern e stilledes:
aa høire Fløi:
Ved Lillemølle 1/2 Kompagni (af det Kompagni, der havde l<~eltvagten paa yderste høire Fløi).
*) Chefen for 3. Kavaleribrigade, Generalmajor Marcher, var d. 4. Februar afgaaet
fra Kjøbenhavn til den aktive Armee; men samtlige Brigaden und erlagte Afdelinger
vare og forbleve fremdeles splittede som underlagte Divisionerne.
**J Sammenhold 1. Del pag. 310-311.
*) Fra d. 15. afgaves 4 Kanoner, fra d. 19. kun 1 Eskadron.
t) Turnus for Stillingens Besættelse efter Afløsningen d. 11. Form. og indtil d. 21.
F ebruar se Bilag 9.
1-t) Se Kaart over Sundeved i 1/nooo. :Mindre Forandringer i Forpoststillingen træffes
paa de enkelte Dage. Nogen bestemt Ordre for Feltvagternes Standplaclser
toreligger ikke

Ordningen af
TjcnPetrn i
Sundeved.
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Ved Ragobol Krn 1 Kompagni.
Paa venstre Fløi:
Ved Dybbøllund 1 Kompagni.
Ved Chausseen N. for Dybbøllund 2 Kompagnier.
b) 1 Regiment til Hovedpost med
1 Bataillon ved Dybbøl Kirke,
1 Bataillon i Dybbøl By.
c) 1 Regiment til Skandse besætning og i Reserve ba
Skandserne med en Bataillon til hver af disse Tjenester.
De to Kanoner stilledes Ø. for Gl. Frydendal ved Flensbor
Chausseen ; 2 Kanoner, der tilgik d. 15., stilledes ved Stengaard ve
Aabenraa Veien, hvorfra de i Tilfælde af fjendtligt Angreb skuld
rykke frem til Pythuse. Eskadronen var Piket bag Skandserne og be
nyttedes iøvrigt til Ordonnants- og Patrouille~jeneste.
Fra Sønderborg udsattes en mindre Vagt paa Sundeved-Side1
med en fremskudt Post paa Chausseen. I Tilfælde af Alarmerin
skulde Brohovederne strax besættes, hvert med 1 Kompagni fr

j

Sønderborg.
Regimenterne forbleve 3X24 Timer i Sundeved og skiftede
Tjenesten som Feltvagt eller Piket, som Hovedposts og i Skandsern
Afløsning skete Kl. 10 Formiddag; Eskadronerne afløstes hverande
Dag, Kanonerne hver Dag. Brigadestabskvarteret i Sundeved flyttedes q
16. fra Dybbøl Mølle til Langbrogaard tæt V. for BrohovedernJ
Den hele i Sundeved værende Styrke underlagdes den der tilsted
værende ældste Troppekommandør.
Forpostkommandøren (Ritmester H. Ca stens c hi o 1d af 6. Dr
gonregiment) førte Kommandoen over Feltvagter og Piketter, indt
det Regiment, som var paa Hovedpost, optog Fægtningen; dog kund
han disponere over den ved Dybbøl Kirke staaende Bataillon af Hove1
posten. Forpostkommandørens Kvarter blev fra d. 16. Dybbøl Møllj
For høire Fløis Vedkommende bød Terrainet og Lokalitetern
mellem Ragebøl og Skandserne kun faa Støttepunkter. Paa vensti
Fløi vare Forholdene gunstigere; den første Fægtningsstilling skul
indtages i Udkanten af Stenderup Skov og Bøffelkobbel, den anden p&
Høidedraget fra Dybbøl over Avnbjerg til Vemmingbund, saaledes 1
Feltvagterne 1 og 2 skulde trække sig tilbage mod Dybbøl, Fel
vagterne 3, 4, 5, og 6 mod Avubjerg og Terrainet S. herfor. Bi
taillonskommandøren, som opholdt sig ved Pikettet ved Flensbo~
Chaussee, skulde føre Kommandoen over venstre Fløi og lede den
'filfælde af Angreb; Forbindelse med høire Fløi skulde holdes.
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Naar de to forreste Regimenter vare trængte tilbage, skulde de
esætte de mellem Skandserne iøvrigt endnu under Arbeide værende
løbegrave. Det tredie Regiment afgav, som foran omtalt, en Bataillon
1 Besætning i Skandserne ; III, V og VII fik ingen Infanteribesætning.
En Instrux for Besættelsen og Forsvaret af de lukkede Skandser
dgaves under 19. Februar*).
For hurtigt at have Artilleriet paa rede Haand og dog samtidig
mane Batteriernes Bespænding bestemtes det d. 12., at de Divisionerne
lclelte Batteriers samt 4. Batteris Materiel skulde parkere i eller tæt
ed Sønderborg, 13. Batteris i Nærheden af Flankebatteriet ved Baadsger. Konstablerne skulde i Tilfælde af Alarmering befordres paa
·ogne fra Kantonnementet til Parkpladserne,
For at forstærke Artilleriet i Dybbølstillingen befaledes d. 18. Dybh11Jst1Jhugen•
Auortlnit!g?r til
..nlæg af Placementer paa følgenu.e Steder, særlig valgte for at faae
J,'ormr.
et foran Skandserne liggencle ubestrøgne Terrain beskudt:
Forbindelseslinien mellem I og II for 2 Kanoner,
II og III - 4
VIII og IX - 4
aa nordre Side af Chausseen for 4 Kanoner.
De tre førstnævnte Placementer skulde besættes af 13. Batteri
Dm fast Besætning, det andet dog kun med 2 K~noner; de øvrige
'iecer skulde afgives af Divisionsbatterierne, der altsaa i Tilfælde af
..ngreb skulde besætte det fjerde Placement helt, det andet med 2
:anoner. Til 13. Batteris Betjeningsmandskab befaledes Hytter op,rte bag Placementerne.
For at Skandserne og Krigsskibene med Sikkerhed kunde faae
t vide, naar de kunde aabne deres Ild uden Fare for foranværende
fåelinger, skulde Afdelingerne i Sundeved om Dagen markere Fægt. gslinien ved Kvarterfaner, om Natten ved kulørte Lygter.
Fraregnet den i Sundeved staaende Styrke laa hele den øvrige Kantounomontot
1111a Als.
yrke i Kantonnement paa Als**).
Den Omstændighed, at 4. Regiment havde sin selvstændige Tjeneste, ;;~~~1:f:\~J:~1f0 _
at 5. Brigade kun bestod af 1 Regiment, bevirkede, at Overkomandoen d. 17. Februar indtil videre ophævede 4. Brigade, hvis
ommandør, Oberst H ve b erg, atter overtog Kommandoen over 8.
egiment; 4. Regiment underlagdes direkte 2. Division, medens 6.
*) lnstrux for Besættelsen og Forsvaret af de lukkede Skandser i Dybbølstillingen,
se Bilag 10.
**) Det d. 9. og 10. Februar indtagne Kantonnement er angivet i l. Del pag. 309- 312.
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Regiment indlemmedes i 5. .Brigade, Ligeledes fandt fra d. 16. Februa
den tidligere omtalte Omfordeling af Feltbatterierne Sted (se pag. 12)
Styrken I SmuleStyrken i Sundeved og paa Als bestod saaledes fra d. 17. Februa
ved og pn" Als
fra 17. l•'ehruu. af følgende Afdelinger:

Hovedkvarteret.
Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 6., 11., 13. Batt.
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.
3., 4. og 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haanværkeretaten.
Artilleridepotet.

Ingenienrkommaudoen ved den aktive Armee:
1., 3. og 5. Ingenieurkompagni, .Brokompagniet, Jngenieur

parken.

1. Division:
1. Brigade ( 2. og 22. Rog.).
2. do.
( 3. - 18. do. ).
3.
do.
(16. - 17. do. ).
1. Divisions Kavalerikomma.ndo:
4. Dr. Reg.'s 2. Halvreg.
1. Divisions Artillerikommando:
2. og 10. Batteri.

2. Division:
4. Regiment.
5. Brigade (o. og 12. Reg.).
6.
do.
(5. - 10. do.).

2. Divisions Kavalerikommando:
Garde-Hus. Reg.'s 1. Halvreg.
2. Divisions Artillerikommando:
8. og 9. .Batteri.
Infanterireserven: 8. og 15. Reg.
Kommandantskabet paa Als
3. Kavaleribrigades Stab (sammenhold pag. 119 Anm.).
De Mangler, som ved 1'roppernes Ankomst til Als havde vær
tilstede med Hensyn til Forpleiningen, vare i Midten af
for Størstedelen afhjulpne, ligesom den Uregelmæssighed ved Train
som skyldtes Forstyrrelser under Retraiten, var bleven fjernet.
Omordning af
Efter 3. Divisions Afgang fra Als blev det muligt at udvide
Knntonnementet Afia lin
. K antonnementer, l1vori.or en o md'1sl okatio
·
e gerne h'd
1 t il anviste
1,.,., Als.

Maanedl
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1 d. 19. Februar befaledes. I sine Hovedtræk var Fordelingen saaides, at 1. Division :fik Kantonnement i den nordøstlige Del af Als,
Division i den mellemste Del, Infanterireserven i den sydlige Del.
1ivisionernes Stabskvarterer forbleve i Sønderborg, hvor tillige Overommandoen, Fæstningsartilleriet og Ingenieurtropperne havde Kvarter.
.fdelingerne beholdt de dem tildelte Landkantonnementer som faste
~antonnementer. Fra l(antonnementet maatte ikke medføres mere
'rain end absolut nødvendigt.
Til Forposttjenesten ved Als Sund afgav 4. Regiment daglig 1 J,' om-arot ar
,
Ky, t i,n ved .A 11
wmpagni *) og stillede om Natten 1 Kompagni færdigt til Udryksund.
ing i de nordligste Gaarde af Kjær By. 2 Kompagnier, spredte
ver en større Strækning, vare imidlertid en meget ringe Styrke,
.vis Fjenden forsøgte Landgang; der befaledes derfor Opførelsen af
n Barakkeleir foreløbig til 1 Bataillon paa et dækket Sted ved
,ønderborg-Rønhave Veien S. for Kjær.
Til Forsvaret af Als S1md afgaves foruden de faste Batterier 9.
latteri, der d. 12. Februar forlagdes til Rønhave, og strax beyndte Udførelsen af 3 Indskæringer, hvert med 4 Skydeskaar, nem.g det saakaldte Nordre Rønhave Batteri, Batteriet ved Skovfoged.uset og et Batteri ved Brinken S. for Arnkilsøre overfor Storskovens
ordlige Udkant.
Paa Foranledning af Overkommandoen, der ønskede et Krigsskib Overkommandoen
Anmo,Ining fra
st n_tione_ring af
tationeret ve.i Arnkilsøre **) 1 gJ orde Eskadrechefen gJ ældende som sinom
et Krigeskib vecl
)verbevisning, at et Krigsskib i Tilfælde af, at en Overgang fandt Arukilsørc.
lted ved Baade eller ved Broslagning, vilde blive offret enten ved
løbe paa Grund i Røgen eller ved at blive skudt i Sænk, og
ilde derfor ikke gaa ind paa at afgive noget af Eskadrens Skibe
denne Tjeneste.
Da Anmodningen fornyedes, og da Eskadrechefen ikke mente
a egen Haand at turde paatage sig Ansvaret, henvendte han sig
der 19. Februar telegrafisk til Marineministeriet for at blive nærmere
strueret saavel med Hensyn til selve Spørgsmaalet som med Hensyn
1 hvilket Skib der eventuelt vilde være at anvende.
"Da Forsvaret i V emmingbund", - telegraferede Orlogskapitain
uxoll til Ministeriet - ,,af Rolf Krake ikke maa opgives, er der
gen Sandsynlighed for, at den betimelig vil kunne komme til Arnkil
ed det omtalte Formaal, og der haves derfor intet andet Valg end
0

0

*) Se 1. Del pag. 312.
**) Fra d. 14. Februar var Skruekauonhaailen Bnhl stationeret veil .Arnkilsøre.
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Pantserskonnerten Absalon, som er her tilstede; men -da jeg ikk
tør paalage mig Ansvaret for Skibets Tab, der forekommer mig vis
maa jeg udbede mig M:inisteriets Ord.re, om jeg maa beordre Absalo1
til den Tjeneste, Overkommandoen fordrer af dette Skib, eller Rol
Krnke, ifald den saa ticliigt kan forlade Stillingen i Vemmingbund, a
den kan naae til Arnkil østen om Als i rette Ticl".
Ministeriet erklærecle sig under 21. Februar enigt, med E skaclrej
chefen i, at et Krigsskib, tler under et eventuelt, ~jencltligt Forsø~
paa en Overgang til Als løb ind i den snevre Del af S1mdol, for at øclo
lægge de Broer eller Baade, hvorved Overgang matLtte iværksrul,l;o
vilde være ganske overordentligt udsat.
Da Overkommandoen imidlertid 11.utog ~agen for at være af størsL
Vigtighed for Oells Forsvar, og da Miuii;teriet dmmclen ment e, at B
vidstheden om, aL et Skib var )-JtationereL med ovelluævute lforma,
for Øie, vilde have en g1mstig moralsk Virkning 1ma Trop11erne, b
tragtede det Sagen som en absolut NødvendigheLl og udtalte so
Følge heraf i sin Skrivelse :
"Ministeriet tror ikke at burde nægte sit Samtykke, til at Fo
søget under indtrædende Eventualiteter bliver gjort, og skal durf~
anmode Hr. Orlogskapitainen om at træffe de fornødne Foranstaltning
til Foretagendets eventuelle Udførelse og at søge selv med Risiko
Skibet.s Opoffrelse at naae det tilsigtede Maal u.
Valget af Skib til denne Tjeneste overlod Ministeriet til E skaclr
chefens Afgjørelse og gav kun den Anvisning, at det var ønskeli
naar en Overgang antoges for nær f'orestaaende, at E skadrens nyli
ankomne Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen, tog Opho~
i Nærheden af Arnkilsøre for at kunne vaage over, at det· hol<lt1
skarpt Udkig med Fjendens Foretagender, samt for at være klar ti
naar Øieblikket kom, at tage Kommandoen.
Af Eskadrens Skibe vilde Batteriet Rolf Kraka formentlig væ1
i Stand til at løbe en Bro ned uden selv at lide nogen stør)
Rkade derved; men dette Skib var i Øieblikket ikke disponibel
da det ikke kunde undværes paa sin Station udfor den syJli
Aabning af Als Sund. Ministeriet havde ,el anbefalet, at Batteri
saasnart der ikke længer havdes Brug for det S. for Sundet, bl
stationeret ved Arnkilsøre for, naar Omstændighederne krævede d
at tage Position udenfor Ørets Sydvesthuk, hvorfra Sundet kun1
bestryges et langt Stykke ind; men paa nærværende Tidsp1mkt maa~
Valget træffes iblandt Eskadrens øvrige Skibe. Af disse ansaa Eskadrl
chefen e;n af Pands~rskonnerterne for aL være bedst egnet. Absalo
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ler havdes ved Haanden, beordredes strax til Arnkilsøre, men ktm
midlertidigt, indtil -Esbern Snare kunde komme til dets Afløsning,
la den Høistkommanclerende foretrak at overlade Opgavens Løsning
;il dette Skib. Esbern Snare, der laa paa Station udfor Kieler
B'jord, skulde i den Anledning afiøsel:l af Geiser ; men da Geiser kom
i erned, traf den ikke Pandserskonnerten, som kort forinden bavcle
.u aattet forlade Stationen paa Grund af haard Kuling med stærk
B'rost og var søgt op under Langeland, hvorfra den d. 20. retournerede
:.il Sønderborg. Efter at have provianteret beordredes Skonnerten
il Arnkilsøre, hvor den skulde afløse Absalon efter forinden at have
rompleteret sin Kulbeholdning fra uette Skibs Kulkasser.
Chefen for El:lbern Sna,re mocltoo-,
førend han forlod Sønderb01;g· 'skumrnrten
Puullsere,
Esl1or11
·' O1ge11Cl e T.nS t rUX i'Or SI
Snart•
statiouorcs
~ 'il'b 0 t S event lle Il 0 v·ITk SOmh 0(l :
,·ml Arnkils,>re.
,,Da det er eu uafviselig N ødvemlighed for Armeens Sikkerhed,
at den fjendtlige Armee forhindres i at bauo sig Vei over Als Stmd,
hvad enten ved Hjælp af Baade eller Broer, paalægges det Hr. Kapiainlieutenanten at have <len skarpeste Opmærksomhed henvendt paa
aadanne Foretagender, saavel Dag som Nat, og naar de iværki:rættes,
a med det Dem anbetroede Skib at rende saadanne Baacle eller Broer
Sænk, selv om De derved maatte udsætte Pandserskonnerten for at
live ødelagt eller tabt.
De Præcautioner, De kan anvende for at sikkre Mandskabet og
orgængeren for Riffelkugler, har De at fuldføre snarest muligt."
I dette Øiemed havde Skonnerten fra Kommandoskibet foruden
lanker og Brædder faaet udleveret 500 Stykker tomme Sække, som
kulde fyldes med Sand eller Jord og benyttes til Dækning for dem,
om under A:ffaire maatte opholde sig paa Dækket. Efterat Esbern
nare havde indtaget sin Station, toges der strax fat paa Arbeidet,
aaledes at Eskadrechefen d. 27. Februar kunde indberette til Miniteriet, ,,at Pandserskonnerten Esbern Snare er fuldstændig klar ved
:rnkil til det eventuelle Angreb i Als Sund". Reisningerne vare da
edtagne, og paa Dækket var der af Jernvandkasser, fyldte med
ord, og af Sandsække bygget en Slags Kasematte, der ydede
eskyttelse imotl Riffelkugler. Fra dette Sted, hvorfra hele Skibet
unde overses, kunde den Kommanderende foretage Navigeringen,
arsko for Styringen og Maskinens Brug, ligesom ogsaa Kauonerne
unde affyres derfra.
'l'il Sikkring at Nordlandet 11aa Als befaledes J.et at 2. Halv- !likkriug nfNord'
lau<ltit pan .A.lfJ .
egiment af 4. Dragonregiment, der laa i Hunslev, Egen. og Stevning,
kulde inddrage Brandsbøl, Mels, Melsmark og Hardeshøi i sit Kan-
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tonnement og sikkre sig Færgen paa sidstnævnte Sted. D. 11. beordredes et Detachement til Hellesøgaard; Kysten fra Hellesøgaar
Færge til den indre Del af Sandvig skulde observeres ved Patrouiller
Kanonbaaden Willemoes stationeredes ved Stegsvig (sammenhol
pag. 11~).
Da Overkommandoen allerede paa dette tidlige Tidspunkt ikke fand
denne Sikkring tilstrækkelig, befalede den, at der fra d. 19. Februa
skulde henlægges en Infanteri- og Artilleristyrke til Observation o
Forsvar af Kysten fra Sandvig til Hellesøgaard Færge. 1. Divisio
lod sin nordligst kantonnerende Brigade dertil afgive 1 Bataillon, de1
med 1 Kompagni belagde Holm og Hellesøgaard og med de øvrig1
Kompagnier Broballe, Mels, Melsmark samt .Hardeshøi Færgegaard
Reserveartilleriet afgav 1. Batteri, hvoraf 4 Kanoner lagdes i Mels
4 i Holm.

For holdene p aa fjendtlig Side; I. Korps overtager ene
Tjenesten i Sundeved; Fjenden bemægtiger sig Broager•
land.
I. Korps nflnacr
III. Korps i

Sunde,·cd.

Paa fjendtlig Side afløste I. Korps d. 11. Februar III. Korps
Tjenesten i Sundeved (se pag. 10 og 16) for selvstændigt at udføre
Operationerne mod Dybbølstillingen. Korp:::ets Opgave var at hindre e
Frembrud fra vor Side og at beskæftige vor i Sundeved og paa Al
staaencle Styrke saaledes, at Troppeoverførsler til Jylland eller Fye
forhindredes. Intet voldsomt Angreb mod Dybbølstillingen maatt
foretages, før dennes Skyts var bragt til Taushed, og et heldig!
Resultat i det Hele kunde forudses.
Fra d. 12. Februar besattes Forpoststillingen som følger: 1,
Brigade :fik Strækningen fra Nybøl Nor til Avnbøl, den kombiuered
Avantgarde herfra over Ullerup til Blans, 26. Brigade Partiet on
Ballegaard samt Bevogtningen af Kyststrækningen langs Als Fjord Ol
Aabenraa Fjord indtil N. for Felsted. I anden Linie laa 25. Briga~
ved Ladegaard, 11 Brigade ved Ringenæs, Reserveartilleriet m.elle
Ringenæs og Hømmap, Kavaleridivisionen i Egnen om Lyksbor
Korpskommandoen tog Kvarter i Graasten. Optisk Telegrafering ind
rettedes mellem Graasten, Broager, Holdnæs og Skærsbjerg (Egne
ved Kværn) i Angel.
Mellem vor og Fjendens Forpostlinie var et aabent Rum af
½ Mils Uds~rækning.
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FJ' endens første Foretagende efter Indrykningen i Sundeved var tiger
~j• nd.00 bemægsig BroagerLt bemægtige sig Broagerland dels for derfra at vinde bedre Indluml.
1igt i vor Stilling, dels for at benytte Halvøen til Batterianlæg.
8:]fterat der d. 15. og lo. var blevet anlagt 2 Batterier ved Alnor,
iver paa 3 12 Pd.'s riflede Kanoner, overførtes 2 Batailloner af 11.
Brigade Natten til d. 17. Februar til Egernsund. Den ene udstillede
8'orposter fra N eismølle Øst om Skodsbøl til Teglværkerne ved Nybøl
'.f or V. for Smølled, den anden lagdes tilligemed 1 Eskadron i og
>m Egernsund. D. 17. Morgen sloges Bro over Egernsund. Forpostdenesten i Sundeved omordnedes saaledes, at 12. Brigade fik Strækringen fra Nybøl Nor langs Rundkjær Skovs østlige Udkant til S. for
~vnbølgaard, 26. Brigade Strækningen fra A vnbølgaard over Ullerup,
3lans og Ballegaard til Als Fjord. I Reserve lagdes 25. Brigade og
len kombinerede Avantgarde, førstnævnte i Bøgskov, Kiding, Varnæs
·g Skovbøl, sidstnævnte i Sveirup, Felsted, Tumbøl og Trasbøl.
eserveartilleriet laa i Kollund, Hønsnap o. s. v.; Kavaleridivisionen
efter forskjellige Detacheringer kun 2 Eskadroner) i Vilsbæk og
liplev. mlerup, Avnbøl og Avnbølgaard indrettedes til Forsvar.

Krigsbegivenhederne i Perioden.
Krigsbegivenhederne indskrænkede sig i den første Uges Tid til
ogle faa og ubetydelige Sammenstød. Først Rekognosceringerne d.
8. Februar mod vor Forpostlinies venstre Fløi, d. 20. og 21. mod dens
øire Fløi og endelig d. 22. mod hele Forpostlinien ledede, navnlig
rste og sidstnævnte, ·til større Kampe.
Efterretningen om, at Fjenden d. 10. havde bemægtiget sig Færgen
ed Egernsund*), bevirkede, at Overkommandoen anmodede Orlogs- 11,-17.
apitain Muxoll om næste Dag at lade Pandserskonnerten
bsalon afgaa til Egernsund for at rekognoscere, om muligt ødegge Færgebaaden og overhovedet forstyrre Fjendens Foretagender
a dette Sted. Foretagendet lykkedes ikke; thi da Absalon naaede
mod Holdnæs, blev den beskudt af fjendtligt Artilleri ved Kobbelløk,
stemt for et under Arbeide værende Batteri ved Holdnæs, og retourrede efter U dvexling af nogle Skud.
D. 12. Formiddag stødte en fra Egnen ved Tørvemosegaard frem*) Sammenhold 1. Del pag. 313.

Febrnar
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18. ]i'c 1,rnnr.

sendt Patrouille paa 6 Mand paa et fra Vester Sottrul? kommende fjendtli
Kompagni og en Deling IDaner og blev taget tilfange; en om Efter
middagen udsendt mindre Kavaleripatrouille mistede 1 Mand, der ble
fanget.
Ogsaa d. 16. fandt et mindre Patrouillesammenstød Sted V. fo
Tørvemosegaard, hvorved 1 Menig af 16. Regiment blev saaret.
Efterretningen om, at Fjenden havde bemægtiget sig Bro11ger
land, bevirkede, at Overkommandoen anmodede Orlogskapitain M u x o 1
om d. 18. ved Dagens Frembrud at sende Rolf Krake til Egern·
sund for at rekognoscere Forholdene og skyde den eventuelt, rlerl
værende Bro i Sænk.
Om Formiddagen afløste 17. Regiment 3. Regiment i Forpost
tienesten, 16. Regiment besatt,e Hovedposterne (Batl. I. vetl Dybbø
Kirke, Batl. II. i Dybbøl By*), 3. Regiment Skandserne. 1. Brigacl{
var Reserve i Sønderborg. Oberst Wørishøff'er havde Kommancloe
over den i Sundeved værende Styi·ke.
17. Regiment havde ikke fuldt afløst o. Regiment, da Forposter]
paa venstre Fløi angrebes af overlegne, fjendtlige Kræfter.
P aa fjendtlig Side skulde nemlig en mod denne Fløi befalet Reko
noscering dækkes af 11. Brigade, medens 12. og 26. Brigade samtidi,
skulde demonstrere mod vor Front. Førstnævnte Brigade lod sin.
Forposter forblive ved Skodsbøl, men beordrede lidt efter Kl. 9 Fo•'
middag 2 Kompagnier at rykke frem gjennem Smøl; 2 Batailloner oj
1 Eskadron vare alt paa Marche for at forstærke Besætningen paa Br1
agerland. Netop som den sidste af disse Batailloner betraadte ·Broe
over Egernsund, nærmede Rolf Krake sig, hvorfor Bataillonen efte
lod 1 Kompagni i Egernsund til Broens Beskyttelse. Pandserbal,teri
blev under Opseilingen omtrent Kl. 9 Formiddag beskudt af Batteri
ved Holdnæs **) paa en Afstand af c. 2500 Alen ; det besvarede ikli
Ilden, men stod indefter i Flensborg Fjord til uclfor Egernsund, hv
der Kl. 9 1 /~ ankredes med Spring saa vestligt i Farvandet, so1
Hensynet til Batteriets Dybgaaende tillod. Skjøndt.' der ankred~
inde paa kuu 2 1/'l Favne Vaml, lykkedes det dog ikke at fa~
Broen aaben af den høie frem springende, østlige Pynt. Strax eft
Ankringen aabncdes Ilden mod det Sted, hvor Broen antoges i
være beliggende, og mod det fjendtlige Artilleri, som beskød Skib
*) 1. og 8. Kompagni, der v:ire pnn Arbeicle, indfandt sig først honimocl Slutning!
af den paa denne Dag opstaaecle Kamp.
**) Batteriet var bestykket med G riflede 12 Pd.'s Kanoner.
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1emlig et riflet 12 Pd.'s Batteri ved Alnor og 2 Kanoner, som bleve
:ørte fra Batteriet ved Holdnæs til Færgestedet sammesteds. Ogsaa
:let ovenomtalte Kompagni beskød Skibet med Geværkugler paa c. 800
llens Afstand. Batteriet maatte efter en Kanonade, som endtes Kl.
O¾, og under hvilken det affyrede ialt 57 Skud, dampe tilbage med
1forrettet Sag. Det ramtes af c. 100 Skud, havde 1 Officer og 2 Mand
1aarede og desuden endel Havarier paa Skrog og Reisning, dog ikke
tf større Betydning, end at det, da det Kl. 1()8/4 stak Ankret fra sig,
1tod Fjorden ud og afgik til Sønderborg Rhed, havde Taarne, Artilleri
)g Maskiner i kampdygtig Stand *J.
Denne Kanonade gav Fjenden Anledning til at lade 12. Brigade
~ykke frem. Da nemlig Prinds Friedrich Carl troede, at den
maritime Bevægelse stocl i Forbindelse med en Fremrykning fra
vor Side imod Br~erland, gav han General Ro eder Ordre til ved et
lrr1:1.ftigt Fremstød ad Chausseen at understøtte 11. Brigade. Mellem Kl. 9
pg 10 gik derfor de Dele af 12. Brigade (2 Batl., 1 Esk. og 1 Batt.), som
tode i Beredskab N. Ø. for Adsbøl, frem ad Flensborg Chaussee mod
ø:ffelkobbel. Som høire Flankedækning rykkede 1 Kompagni frem
angs Nybøl Nor, som venstre Flankedækning 4 Kompagnier og ¼
skadron over Stenderup og Stenderup Skov mod Bøffelkobbel. Vel
raf man paa vor Side kun svage Forposter, og vel fik General
o ed er omtrent Kl. 10¼ Meddelelse fra Prinds Friedrich C ar 1 om,
t dersom Ilden fra Broagerland kun hidrørte fra Pantserbatteriets Kamp,
ar hans Fremrykning ikke nødvendig; men da venstre Flankedækning
llererede havde bemægtiget sig Stenderup Skov og rykkede mod
vilhøi, ansaa Generalen det for rettest at fortsætte Fremrykningen
'or at understøtte den.
Ligeoverfor det fra Syd, Vest og Nord førte fjendtlige Angreb
rak Forposternes venstre Fløi sig efterhaanden tilbage mod Avn*J I en Indberetning af JO. Februar til Marineministeriet udtalte dog Eskadrechefen,
at de Batteriet paaførte Havarier vare af den Natur, at de ikke vilde kunne
repareres ved Sønderborg paa en forsvarlig 1\faa1le, hvorfor Eskadrechefen indstille,lr•, at Batteriet kaldtes til Kjøbenhavn, saasnart Forholdene tillade dets
Fjernelse fra Krigsskuepladsen. Tilmed vare efter en paa Overreisen fra Kjøhenliavn til Sønderborg udført Prøveskydning begge Hawerter i det forreste Taarn
komne i en saa betænkelig Tilstand, at de rimeligvis efter en fortsat Skydning
snart vilde blive ubrugelige. Batteriet kom dog ikke til at reparere i Kjøbenhavn, men maatte udbedres i Sønderborg og forblive paa Stationen dels af Hensyn
til Fjendens Foretagender i Sundeved, dels fordi Eskadren vanskelig kunde und•
være noget Skih af sin Styrke, efterat Ministeriet havde bestemt sig til at erklære alle Havne og Jmlløh paa Østkysten af Slesvig og Holsten i Blokadetilstand.
17
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bjerg og Dybbøl By, dog først efterat flere af Feltvagterne, saaledes særli
Feltvagt Nr. 3 ved den n01·dligste af Østerskovgaardene under Sekond
lieutenant E. C. Hoffmann, lmderstøttet af det afløste 5. Kompagn·
af 3. Regiment, samt Feltvagterne Nr. 5 og 61 haardnakket havde søg
at holde deres Standpladser.
Da Stillingen over A vnbjerg var naaet, bleve 4. og 6. Kompa
af Hovedposten med 2 Kanoner beordrede dertil, 7. Kompagni t·
Forsvar af Terrainet mellem Avnbjerg og Dybbøl. Til Forsvar al
Dybbøl By med Kirke havdes derefter kun 3 Kompagnier, som optog
de fra Stenderup Skov tilbagegaaende Forposter.
Under Fægtningen vare flere af de i Sønderborg og paa Al
værende Tropper blevne alarmerede*); 6. Regiment, 8. Batteri og 1
Brigade fik efterhaanden Ordre til at rykke over i Slmdeved. Melle
Kl. 1 og 2 indfandt Kommandøren for 1. Division, General Gerlac
sig i Sundeved og erholdt da Overkommandoens Ordre til at tilbage
erobre Stenderup Skov med et Regiment i Forbindelse med 6. Regi
ment; han udgav da følgende Disposition:
n22. Infanteriregiment forstærker Kjæden i Fronten af Skove
og rykker frem til Angreb, naar 6. Infanteriregiment, som dirigere
over Dybbøl Kirke, har begyndt et Angreb i Flanken. 2. Infanteri
regiment holdes imidlertid i Reserve ved Sammenstødet af Flensj
borg Chaussee og Aabenraa Veien".
Men inden denne Ordre bragtes til Udførelse, var Fægtninge
hendø et. General Ro eder fandt nemlig ingen Anledning til at for~
sætte en Bevægelse, J.er efterhaanden vilde føre det ham lmderlagt
Kommando i Kamp med overlegne Tropper fra vor Side. l\folle
Kl. rn og 1 afbrød han Fægtningen og tiltraaclte Tilbagetoget, hvor
paa vore Tropper Kl. 1-2 atter indtoge den titlligore Forpoststillin
de fra Sønderborg og Als udrykkede Afdelinger vendte tilbage ti
Kvartererne.
Mod høire Fløi rykketle Kl. 8½ Formiddag 2½ Kompagni fr
Avnbøl over Sottrup og 1 Kompagni fra Ullerup over Vester Snog
bæk; men det kom ikke til .Fægtning. Kl. 2½ Eftermiddag rykkel
*) Overkommandoen havde Dngen fori111lm modtaget Efterretninger, der tydede pilet forestaaende Angreb cl 18., og havde derfor anmodet 1. og 2. Division om :
være forberedte paa hurtig Udrykning; dog maatte Afclelingernc ikke 11.lnrmere
før det var nøclvendigt. Kun G. Ilegiment i Ulkch1Jl og 8. Batteri i Vollern
sknlile fra Kl. 7 Morgen være parate til hurtig Udrykning; til samme Tid skul
2 Battrriers Betjeningsmanclskah og Bespænding møde i Sø111lerhorg.
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,tter 2½ Kompagni fra Avnbøl over Sottru.p mod Ragebøl; der ud1pandt sig en kort Skydefægtning, som dog ikke medførte noget Tab.
Tabet havde paa preussisk Side været 3 Saarede; vort Tab var
l Officerer, 5 Underofficerer og 95 Underkorporaler og Menige*).
I Fjendens Forpostlinie skete der efter Kampen nogle Formdringer. 11. Brigacle fremskød sine Forposter fra tæt N. for Smøl, i en
i:Jinie fra Smølled til Vemmingbund c. 1000 Alen S. for Stenbæk,
.2. Brigade sine til Bakken tæt Ø. for Rundkjær Skov. Broagerlands
3esætning forstærkedes til 4 Batailloner, 1 Eskadron og 1 Batteri.
ril Beskyttelse for Broen ved Egernsund stilledes et 6 Pd.'s Batteri
. et V. for Møllen ved Egernsund anlagt Placement, og de 6 riflede
l2 Pd.'s Kanoner, der havde været opstillede ved Holdnæs, flyttedes
,il Sandager.
De under Kampen cl. 18. oJ
a-iorte Erfaringer foranledigede I at vor l,'orandringor
i
vor Opstilling i
Vedetkjæde fra d. 19. blev trukket S. for Stenderup Mose; men iøvrigt su nd•~!. og I>""
blev den uforandret staaende over den vestlige Udkant af Stenderup
Skov, Bøffelkobbel og Stenbæk; fremtidig skulde der foruden 2 Regimenter i Sønderborg lægges 1 Regiment i Ulkebøl, Vollerup og Sundsark som Soutien for de i Sundeved staaende Tropper. Regimenterne
kulde i 3 X 24 Timer være Reserve og i 3 X 24 Timer forrette Tjeneste
· Sundeved, hvorefter de retournerede til deres Kantonnementer pal;l,
Landet.
D. 19. forløb roligt. Kun forefaldt nogen Skudvexling paa vor 10. Fobruo.r,
høire Fløj, foranlediget ved en af Fjenden forsøgt Rekognoscering,
der dog maatte opgives paa Grund af Sneveir. 17. Regiment fik ved
den Leilighed 1 Underofficer og 1 Menig saaret; Fjenden fik 1
enig saaret.
D. 20. foretog Fjenden en Rekognoscering mod vor høire Fløi. 20. Fobruar.
nder Ledelse af General Go e b en rykkede fra V ester Sottrup Kl. 108/ 4
ormiddag 2½ Kompagni og 1 Deling Kavaleri frem mod vore Foroster; som høire Flankedækning fulgte 1 Kompagni over Stenderup,
om venstre Flankedækning et kombineret Kommando over Øster Sotrup mod Sandbjerg. 4 Kompagnier og 2 Kanoner vare efterladte
som Reserve i Sottru11, Et tæt Snefald begunstigede en skjult Fremykning. F01·posterne af 2. Regiment, som dog endnu ikke helt
avde tilendebragt Afløsningen af 22. Regiment paa Strækningen fra
Sandbjerg Mølle over Ragebøl Skov til Stenderup Mose, trak sig tilage mod Stavgaarde og Ragebøl; men kort efter ophørte Fægtningen,
") Dctailleret Tal>slistc findes under Bilag 11.
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navnlig da Snefaldet vedblev og forhindrede Udsigten til Skandserne
Den tidligere ForJloststilling indtoges paany. Preusserne mistede
Mand; vort Tab var 15 Menige, heraf 4 faldne.
I Hovedposternes Stilling (se pag. 120) gjordes den Forandring
at i Stedet for en Bn.taillon ved Dybbøl Kirke stilledes dersteds
Kompagnier og ved Pythuse 2 Kompagnier.
D. 21. Eftermidclag forsøgtes atter en Rekognoscering mod vor høir
Fløi. 2 Kompagnier og 2 Kanoner rykkede fra Ullerup over Veste
Sottrup, 2 Kompagnier fra Avnbøl mod Stenderup, 1½ Kompagni ove
Øster Sottrup. En kort Skydefægtning opstod, der dog ikke mod
førte Tab af Saarede eller Døde. Fjenden besatte fra denne Dag Sand
bjerg Mølle og den lidt sydligere liggende Gaard •).

21. Februar,

Forpostfægtningen ved Dybbøl d. 22. Februar~·*).
Prinde l!.,riodrich
Carls Dispositioner
for Angrebet.

Den 22. Februar foretog Fjenden et voldsomt Angreb mod hel
. d s F◄ r1e
. d r1. c h C ar 1 v ilcle cl rage F orcl e1 a
·vor F orpostlini' e. p rm
den mislige Situation, hvori vore Forposters venstre Fløi var kommei
ved hans Troppers Besættelse af Broagerland. Et voldsomt Anløb mo
Hvilhøi saavel fra Smøl som fra Nybøl og Stenderup skulde bevirk
Tilfangetagelsen af .Forpoststyrken om Bøffelkobbel; tillige vild
man søge at komme Skandselinien saa .nær, at Indsigt i samm
kunde erholdes , hvilket kun mangelfuldt var lykkedes under Re
kognosceringerne i de foregaaende Dage.
For Angrebet, der skulde foretages strax efter Daggry, udgave
følgende Disposition:
"6. Divfaion angriber KL 7 Morgen Bøffelkobbol og Stenderuj
Skov, henholdsvis fra Smøl og fra Stenderup. Divisionen forstærke
ved et Batteri af Reserveartilleriet; dette Batteri staar Kl. 6½ Morge1
ved Skodsbøl.
Samtidig rykker Brigaden Go e ben (26. Brigade) over Sottru1
frem mod Ragebøl; Brigaden understøtter ·6. Divisions Angreh, o
sender et Detachement over Sandbjerg. Brigaden Schmid (25. Bri
gade) følger som Reserve og staar Kl. 7 mellem Ullerup og Sottrup.
Avantgardens Afdelinger samles ved Fels~od og staa Kl. 9 ve
Fiskebæk.
*) Tabsliste for Perioclen 8.-21. Februar (Fægtningerne cl. 10. og 18. exe!.) finde
under llilug 12.
**) Se omstaacncle Skizze til Kampen d. 22. Februar.
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Af Kavaleriet medtages kun smaa Afdelinger til Patrouilleringsg Meldingstjeneste; Reserveartilleriet bliver i sine Kantonnementer,
'orposterne i deres Opstilling.
Den kommanderende General træffes ved Broageru.
Som det ses, var der ved denne Disposition draget Omsorg
n, at saafremt en større Fægtning skulde udvikle sig, vilde alle dis1onible Tropper af I. Korps kunne deltage.
DyhhJ1lstilJingen1
Dybbølstillingen var besat paa følgende Maade:
Ilcsmttol10 d. 22.
'l"obrua.r.
I første Linie (Feltvagter og Piketter) stod 18. Regiment.
8. Reg.'s II. havde høire Fløi:
Feltvagt Nr.1, ½ 4. Komp., ved Ravnskobbel med en detacheret
Vagt Ø. for Ragebøl Skov.
Feltvagt Nr. 2 paa Aabenraa Vei V. for Rage-l '/2 8• K omp .
. bøl Skovs sydlige Udkant og
t'l h
1
ver.
Feltvagt Nr. 3 i Ragebøls nordvestlige Udkant,,
Feltvagt Nr. 4, ¼ 6. Komp., c.800 Alen V. for Ragebøls vestlige Udkant.
P ikettern e stade:
Ved Lillemølle ¼ 4. Komp.
Ved Ragebøl Kro 3. Komp.
Ved Ledet¼ 6. Komp.
8. Reg.' I. havde venstre Fløi:
Feltvagterne Nr. 1 og 2 stode N. for Chausseen mecl Vedetlinien i Stenderup Skovs Udkant.
Feltvagterne Nr. 3, 4, 5 og 6, S. for Chausseen med Vedetlinen i Udkanten af Bøffelkobbel over Sten bæk til Vemmingbund.
2. Komp., forstærket med 2 Delinger fra Piketkompagnierne, udstillede de 6 Feltvagter.
Piketterne stade:
Ved Hvilhøi 1. og 5. Komp.
Ved Dybbøllund 7. Komp.
I anden Linie (Hovedpostlinien) stod 22. Regiment.
Ved Pythnse 1. og 2. Komp.
)
. k e 3. og 4. K omp. f af 22. Reg.'s I.
V edD y bb ø1 Kir
I Dybbøl By 22 Reg.'s II .
.A.f de 4 Kanoner stode 2 i et Placement ved Aabenraa Vei
øide med Skandse X, i Dybbøl By 2, for i Tilfælde af Angreb
rykke frem til Avnbjerg.
5. Esk. af 4. Dr. Reg. (kun 75 Heste) var fordelt til Piketter og
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Hovedposter, 10 Dragoner i Ny Fryclendal Kro til Raaclighed fo
Pikettet ved H vilhøi.
~
I tredie Linie stod 2. Regiment som Skandsebosætning og i Reser
bag Skandserne (en Bataillon til hver af disse Tjenester).
1 Sønderborg laa 5, og 10. Regiment, i Ulkebø!, Vollerup o
Sundsmark 6. Regiment.
Kommandøren for 1. Brigade, Oberst Lasso n, havde KommaJ
doen i Stillingen.
Prouaeornoelfrcmp a a f J· en d t 11' g S 1' d e sam1e des Kl. 6 M orgen T ropperne paa
rykning.
angivne Rendezvous Pladser.
Af 12. Brigade skulde Regiment Nr. 64 fra Nybøl Mølle ov
Stenderup og Stenderup Skov rykke mod Hvilhoi, medens 1. Bata·
lon af Regiment Nr. 24 med 1 Batteri og 1 Pionerkompagni skul
følge Chausseen og engagere vor Front.
Af 11. Brigade skulde Fi.lsilierregiment Nr. 35, 1 Jægerbataillo
1 Eskadron, 1 Batteri og 1 Pionerkompagni fra Smøl rykke m
Hvilhøi og Bøffelkobbel. Som Reserve ved Smøl skulde Forpo
bataillonen forblive tilligemed endnu 1 Bataillon og 1 Ei:;kaclron;
Batteri skulde stilles ved Kysten imod vore eventuelt optræden
Skibe.
26. Brigade skulde samles i Vester Sottrup til Fremrykning mc,
Ragebøl, en venstre Flankedækning fra Blans rykke til Øster 8ottrt
25. Brigade skulde marchere til Ullerup, den kombinerede Ava
garde til Fiskebæk.
Prinds Friedrich Carl opholdt sig paa en Bakke tæt N. {
Smøl, hvorhen ogsaa Kronprindsen af Preussen og Feltmarsl
Wrangel, der Kl. 5 Morgen indtraf fra Haderslev, begave sig.
Bcsivenhcdcme
Kl. W1/, tiltraadte Angrebstropperne af 11. Brigade Fremrykning
paa ll'orpostlinions
nd
v~netrc Fløi i - o·iennem Smøl mod H vilhøi og SycløsthJ' ørn et af Bøffelkob bel
Nat
hl Kl, 8-D For- oJ
'
middag,
var paa vor Side forløben roligt; endnu Kl. 6 Morgen meldtes fuldstændig Ro ved Forposterne. Knap en Time efter trængte Fjencl
med Voldsomhed frem fra Smol. Det kouperecle og i ringe Grad ov
skuelige Terrain, det tætte Snefog, den stærke Nordøstvind, der fø'
Lyden bort, Alt bidrog til, at Fjenden paa flere Steder først opdage
paa ganske nært Holcl. 3. Bataillon af' Fii.silierregiment Nr.
stormede frem mod vor Vecletkjædes venstre Fløi, kastede den
naaede samtidig med Posterne og Feltvagterne Nr. 5 og 6 D)
bollund. Det her staaende Piket var ikke i Tide blevet alarmer
det blev hurtigt kastet og trak sig ifølge sin Instrux mod Avnbjerg.
af Fi.'tsilierbataillonens Kompagnier begync1LE;i derpaa en Skydefæl

I

l
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ng mocl Avnbjerg, 2 besatte Veisammenstødet ved Ny Frydendal
ro og 1 gjorde Front mod Rvilhøi.
Samtidig rykkede 12. Brigade frem fra Vest og Nord. Vest fra
æugte 1. Bataillon af Infanteri.regiment Nr. 24 frem :mod Bøffol)bbel, Nord fra Regiment Nr. 64 frem mod vore i Udkanten af
enderup Skov posterede Vedetter og Feltvagter og tvang dem til
l trække sig tilbage mod Dybbøl. Medens 1 Kompagni af Regiment
r. 64 forfulgte dem med Ilden og 1 Bataillon forblev som Reserve,
3ndte .Resten (P/4 Bataillon) sig mod Rvilhøi.
Bøffelkobbel var saaledes hurtigt omsluttet af Fjenden. Jægerataillonen fra Smøl, der havde havt Sydøsthjørnet af Bøffelkobbel til
irektionspunkt, vendte sig efter at være naaet hertil mod Nord og
rev vore i Skovens vestlige Udkant staaende Forposter i Armene paa
'
en Vest fra fremtrængende
Modstander. For vore i Bøffelkobbel
;aaencle Feltvagter var det ufatteligt, hvorledes Fjenden paa en Gang
nnde myldre frem fra alle Sider. De, der ikke her bleve afskaarne
tagne tilfange, søgte at undkomme mod Dybbøl eller at slaae sig
·ennem, men bleve paa Veien herimod for største Delen enten skuclte
ler tagne tilfange ved at møde det fra Stenderup fremrykkende
egiment Nr. 64. Ved denne Leilighed faldt Kommandøren for 18.
egiments 2. Kompagni, Premierlieutenant F. W. Bruun.
Ogsaa Pikettet ved Hvilhøi kom i en mislig Stilling. Det :fik
st Melding om Angrebet faa Øieblikke, før det i venstre Flanke
r omgaaet af de føromtalte over Dybbøllund mod Chausseen fremormende, fjendtlige Tropper. Pikettet trak sig mod Hovedposten
Dybbøl, men passerede underveis Dele af det fra Stenderup
mmende Regiment Nr. 64 og udsattes derved for Geværild paa
rt Hold. Da det naaede henimod Dybbøl, stillede Kommandøren for 18.
g.'s I., Major Lnndbye, 1. Kompagni i Terrainet mellem Dybbøl
Chausseen, 5. Kompagni i Terrainet fra Chausseen og over Avnerg. Dragonerne ved Ny Frydendal Kro trak sig tilbage acl
ansseen.
Forsvaret af Avnbjerg og omliggende Terra-in fortsattes i nogen
cl; men da den ~jendtlige Skytte~jæde forstærkedes, efberhaanden som
le af de over Stenderup, Nybøl og Smol fremrykkende Angrebspper samledes vell Hvilhøi, maatte Stillingen opgives. V ell Foraret af Avnbjerg gjorde Sergent af 18. Regiments 7. Kompagni
·anelsen sig bemærket ved sit kjække Forhold.
Hovedposterne veLl Dybbøl Kirke og i Dybbøl By havue imid-tid paa Regiment,gkommandørens Ordre indtaget Fægtningsstilling
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henholdsvis ved Kirken og i Byens vestre Udkant; som Reserve t"
bagehold.tes henholdsvis 3. samt 5. og 7. Kompagni; 6. Kompagni sendt
paa Forpostkommandørens Anmodning mod Avnbjerg, men naae
ikke dertil, før Afgjørelsen allerede var falden paa dette Punkt.
N eppe havde Hovedposterne indtaget deres Stilling, for de kaste
Feltvagter nærmede sig. Om en haarclnakketModstand kunde der und
disse Omstændigheder, da Fjenden med Overmagt og fra to Sid
rykkede mod Dybbøl, ikke være Tale. Kl. 8½ rømmedes Byen
vore Tropper, og en Stilling noget Ø. for Byen incltoges. Et Forsøg f
Fjendens Side paa at tournere vor høire Fløi paa dette Sted blev fol
hindret ved et Modangreb, udført af mindre Dele af 18. og 22. Regj
ment.
Begivenhederne
Paa høire Fløi var samtidig Ragebøl faldet i Fjende
pn.a. Forpoetlinicns
•
.
høiro Fløi indtil Hænder.
Kl. 7 Morgen var 26. Brigade med 2 Batailloner og 2 K
Kl, 8-0 For•
miuung.
noner som Fordækning brudt op fra Vester Sottrup mod Ragebøl;
venstre Flankedækning paa 3 Kompagnier og 2 Kanoner fulgte nnd
Oberstlieutenant v. cl. Go 1t z 's Kommando fra Øster Sottrup mod Rag
bøl Skov og Terrainet Øst derfor. 25. Brigade stod i Reserve mell
Ulleru1J og Sottrup.
Ligeoverfor denne Styrke, der omfattende angreb saavel RagelJ
Skov som kort efter Ragebøl By, imod hvilken sidste 2 Kano
bragtes til Anvendelse, trak vore Forposter sig tilbage. Feltvagter'
Nr. 1 og 2 optoges af' Piketterne ved Lillemølle og Ragebøl Kro,
trak sig i Forening mecl disse henholdsvis langs Sundet og mod P j
huse. Feltvagt Nr. 3 trængtes mocl Syd og naaede senere Øster DybbI
Feltvagt Nr. 4 mod Skandserne; Pikettet ved Ledet trak sig mod Øs

D~b~
I
Hovedposten ved Pytbuse var efter Tilskyndelse af Kommanclø~r
for 18. Reg.'s II. ved Fægtningens Begyndelse rykket frem mod Ra
bøl Kro, men maatte paa Grund af Fjendens voldsomme Fremtræn
atter gaa tilbage til Pythuse, hvor den tog Stilling over Aabenraa
og henimod Als SullCl; gjennem denne Opstilling trak 18. Regime1
Forposter sig. Fjonden fortsatte Fremrykningen med 1 Bataillon
Regiment Nr. 16 samt 3 Kompagnier af Regiment Nr. 55 S. for Aabem
Vei og med Oberstlieutenant Go 1t z's Detachement, fulgt af stæ 1
Soutiens, N. for Veien; de to Kanoner kjørte op S. Ø. for Pythuse. Hov
posten trak sig derfor over Surløkkegaarde tilbage mod Løbegrave
Oberøt Lnsson
Paa dette Tidspunkt, omtrent Kl. 81,12, inclfandt Kommandøren
overtager ]{ommnnlloen i Snn<lo-1. Brigade, Oberst Lasso n
sig og overtooI{ ommandoon i Sundev
ve,l.
'
I:>
Den første til Armeens Overkomrnamlo indsendte l\felding fra Forpo
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ommandøren, afsendt Kl. 8¼ Formiddag fra Dybbøl Mølle, lød ikke
1ruroligende: ,,Fjenden har angrebet høire Fløi af Stillingen med 2
:ompagnier og noget Kavaleri. Venstre Fløi er ogsaa angreben, men
1gen Melding om Fjendens Styrke er indsendt hertil". Situationen kom
,rst efterhaanden til Oberstens Kjendskab og var i Henhold til dat
oranstaaende følgende:
De forskjelliga Støttepunkter for vor Forpostlinie vare alle i
'jendens Hænder: Paa høire Fløi havde Fjenden bemægtiget sig
tagebøl og var i Fremrykning udover Pythuse; i Centrum havde
an ved en Fremrykning fra to Sider bemægtiget sig Dybbøl By;
aa venstre Fløi havde han sat sig fast paa Avnbjerg.
. Oberst Lass on havde haabet at kunne disponere over 22.
tegiment, som havde Hovedposterne. Men da Obersten ankom til
en østlige Udkant af Dybbøl, traf han her kastede Afdelinger saavel
f 18. som a.f 22. Regiment. Han befalede dem at tage Stilling 500 Alen 0. for DybbølBy. Kommandøren for 18. Regiment, Oberstlieuteant Hirsch, fik Kommandoen over venstre Fløi S. for Chausseen,
Commandøren for 22. Regiment, Oberstlieutenant Falkenskjold,
(ommandoen over hvad der kunde samles N. for Chausseen. Ilden
rar heftig fra den østlige Udkant af Dybbøl By.
Allerede paa sit Ridt frem ad Chausseen havde Oberst Lasson
>eordret 5. Regimlint, der efter Ordre var rykket paa Arbeide Kl. 7112
formiddag, og som Obersten traf ved Dybbøl Mølle, til at besætte
:.,øbegravslinien mellem Skandserne. De to Kanoner paa venstre Fløi
:> eordrede Obersten tilbage til Placementet N. for Chausseen, da der
ngen Anvendelse var for dem i Forterrainet. Foruden 5. Regiment
ndfandt efterhaanden ogsaa 6. og 10. Regiment sig for at aftøse 1. DiviJions Afdelinger i Sundeved. 6. Regiment indtraf Kl. 81/2 Formiddag paa
;}hausseen ved Sammenstødspunktet med Aabenraa Vei. Da Obersten
gen Reserve havde, beordrede han 6. Reg.'s I frem ad Aabenraa
ei til Understøttelse for høire Fløi, hvorfra der hørtes en
emmelig levende Skydning, medens 6. Reg.'s II erholdt Befaling
il at rykke til Dybbøl Mølle til Understøttelse for venstre Fløi.
Af 10. Regiment, der var indtruffet ved Dybbøl Mølle Kl. 9
ormiddag, stilledes 2 Kompagnier N. for Chausseen bag Skandsernes
øire Fløi, Resten S. for Chausse0n bag Skandsernes venstre Fløi.
Kl. 91/2 afsendte Oberst Lasson Melding om Situationen til Overkommandoen
.
,
d
h d nlnrmcrer de paa
verkommand oen, men mden denne Meldmg var mo taget, av e Aia liggende Af.
•
dsl,ngor.
verkommandoen alarmeret flere af de paa Als liggende Afdelmger.
18
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Infanterireserven beordredes til i Stedet for a.t rykke i Eantonnemen
i Sønderborg at forblive samlet paa Alarmpladsen udenfor Byen; 1
Division fik Ordre til at hidkalde sin øvrige Styrke fra Als og lad
denne opmarchere N. for Sønderborg; Mandskab og Bespænding ti
Reserveartilleriet beordredes til Parkpladsen.
Prinds l!'riedr~ch
FJ. enden var imidlertid nu kommen Skandserne saa nær I at Ilde~
Cnrl befaler T,J.
9
hageto11 Kl.
fra dem kunde begynde at spille. Prinds Friedrich Carl be
}"ormicl<lag.
falede derfor Kl. 9 Tilbagetog, hvilket af General Go e ben iværk
sattes under Beskydning fra Skandserne *).
ry:;;· 00 ;;;?f::m.
Umiddelbart derefter beordrede Oberst Lass on Fremryknin1
over hele Linien. Situationen i forreste Linie var da følgende:
.f
P a a hø ir e F l ø i stode i N ærheu.en af Skandse X Hovedposte
af 22. Regiment (1. og 2. Komp.) samt 3., 4. og ½ 8. Kompagni af 18
Regiment.
I Centrum mellem Dybbøl By og Skandserne under Obers
lieutenant F alkenskj olds Kommando befandt sig 3., 4., 5, 7. og
Kompagni af 22. Regiment samt mindre Dele af 18. Regiment.
P a a venstre F lø i (S. for Chausseen) under Oberstlieutenan
Rirsch's Kommando stode Resterne af 5. og 7. Kompagni af 1
Regiment samt 6. Kompagni af 22. Regiment.
Omtrent KJ. 10 begyndte Fremrykningen i Centrum og paa venstr
Fløi, indledet ved nogle Granatskud mod Dybbøl By fra Skands
V; ledsaget af Forpostkommandøren fulgte Oberst Lasso n B
vægelsen til Dybbøl Kirke og afsendte herfra Kl. 10¾ følgende Meldin
til Overkommandoen:
"Hele Linien er Kl. 10 rykket frem for foreløbig at indta
Stillingen fra Avnbjerg foran Dybbøl Kirke, og i denne Stilling v
Oberst Biilows Brigade overtage Forposterne, Indtil nu intet E
gagement under Fremrykningen u.
Høire Fløi havde ingen Ordre modtaget til Fremrykning, hv01
for Oberst Lasson begav sig selv derhen. Kun 6. Reg.'s I. v~
rykket frem til Pythuse; Obersten beordrede nu ogsaa Rovedpost1
af 22. Regiment frem.
En Understøttelse for Centrum og venstre Fløi skaffedes tilve:
derved, at 2. Division beordrede 10. Rag 's I. til Dybbøl By, 10. RegJ
II. til A vnbjerg.
Da alt forblev roligt, og Situationen hos Fjenden lod erkjend
at Fægtningen var endt for denne Dag, bleve de forskjellige A
•) Fm. Slmnilserne (navnlig fra V, IX og X) hlcv clcr i det Urle gjort M Sk11
Ira Art1l1Pri1l1•linge11 tilhøire for X rn.

13!:l

,elinger, der vare alarmerede ved Overkommandoens Foranstaltning,
0.. 108/ , standsede i deres Marche og beordrede til at gaa i Kanonnement. Kl. 12 udstillede 6. Regiment Forposter i den af Oberst
.Jas s o n indtagne Fægtningsstilling.
Tabet i Fægtningen udgjorde paa Fjendens Side 4 Officerer og
13 Mand, paa vor Side 10 Officerer, 10 Underofficerer og 362 Undercorporaler og Menige*).
Efter Kampens Slutning indsendte Forpostkommandøren Kl. 12½
~ftermiddag følgende Melding til Overkommandoen:
,,I dette Øieblik bliver en Forpoststilling indtaget foran Avnbjerg,
Dybbøl Kirke og Ragebøl til Stavgaarde. Naar denne er indtaget,
ville Patrouiller blive fremsendte, og vil det blive forsøgt at indtage
len tidligere Forpoststilling. Denne synes hver Dag at koste andel
M:andskab, hvø.d muligvis kunde u,idgaas ved en tilbagetrukken
3tilling".
Overkommandoens Svar lød:
,,Forposterue forblive i den ifølge Meldingen Kl. 12 1/i indtagneForposternotrrokkes tilbogo.
"tilling foran Avnbjerg, Dybbøl Kirke, Ragebøl til Stavgaard. Foraavidt den tidligere Forpoststilling allerede skulde være helt eller
elvie indtaget, blive Forposterne at trække tilbage til den angivne
1me
Hovedposterne placeres i den østlige Del af Dybbøl By og ved
ythuse.
Bo1mtningon i
Tilgangene til Dybbøl By barikaderes".
Sundoyed fo1slmrkes.
Som Følge af denne Befaling forblev 6. Regiment i den angivne
orpoststilling; 10. Regiment bestemtes til Hovedpost, 5. Regiment
· Skandsebeeætning. Foruden at trække Forposterne tilbage skjønnede
verkommandoen tilligø Tilstedeværelsen af endnu et Regiment Innteri i Sundeved for nødvendig. Det i Ulkebøl m. m. netop indkkede 12. Regiment beordredes til Sundeved V. for Brohovederne,
vor det underbragtes i de færdige Hytter og i de Gaarde, som laa
. for Aabenraa Vei; 2. Regiment, som paa denne Dag afgik fra Tjeeste i Sundeved, og som havde det længst bortliggende Kantonneent, beordredes til foreløbig at tage Kantonnement i Ulkebøl, Sundsark og Vollerup.
Overkommandoen fastsatte derhos nye Direktiver for Tjenesten iN?'•
Direkt!v r ror
Tiøneaten
1 Suoundeved,
døvød.
0

*) Detailleret 'l'absliste findes under Bilag 13.
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Den nye 1~jenesteorden skulde træde i Kraft ved Afløsningen a
Forposterne (d. 23.) og lød saaledes:
11 Der anvendes
1 Brigade til .F01·posterne og Hovedposterne,
1 Brigade til Besættelse af Skandserne og mellemliggende Løbe-

~~;

I

1 Brigade staar som Hovedreserve i Sønderborg.
Endvidere afgives til Forposttjenesten 1 Eskadron og 4 Kanoner
Terrainet deles foran Skandserne ved en Linie fra Skandse
til et Hus N. for Dybbøl Kirke, kaldet Ledet, i en høire og venstr
Fløi. Den høire Fløis Feltvagter, Piketter og Hovedpost besættes al
et Regiment, den venstre Fløis af samme Brigades andet Regiment.
Den Brigade, der besætter Skandserne, besætter høire Fløi, dell
indbefatter Skandserne VIII, IX og X, med et Regiment, nemlig
Bataillon i Skandserne og 1 Bataillon i Reserve, og venstre Fløi fr
Skandse VI til I med det andet Regiment.
Den tredie Brigade forbliver i Sønderborg beredt til hurtig Ud'.
rykning i Tilfælde af Angreb. Af denne Brigade besættes Bro
hovederne, saasnart der modtages Underretning om An~eb. Kast~
Forposterne tilbage mod Skandserne, samles de bagved disse, hvo
Brigaden hurtigst mulig søger at samle Regimenterne for at tjen
til Reserve, medens Brigaden fra Sønderborg anvendes til, om fo
nødent gjøres, Forstærkning af Løbegravenes Besætning".
Brigaden i Sønderborg skulde afløse Forpostbrigaden, denne afløs
Brigaden i Skandserne, og sidstnævnte derefter rykke til Sønderbor
I Løbet af6 Dage skulde de samme 3 Brigader forrette samme Tjenest
2 Gange, hver Hang i 24 Timer. Efter den Tid rykkede Brigader
tilbage til deres Kantonnementer paa Als og forbleve der ligeledes
G Dage.
Til at udføre den omhandlede Tjeneste alternerende skulde b
orclres I. Divisions og 2. Divisions Regimenter (med Undtagelse af ~
samt Infanterireserven. Afløsningen skulde foregaa i Fægtningsformatim
]i:ormnnndoomF Orp OS t k Om Ill. and Øren :fik Kommandoen over Feltvagter 0
mn<l•t
<lcfor-P'k
.J.
H ove dposterne t il at af g1
økjelligefor
My1111ig1 ·etter og b emyn di ge d es t1·1 at b eorui·e
!, •der.
fornøden Understøttelse til dem; men naar Hovedposterne med he~
deres Styrke kom i Engagement, skulde den paagjældende Brig ad J
kommandør overtage Kommandoen.
Meldinger fra Forpostkommandøren skulde sendes til den Div
sionskommandør, hvis Tropper stode i Sundeved. Den
iikulde føre Kommandoen, indtil der var beordret 1,ropper af den ande

·1

j

14.1
ivision til Assi!tance og den kommanderende General overg Kommandoen.
Med den nye Turnus var det uforeneligt at afgive en Afdeling Nordlnndets 1icvos tning oYer! Bevogtning og eventuelt Forsvar af Kysten mellem Stegsvig og drag••• ewetuch~ment under Knp1"
ellesøgaard, og da denne Strækning ikke turde ligge ubevogtet, og taln W!ldenrnilt.
mken om at faae 14. Regiment fra Kjøbenhavn maatte opgives (se pag.
I), organiserede Overkommandoen et Detachement under Kapitain af 15.
egiment W i 1d en rad t til udelukkende at varetage denne Tjeneste.
etachementet erholdt Mandskab fra de i Øieblikket stærkeste Regienter og blev paa 600 Mand; det formeredes i 3 Kompagnier og
r 20 Kavalerister til Patrouille- og Ordonnantstjeneste. Det skulde
rhindre fjendtlige Troppers Landgang paa Strækningen fra Hellesøi.ard Færge til Sandvig og al Samfærsel mellem denne Kyst og
lesvigs Fastland*). Et Kompagni lagdes i Holm og Hellesø Færge;1,ard, to Kompagnier i Broballe, Mels med Melsgaard og Melsmark
,mt Hardeshøi Færgegaard.
D. 27. af.I.øste Detachementet den
ataillon, der hidtil havde besørget Kystbevogtningen. 1. Batteri i
iolm og Mels (se pag. 126) underlagdes Detachementet.
Dampkanonbaaden Willemoes laa ved Stegsvig, Pa11dserskon9rten Esbern Snare bag Arnkilsøre.

Strax efter Hærens Indrykning i Dybbølstillingen var Spørgi,;- .Betrustu1ug_ur tn
Forpostordningen
1aalet om en forstandig Tjenesteturnus Gjenstand for Overkomman- d.Kampen
22.Febnmrog
paa
Dens Overveielse. Overkommandoen ønskede ved stærke Forposter denne Dug.
; holde Fjenden i saa stor Afstand fra Stillingen, at de fortifika>riske Arbeider i Ro kunde fuldføres, men vilde paa den anden
ide ikke anvende mere Mandskab til Forposttjenesten og Skandseesætning, end at der - med et langvarigt Forsvar for Øie - kunde
ives Hæren i sin Helhed fornøden Hvile.
Den første Løsning af Spørgsmaalet, der gav som Resultat, at 1.
ivision d. 7. efterlodes i Sundeved, kunde ikke betragtes som en
finitiv Foranstaltning. Beslutningen om at efterlade en hel Division
r vistnok snarest dikteret ved Ønsket om under de vanskelige ForId efter Tilbagetoget ikke at faae Sønderborg og nærmeste Omegn

*) Inetrux for Føreren af Mels Detachementet se Bilag 14.
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overfyldt af Tropper. Saasnart (d. 10.) Forholdene vare nogenlund1
ordnede i Sønderborg og paa Als, bestemtes det, at kun 1 Brigad1
skulde besætte Sundeved, medens til Gjengjæld en stærk Reserve C
Brigader og 1 Batteri) skulde holdes i Beredskab i Sønderborg oJ
nærmeste Omegn.
1 Brigade viste sig imidlertid strax at være for ringe en Styrk
til baade at bestride Tjenesten i en udstrakt Forpoststilling og samtidi
udgjøre Skandsebesætning og tjene som Reserve for Skandserne. E
?rclning, der gav Forposterne noget større Hold og til G.ie,.ngj
~oldt en mindre Stm~_ij3eredskab i Sønderbo.rg, maatte foretrække
Det bestemtes derfor allerede Dagen efter, at der til Sundeveds Besættels
fremtidig skulde afgives 3 Regimenter (foruden 2 Eskadroner og
senere 4 Kanoner), og at der i Sønderborg kun skulde holdes
Regimenter i Beredskab. Den detaillerede Ordning af '11,jenesten
Sundeved, der fastsattes d. 11. Februar, og som med mindre Modifik
tioner d. 19. og 20. bestod d. 22. Februar, er given i det For
gaaende. Ordningen havde sine Misligheder.
18. Regiment stod spredt fra Ravnskobbel over Stenderup Sko .
og Bøffelkobbel i en skarp Vinkel ned mod Vemmingbund ved Ste
bæk, altsaa over en Strækning af c. 1 Mil; Stillingen laa c. 1/2
foran Skandselinien og var allerede omgaaet ved Preussernes Besætte!
af Broagerland.
Ordningen af 3 forskjellige Regimenter i 3 Linier bag hinand
maatte vække Betænkelighed med Hensyn til Kommandoforholde
og stille Spørgsmaalet om gjensidig Understøttelse noget tvivlso
Kommandøren for 18. Regiment havde ingen Kommando, da FOJ
posterne stode under Forpostkommandøren, og kunde iøvrigt ing I
Kommando have paa Grund af hans Regiments splittede Opstillin
Kommandøren for 22. Regiment kunde ligeledes paa Grund af ha
Regiments spredte Opstilling ikke være sikker paa at øve sin In ·
flydelse paa de Punkter, hvor der netop trængtes til ham.
De to nævnte Regimenter hørte desuden til forskjellige Br
gader.
Ved 18. Regiment var man sigSituationensFarer klart bevidst. Saav .
Regimentskommandøren, Oberstlieutenant Hi r s c h, som Kommandør
for Regimentets BataillonI., Major Lundbye, opholdt sig med faaA ·
brydelser Natten igjennem paa Chausseen; Hestene stode opstænged~
Sikkerhedsvagtervare udstillede ved Piketterne; dobbelte Poster vedlig,
holdt den indbyrdes Forbindelse. Selv den størst mulige Paapasseligh€
og Aarvaagenhed kunde imidlertid ikke raade Bod paa Misligheden ved d

)I

)I
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emskudt.e Forpostlinie, der, som det fra tydsk Side udtales, ligefrem
tdbød til at rette et afgjørende Slag imod den. Dette udførtes af et
rmeekorps, og at Tabet paa vor Side endda ikke blev større, end
9t blev, maa betegnes som heldigt.
Overkommandoen udtalte vel i en Dagsbefaling en Dadel over
,. Regiments Holdning paa denne Dag, men at den i Virkeligheden
1lv skjønnede Forpostarrangementet uheldigt, ses deraf, at den strax
:ter Kampen trak Forpostlinien tilbage, besatte Stillingen stærkere
~ omordnede Kommandoforholdene.

II. Fra 23. Februar-17. Marts.
Den 23. Formiddag besattes Forpoststillingen efter den nye Ny
rdning.
Regimentet paa høire Flø i udstille de:
el tvagter: Nr. 1 ved Randsgaard ................... (1'2 Komp.),
Nr. 2
Stavgaarde . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (½ do.),
Nr. 3
Ragebøl Kro .................. (1/2 do.),.
Nr. 4
Ragebøl Byes vestre Udkant ... ( 1/2 do.),
Nr. 5
Ledet . . ...................... (1/4 do.),
iketter:
Nr. 1 i Batterup ........................ (1
do.),
Nr. 2ved VeisammenstødetS. Ø. forRagebøl (1
do.),
Nr. 3 mellem Ledet og Pythuse .......... (1 do.),
Nr. 4 S. Ø. for Ledet.: ................. (1114 do.),
ov edp ost: ved Pythuse ........................... (2 do),.
Feltvagt Nr. 5 og Piket Nr. 4 dannedes af et Kompagni; iJvrigt
gjorde 2 Sidefeltvagter et Kompagni.
Regimentet paa venstre Fløi (af samme Brigade) udillede:
eltvagter: Nr. 1 ved Dybbøl Kirke .. . ........ . ..... (1/2 Komp.),
Nr. 2 Dybbøl Skole ... .. ............ (1 12 do.),
Nr. 3 i Dybbøls sydvestlige Udkant .... (1/2 do.),
Nr. 4 ved Avnbjerg ....... . . . . ........... (¼ do.),
Nr. 5 - Vemmingbund * ) . • • • • • • • • • . • • • • (¼ do.),

*)

Fcltvngtcn rnr <lctndieret frn Piket Nr. 2

J<'~11!ostopst1llmg.
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Piketter:

Nr. 1 Veisam:menstødetmellem Dybbøl
Kirke og By . . . . . . . . . . . . ...•.... (1 Komp.),
Nr. 2 Ø for Avnbjerg ........ . ... .. ..... (8 '4 do),

Hovedpost: i den østlige Udkant af Dybbøl ..•.... (4 do.).*
Afdelingerne i Sundeved skulde have Bajonetten paasat; Fo
pobtregimenterne a:fiagde inden Udrykningen deres To~tre p
Sundevedsiden
Bleve Forposterne tvungne til at trække sig tilbage, skul
Hovedposterne udstille en Skyttelinie c. 500 Alen fra V ærkern
Saasnart de yderste Forposter vare komne indenfor denne Lini
skulde de respektive Regimentskommandører lade blæse "Lang Ton
fra Aabenraa Vei og fra Chausseen til Avertissement for Artill
riet i Stillingen, at dets Ild kunde aabnes. Ved Angreb om Dagenskuld
denne Skyttelinie forblive udstillet til Sikkring af Skytsbesætningen m]
Fjendens Geværild; ved Angreb om Natten og i taaget Veir skul
den, naar ovennævnte Avertissement var givet, trækkes tilbage til Løb,
gravene mellem V ærkerne, hvorpaa Regimentskommandørerne skul
lade blæse "to lange Toner".
Divisionsartilleriet afgav daglig skiftevis 4 Kanoner til Forpo
stillingen foruden 4 Kanoner, der tilligemed 13. Batteri besatte Plac
menterne i Dybbølstillingen. 13. Batteri besatte fra d. 23. Febru
Placementet mellem VIII og IX med 2, Placementet mellem II og
med 4 og Placementet mellem I og II med 2 Kanoner. I de
Dage, hvor 1. Division stod i Sundeved, skulde dens to Batteri
afløse hinanden, i de 6 Dage, i hvilke 2. Divisions Afdelinger m
Inf'anterireserven stod i Sundeved, skulde 11. Batteri af Roserveartill
riet skiftevis med 8. Batteri bestride Tjenesten.
Knntonnomentot
For at have den paa Als hvilende Division i større Nærhed
pea Als.
Sundeved, skulde Divisionerne fra d. 28. afløse hinanden i sam1
Kantonnement i Stedet for hver at have sit særlige Kantonnement.
Kantonnementet paa Als blev derefter følgende**) :
lnfan teriet.
En Brigade i Ulkebøl {et Regiment i UJkebøl, Vollerup m.
et i Miang, Høruphav, Maibølgaard. m. m.).
En Brigade {eller Inf'anterireserven) i Tandslet (et

1

I

Regimenl

*) I denne Opstilling foretoges dog efterhaandcn mindre Forandringer.
**) Den i Sundeved og paa Als værende Styrke var uforandret som pag. 122 angi
knn var G. Batteri cl. 24. Februar afgaaet til Fyen, 3. fngrnicurkompagni

27. l<'chrnar til ,Jylland.
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'andslet, Ertebjerg og Vertemine m. m., et i Lebøl, Skovby, Lysbild m. m.).
En Brigade i Egen (et Regiment i Dynnevit, Egen, Bro m. m.
t i Hunslev, Notmark, Asseballe m. ro.).
Ingenieurtropperne i Sønderborg.
Fæstningsartilleriets Mandskab i Sønderborg, ved Batterierne
mgs Als Sund og i Hytterne ved Dybbølskandserne.
Fe 1tartill eriet.
2. Batteri Augustenborg Ladegaard ro, m .,
Divisions10. do.
Egen m. m.,
artilleriet.
8. do.
Vollerup og Lambjergskov.
Sundsmark m m.,
4. do.
ReserveSønderborg Ladegaard m. m.,
11. do.
artilleriet.
13. do.
Hørup m.m.
Kavaleriet.
2. Halvregi.ment af 4. Dragonregiment Tandslet, Notmark m. m.
1. Halvregiment Gardehusarer Maibøl, Skovby, m. m.
Detacherede vare :
Regiment med 9. Batteri til Kjær Halvø.
t Detachement paa 600 Mand med 1. Batteri til Holm, Mels og
Broballe.

f

l

1

Krigs begivenhederne i Dag:ene 23. Februar- 4. Marts.
Kommandoen i Sundeved førtes fra 23. 27. Februar af General
u Plat, fra 28. Februar-4. Marts af General Vogt*).
Krigsbegivenhederne indskrænkede sig i den nærmeste Tid efter
ampen d. 22. til Patrouillesammenstød. Disse forefaldt imidlertid saa
dt som daglig og tilføiede os i denne Periode et Tab af 1 saaret
fficer, 5 faldne, 10 saarede og 6 fangne Menige. Fjendens Tab var
saarede Menige. De af Fjenden udsendte Patrouiller vare i Regelen
ærke nok til at kunne efterlade Soutiens paa passende Punkter, Et
ørre Angreb ventedes saavel d. 27 . .Februar som d. 3. Marts, og Forredeiser bleve trufne til dets Modtagelse; men Angrebet udeblev. EnlDesertioner forefaldt af sydslesvigsk Mandskab af 10. og 12. Regiment.
Omhugning af Skove og Afbrænding af forskjellige foran Fronten
O'gende Lokaliteter paabegyndtes.
D. 26. løb Rolf Krake ind i Vemmingbund, navnlig for at komme
*) Bilag 15 giver Tnnrns for Stillingens Bcsættels·e i Perioden 23. Febrnar- 16

Marts.

i4(1
paa Spor efter fjendtlige Batterianlæg, men uden at opdage noge
skjøndt Batteriet var inde i det Inderste af Bugten, kun 1200 Ale
fra Stranden.
Forbol<lene Jl88
Paa fjendtlig Side opløstes d. 24 Februar den kombinered
fjendtlig Side.
. d e1·1ge 0 r d re d e b ata1·ne gJe
.
A vantgard e ve d I . K orps, og d en oprm
optoges. Samtidig forandredes Troppeopstillingen. De to Infanteri
divisioner lagdes Ø. for Flensborg-Aabenraa Chausseen. Af 6. Div·
sion forblev 11. Brigade i Egnen S. Ø. for Flensborg-Graasten Veie
og paa Broagerland, 12. Brigade lagdes N. V. for denne Vei; N. hert
13. Division. Kavaleridivisionen lagdes V. for Aabenraa Veien;
Eskadroner besørgede Patrouilletjeneste langs Angels Kyst.
Reserveartilleriet forblev i sine Kvarterer; et Batteri stilled
ved Ballegaard og Blans, og beskød cl. 23. Pantserskonnerten Esbe
Snare lmder dens Forbifart til Augustenborg Fjord.
D. 28. blev det, for at skaane Tropperne for unyttige Tab, b
falet, at større Foretagender mod vor Forpostlinie kun maatte u
føres efter indhentet Samtykke.
D. 1. Marts blev Cerneringslinien fremskudt saa langt, at Sottr~
og Nybøl Vindmølle bleve Støttepunkter i samme, og Forposte1
bleve fremskudte, saaledes at 13. Divisions Forpostlinie d. 2. Mar
løb fra Sanclbjerg ved Als Sund over Fuglesang, S. for Øster
Vester Sottrup, 12. Brigades fra Stendernpgaard til Nybøl Vandmølle; o
Natten besattes Stenderup og Nybøl hver med 1 Kompagni for
hindre os i at nedbrænde disse Lokaliteter. 11. Brigade udstille
vedvarende Forposter i Linien Vemmingbnnd-Smølled og udsøgte
Forsvarsstilling ved Smøl.
Samtlige Stillinger forstærkedes ved Feltbefæstninger. V,
Gammelmark paa Broagerland anlagdes Placementer for ialt 16 Stykk
Skyts; 3. 6 Pd.'s Batteri af A.rtilleribrigade Nr. 3, der d. 1. Marts tildelt
11. Brigade, placeredes S. for Vemming for at kunne virke ro)
vore Skibe i Vemmingbund.

I

J.'01a11<1ring ;
J•'or1ooslljencslcn.

I

I vore Forposters Placering gjordes d. 4. Marts den Forandring,
d er paa venstre Flø1, f'remti'dig k un s kuld e u d stil
· 1es 4 Fe1tvagter, nemli
Nr. 1 ved Dybbøl Kirke,
} l K
·
Nr. 2 i den sydlige Udkant af Dybbøl By
ompagm;
Nr. 3 ved Avnbjerg,
}
. b un d 1 Kompagni.
N r. 4 ve dv emmmg
Piketterne Nr. 1 og 2 paa denne Fløi bleve hvert paa 1 Kompa
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Den Bataillon, som besatte Skandserne paa venstre Fløi 1 skulde
.de patrouillere langs Kysten ved Vemmingbuud for at forhindre
aade i at lande ved samme.
Stabskvarteret for den Brigade, der stod paa Forpost, og for
iln Brigade, der havde Besætningen af Skandserne, blev henholdsvis
!I. Gaard tæt ved Langbrogaard og Dybbøl Færgegaard.
Kun det nødvendigste 'l'rain medtoges til Sønderborg og Sundeed og parkerede i den Tid, det ikke brugtes, ved Barakkestaldene
ed Sønderborg.
Forskjellige Alarmeringer havde givet Erfaring med Hensyn til F,!rans tnll~ingor
sigt ende •11 nt
en Hurtighed, hvori Reserverne kunde være til Raadighed. Det havde fremme
Knmpbo ,
r cdsknbet.
iist sig, at de Batailloner, der vare bestemte til at besætte Løberavene, havde Liggepladser i saa stor Afstand fra disse, nemlig i
~aardene og i de ved Sammenstødet af Aabenraa Vei og Flensbor
:haussee !!!la~ Bar~kker (se Ingenieurarbeiderne i Perioden indtil
. 17. Marts), at de i Tilfælde af voldsomt Angreb om Natten vanskeligt
rette Tid kunde naa at indtage den for dem bestemte Plads. Det
esluttedes derfor at lade opføre Barakker til dem i umiddelbar Næred af de Punkter, de i Tilfælde af Angreb skulde besætte. Der
ilde da i Gaardene og Barakkerne ved nysnævnte Veies Sammenød kunne vindes Plads til endnu en Brigade, saa at den i Sundeed værende Division kunde faae sin hele Styrke samlet, og en af
e fjernere liggende Brigader trækkes til Sønderborg. Efterat Barakerne vare opførte, udførtes den sidstnævnte .Foranstaltning i Dagene
.-17. Marts, hvorom senere.
Indtil da skulde Besætningen til Skandser og Løbegrave hver
orgen Kl. 6 være indrykket i disse og forblive der til Kl. 7½ For)()
iddag, da Arbeidskommandoerne afgaves. Afdelingerne i Sønder- ,
org holdt Appel hver Morgen Kl. 6 og forbleve i Kvartererne parate
Udrykning, indtil de begave sig paa Forpost.,
Overkommandoen fastsatte bestemte Marchelinier fra Kantonneenterne til Sønderborg og gjennem denne By samt tilbage til Kannnementerne. Fra Broerne til Stillingen marcheredes ad den gamle
andevei, fra Stillingen til Broerne ad Chausseen.
Alarmpladser for Regimenterne i Sønderborg valgtes henholdsvis
Kirkealleen og i den sydlige Del af Storgaden og Gaden Øst om
aadhuset,
Alarmpladsen for det i Ulkebøl m. m. kantonnerende Regiment
algtes saaledes, at Regimentet hurtig kunde yde 4. Regiment paa
jær Halvø Assistance.
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I forskjellige Henseender havde det vifat sig mindre heldig
.
.
at Overkommandoen ikke var Herre over den civile Admimstratio
paa Als, ligesom den jevnlig havde maattet træffe Foranstaltninge
uden at iagttage de Former, Loven foreskrev. Overkommandoen til
skrev derfor under 21. Februar Krigsministeriet, at uagtet den hidt'
fra alle Sider havde modt den største Beredvillighed til at bær
Konsekventserne af de forhaandenværende Omstændigheder, for
mente den dag, at clet vilde være hensigtsmæssigere, at den faktis
tilstedeværende Tilstand gaves c1et legale Præg, og indstillede derfo
til Krigsministeriet at udvirke, at Als og den Del af' Sundeved, so
var besat af vor Armee, erklæredes i Beleiringstilstand.
Krigsministeriet traf' de fornødne Skridt, og d. 27. Februar udj
gik fra Hovedkvarteret Bekjendtgjørelse om, at Als og den af vorf
Tropper besatte Del af Slesvigs Fastland var sat i Beleirings ~
stand.
Kommandoskifte
Som tidligere nævnt*), foregik der ifølge allerhøieste Resolutio
Hrorcus Jtvcrsto
styrelse.
af 28. Februar et Kommandoskifte i Hærens øverste Styrelse, idl
Ge~erallieutenant de M~za fratraadte. Overkomman~loen . o~er de
aktive Armee og Generallieutenant Li.ithchau, der midlertidig hav
været beklædt med Overkommanc1oen, afgav denne til Kornmand.øre

pen Al ! ~rkln:rcs
Ilch!lrmgetllst,111<1.

J

::n~e~:~o;~!::ti~~:i:~:::~~v~:~~:e~' cler udnævntes til koml
Generallieutenant Gel'lach kundgjorde dette for Hæren i el
Dagsbefaling af 4. Marts**).
1 Besættelsen af Hærens høiere Kommandoposter skete folgend
Forandringer:
Generalmajor Vogt overtog Kommandoen over 1. Division, Ober
Vahl Kommandoen over Artilleriet ved den aktive Armee. Ober
H. Kauffm an n ansattes som Kommandør for 2. Brigade o
Major Stiernholm som Stabschef ved Armeens Overkornmand
Kommandantskabet paa Als ophævedes***), da det, naar Ove
kommandoen var paa Als, skjønnedes unødvendigt at have el
Kommandant paa Øen.
Generallieutenant Li.i.ttichau overtog Posten som Chef for d
Kgl. Artilleri og afgik til Kjøbenhavn.
murens Bef11ling••
Den nye Overgenerals første Tanke var rettet paa at forøm
porøonalc søges
~:.(
forøget.
Befalingsmændenes Antal. Generalen indstillede en Mængde Offi
"') Se 1. Del pag. 323.

**) Dagsbefaling a.f 4. Marts se Bilag 16.
***) Se 1. Del pag. 264.
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rer til Ansættelse i cle for Tiden vakante Pladser i Hæren, og
at Generalen gik ud fra, at Veien til under en fortsat Krig at skaffe
,meen brugbare Officerer, maatte være den, at Underofficerer og Mandab, der havde aflagt tilfredsstillende Prøve ligeoverfor Fjenden,
rfremmedes til Lieutenanter, opfordredes Afdelingerne til at berdre dertil egnecle Menige saa hurtigt som mulig gjennem de forjellige Underofficersgrader, og naar der var erhvervet Garanti for
,res Anvendelighed, indstille dem til Officerer.
Infanterireservens Organisation forekom Overkommandoen mindreo,-orkommo.udoon
µnøkt!r Infanteriildig. Infantenserven bestod kun af 2 Regimenter*), og medens dens rosorm•. omdannet til en
\ab var forsynet med 1 Stabschef, 2 Adjutanter, 1 Ordonnantsof:ficer 1ir1g11do.
s. v., forrettede den kun Tjeneste som en Brigade, og maatte, naar
m skulde anvendes, i taktisk Henseende dog underlægges en af Divionerne. Overkommandoen indstillede derfor at QI>hæv~ den_ og..rmere den som en Brigade under 2. D~o~ Det holstenske an mra hjemsendtes i Henhold til Skrivelse fra Dot holstonsko
rigsministeriet af 2. Marts**); men det sydslesvigske Manskabs Til- .~~.~t.~ko.t1~'!:;'.~
ved o.t ho.vc sydedeværelse voldte mange Vanskeligheder og forringede Afdelingernes 1Imigsk Mandskab til Tjonesto.
rngbarhed. Det forefaldt jevnligt, at sydslesvigske Menige, naar de
tre udstillede som Vedetter eller udgik med Patrouiller, benyttede
eiligheden til at undvige. Der var ingen Tvivl om, at flere af de
>m fangne betegnede Mandskaber vare gaaede over til Fjenden.
atten til cl. 26. Februar, da 12. Regiment havde Forposttjenesten,
,eg Antallet af Desertører endog til 23. Forpostkommandøren belagede gjentagende dette Forhold, der bevirkede, dels at de sluttede
eds Tjeneste blev strængere, fordi der bestandig maatte træffes særge Foranstaltninger for at sikkre sig mod Overfald, dels at Fjenden
1tid havde den mest detaillerede Rjendskab til Forposternes Stilling
~ Styrke.
2. Division fandt Forholdet saa alvorligt, at den i en Forestilng til Overkommandoen udtalte sig imod, at 12. Regiment fremtidig
ev anvendt til Forposttjeneste. Divisionen saae iøvrigt Grunden til det
·gende ~tal Desertioner i et almindelig udbredt Rygte om, at tydsklende Slesvigere, naar de fangedes eller deserterede, strax bleve sendte
bage til deres Hjemstavn. Ved 10. Regiment, der ligeledes var re1teret fra Slesvig, var vel forefaldet Desertioner i enkelte Nætter ;
•

•

•

1

-

*) Infanterireserven var oprindelig tænkt sammensat af 4 Regimenter (se 1. Del pa~.

149).
*) Sammenhold 1. Del pag. 150 Anm.
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men Forholdene vare dog anderledes ved dette Regiment, der hoved
sagelig var sammensat af loyale Elementer fra Nordslesvig endo
med stærkt udpræget dansk Nationalitet, og som kun ved den i Efter
aaret 1863 stedfimdne Fordeling afFrilodsmænd havde erholdt Mandska
fra det sydlige Slesvig, navnlig fra Eidersted. En Udsondring a
dette upaalidelige l\Iundskab frembød efter Divisionens Formenin
mindre Vanskelighed, og Afgangen maatte kunne erstattes ved de
Forstærkningsmandskab af Kongerigets Udskrivning, der forefandte
i 12. Regiment.
Divisionen foreslog 12. Regiment anvendt enten i Fredericia elle
andetsteds, hvor Befæstningsarbeider maatte være at udføre, og an
madede om i Erstatning at maatte faae 7. Regiment fra 4. Divisio
eller et andet fuldt paalideligt Regiment af 3. Division.
Samtidig indløb der fra 3. Division lignende Beklagelser ove
13. Regiment, hvis Mandskab for den langt overveiende Del bestod
Sydslesvigere. Forholdet var trykkende ikke alene for Befalings
mændene, men ogsaa for den Del af Mandskabet, om hvis Paalideligl
hed der ikke kunde reises Tvivl. Divisionen indstillede, at Reg~
mentet ved Udskillelse af det upaalidelige Mandskab og Kompleterin
med Forstærkningsmandskab fra andre Udskrivningskredse end Syd
slesvig maatte faae en saadan Sammensætning, at det ktmde anvend I
til 'l~jeneste overfor Fjenden.
Overkommandoen forhancllede vel med KrigsministerieL om det
Spørgsmaals Afgjørelse, men da der Natten til d. 6. Marts atter dese
"'1
terede 8 Mand (af 10. Regiment), stod det den klart, at hverken 1
f'
eller 12. Regiment mere burde anvendes til Forposttjeneste. Do
skjønnede Overkommandoen det forsvarligt at beordre 12. Regime
til Tjeneste paa Kjær Halvø. Den beordrede Regimentet til endn
samme Dag (d. 6.) at bytte Tjeneste med 4. Regiment og lod Kapitai
P. B a udi tz af 4. Regiment foreløbig forblive paa Kjær Halvø for at fø1
Kommandoen over Kystbevogtningen. 4. Regiment indtog det n
12. Regiment bestemte Kantonnement og gik d. 7. paa Forpost m
de øvrige Regimenter af 2. Division.
1. llcgimcnt ucDa der maatte haves Erstatning for de to upaalideligo Reg
ordres til Ah
•
menter, afsendte Overkommandoen følgende '11elegram (af 6.) til
Division:
"Paa Grund af 10. og 12. Regiments Beskaffenhed er det nø
vendigt, at 7. Regiment atter afgives til 2. Division. Divisionen vil<
1
beordre Regimentet saa hurtig som muligt at afmarchere til Aarhr
hvorfra det vil blive indskibet. Overkommandoen vil være at unde

I
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3tte om Dagen, paa hvilken Regimentet indtræffer i Aarhus" (sammenold pag. 37).
Da der imidlertid i Dagene 11.-12. Marts kunde imødeses Til- Dot sydslesvigske
.
llfancløk1Lh 11<1•ang af Mandskab fr a R ekrutsk o1erne, h vorved 10. og 12. Regimentskilles ar 12. og rn.
. .
.
.
Regiment og for•a Skolen 1 KJøbenhavn vilde erholde henholdsvis 283 og 665 Mand, mores i Arhoidskomma1u1ot•r.
3. Regiment fra Skolerne i Kronborg og Odense henholdsvis 333
g 449 Mand, beordredes Divisionerne til, naar dette Mandskab an:om, at udskill~ saa meget af det upaalidelige Mandskab, at hvert at
.isse Regimenter fik en Styrke af 1800 Onderkorporaler og Menige.
)et udskilte Mandskab skulde tildeles et passende Antal Befaliugsnænd og udelukkende anvendes som Arbeidskommando, det af JO. og
2. Regiment efter Overkommandoens, det af 13. Regiment efter Frelericia Kommandantskabs Bestemmelse (sammenhold pag. 111).
Denne Bestemmelse ændredes for 2. Divisions Vedkommende saa~des, at de til 10. og 12. Regiment bestemte Rekruter fordeltes oment ligelig mellem begge Regimenter, hvorved det blev muligt at
dskille c. 400 Mand af 10. .Regiment og, som man antog, skabe et
tldt paalideligt Regiment af dette. Af det udskilte Mandskab foreredes 4 A:rbeidskommandoer, hvert paa 200 a 250 Mand, der stilledes
der en selvstændig Kommandør (Ka,pitain C. F. Bul o w af 12. Reiment) og underlagdes 2. Division. Ved hvert Arbeidskommando
sattes et Underbefalingspersonale, som toges af Divisionens Afelinger. Arbeiclsafrlelingen underbragtes i den N. for Sønderborg
ærende Barakkeleir, hvor Hytterne til en Bataillon vare færdige.

Strax efter at have tiltraadt Overkommandoen modtog den kom- Krigøministcrfot
,::i.
• 1Se af" 2, .1Mart S fr a nærer
l'l:mor
om
u-eneral f'Ø1gend e f'OrtrOlige SkTlVe
offensive
llevægcleer.
rigsministeren:
"Ifølge Efterretninger, der ere Ministeriet tilhændekomne fra
alidelig Kilde, synes det afgjort, at Landet mellem Flensborg og
ideren kun er yderst svagt besat af Fjenden, der siges at have 1
ataillon i Ekernførde og saagodt som aldeles jngen Besætning i
gel og Svansen. Den hele Styrke er saalecles væsentlig konntreret foran Dybbølstillingen og i det nordlige Slesvig, paa hvilket
dste Punkt den uden Tvivl angives ikke lidet for stor*). Ved at henlede
all deren d e

*) Oversigt over den gjensidige Troppeopstilling er angivet paa cle tidligere givne
Skizzer over den strategiske Situation cl. 18. lt'ebrnnr og d. 1.1\farts; Dækningen
af de bagved værende Forbindelser pna fjendtlig Sicle findes angivet i det Følgende.
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l:xpc,litioncn
J Iohwncht.

Overkommandoens Opmærksomhed herpaa kan Ministeriet ikke til
bageholde det alvorlige Ønske, at der fra denne Side maatte f<;>re
tages noget for at forstyrre den Ro, hvormed Fjenden tror at kunn
staa foran vor Stilling, indtil det maatte falde ham beleiligt at a
gribe den. Ministeriet antager, at Expeditioner af Størrelse indtil
Infanteriregiment, maaske med et Par Feltpiecer eller et Antal Ko
lonneespingoler, maa kunne udføres med de til Raadighed staaend
Transportmidler, og anbefaler denne Sag ret indstændig til Ove
kommandoens Opmærksomhed med Tilføiende, at det ogsaa af audr
Grunde turde være særdeles hensigtsmæssigt, at der spores en merl
aktiv Optræden fra vor Side. Skulde Overkommandoen anse det he
sigtsmæssigt i den Anledning at trække 7. Regiment fra Jylland ov
til Als *), da forekommer det Ministeriet, saafremt der fra den Si
ikke paatænkes noget større Foretagende, at Intet kan være t
Hinder derfor, eftersom der jo nu i Jylland er ialt 9 Regimenter I
fanteri.
C. C. Lunclbyeu.
lil
Endnu inden Overkommandoens Svar herpaa var afaaaet,
moJ
'-'
toges følgende i Ohiflerskrift afsenclte Telegram fra Krigsministeri
dateret 4. Marts Kl. 216 Eftermiddag:
~
71 Til Overkommandoen i Sønderborg.
2 Kompagnier af Garden under KaJJitain Holck afgaa iclag E
termiddag Kl. 3 paa Postdamperen Freya, eskorteret af Dagmar 1
Colberg Bugten, gaa i Land ved Hohwacht, derfra til Lii.t-:ienburg
tilbage for muligen at gaa i Land pna andre Punkteru.
Denne Expeclition :fik følgende Odfald:
Freya afgik med 1. og 4. Kompagni af clen Kgl. Livgarde til Fo\
(.henholdsvis under Ka1Jitainerne Nægler og Herskind) ll.
Eftermiddag, ankrede paa Grund af Snetykning under Lolland, lette(
cl. 5. og fik om Formiddagen Korvetten Dagmar i Sigte. Freya sknl \
ifølge Instruktionen endnu opsøge en af de ved Femern Sund stati,
nerede Kanonbaade, hvorfor Landgangen blev udsat til cl. 6.
D. 6. naaede Freya, ledsaget af Korvetten Dagmar samt Skru
kanonbaaden Marstrand med en Transportbaacl paa Slæb, Holste
Kyst. Paa Grund af V eirforholclene kunde Landsætningen ikke frn
gaa ved Hohwacht, men mellem Skovene Schassau og Weinberg, h
Mandskabet maatte vade i Land næsten til Bæltestedet. Her lan
sattes 50 Mand, og det besluttedes ikke at landsætte :flere, da ing
*) Som fomn viist, skete dette nogle Dagr efter af andre Grnncle.
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[endtlige Tropper fandtes i Egnen, og det overhovedet rygtedes,
t der ingen fjendtlige Tropper fandtes i det nordøstlige Holsten.
Da Veiret syntes at tillade Landsætning af Tropper ved Hohwacht,
)ges de landsatte Tropper atter ombord, og Kursen sattes mo~ dette
'unkt. Men underveis tiltog Kulingen i Forbindelse med Regn og
ne, og Landgangen maatte opgives saavel her som ved Liitjenburg,
a Foretagendet ifølge Instruxen ikke turde medtage mere end et Par
>age, hvorfor Freia retournerede med Tropperne til Sjælland. Overkommandoen, der allerede forud var ugunstig stemt for Landangsforetagender udførte af forholdsvis smaa Styrker og uden behemt O~jekt, kunde ved den - som den forudsaa - resultatløse
:xpedition til Hohwacht og Liitjenburg kun yderligere bestyrkes i denne
rnskuelse. Den besvarede derfor Krigsministerens fortrolige Skrivelse
ed et Telegram af 5 Marts saalydende:
"Ifølge en med Kapitain Muxoll og Oberst Faaborg afholdt
[o]lference anses Expeditionen til Ekernførde for uudførbar, især da
'jenden ved Expeditionen til Hohwacht, som anses for uhensigtsmæssig,
r bleven alarmeret", og supplerede Telegrammet ved en Skrivelse af
amme Dato*), hvori den for sit Vedkommende bestemt nægtede sin
fodvirken til ethvert saadant Foretagende.
Saavel under 11. som 15. .Marts fremsatte Krigsministeriet dog
aany Ønsket om offensive Bevægelser, hvorom Fremstillingen i det
ølgende vil indeholde det nærmere.

Krigsbegivenhederne i Dagene 5.-14. :Marts.
Kommandoen i Sundeved førtes fra 5.-10. Marts af General du
lat, fra 11.-16. Marts af General Vogt**).
D. 5. Marts Morgen blev høire Fløi angrebet, og en livlig Skydegtning udspandt sig, i hvilken Feltvagterne trængtes tilbage til N.
r Pythuse og Piketterne engageredes. 16. Regiment havde 1 død og
fangne Menige, 22. Regiment 1 fangen Menig. Omtrent Kl. 9 trak
jenden sig tilbage.
D. 7. Marts bleve Feltvagterne paa Fjendens venstre Fløi skudte
get frem henimod Ragebøl Skov; i Østre Sottrup og Fuglesang
illedes paa hvert Sted 2 Kompagnier i Alarmhuse. .Broagerland fik
rstærket BeRætning, idet hele 11. Brigade samledes der.
*) Bilag 17 indeholder Overkommandoens Skrivelse af 5. Marts til Krigsministeriet.
•*) Bilag 5 angiver Hærens Orclre de bataille d. 15. Marts; Bilag 6 Navne paa RegimPnts-, Afclelings- og Unclerafclelingschefer ved den aktive Armee samme Dag.
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Indtil cl. 12. forefaldt der kun mindre Patrouillesammenstø
Et Forsøg fra vor Side paa at afbrænde Ragebøl Skov mislykkede
Vort Tab i Dagene 6.-12. var 1 død, 2 saarede og 3 fangne Menige
af 10. Regiment deserterede 10 Menige.
Da der iagttoges Arbeider ved Gammelmark paa Broagerlan
hvilke tydede paa Anlæg af Batterier, besluttedes det at fordele d
12 Pd.'s riflede (4.) Batteris Piecer i Dybbølstillingen. 2 af diss
transporteredes d. 12. til Skandse II og anbragtes paa den Flanke, d
vendte mod Broagerland, i Stedet for 2 12 Pd.'s Kuglekanoner, d
transporteredes til Sønderborg.
13· i\rn,·ts.
D. 13. ved Daggry foretog Fjenden et Overfald paa vor høire Flø1
Forposter (af 16. Reg.).
'Under Beskyttelse af Mørket gik den Del af 2. Bataillon af d
fjendtlige Infanteriregiment Nr. 15, der ikke var paa Forpost (2 Komj
samt Dele af 2 andre Komp.) frem mod Ravnskobbel og derfra J
forskjellige Kolonner mod Lillemølle og Stavgaarde, samtidig med
Fitsilierbataillonen af Infanteriregiment Nr. 55 gik mod Ragebøl Sk
og Ragebøl.
Omtrent Kl. 5 Morgen stormede disse Tropper under Hurraraa
og uden at skyde pludseUgt frem imod Vedetterne paa det af Fel
vagterne Nr. 1 og 2 besatte Terrain. Fremrykningen begunstigedes ~:
.Mørke, Storm og et stærkt Snefog, der blandet med Ragel stod li
mod vor Vedetkjædes Front. Paa Gnmd heraf opdagedes de
som det syntes, med kyndige Veivisere forsynede Fjende, ikke fi
paa 10-12 Skridts Afstand. Fjenden kastede Vedetterne og fulg
dem i Hælene ind til Feltvagterne. Disse naaede at faae Fægtning
stilling indtaget, men Voldsomheden i Fjendens Anløb gjorde dog,
Feltvagt Nr. 1 maatte trække sig tilbage paa Pikettet, hvorpaa Fel
vagt Nr. 2 efter Ordre trak sig sammesteds hen. Pikettet opt
Fægtningen og holdt denne staaende c. 1/ 2 'l'ime, hvorefter Fjend
trak sig tilbage.
Noget efter blev Feltvagt Nr. 3 angrebet af 12. Kompagni af Fii
lierbatailJonen af Infanteriregiment Nr. 55. Bataillonen sendte 11. Kox;
pagni mod Ragebøl Skov, 12. Kompagni mod Ragebøl og lod 9. og 1
Kompagni følge i Reserve. Feltvagten modtog Fjenden i Fægtnin1
formation, og Kampen ophørte kort derefter.
Omtrent Kl 6 indtoges Forpoststillingen paany.
Vore i Dagenes Løb udsendte Patrouiller afbrændte Tørvemos
gaard samt nogle Ruse mellem Ragebøl Skov og Ravnskobbel.
Om Eft.ermiddagen aabnede Skandse II Ilden mod BatteriaJ

I

I
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egene paa Broagerland. Fremstillingen giver i det Folgende nær!lere Oplysning herom.
Vort Tab paa denne Dag var 2 Underofficerer og 29 Menige.
D. 14. Marts skulde paa fjendtlig Side benyttes til en Fremkydning af Forpostlinien. 2 Batailloner af Infanteriregiment Nr. 64
ykkede om Morgenen frem til den østlige Udkant af Bøffelkobbel og
ltenderup Skov til Dækning af den i Linien Rvilhøi - Stenderup Skov
efalede Forpostlinies Udstilling. 6 Kompagnier aflnfanteriregiment
fr. 24 trængte fra Stenderup frem mod Dybbøl,~ 2 Kompagnier mod
iagebøl.
Paa vor Side stod i Morgentimerne (inden Afløsning havde fundet
ted) 2. Brigade paa Forpost.
3, Regiment havde høire Fløi *). Kl. 6 Morgen angrebes denne Fløis
eltvagter Nr. 3, 4 og 5 af den ovennævnte Styrke. Ragebøl maatte
mmes; Piket Nr. 2 optog Kampen, som blev staaende, da Fjenden,
aaske paa Grund af Hovedpost Nr. 2's virkeomme Flankeild, ikke
rmaaede at trænge ud over Ragebøl. Omtrent Kl. 8 søgte vore Foroster paany at rykke frem, idet fra Piket Nr. 1 ½ Kompagni gik mod
agebøl Kro, til samme Tid som Dele af 4. Kompagni rykkede mod den
tlige Udkant af Ragebøl og 1/ 2 8. Kompagni mod den sydlige Udkant
Byen; det andet halve 8. Kompagni fulgte som Reserve. Ragebøl
ev atter besat af vore Tropper, og Feltvagterne indtoge deres tidgere Standpladser.
18. Regiment havde venstre Fløi; dets Bataillon I. var fordelt
m Feltvagter og Piketter**). Kl. 6 Morgen angrebes Feltvagt Nr.
ved Dybbøl Kirke (½ 1. Komp. under Sekondlieutenant C.
. I. Hansen), og om Kirken og Kirkegaarden førtes en længere
1

*J Detaillen af Regimentets Opstilling var:
Feltvagt Nr.1 ved Randsgaard, 2 Delinger)
7. Kompagni.
do.
Nr. 2 - Stavgaarde, do.
do. Nr. 3 - Ragebøl Kro, do.
8. Kompagni.
do. Nr. 4 - Ragobøl Byes
vestre Udkant
do.
af 4. Kompagni.
do. Nr. 5 ved Ledet
1' /2 do.

f

Reg.'s

II.

}

3. Kompagni.
Piket Nr. 1 ved Batterup . . . . ....... .
Nr. 2 mellem Ragebøl Kro og Pythuse paaAabenraa Vei 2' /• Deling
af 4. Kompagni.

Reg.'s

I.

1Hovedpost Nr. 1 ved Pythuse . . . . .

1. og 2. Kompagni.

Nr. 2 vod Bødkerhuset
(bag Feltvagten ved Ledet)

5. og 6. Kompagni.

do.

*} Detaillen af Opstillingen var nforandret som pag. 146 angivet.

H. Mnrta.
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Skydefægtning, hvorved Feltvagten understøttedes af en Delin
(Sekondlientenant Vold by) af 2. Kompagni, der stod som Pike
Et Forsøg, Fjenden gjorde paa at trænge frem N. for Dybbø
Kirke, afvistes af 3. Regiments her staaende Styrke (Feltvagt Nr.
understøttet af 6. Komp.). Nogle fjendtlige Tirailleurer, som var
trængte temmelig langt frem mod Feltvagten, lykkedes det en ras)
frembrydende Patrouille under Korporal Ni e 1s en af 18. Regiment
fordrive, hvorved 2 Mand af det preussiske Infanteriregiment Nr. 21
toges tilfange. Kampen hendøde nogen Tid efter Afløsningen.
I Dagens Løb, efterat 2. og 22. Regiment havde overtaget Fo
posttjenesten, fandt vedvarende nogen Skydning Sted mod fjendtlig
Patrouiller. Særlig gjaldt dette venstre Fløi, 2. Regiment.
Fjendens Tab var 2 Officerer og 18 Mand, vort Tab 2 Officer
og 18 Underkorporaler og Menige.
12. fjendtlige Brigade udstillede Forposter i Linien H vilhøi
Stenderup Skov og lagde en stærk Besætning i Nybøl og Stendern
Paa Broagerland fremskød samtidig 11. Brigade sine Forpost
til Linien Stenbæk-Bøffelkobbel; 5 Kompagnier stilledes i førs

3

~~~~' hvoraf 2 overtoge Sikkringen, medens 3 lagdes i V emming o~

Ligesom d. 13. vexledes der d. 14. andel Skud med Batterierne v
Gammelmark. Til Forstaaelse heraf maa Blikket kastes paa de in
ledende Skridt, der paa fjendtlig Side imidlertid vare foretagne t,:
Dybbølstillingens Beleiring.
·

Samtidig med, at de Allieredes Overkommando overdrog
K orps I n d es1U tn'mgen af Dy bb Ø1S t"llin
1 gen, me dd e1tes d et t ill'1ge, SOJ
•
t1dhgere omtalt, Korpset, at det af Hensyn til II. og III. Korps
Marche mod :Nord var af Vigtighed, at Korpset ved sine Operatiom
fastholdt den størst mulige danske Troppestyrke i Sundeved. Ihvoi
vel det ganske overlodes til Prins Friedrich Carl at træffe de i sa
Henseende nødvendige Anordninger, fremhævede dog Feltmarsk;
Wrangel, at allerede en Beskydning med Feltskyts muligen kun ·
lede til Demontering af Skandsernes Skyts eller vel endog til Besæ·
ningens Fordrivelse og derigjennem til Stillingens Rømning. Lyl
kedes det paa denne Maade at bemægtige sig Skandserne, vilde Maal
være naaet med disses og Broernes Ødelæggelse. En Fortsættelse i;1
Operationerne mod Als vilde intet Resultat medføre. I det HøiesJ

Prindø Friedrich

Carl faz>rr
Hrondcr
for frie
sin
Optræden i Sundc- •
ved.

]57

mude Demonstrationer til en Overgang over Als Fjord udføres
amtidig med Artilleriangrebet, og derved en Deling af vore
u-æfter bevirkes.
Prinds Friedrich C ar 1, der fra første Færd nærede den Ankuelse, at der ved Feltskyts alene Intet lod sig udrette overfor Dyb>ølstillingen, udtalte i en d. 16. Februar til Kongen af Preussen stilet
3eretning, at han vilde gjøre Brug af den ham tilstaaede Frihed til
fter eget Skjønneude at lede Operationerne, og at han ikke agtede at forøge noget Angreb paa Skandserne med Feltskyts. Selv om deres Ild ved
,n saadau Beskydning kunde bringes til T0,ushed, vilde en Storm
teppe lykkes. Var det nødvendigt at erobre Dybbølskandserne,
mnde det kun ske ved en regelmæssig Belei.ring.
Rekognosceringerne af Stillingen bestyrkede Prindsen i denne
nskuelse, hvorfor han d. 21. tilskrev Feltmarskallen :
"Jeg anser det for en uundgaaelig Fordring, at det nødvendige
eleiringsskyts stilles til ruin Raadighed, og anmoder derfor Deres
xcellence om at andrage derom paa Allerhøieste Sted, da jeg kun
erved vil blive i Stand til at naae Resultater, der staa i passende
orhold til de O:ffre, som maa bringes. 11
D. 23. Februar indsendte Feltmarskallen en Forestilling til Kongen Feltmarskal
Wrnngcl forePreussen om den Fremgangsmaade, der burde følges overfor Dybbøl- •ln!'r,_
atnyhb,-,1st1Ihngc11 kun
illingen. Det, udvikledes deri, at ihvorvel en Beskydning af Stillingen c 0 • 0 ••••·
ed Feltskyts og en paafølgende Storm ikke kunde siges afgjort at
· e blive resultatløse, kunde Erobringen dog i hvert Fald naaes sikkrere
med færre O:ffre ved Hjælp af en regelmæssig Beleiring. Denne
de imidlerliid frembyde store Vanskeligheder. Disse laa dels deri,
der af Hensyn til vore Pandserskibes Ild sandsynligvis maatte
ves Afkald paa den enfilerende Ild fra Broagerland, dels i den
stige Aarstid; alene Overførelsen af Beleiringsskytset krævede c.
Uger. Erobringen af Dybbølstillingen førte ikke til Besiddelsen
Als, og en Overgang over Als Sund eller Als Fjord lod sig ikke
øre uden Bistand af Flaaden. Feltmarskallen maatte af alle disse
unde tage Ordet for at indskrænke sig til kun at indeslutte Stillingen.
Dagen forud havde imidlertid General v. Moltke i en til Kongen Dot besluttes at
.
.
S amtykk e angribe
Skan<l•
Preussen stilet
Memoire U dVl'klet, at saafr emt Østerr1gs
serne ve~ en
regolmæsø1g Boen Indrykning i Jylland ikke kunde naaes, maatte man bekvemme
Ieiring.
til et alvorligt Angreb paa Dybbølstillingen. Erobringen af denne
nde kun naaes ved en Uger igjennem fortsat Beleiring, til hvilken
nødvendige Forberedelser alt nu maatte træffes.
Støttet hertil, besluttedes det i Berlin, hvor man endnu ikke
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kunde overse, hvilket Resultat der vilde komme ud af Forhamliingern
med Østerrig (se pag. 26), ufortøvet at træffe Forberedelser til Over
førelse af Beleiringsskyts. D. 26. Februar fik F eltmarskal W range
Meddelelse om, at der udrustedes en Park paa 4 riflede 24 Pd.'s,
riflede 12 Pd 's Kanoner og 12 25 Pd.'s Morterer med tilhørend
Ammunition, samt at 4 af de til Kiels Havn afgivne riflede 24 Pd.'
Kanoner kunde benyttes til Bekæmpelse af vore til Understøttelse
Dybbølstillingen eventuelt optrædende Pandserskibe.
Oberst Colomlore
Oberst CO 10 mier af det preussiske Artilleri udarbeided
f:: cudclsc tilBcrlin.
Planen fol' det artilleristiske Angreb. Han foreslog at rette Angrebe
mod Dybbølstillingens venstre Fløi (Skandserne I-III); lykkedes de
at holde vor Flaade paa Afstand, kunde Batterier paa Broagerlan
virksomt deltage i Beskydningen af denne Fløi. Han anslog Bele ·
rings parkens Størrelse til 12 riflede 24 Pd.'s, 12 riflede 12 Pd.'
24 riflede 6 Pd.'s, 12 korte 12 Pd.'s Kanoner, 16 7 Pd.'s Haubitzer o
16 25 Pd.'s Morterer og erholdt af Prinds Friedrich Carl Ordret\
d. 1. Marts at afgaa til Berlin for at andrage om Sanktion paa Bel
leiringsplanen og om Løfte om det dertil fornødne Skyts.
D. 3. Marts kunde Obersten melde Prinds Friedrich Carl, a
hans Forslag vare blevne billigede, og at 3 Fæstningsartillerikorn
pagnier mobiliseredes, der skulde ledsage Beleiringsskyts~t fra Magd~
burg og Wesel til Krigsskuepladsen *). D. 1. Marts befalede d
Allieredes Overkommando , at Forberedelser skulde træffes, for
Skytset strax efter dets Ankomst kunde tages i Brug. Samtidigt me
deltes det I Korps, at den snart forventede preussiske Flaade agted
stationeret i Jj'lensborg Fjord, i Stedet for som efter Bestemmelsen
Femern Sund, og at Batterianlæg derfor vare fornødne ved Fjorden.I
])o {j)røto fjcndtI. Korps gav sig strax i Færd med Batterianlæg ved Brunsnæ
lige Bntlcrinnlæg
1 Sm1tlovc,1.
hvor Indløbet var smallest. 4 riflede 24 Pd.'s Kanoner, der havd
disponible i Frederiksort, tilligemed 1 2 4. Fæstningskompagni af W esj
phalske Artilleribrigade Nr. 7 skulde udgjøre Batteriets Besætnin1
3. Marts var en ny Bro slaaet over Egernsund til dette Skyts's Tran.
port, og d. 7. bragtes det i Batteri mellem iller og Brunsnæs.
Ord.ren om, at Beleiringsartille1·iet skulde sættes i Virksomhec
efterhaanden som det ankom, blev paa Prindsens Anmodning om,

fol

i

*) Bilng 1 giver Oversigt over de cl. :.l. Marts pnn Krigsslrncplndscu værende c
i tie nærmeste Dage derefter ankommende, fjendtlige F:ustniugskompnguier I'
Stkl'. Fæstningsskyts.
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dens Aabning maatte udsættes, indtil samtlige til Raadighed stillede
lidler vare ankomne, taget tilbage d. 14. Marts.
Foreløbig ansaa Prindsen sig dog bunden ved den givne Ordre
~ bestemte derfor, at de fire 24 Pd.'s Kanoner, der vare satte i
atteri ved llier, d. 11. Marts skulde flyttes til Gammelmark, saa at
et første Skud herfra formentlig kunde afgives d. 13. Nogle Dage
arefter skulde Indeslutningslinien fremskydes og 1. Parallel aabnes
18. eller 19. Alt dette krævede med Nødvendighed Infanteri
rigeligere Mængde. Prindsen anmodede derfor om senest fra d. 18.
:arts at maatte faae Forstærkning af en Del af de Tropper, der til
lækning af de bagved værende Forbindelser netop paa dette Tidspunkt
:1.re indrykkede i Holsten.
Strax efter Indmarchen i Slesvig havde nemlig de Allierede be- Dækning nr do
bagved værende
uttet at have en af egne Tropper sikkret Forbindelseslinie til Raadig- Forbindelser
pnn
fjendtlig Sille.
ed, og Feltmarskal Wrangel havde i den Anledning sendtAnmoding til Berlin om, at en Brigade maatte blive afsendt til Krigsmepladsen. D. 5. Februar mobiliseredes derfor 10. Infanteribrigade
11der Generalmajor v. Rav en og Brandenburgske Jægerbataillon Nr. 3.
D. 12. Februar laa den nævnte Brigade i Hamborg, hvor
llige de under Marche til III. Korps værende 1. 6 Pd.'s og 4. 12
d.'s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3 samt 3 Kolonner af Munitions,eserveparken vare ankomne; endvidere laa her 8 til Forsvar af
:iels Havn bestemte riflede 24 Pd.'s Kanoner, Ledsagede af et Fæstingskompagni.
Indrykningen i Altona paabegyndtes d. 12. ifølge Ordre fra Berlin
ods Indsigelse fra Kommandoen over Forbunds-Exekutionstropperne,
r havde sit Sæde i denne By; i de følgende Dage besattes Kiel,
eumiinster o. fl. Byer. J ægerbataillonen afgik til I. Korps som Erstatg for en Bataillon af Korpset, der laa i Kiel, Ekernførde og
ederiksort.
Forvaltningen af Hertugdømmet Slesvig overdroges til to i dette
·emed:fra Wien og Berlin udsendteKommissairer, Grev Revertera
Friherre v. Z e d lit z. Dannevirkeværkerne sløifedes, og Skytsets
ortførelse paabegyndtes.
Der førtes derefter forskjellige Forhandlinger vedrørende Fords-Exekutionstroppernes Underlæggelse under de Allieredes Overmmando. Fra de Allieredes Side betonedes det, at Danmark begtede sig som værende i Krig ikke alene med Øste1Tig og Preussen,
en med hele det tydske Forbund; den d. 3. Februar foretagne Beglæggelse af samtlige i danske Havne liggende, tydske Skibe og
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Erobringen af' tydske Skibe i aaben Sø bare Vidne derom. Som Følg
deraf maatte Exekutionstropperne i Holsten ligesaavel være true
som de Allieredes Hær; Enhed i Overbefalingen var altsaa nødvendi
D. 3. Marts skulde Forbundsforsamlingen fatte Beslutning o
det østerrigsk-preussiske Andragende herom. Vedtoges denne Ordnin
maatte det paahvil9 Østerrig at sende 5000 Mand til Holsten som si
Andel af de tidligere omhandlede "første Reserver", hvoraf 10. Briga
nu udgjorde Preussens Andel; men Efterretningen om italienske Rusl
ninger bevirkede, at Østerrig anmodede Preussen om at stille det
Kontingent.
Preussen gik ind herpaa, og saaledes erholdt 9. Infanteribrigad
(Generalmajor v. Schlegell) d. 29. Februar Ordre til at holde s1·
beredt til Afmarche tilligemed 2 Batterier af 1. Fodafdeling
Brandenburgske Artilleribrigade Nr. 3. Kommandøren for 5. Divisio
Generallieutenant v. T iim p 1in g, skulde overtage Befalingen ov
disse Tropper saavelsom over 10. Infanteribrigade.
Ihvorvel det ovennævnte østerrigsk-preussiske Andragende ik
blev godkjendt af Forbundsforsamlingen d. 3. Marts, men henvist
Udvalg, hvoraf Følgen var, at dets Afgjørelse blev udskudt i en uv
Fremtid, afgav Preussen dog allerede nu i Forstaaelse med Østerr
den nævnte Troppestyrke. De to Magter vare nemlig netop paa det
Tidspunkt komne til Forstaaelse om Indrykningen i Jylland, og sa.
vel denne Indrykning som Forholdene ved de tydske Kyster gjorde
snarlig Eftersendelse af' Forstærkninger til Besættelse af Forbindelse;
linierne ønskelig.
Forholdsregler til Sikkring ar Provindsen Preussens Kyster va
allerede trufne i December og Januar; nu forsynedes alle vigtige
1
Byer langs Kysten med Besætning.
Bag den allierede Armee streifede Kavaleri langs Kysten {Flensborg til Liitjenburg. Østerrigsk Besætning laa i Tønder, Husu
og Tønning, preussisk i Aabenraa, Flensborg, Ekernførde og Kiel.
Ogsaa de maritime Kræfter medvirkede til Dækningen af
bagved værende Forbindelser. Den hertil bestemte Kanonbaads:flotil
samledes i Havnen ved Stralsund, medens den til Anvendelse m,
fjendtlige Blokadeskibe bestemte Eskadre fik Swinemiinde til Statio'
dog kunde der først fra Midten af Marts regnes paa Medvirken
denne.
Kanonbaadsflotillen skulde søge at naae Østkysten af Slesvig (
Holsten. Som første Mellemstation betegnedes Femern Sund, s
anden Kiel er Bugt; en stærk Sikkring af Kiel og Heiligenhafen a,
1
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as nødvendig. Dertil krævedes Forøgelse af de Allieredes Stridsæfter; man kunde da ogsaa tænke paa Erobringen af Øen Femern,
m d. 25. Februar var bleven besat af en ringe dansk Styrke.
D. 5. Marts paabegyndtes Transporten af 5. Divisions Stab, 9.
.fanteribrigade, 1. 12 Pd.'s og 1. Haubitz Batteri af Artilleribrigade
r. 3, og i de følgende Dage naaede denne Styrke Kiel og Heiligenfen. Divisionsstaben lagdes i Kiel tilligemed 1 Regiment og ¼
:1.tteri, Brigadestaben i Heiligenhafen tilligemed 1 Regiment med
/2 Batteri. D. 7. Marts var 5. Division samlet*).
Man ønskede en stærk Besætning i Hertugdømmerne dels
r at afværge Landgangsforetagender I dels for at faae en tilrækkelig Garnison i de Havne, som behøvedes for den snart
Virksomhed trædende tydske Flaade. Som saadanne udsaas Kiel
: Heiligenhafen, ved hvilke Kystbatterierne dog foreløbigt maatte
lstyres med ]feltskyts. 11 /, Bataillon skulde forlægges til Kiel og
,ederiksort, og "Livgrenaderregimentet" af 9. Brigade tilligemed
Janteriregiment Nr. 18 af 10. Brigade afgaa til Flensborg, hvor de
19. skulde formeres til en kombineret (10.) Brigade under Befaling af
eneral v. Rave n **). Byen Slesvig skulde kun besættes med 1
ompagni, Aabenraa med 1 Eskadron, Flensborg med 1 Kompagni og
Eskadron; Ekernførde og Kappel slt:ulde foreløbig ikke besættes.
I Henhold hertil samledes d. 19. 10. Brigade om Ringenæs og
,:aasten, medens Resten af 5. Division fordeltes i Holsten og den
dlige Del af Slesvig.
Ledelsen a{ det mod Dybbølstillingen forestaaende artilleristiske
greb overdroges d. 6. 0 berst Co 1om i e r, Ledelsen af Ingenieureiderne Oberstlieutenant Kr i egs h e i m. Fra d. 10. traadte 7 Pionermpagnier med c. 2000 Infanterister som Hjælpemandskab i Virked med Tilberedning af Faskiner, Skandsekurve m. m.
Oberst Co 1o ro i er havde i sit foran angivne Beleiringsudkast
tegnet Dybbølstillingens vensti:e Fløi fra I-III som den gunstigste
grebsfront. I et omarbeidat Udkast medinddrog Obersten Skandserne
og VI, da disse Værker kunde understøtte I-III.
D. 22. Marts betegnedes som det tidligste Tidspunkt, da alle til
gning af 1. Parallel nødvendige Forberedelser kunde være trufne.
æget af Parker - to Beleiringsartilleriparker, en paa Broagerland
Ø. for Dynt, en mellem Nybøl og Rundkjærskov, samt en Ingenieur*) Bilag 19 indeholder Ordre de bataille for 5. Division.
*) Bilag 20 iudeholtler Ordre de be.taille for den komh. Brigade.
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park N. for Smølled - skulde strax paabegyndes. Parkerne kun
være anlagte d. 23.; Natten til d. 24. kunde da 1. Parallel aabnes.
For at dette kunde ske, maatte vore Tropper fordrives fra A
bjerg, det første Punkt, hvorfra man nøiere kunde observere Skan
serne. For at vinde dette Punkt maatte Forposterne i Centrum og p
venstre Fløi skydes frem og altsaa Ragebøl og Dybbøl tages. Sen
d. 20. Marts maatte vore Forposter kastes tilbage; Tiden indtil d.
vilde da medgaa til Anlæg af 2. Parallel, den videre Beskydning
Forberedelserne til den endelige Storm.
nattcrinnlæg pnn
Natten til d. 12. vare to En:fileringsbatterier ved Gammelma1
Brongorlan<l.
·
byggede. Det ene armeredes med de 4 riflede 24 Pd. 's Kanoner fra Batter·
ved Iller*), det andet foreløbig med 6 riflede 6 Pd.'s, indtil de ventede
Pd.'s indtraf. Skytsets Transport til Batterierne gik paa Grund af
op blødte V eie kun langsomt for sig og udførtes i Nætterne til d. 12.
13. Men i Stedet for, som først bestemt, at aabne liden d. 13. M
befaledes det at oppebie Ankomsten af de ommeldte 24 P
Kanoner.
D. 11. Marts indtraf 3. Fæstningskompagni af Artilleribriga
Nr. 3 med 12 25 Pd.'s Morterer fra Magdeburg; d, 12. Marts 8. Fæ
ningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7. Af det med dette Kompa;J
ankomne Skyts**) bestemtes 8 Stkr. 12 Pd.'s til Batterier i Fron~
angrebet og 4 24 Pd. 's Kanoner til Bro agerland. Sidstnævntes Indbringe]
i Batteriet ved Gammelmark skulde finde Sted Natten til d. 15. (
Ilden aabnes samme Dag.
Skudvoxllng mod
I denne sidste Bestemmelse skete dog en Forandring derved,
Brongorbnttc1 ierne d. 1s. og Ilden
som tidligere omtalt, d, 13. aabnedes fra vor Side. Der obs
14. Mnrts, idet
•
liden nnb1.1e• fra veredes nemlig paa Broagerland et fJ·endtligt Batteri som havde
vor Side.
I
seende af ikke at være monteret; om Eftermiddagen indskøcle de l
riflede 12 Pd.'s Metalkanoner i Skandse II sig derpaa med ialt 8 Skn
Distancen til Batteriet ansloges til c. 3400 Alen. Ilden besvared,
med et Par Skud af de 24 Pd.'s Kanone!· Et af' dem beskadigede Office1
hytten ved Skandse I, et andet slog ned i Nærheden af denne Skand,
I
Ogsaa d. 14. foretoges nogen Beskydning af Monteringsarbeider
paa Broagerland, hvorfra der svaredes med enkelte Skud.

*) Strandbatteriet ved Iller fik 4 12 Pd.'s Kanoner fra det ved Egernsnml Møll
10. Marts bygged<' Batteri. Som Erstatning fik dette Hntteri cle resterende
riflede 12 Pd.'s frn Batteriet vpcl Sn111fager, som helt rømm ccles.
**) Se Bilag 18.
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15. Marts; Dybbølstillingens Beleiring begynder.
lalt vare 3 Batterier anlagte paa Broagerland, idet et tredie Natten BDtot
fl~ nd1tli11•
n onnn
mgpnn
q, 15. var blevet armeret med 4 riflede 24 Pd.'s . Dette erholdt Bron11crlnnd·
t§gnelsen Nr. 1, medens de øvrige fik Numerne 2 og 3.
~meringen af de 3 Batterier var henholdsvis 4 riflede 24 Pd.'s, 6
,ed,~ 6 Pd.'s og 4 riflede 24 Pd.'s Kanoner. Tilh~ire af Batteri Nr. l
lled,es det 2. 6 Pd.'s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3 og en Deling a.f
6 Pdt's Batteri af Artilleribrigade Nr. 7, og mellem Nr. 1 og 2 kjørte
Delii!ger af sidstnævnte Batteri*) ind i Skytsplacementer, saaledes
ialt 8 riflede 24 Pd.'s og 18 riflede 6 Pd.'s Kanoner stode parate til
.ydning. Maalet var Skandserne I, II og IV, de ved sidstnævnte be;gende Gaarde samt Dybbøl Mølle.
V eirAt var om Morgenen d, 15. diset og stormfuldt saa at Skyd- Ildon fra _llron11or•
"'
'
·
bnttorrnrno,
t1gen fra, Broagerbatterierne først begyndte Kl. 11 om Formiddagen.
dtil Kl. 2 Eftermiddag gjorde de tre Feltbatterier 365 Skud,
ileiringsskytset 98 Skud, ialt altsaa 463 Skud, hvorefter Batteri 1 og
hvert afga.v 1 Skud i Timen. Ilden rettedes mod Skandseliniens
nstre Fløi samt mod Sønderborg Rhed; 15 Projektiler faldt i Sønderrg. Paa vor Side besvaredes Ilden i Begyndelsen fra Skandse Il ; men
man paa (¼rund af Veirforholdene hverken kunde se de fjendtlige
Ltterier eller observere Træfningen, indstilledes liden.
Den heftig~ Beskydning med svære riflede Kanoner foraarsagede
,tydelige Beskadigelser og viste strax Blokhusenes utilstrækkelige
yrke, idet en Granat gjenuembrød V æggen i Blokhuset i Skandse
, dræbte Sekondlieutenant V. T. Voldby og saarede 3 Menige, alle
18. Regiment. I Sønderborg gjorde Ilden kun ringe Skade.
Paa venstre Fløi vexledes endel Skud med fjendtlige Patrouiller,
rorved 1 Officer af 17. Regiment blev saaret.

16. Marts.
Ilden fra Broagerland begyndte Kl. 10 Formiddag og varede om-ndon frnBrongcr•
'
D e :fire t ilhørre
. af B atten. N r. 2 staaend e Sty kk er bnttcricnio.
ut 5 T lliler.
ltskyts stilledes i et nyt Placement c. 950 Alen tilvenstre og bagud
Batteri Nr. 3, hvorfra Terrainets Fald fra Skandselinien mod Avnrg kunde bestryges. Der gjordes ialt 595 Skud, og Ilden rettedes
*) De to nævnte Batterier vare henholdsvis fra Egemsund og Sundeved beordrede

til Skjelle.
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hovedsagelig mod ~kandserne I, II og IV; den koncentreredes
Gange mod Il, der besvarede Ilden med ialt 36 Skud.
Skandserne I, Il og IV lede ved denne Dags Beskydning end
paa Brystværn og Traverser, hvilket dog udbedredes den følgen
Nat. Det blev nødvendigt at gaa over til Natarbeide, hvorfor d
blev udtaget fast Sape~mandskab til at forestaa Udbedringen af d
om Dagen lidte Skade. Blokhusene viste sig atter som ikke sku
sikkre Opholdssteder. I SkandRe I gik en Granat gjennem Blokhuse
Sidevæg, dræbte Premierlieutenant E. A. Bruhn og Sekondlieutena
F. P. G. G løerf'eld t, 10 Underofficerer og Menige og saarede 1 Offic
og 39 Mand (deraf de 6 dødeligt), alle af 17. Regiment. Blokhuse
i alle beskudte Skandser bleve derfor nu forladte, og Mandskab
maatte søge Dækning bag Traverserne. Blokhusene bleve dereft
saa godt som muligt, men alligevel utilstrækkeligt dækkede med Jo
paa de mest udsatte Steder, og vare fremtidig mere at betragte so~
store Traverser, der formindskede den i Forveien ringe Plads
Skandserne.
Foruden det ovennævnte Tab havde vi paa denne Dag et Tab ,
7 døde og 3 saarede Menige af Artilleriet; 2. og 22. Regiment hav1
hvert 1 falden Menig.
Artillerimaterieilet i Skand("e II led endel ved Beskydningej
Den 84 Pd.'s Granatkanon I beskadigedes uden dog at blive ubrugeli~
den tilhøire af denne staaencle 84 Pd.'s Granatkanon II mistede s1
Slædes Stoppehage; Bridsken til en 12 Pd.'s riflet Kanon blev stær]
beskadiget.
Broerne til Skandserne II og IV beskadigedes; Barakkerne v
Skandserne I og II afbrændte til dels. Forpostkommandørens Kvart/
flyttedes fra Dybbøl Mølle til den Chausseen nærmest liggende Gaa
ved Aabenraa Landevei. Det Infanteri, som var bestemt :il Besættelt
af Skanilserne I, II, IV og mellemliggende Løbegrave, fik Ordre 1
fremtidig om Dagen at opholde sig udenfor disse, men tæt ba
dem, indtil det meldtes, at vore Forposter kastedes tilbage; d\
skulde søge paa bedste Maade at skaffe sig Ly i Nærheden af det Stel
som det skulde besætte. En mindre Del af Besætningen skulde de
altid være i Skandser og Løbegrave. Afløsningen til venstre FL
skulde rykke frem ad Kolonneveien mellem VI og VITI over Øst<'
Dybbøl; sluttede Kolonner maatte ikke vise sig mod Broagerland.
I Løbet af Dagen foretog Fjenden forskjellige mindre Angre
mod Forposterne.

I

I
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Tidlig om Morgenen vexlede en mod Ra,gebøl Skov udgaaende Parouille Skud med Fjenden, hvorved 1 Officer ar 16. Regiment blev saaret.
Kort efter, at 3. Reg.'s II. havde besat Forposternes høire Fløi,
exledes endel Skud med fjendtlige Patrouiller.
Om Eftermiddagen angreb Fjenden Ragebøl med større Styrke.
'eltvagterne Nr. 3 og 4 trak sig tilbage mod Pikettet, som indtog_
'ægtningsstilling, hvorpaa Fjenden efter nogen Skydefægtning trak
ig tilbage.
Sent paa Aftenen gik 6 Kompagnier af det fjendtlige Infanteriegiment Nr. 15. frem mod Stavgaarde og Lillemølle. Begge Steder
astedes vore Vedetter med Voldsomhed tilbage paa Feltvagterne,
om ligeledes efter en kort Modstand bleve tvungne til at trække sig
ilbage paa Pikettet ved Batterup. I Løbet af Natten indtoge vore
'eltvagter dog atter deres tidligere Stilling, saa at Forpostkommanøren d. 17. Kl. 4¾ Morgen ktmde indberette til Overkommandoen:
,,KL 4 har Feltvagt. Nr. 1 paa høire Fløi ved Randsgaard, Kl.
¾ Feltvagt Nr. 2 ved Stavgaarde indtaget deres Plads, saa at Alt er
den oprindelige Stilling.
Ragebøl Skov er besat af Fjenden."
Feltvagterne Nr. 3 og 4 maatte ligeledes en kort Tid trække sig
ilbage henholdsvis til Piket Nr. 2 og bag den sydøstlige Udkant af
iagebøl. 3. Regiment havde et Tab af 1 Officer, der blev dødelig
aaret, 2 saarede og 2 fangne Menige*).

I Hærens Ordre de bataille foregik i disse Dage nogen Forandring. l!'omndring;
•
Ordre de bntaillo.
7. Regiment, der d. 13. ankom fra Aarhus til Als (se pag. 85),
derlagdes 6. Brigade og anvistes Kantonnement i Sjellerup, Stev. g, Hjortspring m. m. D. 16. Marts gjenoprettedes 4. Brigade, saa \!tyrken i sun<lovod og pnn Als
Styrken i Sundeved og paa Als blev følgende**):
d, 10. l\[nrts.

ovedkvarteret.
Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri; 1. Batt. afgivet til
Mels Detachementet, 4. og 13. Batt. til Dybbølstillingen.
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.

*) Tabsliste for Perioden 23. Februar-'16. Marts findes under Bilag 21.

**) Som senere vil blive viist, skete cler d. 19. Marts atter l<'orandring heri paa Grund
af Infanteril'eservens Opløsning.
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3., 4. og 6. Fæstn.ing1::1kompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

Ingenieurkommandoen ved den aktive Armee:
1. og 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparken.
1. Division:
1. Brigade (2. og 22. Reg.).
2.
do.
(3. og 18. do.).
3.
do.
(16. og 17. do.).
1. Di visions Kavalerikommando:
4. Dr. Reg.'s 2. Ralvreg.
1. Divisions Artillerikommando:
2. og 10. Batteri.

2 Division:

l ' ornn<lringcr I
Jlolæguingcn af
11mrnkkonic og
Ka.utonncmentorne.

4. Brigade (4. og 6. Reg.).
5.
do.
(10. og 12. do.).
6.
do.
(6. og 7. do.).
2. Divisions Kava.Jerikommando:
Garde-Hus Reg.'s 1. Ralvreg.
2. Divisions Artillerikommando:
8. og 9. Batt. (sidstnævnte afgivet til Forsvaret ttf Als Sund)
Infanterireserven (8. og 15. Reg.).
3. Kavaleribrigades · Stab; Mels-Detachementet.
Under 15. Marts blev det til Besættelse af Skanclserne bestemt(
Infanteri, der laa i Gaardene bag Stillingen, lagt i de bag Slrnnd
serne dels færdige, dels under Arbeide værende Hytter, og det
Barakkerne ved Aabenraa Veiens Sammenstød med Flensborg Chaus
seen henlagte Mandskab, der var bestemt til Besættelse af Løbe
gravene, fordeltes i Bygninger og Hytter bag disse, hvorved del:
et af Infanteriregimenterne i Sønderborg kunde trækkes frem o
belægge Barakkerne ved ovennævnte V eisammenstød, dels de paa Al,
kantonnerende Tropper trækkes endnu nærmere til Sønderbori
(sammenhold pag. 147).
1. Division, der d. 17. efter endt TJeneste i Sundeved skulde}
udrykke i Landkantonnement, anvistes følgende Kvarterer:
En Brigade (Stabskvarter Egen Mølle) i og om Egen,
En Brigade (Stabskvarter Hørup Præstegaard) med et Regimen
i den nordlige Del af Sønderborg, et Regiment i og om Mail
bølgaard.

I
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En Brigade (Stabskvarter Tandslet Præstegaard) i og om
Tandslet.
2. Division skulde fra d. 16. lade et Regiment (7.) indrykke i
ønderborg. Naar Divisionen afløstes fra Tjeneste i Sundeved,
Ir.ulde 4. og 6, Brigade samt Infanterireserven indrykke i de ovenævnte Landkantonnementer. Af 5. Brigade laa 12. Regiment paa
:jær Halvø; 10. Regiment lagdes i Ulkebøl, Vollerup o. s. v.; Briadens Stabskvarter blev Ulkebøl.
Krigsministeriet havde ikke opgivet rranken om offensive Be- Krigeminietcriot
øneker offonaivr.
ægelser, fordi Overkommandoen ikke strax havde villet gaa ind paa Bevægelser ntlførtc.
ets i Skrivelse af 2. M.arts fremsatte Ønske om en mere aktiv Optæden fra vor Side, og da det kort efter Fægtningen ved V eile fandt
~eneral H eger man tis Situation i Nørrejylland saa betænkelig, at
et mente, at man ved offensive Bevægelser enten fra Dybbølstillingen
li er Fredericia burde søge at degagere ham, telegraferedfl det d. 11.
farbs til Overkommandoen:
,,Kommandanten i Fredericia melder, at Generallieutenant He·ermalln igaar stod i Skanderborg i Færd med at tage Stilling mod
0-21 Batailloner, østerrigsk og preussisk Kavaleri samt Artilleri. ForLOlder dette sig saaledes, ma.a Styrken være væsentlig formindsket
nten foran Dybbøl eller foran Fredericia. Mulighed synes tilstede
or fra et af disse Punkter eller fra begge at· foretage Noget for at
.egagere Hegermann".
Overkommandoen modsatte sig imidlertid Krigsministeriets Ønske
·ed følgende Svartelegram af samme Dato:
,., Overkommandoen anser fremadgaaende Bevægelser fra Frede' cia eller Dybbøl for ydemt farlige. MuligviR er det netop Fjendens
ensigt at lokke os frem i Sundeved, og han vil uden Tvivl være
rberedt paa slige Foretagender fra vor Side. De ville i alt Fald
ke kunne degagere General H eg e rm ann. Det kommer an paa
holde Styrken i Dybbøl og Fredericia samlet og beredt til at modge et Angreb".
D. 16. Marts indløb paany en Skrivelse fra Krigsministeriet af
. Marts*), hvori Fordringen om offensive Bevægelser saa indtrænnde fremsattes, at Overkommandoen mente at måatte bøie sig saadt, at den gav Befaling til en mindre Rekognoscering.
*) Skrivelsen var fra Krigsministeren til General Gerlach personlig og indeholdt

Forslag til flere forskjellige, bestemt angivne Operationer.
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Paa Grund af Forholdene udviklede denne s1g til en størr
kognoscering fornnFægtning, hvis endelige Resultat ikke kunde opfordre Overkomman
DybbølstilJingena
høire FM. doen til at gjentage Forsøget, allermindst i større Maalestok, hvorfo
General Gerlachs Svar til Krigsministeriet, affattet efter Kampe
d. 17., saaledes som senere vil blive viist, blev en kategorisk Af
visning.
Overkommo.udoon
beordrer en Ro-

Kampen d. 17. Marts*).
1. Division stod om -Morgenen i Stilling i Sundeved**), og skuld
Kl. 10 Formiddag afløses af 2. Division og lnfanterireserven. 6. Bri
gade skulde paa Forpost (5. Regiment paa høire, 7. Regiment pa
venstre Fløi), 4. Brigade besætte Skandser og Løbegrave (4. Regimen
paa høire, o. Regiment paa venstre Fløi) og Infanterireserven dann
Reserve (8. Regiment i Barakkerne, 15. Regiment i Sønderborg).
Da 2. Division, hvis Kommandør, General du P 1at, fra d. 1"'
skulde overtage Kommandoen i Sundeved, var i Begreb med at rykk
over i Sundeved, modtog den følgende Ordre fra Overkommancloel
udgivet Kl. 8 Formiddag:
"Ifølge Melding fra Forpostkommandøren er Ragebøl Skov besa
af Fjenden.
Forinden Afløsningen foretages, vilde Divisionen sende 1 Regi
ment frem mod Skoven for at fordrive Fjenden derfra.
Gerlach."
Kort efterat denne Ordre var udgiven, .e rfarede Overkommandoe1
at Fjenden havde trukket sig tilbage til sin oprindelige Stilling ol
kun stod ved Ragebøl Skov med c. 100 Maud, hvorfor Befalinge
modificerede1:1 derhen, at Divisionen skulde lade foretage en Rekognq
scering frem i Terrainet foran høire Fløi dog uden at indlade sig
noget betydeligere Engagement med Fjenden***). For Sikkerheds Sky
befaledes det, at Afløsning af Forposferne ikke maatte finde Ste
førend Rekognosceringen var tilendebragt; fornøden Ordre herom gav
til 3. Regiment ved Pythuse af 2. Brigades Kommandør, Ober
Kauffmann personlig, til 18. Regiment ved en af 2. Brigades A
jutanter.

I
I

*) Se omstaaende Skizze til Kampen d. 17. Marts.

*"') 2. Il rig ad e pan Forpost (3. Regiment paa høire, 18. Regiment pan venstre Flø
3. Brigade i Skandser og Løbegrave (16. Regiment paa høire, 17. Regime
paa venstre Fløi); 1. B rig ad e i Reserve (22. Regiment i B arakkcrnc, 2. Regime
i Sønderborg).
***) Ordren gjengives saaledes i 2. Divisions Rapport; don cxisterer ikke skriftligt
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Divisionen beordrede Kommandøren for 6. Brigade, Oberst Bii>w, at udføre den nævnte Rekognoscering med 5. Regiment; desden stilledes 4. Regiment og 2 Kanoner af 8. Batteri til Oberstens
,aadighed; Kanonerne kunde dog ikke følge Infanteriet længere end
1 Pythuse, da Veien i større Afstand var gjort impassabel ved Fora.g og Barrikaderinger.
En Rekognoscering med saa svage Kræfter vilde neppe have
a.nnet fremkalde nogen større Fægtning. Men paa fjendtlig Side var
ar truffet Dispositioner, der nødvendig maatte lede til en saadan.
Fjendens Stilling i Sundeved var i Renhold til det tidligere
11førte paa dette Tidspunkt følgende : Af 6. Division laa 11. Brigade
aa Broagerland med en stærk Besætning i Smøl; Forposter vare fremmdte i Linien Stenbæk-Bø:ffelkobbel. 12. Brigade laa i de N.
,r Nybøl Nor langs Veien Nybøl-Graasten liggende Lokaliteter;
"ybøl og Stenderup vare stærkt besatte; Forposter vare fremskudte i
tenderup Skovs Udkant. N. for 6. Division laa 13. Division med
6. Brigade i forreste Linie; Brigaden havde besat Øster Sottrup og
'uglesang stærkt og fremskudt Forposter ud over disse Punkter.
Prinds Friedrich C ar 1 besluttede paa denne Dag at sætte sig Prinds Friedrich
Cnrl beeluttor
Besiddelse af Landsbyerne Dybbøl og Ragebøl *). Uden Kjendskab elddolso
nt sætte sigiBenf Dybbpi
den af os indledede Fægtning ved Ragebøl sendte han Kl. 11-12 og Rngobøl.
ormiddag telegrafisk Befaling til 12. Brigade (General v. Roede r)
at kaste vore i Dybbøl staaende Forposter, og til 6, Division om
understøtte Angrebet med mest muligt Artilleri.
D. 17. Marts viser derfor paa Stillingens høire Fløi en ved
rt Initiativ fremkaldt mindre Rekognosceringsfægtning, paa
ns tre F 1ø i og efterhaanden over hele Stillingen en alvorlig Kamp
Besiddelsen af vort hele .Forpostterrain.
Da General v . .Roe der s Fremrykning mod Dybbøl først kommer
Udførelse Kl. henad 1 Eftermiddag, ville Begivenhederne indtil
tte Tidspunkt først blive skildrede.
5, Regiment under Major My hr e passerede Forpostlinien **) Kl. Bcgive~h?deme
pnn Stilbogen•
- 10½' 5' Reg' 's I ' beordredes af Oberst B ii 1o w at gaa Øst om Rage- Kl.
høire Fløi 1nd t 11
1 Eftermiddng.
1 Skov, 5. Reg.'s II. Vest om Skoven ad Veien til Øster Sottrup.
Af 5. Reg.'s I. under Kapitain Hammer beordredes 1. Komgni til at rykke rask frem mod Flyvhøi og Krattets østlige Ud•) I Henhold til Beleiringsplanen skulde disse Lanclshyl'r fra d. 20. være okkuperede
af Fjenden (sammenhold pag. 163).
•) 3. Regiments Forposter stoclr som for d. 14. Marts angivet.
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kant for at afskære den i Krattet muligt værende Fjende Tilbagetoget.
paa samme 'fid som 6. Kompagni skulde rykke frem mod den sydlig
Udkant af Krattet. 2. Kompagni skulde dække høire Fløi mod Sand
bjerg, 5. Kompagni danne Reserve.
Af 5. Reg.'s II. under Kapitain Rothe skulde 3. Kompagni ga
frem over Ragebøl Kro mod Skovens sydvestlige Hjørne, 4. Kompagn
angribe dens vestlige Del, 8. Kompagni sikkre mod Angreb fr
Tørvemosegaard, 7. Kompagni danne Eeserve paa Aabenraa Veien.
4. Regiment (Kapitain P. Bauditz) anvistes foreløbigOpstillin
ved Veisammenstødet tæt N. for Ragebøl Kro.
5. Regiment rykkede rask frem. En fjendtlig Patrouille, der op
holdt sig i Krattet, trak sig tilbage til Gaardene N. derf~r. Diss
Gaarde toges af os, og Regimentet tog derpaa Stilling c. 600 Alen N
for Ragebøl Skov, hvor det efter Brigadens Ordre afbrændte nogl
Huse, der under tidligere Forpostfægtninger havde hjulpet Fjende1
til skjult at nærme sig Skoven. Samtidig afbrændtes ved 4. Re ·
mente Foranstaltning et mindre, mellem Ragebøl og Tørvemosegaar,
beliggende Hus, hvorfra fjendtlige Patrouiller jevnligt havde ove~
faldet vore Forposter.
Disse Begivenheder bevirkede, at Fjendens Forpostreserver ble~
alarmerede og sendte frem. Fiisilierbataillonen af Regiment Nr. 5
rykkede frem ad Aabenraa Vei og udviklede sig til Fægtninl
mellem Vester Sottrup og Ragebøl Skov; 2 Kanoner, der senere f01
stærkedes til et Batteri, kjørte op S. for Veien. Omtrent Kl. 11 11
ankom 1. Bataillon saavel af Regiment Nr. 55 som af Regiment Ni
15 og rykkede frem, førstnævnte tilhøire, sidstnævnte tilvenstre
Fusilierbataillonen.
Oberst Biilow gav derfor i Overensstemmelse med sin Inst~
5. Regiment Ordre til at trække sig langsomt tilbage, 4. Regime1
Ordre til at indtage Fægtningsstilling for at optage 5. Regiment.
4. Reg.'s I. (Kapitain Mathiessen) tog Opstilling tværs ov1
Aabenraa Veien, 1. og 2. Kompagni, førstnævnte østligst, bag Hegnene l
V. for Ragebøl Kro, 5. og 7. Kompagni i Reserve. 4 Reg.'s II. (Kapita·
Wedege), besatte Ragebøl, 4. og 3. Kompagni Nord- og Nordve~
kanten af Byen, 6. og 8. Kompagni som Reserve.
Som tidligere berettet, skulde Afløsningen af 3. Regiments Fo
poster først finde Sted efter endt Rekognoscering. Men da 5. Reg
ment under sin Tilbagegang let vilde kunne rive Forposterne m1
sig, beordrede Oberst Kauffmann, som i Ragebøl iagttog Kampe
og som med sin Stab var redet frem i Egnen N. for Bye
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Erkjendelsen af det Unyttige i under de nu saa forandrede Forold at lade Forpostarne blive staaende og af, at det var rigtigere at
3.de det samlede 3. Regiment tjene som Soutien for denne Fløi, noget
fter Kl. 12 3. Regiments Forposter inddragne. Men dels paa Grund
f, at Regimentet var sp1·edt over en stor Front, dels paa Grund
f Vanskeligheden ved at overbringe Ordrer under Fægtning, er
)rdren først efterhaanden, paa enkelte Steder endog meget sent
:ommen til Underafdelingernes Kundskab. Som en Følge deraf ses
1aa nogle Steder F orposterne efter at være vegne for Overmagten
,tter at rykke frem, paa andre Steder ses de indblandede i Rekognoseringsstyrken. 6. Regiments Tilbagegang mod Pythuse gik paa de
leste Steder hurtigere for sig end Forposternes Inddragning, saa at
tagimentet efter at være naaet tilbage til Pythuse for en Del maatte
1ptage 3. Regiments Forposter.
Fjenden fulgte rask efter 5. Regiment og tvang ogsaa 4. Regio.ent, kort efterat 5. Regiment havde trukket sig igjennem samme,
il at opgive Forsvaret af Ragebøl. Medens Fiisilierbataillonen gjorde
foldt i Ragebøl Skovs søndre Udkant, og de to Kanoner beskøde Rage>øl By, trængte 1. Bataillon af Reg. Nr. 55 ind i Byen og besatte denne;
.. Batl, af Reg. Nr. 15, understøttet af 11. Kompagni af samme Reginent, bemægtigede sig Ragebøl Kro og Stavgaarde, hvilket sidste Punkt
ørst rømmedes af vore Tropper (5. Reg.'s I. samt Feltvagterne Nr. 1
1g 2 af 3. Regiment) efter en haardnakket Modstand.
5. Reg.'s I. standsede S. for Batterup, 5. Reg.'s 11. i Røide med
ythuse, hvor 3. Kompagni stilledes Ø. for Aabenraa Vei, 4. og 7.
ompagni V. for denne, og 8. Kompagni besatte en Strækning af
eien S. for Bødkerhuset, hvor det skulde holde Forbindelse med
or i og om Dybbøl stae.ende Styrke.
4. Regiment trak sig over Pythuse henimod Skandse X, hvor det
k Ordre til at stille sig å, cheval paa Aabenraa Vei c. 800 Alen N.
. for Skandsen. En mindre Del af Regimentet var under Retraiten
even skilt fra samme; den trak sig i sydøstlig Retning og stødte
nere til Regimentet. Da Regimentskomman døren, Kapitain B audit z,
avde maattet efterlades som haardt saaret foran Ragebøl Kro I overtog
apitain Mathiessen Kommandoen over Regimentet.
Foruden Feltvagterne Nr. 1 og 2 deltoge ogsaa Nr. 3 og 4 i Fægtingen, idet de søgte at holde Stillingen ved Ragebøl nogen Tid, efterat
Regiment var gaaet tilbage; ogsaa Feltvagt Nr. 5 holdt sin Stilling
ed Ledet) endnu nogen Tid, efterat Ragebøl var besat af Fjenden.
ovedposten ved Bødkerhuset beskød Fjenden, der var trængt ind i
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Ragebøl, i Flanken, indtil en flankerende Ild fm Terrainet N. for Voier
fra Stenderup til Dybbøl, hvor Fjenden efterhaanden fik A.l'tilleri op•
kjørt, tvang den tilligemed Feltvagt Nr. 5 til at gaa tilbage moc
Skandserne.
Efter at være samlet forblev 3. Regiment i nogen Tid til Disp I
sition for høire Fløi bag Skandse X.
I Linien Pythuse S. for Batterup vedligeholdt 6. Regiment en Skyde
kamp med Fjenden, der havde besat Linien Ragebøl-Stavgaarde.
Begge Parter bt3holdt deres Stilling, og Kl. noget over 1 død
Kampen efterhaanden hen. Paa fjendtlig Side vare efterhaande1
flere Reserver komne til, saa at en Afløsning af de i forreste Lini
staaende Tropper kunde finde Sted, og Kl. 1 stod 26. Brigad
med 5 Batailloner og 1 Batteri i Linien Ragebøl-Stavgaarde-A.1
Slmd.
llof!h·onbcolorno
p a a venstre F 1ø 1· sto d, som ovenf'or b erørt, 18. R egiruen
•
t o
l'"" stmtnsens
vcnetl'c Fløi iud•
m x,. 1 Efter- Morgenen paa Forpost.
midd"II•
•
•
•
7. Regiment (Oberstlieutenant Muus) var, da Afløsrunge
først skulde finde Sted efter endt Rekognoscering, foreløbig forblevebag Dybbølstillingen. Da Alt imidlertid syntes roligt paa venstr
Fløi, gav Overkommandoen Kl. 10½ Bemyndigelse til her at lade A
fløsningen foretage.
Regimentet besatte Forposterne saaledes :
Feltvagt Nr. 1 ved Dybbøl Kirke 2 Delinger
Nr. 2 i den sydvestlige Udkant .
J8. Komp.
af Dybbøl. . . . . . . . . 2 Delinger
7. Reg.'J
Nr. 3 ved Avnbjerg . . • . 2 do.
}
.
b
d
2
d
4.
Komp.
II.
o.
N r. 4 ve d V emrnmg lill
Piket
Nr. 1 ved Veisammenstødet S. Ø. for
Dybbøl Kirke . . . . . . . .,. . . . . . . 3. Komp.
Nr. 2 Ø. for Avnbjerg . . . . . . . . . . . . . . 6. Komp.
Hovedpost Nr. 1 ved Veisammenstødet N. for 2· og 5.
Dybbøl By og i dennes nordK
omp. l 7. Reg.'s
østlige Del.
Hovedpost Nr. 2 ved Tvingegaard og i den syd- l 1. og 7.
østlige Del af Dybbøl.
f Komp.

l

l

l
j

I

Afløsningen foretoges uforstyrret af Fjenden. Den var endt
'l'iden mellem 12-1, og med Overkommandoens Bemyndigelse ti
traadte de afløste Underafdelinger Afmarchen til Kantonnementet paa Al
18. Regiment blev saaledes ikke indviklet i den Kamp, der senere uc
spandt sig om Dybbøl. Kun Feltvagt Nr. 1 af 8. Kompagni lmderstøtte l
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ter endt Afløsning den nye Feltvagt, da denne angrebes, og Feltvagt
r. 3 mistede noget Mandskab. Denne Feltvagt gik nemlig tilbage,
den den havde inddraget alle sine Poster, idet den nye Felt--rngt>mmandør gav Tilsagn om, at Mandskabet af de endnu ikke afløste
)ster (en fremskudt Underofficerspost paa 1 Underofficer og 10 Mand
en afbrændt Gaard foranAvnbjerg samt en dobbelt Vedetpost) efter
fløsning vilde blive beordret til Sønderborg. Den fremskudte Underncerspost ventede imidlertid forgjæves paa sin Afløsning, og da
1Jreren saae, at 7. Regiments Vedetter gik tilbage, og selv kom i en
~nskelig Stilling ved Fjendens Fremrykning, søgte han at komme bort
Id at sprede sine Folk; men dette lykkedes kun for ham og 1 Mand,
,edens hans øvrige Mandskab samt den dobbelte Post toges tilfange.
Den ovenomtalte Bemyndigelse til Underafdelingerne om efter
fløsningen efterhaanden at tiltræde Afmarchen til Kantonnementet
La Als blev dog paa Grund af de senere indtrufne Begivenheder
lbagekaldt, og 18. Regiment stod derefter i nogen Tid, omtrent indtil
mad Kl. 3, til Disposition for venstre Fløi.
i!J.
R egi.ment
•
h avd e lll
• dtaget F OrpOS tstillingen, an- pnn
Dcgivonhotlorno
I{ Or t eu,er
venstre J,'l11i
1 at I.
. d en. D en .1ørs
J'
t e M elding h erom m
. dløb til Overk ommandoen eftermiddag.
Kl. 1 1':rter;eb F Jen
a Forpostkommandøren og lød saaledes:
,,Eftermiddag Kl. l5.
Ifølge mundtlig Melding fra Feltvagt Nr. 1 paa venstre Fløi
id Dybbøl Kirke rykker fjendtligt Infanteri, Kavaleri og Artilleri
od Feltvagten. Styrken er ikke angiven."
Som Følge af Prinds Friedrich Carls tidligere omtalte Ordre
d nemlig Kl. 112. Brigade i Beredskab med Regiment Nr. 64 i Bøffelbbel, 2 Batailloner af Ragiment Nr. 24*) samt et Batteri mellem
enderup Skov og den fra Stenderup til Dybbøl førende Vei.
Batteriet kjørte op N. for nævnte Vei, c. 12C-O Alen fra Dybbøl
· ke og beskød denne og Kirkegaarden; kort efter rykkede det
rmere ind mod Byen og forstærkedes med endnu et Batteri, som
g ikke kom til Skud. De to Batailloner af Regiment Nr. 24 rykkede
m mod den nordlige Del af Dybbøl By, medens 1. Bataillon af Regint Nr. 64 tilligemed 9. og 10. Kompagni af samme Regiment Syd
trængte ind i Byen.
Vore her staaende Forposter af 7. Regiment trak sig.tilbage, Ji'eltvagt
. 1 under Kompagnikommandøren, Premierlieutenant S. B. Munck,
g ikke før clens høire Fløi tourneredes af Fjenden, og Nabofelt*) Ffi&ilierbataillonen indtraf føret noget senere.
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vagterne til begge Sider vare fordrevne. Onder Tilbagegangen støttecl
Feltvagten, tilhøire af en Deling af Hovedposten under Sekondlieutena
E. la C our og tilvenstre af Piket Nr. 1 under Sekondlieutenant C.
C. Baggesen.
7. Regiments Forposter S. for Chausseen vare forinden blev
kastede af Resten af det fjendtlige Regiment Nr. 64. 7. Kompag:t\
der stod som Hoved.post i den sydøstlige Del af Dybbøl By, rykke
vel frem for at understøtte venstre Fløi; men ind.en Kompagni
var naaet frem, vare saavel Feltvagterne Nr. 3 og 4 som Piket Nr.
und.er Tilbagegang, og Kompagniet naaede kun at optage dem. Obers
lieutenant Mu us gav vel Ordre til, at der skulde gjøres et Fo
søg paa at tilbageerobre de havte Standpladser, men Forsøget mi
lykkedes.
General du P 1at indsendte Kl. 2 Eftermiddag følgende Mel ·
til Overkommandoen :
"Stærkt Engagement paa hele Linien. Avnbjerg, Dybbøl Kirl
og Ragebøl besatte af Fjenden.
Forposterne gaa overalt tilbage.
Efter Befaling
Schau."
Den N. for Chausseen kæmpende Del af 7. Regiment tra.k s
efterhaanden tilbage til Foden af Dybbølhøiderne 5-600 .Alen ·
for Skand.serne, hvorimod. 4. 6. og 7. Kompagni S. for Chausse
gik tilbage bag Skandserne. Fjenden fulgte efter, men kom i Dyb
Bys østlige Udkant Skandserne paa venstre Fløi tl-VI) saa na
at disse kunde optage Ilden, hvorfor Frem.rykningen stand~e
Dybbøl By kom i Brand, og General Ro eder gav, i Betmgtning
det Unyttige i at udsætte Tropperne for Skandsernes Ild, 12. Briga
Ordre til at gaa tilbage til Linien Dybbøl Kirke - Avnbjerg. Re
ment Nr. 24, der nu var samlet, skulde fastholde den vestlige Del
Byen, navnlig Partiet om Dybbøl Kirke, og udstille Forposter, der S,
paa skulde træde i Forbindelse med Forposterne ~f Regiment Nr.
7. Regiment havde kæmpet under vanskelige Forhold. Det l:
fandt sig for første Gang paa Forpost i Sundeved, var svagt udstyi
med Befalingspersonale og angrebes af en overlegen Styrke. Kampe
den udstrakte Stilling og i det stærkt kouperede Terrain havde fi
aarsaget Splittelse og Sammenblanding af Mandskabet, og navnlig hav
den hurtige Tilbagegang af Styrken paa Avnbjerg ikke undladt I
fremkalde end.el Uorden ved de 3 Kompagnier, der havde været E
vendte S. for Chausseen. Da Regimentet foreløbig var mindre i Sta1

:1 at tage kraftig Del i Kampen , og der paa venstre Fløi ikke var
nden Styrke til Raadighed end 6. Regiment (som skulde besætte
1kandser og Løbegrave paa venstre Fløi), lod General du Plat Kl.
Infanterireserven alarmere. Denne, som skulde udgjøre Reserven i
1ønderborg og i Barakkerne i Sundeved, var i Formiddagstimerne an.ammen fra sit Landkantonnement og var bleven indlagt, 8. Regiment
Barakkerne i Sundeved, 15. Regiment i Sønderborg. 8. Regiment
eordredes frem til en Beredskabsstilling bag Skandserne VI-VID,
g l{l. c. 2½ opmarcherede 15. Regiment udenfor Brohovederne ved
'ærgehuset for der at ~fvente nærmere Ordre.
Samtidig gav d'3n kommanderende General, General Gerlach,
. Division, der var i Færd med at afmarchere , Ordre til fore~ big at forblive i Beredskab i Sundeved. 2. Brigade fik Ordre
il fremdeles at forblive som Reserve henholdsvis bag Skandernes høire og venstre Fløi; 3. Brigade, af hvilken 17. Regiment
ar i Færd med at samle sig til Afm.arche, og 16. Regiment kun
·entede paa at blive afløst for ligeledes at rykke bort, fik Ordre til
t forblive i Sundeved, sidstnævnte Regiment specielt til at udfylde
,n ubesat Strækning i Terrainet mellem Skandserne VI og VID; af
. Brigades Regimenter fik 2., der var i Kvarter i Sønderborg, Ordre
il at stille V. for Brohovedet, og Ordonnantser udsendtes for at
tandse 22. Regiment, hvilket dog ikke lykkedes, da Regimentet alt var
1aaet ud i sit Landkantonnement paa Als. 4 Kanoner af 2. Batteri, som
•are paa Forpost og i Færd med at afløses, :fik Ordre til at forblive
Stillingen indtil videre; Resten af Batteriet blev pr. Telegraf kaldet
il Sønderborg.
· Den tidligere omtalte tilbagegaaende Bevægelse paa fjendtlig Side
1erøvede imidlertid Situationen dens farefulde Præg, og General
}erlach gav derfor i Erkjendelse af det Ønskelige i, at 3. og 18.
1egiment, Jer om Natten havde staaet paa Forpost og endnu stade
Beredskab, snart kunde komme i Kantonnement, In henad 3 Oberst
rauffmann Bemyndigelse til at ladelBrigaden rykke i Kantonnenent. Kort l.. ,,: gav Overkommandoen General Vogt den samme Benyndigelse for 1. _ ···,isions Vedkommende med Undtagelse af 16. Reginent, der forblev i Lø" ---ravene og først afløstes om Aftenen Kl. 81 og
L Regiment, der forblev 1 ' -.serve V. for Brohovedet.
Fægtningen blussede im.L. · --i:tid op paany. Da paa vor Side
' Regiment var blevet ordnet, '-._ 8. Regiment havdes i Beredkab, kunde iler være Haab om at g;ienerobre Forpostterrainet; men

netop som et Forsøg herpaa befaledes udført, gjenoptog Fjenden si
Fremrykning.
Som tidligere fremhævet, var det Prinds Friedrich Carls Ønsk
paa denne Dag at komme i Besiddelse af Landsbyerne Dybbøl o .
Ragebøl. Prindsen, der noget efter Kl. 2¼ var indtruffen paa Broagerland
og som ikke kunde nøies med det hidtil vundne Resultat, Besiddelsen
af den vestlige Del af Dybbøl By, gav 6. Division Befaling til at lad
12. Brigade bemægtige sig hele Byen og 11. Brigade Partiet om GI
Frydendal.
11. B1igade (General v. Canstein) var allerede Kl. 2 bleven alarmeret for at" rykke frem til Understøttelse for 12. Brigade, men _havde
da Kampen forløb heldigt, erholdt Tilladelse til atter åt gaa i Kvarter
General v. Ca ns tein erholdt nu Befaling til med de ikke afmarchered
Dele af Brigaden (6. og 8. Komp. af Infanteriregiment Nr. 60 samt 7
og 8. Komp. af Fi.lsilierregiment Nr. 35, Alt under Befaling a
Oberstlieutenant v. Blumenthal) at rykke frem S. for Chausseen
frigjøre de der staaende Afdelinger af 12. Brigade, tage Gl. Frydendal og udstille Forposter i Linien Gl. Fryden.dal-Vemmingbund ·,
Tilslutning til 12. Brigade, naar denne havde bemægtiget sig Dybbø
By. Sidstnævnte sendte 2. Bataillon af Regiment Nr. 64 fra Avn·
bjerg frem mod Byens sydlige, 1. Batitillon mod dens sydvestlig
Udkant.
S. for Chaussen trængte omtrent Kl. 41.'2 de ovennævnte fir
Kompagnier af 11. Brigade under Oberstlieutenant v. Blumentha
frem mod Gl. Frydendal. Af de efterhaanden ankommende Dele af
Brigade benyttedes de første til at danne en Reserve for Oberstlieute•
nant v. B 1u ment ha Is Tropper; af de sene~e ankomne sendtes
Jægerkompagnier mod Dybbøls sydøstlige Del, 9. Kompagni af Infanteri•
regiment Nr. 60 frem S. for Byen.
f
Det var saaledes yderst ugunstige Forhold, der efterhaanden maattJ
møde vore Tropper under deres Mod1:1ngreb, og da Ønsket om snares
mulig at benytte en gunstig Chance bevirkede, at Afdelingerne enkelt1
vis og efterhaanden grebe ind i Kampen, bleve Anstrængelserne trod
de bragte O:ffre forgjæves.
Angrebet indlededes ved Skandsernes Ild. f,kandse VI beskø ·
fjendtlige Kolonner i Dybbøl By, ved Gl. Frydendal og Avnbjer
Skandse VIII Dybbøl By; ogsaa fra IX gjordes enkelte Granatskud.
Kl. omtrent 3¼ rykkede Oberstlieutenant M u u s frem med 7
Regiment; 21 / 2 Kompagni skulde gaa mod Dybbøl l\irke, 21/·
Komp. mod Dybbøl By, 3 Kompagnier mod Avnbjerg. Mei
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fterhaanden som Regimentet nærmede sig den vestlige Del af Byen
g Kirken, traf det paa. stedse stærkere Modstand og overbeviste
ig snart om, at det saa meget mindre vilde være i Stand til at
emægtige sig Byen, som dets venstre Fløi var blottet, idet de 3
[ompagnier, der vare bestemte til at tage og besætte A vnbjerg, af en
Hsforstaaelse ikke, som man havde antaget, havde fulgt Regimentets
remrykkende Bevægelse *). Regimentet gik derfor tilbage til og i
Iøide med den østlige Udkant af Dybbøl, som det besatte, og hvor
et snart fik en velkommen Hjælp i 8. Regiment under -Oberst
Ive berg.
8. Reg.'s II. havde KJ.. 3¼ erholdt Ordre til at afmarchere
ciennem Slugten mellem VI og VIII til Dybbøl til Understøttelse for 7.
iegiment. Da Bataillonen under Kommando af Kapitain G. F. Mø 11 er
1mtrent Kl. 3¾ ankom til Byen, hvis østlige Udkant den forefandt
>esat af 7. Regiment, udviklede den sig til Fægtning, stillede foreøbigt 3. og 4. Kompagni bag Ruinern~ af de yderste Huse i Byen, 7.
fompagni paa et Høidestrøg tæt S. for Chausseen i Høide med Dybbøl
3yes østlige Udkant og beholdt 6. Kompagni i Reserve for Centrum og
renstre .Fløi, ¼ Kompagni paa hvert Sted,
Der foretoges derpaa et Angreb af de fem Kompagnier af 7. Rerroent i Forening med 8. Reg.'s II. Ved dette lykkedes det vel at
mste Fjenden tilbage indtil Midten af Dybbøl; men her opstod en
ladekamp, i hvilken der fra begge Sider kæmpedes med stor Haard1akkethed.
3. og 4. Kompagni af 8. Regiment (førstnævnte yderst paa høire
8'1øi) forsøgte at sk~e Luft og at naae frem til Byens vestlige Udmnt ved en omfattende Bevægelse ; men Kompagnierne bleve heftigt
mgrebne i Front og Flanke. De behøvede Forstærkning, og da de
manglende 3 Kompagnier af 7. Regiment indfandt sig, sendtes derfor
ile 2 af disse (4. og 6. Komp.) frem til den nordlige Del af Byen,
medens kun 7. Kompagni fulgte aovedstyrken gjennem Byens Midte .
. Kompagni blev af 2. Divisions Stabschef beordret Nord om Dybbøl
By, og udviklede sig ved Veien, der fra Dybbøl fører til Pythuse, paa

-

*J 6. Komp., Premierlieutenant Gersdorff af Inf. Krigeres., var nemlig under den tidligere omtalte Retraite fra Avnbierg blevet standset i Nærheden af Skandsen VI
af en af 2. Divisions Adjntanter, der paalagde det at blive der til nærmere Ordre.
Da senere 4. og 7. Kompagni ankom, blev denne Ordre meddelt som en Divisionsbefaling. Først, da Kompagnierne erfarede Regimentets Fremrykning,
rykkede rle frem ; men da var Tiden gnaet tabt.
23

178
høire Fløi af 8. Regiments 3. Kompagni. I Begyndelsen trængtes ve
noget frem, men da fjendtlige Tropper rykkede frem fra Egnen o
Dybbøl Kirke, og den saavel Vest som Sydvest fra fremtrængend
overlegne Fjende samtidig kastede vore øvrige i Dybbøl kæmpend
Tropper tilbage, maatte ogsaa de nævnte Kompagnier vige.
Kl. omtrent 4½ var Tilbagegangen almindelig over hele Linien
thi over Avnbjerg var samtidig 11. Brigade i Fremrykning og søgt
ved at bevæge sig langs Stranden at omgaa vor venstre Fløi, hva
dog forhindredes ved, at 7. Kompagni af 8. Regiment blev beordre
ned mod Vemmingbund. Tilbagegangen fortsattes til henimod Øste
Dybbøl.
Imidlertid havde 8. Reg.'s I. (Kapitain Grønlund) Kl. hena
4 erholdt Ordre til at forsøge paa ved et Flankeangreb at for
drive Fjenden fra Partiet om Dybbøl Kirke. Bataillonen rykked
gjennem Slugten foran Skandse VII over opblødte Marker, hvorve
megen Tid tabtes, saa at den først kunde formere sig til Fægtnin~
om~ent Kl. 4½. Dens Fremrykning blev et isoleret Foretagende
Bataillonen udviklede sig med 1. og 2. Kompagni i forreste Linie, 6j
og 8. Kompagni i Reserve og rykkede frem Nord om Dybbøl By
Den traf imidlertid her en Modstand, den ikke formaaede at brydej
Vel forsøgte 8. Kompagni under Premierlieutenant B er n veJ
et Bajonetangreb at bane Vei, og Kompagniet naaede nær ind
paa Fjenden, men Angrebet blev afslaaet ved Ilden. Kompagniet
maatte vige, og ikke længe efter gav Bataillonen, der blev beskudt i,
venstre Flanke fra Dybbøl og i høire af en sandsynligvis over Ledet
fremrykket, fjendtlig Styrke, Ordre til Tilbagetog.
Under Fægtningen i Dybbøl By var Kommandøren for 8. Regiment, Oberst H ve b erg, bleven dødelig saaret, hvorfor Kapitai
Mø 11 e r overtog Kommandoen over Regimentet.
Et Forsøg, der gjordes af 4., 6. og 8. Kompagni af 4. Reg.'
I., der stod S. for Aabenraa Vei bag 6. Regiments venstre Fløi, paa
at komme 8. Regiment til Undsætning, mislykkedes overfor Fjenden
heftige Geværild ; Bataillonskommandoren, Kapitain W e cl ege, og
de fleste Officerer bleve saarede eller faldt, saa at den fornødne
Ledelse savnedes ; da 8. Regiment derhos vedblev at trække sig tilbage, gik ogsaa den nævnte Udfaldsstyrke tilbage, stærkt beskudt.
Da Mørket begyndte at indtræde, besluttede Divisionen omtrent
Kl. 7 at opgive Kampen og at indskrænke sig til" at udstille en
stærk Forpostlinie c. 1200 Alen foran Skandselinien.
8. Regiment gjorde Holdt omtrent i denne Afstand foran Skancl-
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erue, hvorimod 7. Regiment efter Ordre samledes bag Skandse VII.
Da Fægtningen paa venstre Fløi næsten var endt, og det var tydeigt, at Dybbøl vilde forblive i Fjendens Haand, blev der fra Skandse
Vill skudt en halv Snes Brandgranater ind i Byen for at sætte Ild paa
len, hvilket dog kun tildels lykkedes.
Paa høire Fløi var der efter den i Formiddagstimerne sted- llegivenhedeme
.
•
.
paa Stillingen,
unde Fægtning mdtraadt en længere Ro. Kommandøren for 26. høire Fløl ortor
Kl. 1 Eftermiddag.
3rigade, General Go e ben, der ikke troede at behøve at frygte
it alvorligt Angreb, lod Kl. 3111 Forpostafdelingerne, som havde
leltaget i Fægtningen, og som vare rykkede ud uden at have
tfkogt og uden Tornystre, og som senere paany skulde overtage Sikcringstjenesten, gaa tilbage for at koge og hente Bepakning.
Omtrent Kl. 4 Eftermiddag foretoge imidlertid vore herværende
lropper en Fremrykning, idet 5. Reg.'s II. sendtes mod Ragebøl, 5.
Reg.'s I. mod Stavgaarde og Randsgaard. Førstnævnte lod 4. Komoagni fra Pythuse rykke frem til Piket Nr. 2's tidligere Standplads S.
for Ragebøl Kro, understøttet af 3. og 7. Kompagni af samme Regiment samt af 4. Regiments 3. Kompagni. 5. Reg.'s I. sendte 1. og 6.
Kompagni mod Stavgaarde og Batterup, 5. Kompagni mod Randsgaard og lod 2. Kompagni følge som Reserve*). Angrebet skete rask og i
god Orden; Fjenden, der paa dette Tidspunkt kun havde 3 Batailloner og
L Batteri i den c. 3000 Alen lange Linie fra Ragebøl til Sundet,
rømmede Ragebøl, Stavgaarde og Randsgaard. Disse Punkter besattes
11,f vore Tropper, dog med Undtagelse af Ragebøl, som Fjenden stærkt
beskød med Gevær- og Artilleriild. Oberst Biilow indberettede Kl.
4:55 Eftermiddag til 2. Divisioh:
11 Fjenden er dreven bort fra Lillemølle, Randsgaard, Batterup og
Stavgaarde, som ere besatte af os. Ragebøl By og Kro beskydes af
fjendtligt Artilleri."
Paa fjendtlig Side indløb der imidlertid Ord.re fra Prinds Friedrich Carl til 26. Brigade om, at Ragebøl skulde holdes, og at efter
endt Fægtning Forposter skulde udstilles foran Byen. Noget efter
Kl. 5 indtraf derfor Fiisilierbataillonen af Regiment Nr. 55 igjen paa
Kamppladsen; dens 11. og 12. Kompagni trængte Kl. 5½ fra Nord og
Nordvest ind i Byen; 3. Kompagni gik frem mod Kroen og understøttedes herved af 4. Kompagni af Regiment Nr. 15. Byen og Kroen,
•) Denne Fremrykning blev ifølge de af 5. Regiment indgivne Rapporter understi:<ttet af et Kompagni af 4. Regiment; dette omtales imidlertid ikke i sidstnævntes Rapporter.
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der som sagt ikke var besat af vore Tropper, toges i Besiddelse a
Preusserne. Endnu holdt 5. Reg.'s II. Stillingen S. for Ragebøl Kro; me
da Fjenden saavel fra Byen som fra Kroen heftigt beskød Bataillonen
gav Kapitain Rothe, efterat Kommandøren for 4. Kompagni
Premierlieutenant Jacobsen, og flere andre Befalingsmænd o
Menige vare saarede, Ordre til at gaa tilbage til Pythuse. Denn
Bevægelse blev følelig for 5. Reg.'s I., der foruden at være stærk
beskudt i Fronten nu ogsaa blev beskudt fra Ragebøl Kro. Kapita·
Hammer gav derfor Ordre til Tilbagegang, der i god Orden udførtes, indtil den tidligere Stilling S. for Batterup var naaet. I Stillingen S. for Batterup og over Pythuse forblev 5. Regiment indtil c
Kl. 7 Aften.
lhlcn fra vora
Fra Skandse X. afgaves kun faa Skud, da de fjendtlig
Sk11ndøcr og
R11tterier,
Kanoner holdt sig paa mere end 3000 Alens Afstand. Fra Surløkk
Batteriet (se pag. 190) blev der i Eftermiddagstimerne Leilighed til a
beskyde større, fjendtlige Afdelinger i Terrainet Ø. for Aabenraa Vei
c. 2500 Alens Afstand fra Batteriet.
Opstillingen for
Opstillingen for Natten ordnedes ved følgende af Overkomman
N11tten.
1k
doen Kl. ·§__ udgivne Ordre:
"Efter Fægtningens Ophør besætter Infanterireserven Stillingen
høire Fløi med 1 Bataillon paa Forpost i en Afstand af 1200 Ale
foran Skandserne, 1 Bataillon af samme Regiment i Skandserne, l
Regiment i Løbegravene.
4. Brigade besætter paa samme Maade Stillingens venstre Fløi. I
6. Brigade gaar tilbage i Barakkerne."
1
4. Brigade besatte Stillingens venstre Fløi med 6. Regiment \
Skandserne og paa Forpost (1 Bataillon paa hvert Sted) og 4. Regiment i Løbegravene.
I Stedet for napitain Wedege overtog Kapitain Biigel Kom-1
mandoen over 4. Reg.'s II.; Kapitain Mathiessen beholdt Kommandoen
over sin Bataillon ved Siden af Kommandoen over 4. Regiment.
Infan terireserven besatte høire Fløi paa følgende Maade*)
8. Regiment i Skandserne og paa Forpost (1 Bataillon paa hvert Sted))

I

') Da Inf"t,ru,,.mn ,d"Jdt 0.-d« Ml at b"ætte Sti!Hnge,,. børr, Fløi, ,tod

J

Regiment 8-1200 Alen V. for Skamlserne. 15. Regiment var fra Stillinge
ved Færgehuset omtrent Kl. 4 efter Divisionens Ordre rykket frem moll Barakkeleiren for at være ved Haanden. Kl. 41 /2 var 15. Reg.'s U. bleven beordret
frem til Slugten ved Skandse VI, da den Bataillon af 8. Regiment, som lmvde
staaet her, var bleven sendt frem mod Dybbøl.
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L5. Regunent i Løbegravene. Halvbatteriet af 1. Division retournerede
i;il Kantonnementet.
1. Division indrykkede i de tidligere angivne Landkantonnementer.
Tabet d. 17. Marts var paa fjendtlig Side 16 Officerer og 122Tnbct d.17. ]\[arts.
Underofficerer og Menige, paa vor Side 11 Officerer og 666 Underofficerer, Underkorporaler og Menige. Størst Tab led 7. Regiment,
idet en Del af Mandskabet (204 Mand) under de forskjellige Tilbagetog gjennem Dybbøl faldt i Fjendens Hænder*).
Fra Broagerbatterierne var om Morgenen Kl. 9¾ Ilden begyndt11clcn
rrn ~1r oal!crbattor1on10.
mod Skandse I og II samt mod Dybbøl Mølle, som Fjenden vilde
ødelægge, fordi en Observationspost antoges stationerE1t i den.
Eft~rat Skandse II havde besvaret denne Ild, indtraadte der Kl. 12¼ Ro
paa begge Sider. Men Kl. 1 begyndte Ilden fra Broagerland paany
og rettedes dels mod Tropper, dels mod de Skandser, som beskøde
Dybbøl; men da Skandse II optog Kampen, lykkedes det den at tra;ikke
den fjendtlige Ild paa sig, saa at de øvrige Skandser kunde virke
i Overensstemmelse med Fægtningsopgaven. Kl. 4½ ophørte Broagerbatteriernes Ild, efterat de havde afgivet ialt 273 Skud.
Brystværn og Traverser lede endel saavel i II som i IV. Blokhuset i II blev stærkt medtaget; der gik flere Gange Ild i det; mon
denne blev atter slukket, hvorved det kom til Nytte, at der i Skandsen
fandtes en Vandcisterne. Fra II gjordes 68 Skud med de to 12 Pd.'s
riflede Metalkanoner.
I Skandse IV blev Slæden til en 24 Pd.'s Granatkanon ødelagt.
Natten derefter stilledes Kanonen paa Bridsk, og · et Skydeskaar blev
indskaaret.

Den foregaaende Fremstilling viser, at det var en indkommen
Melding om, at Ragebøl Skov var besat af Fjenden, der foranledigede
Overkommandoen til at beordre et Regiment frem for at fordrive
Fjenden fra Skoven og derpaa, da det erfaredes, at Fjenden alt havde
trukket sig tilbage, til at lade Regimentet foretage en Rekognoscering
frem i Terrainet, dog med Tilkjendegivelse af, at det ikke turde indlade sig.-i noget betydeligt Engagement med Fjenden.
Formaalet med Fremrykningen var uklart. At lade en Troppe•) Detailleret Tabsliste tindes under Bilag 22.
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styrke rykke frem, indtil den støder pna en Fjende, som man veed staar
ligeoverfor sig, for efter indledet Skydefægtning, hvori den ikke stærkt
tør engagere sig, atter at gaa tilbage, kan kun give Anledning til
unyttig Blodsudgydelse og ikke hæve Troppernes Stemning. Voldsomme Rekognosceringer have sikkert kun Berettigelse, naar man ved
tilbageholdte Reserver sikkrer sig Muligheden for at kunne benytte
en forefunden, gunstig Situation.
Kampen d. 17. Marts synes derfor nærmest at maatte hem·egnes
til den Art af Rekognosceringsfægtninger, som udføres, naar Raabene
om Hærens Uvirksomhed, Fordringen om offensive Bevægelsers Udførelse eller lignende øve paa Overkommandoen et Tryk, der i
.Længden er uudholdeligt. Ved den paagjældende Leilighed kunde
dog vistnok Forholdsregler være trufne til at hindre Fjenden i, medens
vi rykkede frem paa høire Fløi, overraskende at kaste sig mod vo
venstre; thi vel var Fjendens Fremrykning mod vor venstre Fløi foru
besluttet og vilde være kommen til Udførelse d. 17., selv om vi ikke
havde udført Rekognosceringen paa denne Dag, men Overkommandoen
var ved nogle et Par Dage før Kampen opsnappede, fjendtlige Dispositioner, kommen til Kundskab om, at Fjenden agtede, naar vi
paa den ene Fløi, ufortøvet at gjøre et Modangreb paa den anden.
Et Blik paa Kampen lader de saa .forskjellige Forhold paa vo11
Stillings høire og venstre Fløi træde skarpt frem. Paa høire Flø'
trækker 5. Regiment sig efter udført Rekognoscering tilbage i de
Moment, ila Fjenden, -- dog kun 3 Batailloner stærk - opskræmmet vedj
Regimentets Fremrykning, selv rykker frem. I Linien Ragebøl-Als
Sund optages 5. Regiment af 4. Regiment, der staar i Optagelsesstilling, ogl
af en Del af 3. Regiment, der staar i Forpoststilling. Fjenden bemægj
tiger sig vort Forpostterrain paa denne Fløi og faaer efterhaanden
Forstærkning, saa at han Kl. 1 har 6 Batailloner i Linien RagebølStavgaarde-Als Sund. 2 af disse sendes af forskjellige Grunde tilbage, saa at der, da vi i Tiden mellem Kl. 4 -5 rykke frem dog kun me
2114 Bataillon for at gjenindtage den tidligere Forpost.stilling, kun staarl
3 preussiske Batailloner i den c. 1i4 Mil lange Linie fra Ragebøl til
Sundet. Disse vige, og først da der om Eftermiddagen paa fjendtlig
Side indløber Ordre til, at Ragebøl skal tages og holdes, og en ny
Bataillon ankommer til Assistance, falder Ragebøl i Fjendens Hænder.t
Ulige vanskeligere vare Forholdene paa vor venstre Fløi, hvor
7. Regiment strax efter at være udstillet paa Forpost overraskende
angribes af en fjendtlig Brigade (12.), der, "understøttet af mest

angrebl
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nuligt A.rliilleri," havde det Hverv at fordrive os fra Dybbøl.
!'jenden bemægtiger sig ogsaa her vort Forpostterrain; 7. Regiment
mstes tilbage og kommer paa yderste venstre Fløi noget i Uorden.
et ordnes imidlertid paany og faaer i Eftermiddagstimerne Ordre til
1t gaa frem og gjenerobre Forpostterrainet. Flere Afdelinger hidr.aldes til et Fremstød, men der afventes ikka deres Ankomst, og
nedens Forholdene paa fjendtlig Side ved nye Troppers Tilstedekomst
Ldvikle sig saaledes, at den samlede 12. Brigade faaer Ordre til at
1ætte sig fast i Dybbøl By, (til hvis vestlige Udkant Brigadens først
:remsendte Afdelinger paa Grund af Skandsernes Ild midlertidig
1avde trukket sig tilbage), 11. Brigade til at bemægtige sig Gl. Frydenlal, føres paa vor Side først 7. Regiment i Ilden (endda kun 5 Kom>agnier, da 3 Kompagnier ved en Misforstaaelse ikke fulgte med), der1:fter først den ene, saa den anden Bataillon af 8. Regiment, som da
>gsaa enkeltvis blive kastede tilbage. Dog maa bemærkes, at selv om
rore 4 Batailloner samlede vare blevne førte i Ilden, vilde de ikke
1ave formaaet at bryde den Modstand, den tredobbelte, fjendtlige
~tyrke formaaede at udfolde.
Flere af 7. Regiments Forposter, saavel paa Avnbjerg som i
)ybbøl, bleve ganske vist hurtig kastede, og de Forsøg, Regimentsmmmandøren gjorde paa at faae Feltvagter og Piketter frem til de
~amle Standpladser, mislykkedes. Men det maa, som ovenfor antydet,
emærkes, at Regimentet - der lige var ankommet fra Jylland 1trax ved Overtagelsen af Forposttjenesten blev angrebet af en overegen Styrke, samt at dets Officersbesætning ved Sygdom _og Bortr.ommando var overordentlig svag. Af de otte Kompagnier var kun et
rnm.manderet af en Kapitain, tre af Premierlieutenanter, tre afReserve1f:ficerer, som i lang Tid ikke havde været indkaldte til Tjeneste, et
tf en Sekondlieutenant, og til Assistance for disse havdes fornemme~g kun Sekondlieutenanter af Krigsre1:1erven.
Vort Feltartilleri bragtes jkke til Anvendelse.

En Følge af Kampen d. 17. Marts var, at vore Forposter nu Føigora.fKampen
d. 17. !l[art,.
,tode saa tæt inde paa Stillingen, at en Observation af Forter·ainet i videre Udstrækning var umuliggjort. Forpostarne kunde her1fter om Dagen kun udstilles i Skyttegrave c. 500 Alen foran Ska,ndseinien, Vedetposter om Natten kun fremRkydes c. 600 Alen foran Skyttetrav ene. Et fjendtligt Angreb kunde komme med kort Varsel; et
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strængt Kampberedskab og en stærk Besættelse af Stillingen var de
uundgaaelige Følge heraf. Overkommandoen fastuatte derfor umiddelbart efter Kampen en ny Turnus for Tjenesten i Sundeved; men inde
denne skildres, maa der nævnes nogle Forandringer i Hærens Ordre
de bataille, som fandt Sted d. 19. Marts.
Fornnclringcr i
Ved Resolution af 16. Marts tiltraadte Krigsministeriet OverOrdre de hntnillo.
kommandoens Indstilling om Infanterireservens Opløsning. Den
Regimenter indgik fra d. 19. i 2. Division, saa at Ordre de bataille
for Infanteriets Vedkommende fra den nævnte Dag blev følgende :
1. Divisions Formation forblev, uforandret.
2. Division formeredes af 4. Brigade (4., 6., 12. Reg.),
5.
(8., 15. Reg.),
6.
(5., 7., 10. Reg.).
3. Division formeredes af 7.
(1., 11. Reg.)*),
8.
(9., 13., 20. Reg.),
9.
(14., 19., 21. Reg.).
Kommandøren for Infanterireserven, Generalmajor C ar o c, over
tog Kommandoen over 3. Division med Kapitain af Generalstabe
Fog som Stabschef.
J
Livgarden til Fods afgik d. 18. Marts fraKjøbenhavn til All
og underlagdes 2. Division. Da den ikke var stærk nok til skiftevis at forrette ~jeneste med Regimenterne, lagdes den fra d. 20. j fas}
Kantonnement i Sønderborg, hvor den benyttedes som Reserve i Til
fælde af Angreb og iøvrigt var til Raadighed som Arbeidskommando
Turnus for Tjenesten i Dybbølstillingen og i SundeVe d blev følgende :
Ny TjcncatcI Dybbølstillingen stilledes fremtidig 2 Brigader i forreste Linie
tun1us.
1 paa høire Fløi, 1 paa venstre Fløi ; Slugten mellem VI og
blev Grændsen mellem Fløieue. Brigaderne stillede deres Regimentei
jevnsides **) ; høire Fløis høire Del regnedes fra Stranden til IX inklu!
sive, venstre Fløis høire Del til III exklusive.
Hvert RegimeLt skulde om Dagen udstille et Halvkompagni pa1
Forpost, om Natten et Kompagni, saa at der ialt fandtes 2 (om N atte1

I

*) 7. Brigade var ved 4. Division.
**) Det tredie Regiment af 4. Brigade (12. Reg.) havde Bevogtningen af Kjær Halv,
Det tredie Regiment af n. Brigade (7. Reg.) afgik den 22. Marts til Fredericin,. ~
og 10. Regiment formeredes under deres 'l'jcncstc i Sundeved indtil cl. 20. Mart
(pan hvilken Dag G. Brigade lagdes i Kantonnement paa Als) i taktisk lfcnscend1
som en Brigncle under Oberstlieutennnt Dreycrs Kommnmlo.

!I:) Kompagnier foran hele Linien. Ritmester Casteuskiold beholdt
Kommandoen over Forposterne.
I
Som første Reserve tjente 1 Brigade i Barakkerne ved Aabeu·aa Vei og 1 Brigade i Sønderborg. Sidstnævnte, der :fik Alarm~lads V. for det nordre Brohoved, skulde i Tilfælde af Alarmering,
besætte Brohovederne med 1 Bataillon.
I Som Hovedreserve tjente 2 Brigader paa Als i Sønderborgs
nærmeste Omegn.
I
Imellem de 6 Brigader fastsattes en 9 Dages Tjenesteturnus, saaqedes at hver Brigade var 6 Døgn i Sundeved, (3 Døgn som Hesætbg i Skandser og Løbegrave, 3 Døgn som Reserve i Barakkerne og
\ Sønderborg), 3 Døgn i Kantonnement paa Als.
1 Feltbatteri (10., 8., 2., 11. Batteri vexlede daglig i denne
Tjeneste) besatte Kanonplacementerne ved Aabenraa Vei med 2,
ellem Vill og IX med 2, Placementet S. for Vl (fra d. 22.
. Ø. for V) med 2 og det N. for Chausseen med 2 Kanoner. Om
atten flyttedes de to Piecer fra Placementet S. for VI til Placeentet S. for Chausseen. Forstillinger og Aunmmitionsvogne skulde
i,tedse være forspændte. 13. Batteri besatte (som pag. 144 anført) Placeentet mellem VIIl og ~ med 2, Placementet mellem II og III med
og Placementet mellem I og II med 2 Kanoner.
De to Divisionskommandører skulde skiftevis føre Kommandoen
Stiilingen, hver Divisionskommandør 3 Dage ad Gangen. Meldingerne fra Forposterne skulde Nat og Dag afgives til Forpostkomandøren, der besørgede dem til Divisionen og derfra til Overkomandoen *).
Afiøsningstiden sattes til Kl 5¼ Eftermiddag, fra den 21. til Kl.
¼ Eftermiddag.
Den største Aarvaagenhed indskærpedes; saavel Brigader som Det rrmntidigo
Kampbera1løk11b i
egimenter skulde ved jevnlige Inspiceringer om Natten paase, at Alt Atillingen.
var kampberedt, og at Befalingsmændene vare ved deres Afdelinger.
Besætningen til Skandser og Løbegrave paa venstre Fløi (fra I-IV)
kulde vel efter Ordren d. 16. Marts søge Dækning b ag det Sted, de
skulde besætte; men dog skulde en mindre Del af Besætningen om
Dagen stedse være i Skandser og Løbegrave for i rette Tid at observere
Fjenden. Fra Mørkets Frembrud til Daggry skulde Besætningen over
*) Til Bestridelse af Ordonnants~jencsten erholdt Forpostkommandøren daglig 1

Officer og indtil

ao Ryttere.
24
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Kirkebatteriet til Beskydning af Broerne. Mølle- og Kirkebatterie
monteredes i de sidste Dage af Februar; det første med 4
Pd.'s G. K. I, det sidste med 6 36 Pd.'s K. K., alle i hø
Affutage. I Midten af Marts forandredes Armeringen paa Skovbatte
riet, saaledes at det fik 2 4 Pd.'s riflede Jernkanoner i Stedet for
af de 24 Pd.'s G. K., hvilke sidste flyttedes til Arnkilsøre Batteriet
der desuden armeredes med 2 4 Pd.'s riflede Jernkanoner. De
ansaas heldigt at have nogle riflede Kanoner i disse Batterier, d
Sandsynligheden for at kunne skyde Fartøier i Sænk paa større
Afstande derved voxede. Ammuni"liionsforsyningen i Batterierne lang
Als Sund var kun ringe, da Krudtmagasinerne ikke vare færdi/
byggede, og Ammunitionen for Feltkanonerne derfor maatte opbevare
i Forstillingerne, for de svære Kanoner i lukkede Rekvisitvogne, de
stilledes saavidt muligt dækkede i Nærheden af Batterierne, D. Hi
Marts var Paafyldning med Jord paa Krudtmagasinerne i Mølle:·
Kirke-, Flanke-, Surløkke-, Rønhave- og Skovbatteriet udført.
Foruden en almindelig Instruktion for de i Dybbølstillinge~
Værker kommanderende Artilleriofficerer gaves der d. 26. FebruJ
særlige Instruxer for Flanke-, Kjærvig- Rønhave- og Skovbatteri{
og d. 2. Marts en Instrux for Skydningen fra Skandserne i Tilfælcf
af natligt Angreb*).
FoTdeling ar de
Artillerikommandoen i Dyb bø] stillingen var som tic
poraoncllc Kræfter
·
'
,·c,1 Ar~illericts ligere omtalt1 d. 21. Februar overdraget til Oberstlieutenant Hax {
forskielllgc
,
1'icncste.
hausen med Major de Jonquieres som Stabschef. Kapitai:
Herte! (Kommandør for 6. Fæstningskompagni) havde speci
Kommandoen over Skandserne VII, VIII, IX og X, Kapitain Bar
tholin (Kommandør for 4. Kompagni) over IV, V og VI, Kapita
Sick (Kommandør for 3. Kompagni) over I, II og III; de skifted):.
til at have jour i Stillingen. Som Kommandører over Artillerie~
Skandserne ansattes Sekondlieutenanter af Artilleriets Krigsreserve <
Kjøbenhavns borgerlige Artilleri eller af Bornholms Milice; der var ingt
Reserve af Officerer, uagtet Artilleriet i de aabne Skandser kommandered 3
af Underofficerer. I hver Skandse var der desuden 1 å 2 Korporaler /
2 a 3 Underkorporaler. De 3 Fæstningskompagniers samlede Styri
af Menige var lidt over 900 Mand, saaledes at der til Betjening/
af hver af Stillingens Piecer i Gjennemsnit kun havdes omtri
6 Mand, naar der foruden et passende Antal Syge fraregnedi""
3 a 4 Mand pr. Skandse til Ammunitionsmagasinerne. Besætning1,'

sJ

1

L.

*) Samtlige disse Instruxer se Bilag lU.
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aavel af Officerer som af Underofficerer og Mandskab var saaledes
rderst ringe. Der var ingen Reserve, og der kunde saaledes ingen Aføsning finde Sted; Besætningen maatte Dag og Nat forblive i eller
ed Skandserne.
Ved den af FJ. enden iværksatte Beskydning fra Broagerland lede 1frnTabene
ved clou
Brongcrhntteom allerede omtalt, Brystværn, Traverser og Blokhuse i Skandserne gy~~~~~ i;~~~.~;,u,
,aa venstre Fløi ikke ubetydeligt; men Skaden var, bortset fra Blokmsenes Ødelæggelse, ikke større, end at den om Natten kunde ud)edres. Ingen Kanoner demonteredes, og den fjendtlige Beskydning
Temkaldte kun et ringe Tab af .Menneskeliv paa vor Side, bortset fra
:let store Tab af Døde og Saarede, der havdes ved Granaternes Indrængen i Blokhusene i I og II.
Til de ovennævnte Arbeider af forskjellig Art maatte der afgives Arbcitlekommu ll•
door.
)etydelige Arbeidskommandoer af Infanteriet. Ved den d. 11. Februar
fastsatte Turnus bestemtes det, at Arbeidskommandoer skulde a,fgives
,aavel af Regimenterne, der besatte Hovedposterne og Skandserne,
iom af Regiroenterne i Sønderborg.
Efterhaanden fandtes det dog mindre hensigtsmæssigt at tage
!\.rbeidskommandoer fra de i Dybbølstillingen staaende Regimenter,
)g fra d. 16. skulde dt:irfor kun den Brigade, som stod i Sønderborg,
laglig afgive 1 Regiment til Arbeide; ogsaa Divisionernes Sundheds;ropper benyttedes i denne Periode, naar der ingen Brug havde~ for
leres egentlige Virksomhed, som Arbeidsmandskab.
Fra d. 19., da to Regimenter laa i Sønderborg og et Regiment i
ffikebøl, Vollerup og Sundsmark, afgaves Arbeidsmandskab skiftevis
tf disse; efter Kampen d. 22 . .Februar benyttedes rl.e to Batailloner,
er stode i Reserve bag Skandserne, dertil.
I Perioden indtil d. 17. Marts gjordes c. 300 Skud*) med Batteri- Ammnnitioneforhrnget i Fcrio,lcn
kytset, hvoraf' den overveiende Del afgaves under Kampen d. 17. ·
arts, da næsten samtlige Værker kom til Skud, Resten mod de
jendtlige Batterier og Arbeider paa Broagerland.
*) Bilag 23 angiver Ammunitionsforbruget i Perioden 23. Fehruar- 17. Marte.
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C. Operationerne tilsøs*).
I. Eskadren i Østersøens vestlige Del; Tabet af Femer
d. 15. Marts.
D.

18. Februar beordredes Orlogskapitain ·Pedersen,

de

<1~f;~~~:/~~~~tsbeklædte Posten som Takkelmester paa Værftet, til at afreise t·
0

J\I:~~~~~.~e-

Sønderborg til Assistance for den Høistkommanderende ved Eskadre1
1
i Østersøens vestlige Del. Orlogskapitainen ankom til Stationen d
20. .Februar og overtog Stillingen som Næstkommanderende ve
Eskadren og som designeret Chef for .Rokanonbaads-Divisionen. D
24. skiftede Orlogskapitain .M uxo 11 sin Stander fra Dampskibet Skirnel
til Skrueskonnerten Falken, der var bleven udrnstet som Kommando
fartøi for Eskadrechefen, og som efter at have heist Kommandoen
19. Februar var ankommen til Sønderborg d. 22. Februar om Efte
middagen.
V ed Falkens Ankomst afgik Skirner fra Eskadren paany til Pos
væsenets Tjeneste; men Eskadren modtog omtrent samtidig hermed 01
Forøgelse af Skruekorvetten Thor, der d. 21. ankom til Sønderbor
og samme Dag modtog Ordre til at afgaa til Stationen ved Bitlk fo
at overtage Blokaden af Kieler Fjord til Afløsning af Dampskib
Geiser, som derefter retournerede til Sønderborg.
V ed Begyndelsen af Marts var Eskadren i Østersøens vestlig
Del stationeret som følger:
Rolf Krake, Geiser og Hekla paa Rheden ved Sønderborg.
Absalon ved Nordenden af Als, med Natstation i Stegsvig.
Schrødersee imellem Birknakke og Kegenæs, samt udfor Slien.
Thor ved Bulk.
Krieger og Marstrand ved Femern.
Thura ved Nordenden af Als med Natstation i Stegsvig.
Esbern Snare ved Arnkilsøre.
Willemoes ved Fænø.
Buhl tmder Reparation i Aarhus, mecl Ordre til at afgaa ti
Femern.
Falken i Høruphav **).
Af de ovenfor nævnte Stationer var Stationen ved Fænø, son
*) Se omstaaende Skizze over Tydsklands Kyst ved Østersøen,
**) Linieskibet Skjold (se pag. 8) var ikke direkte underlagt E skadren ; det forhle
ved Als indtil medio Marts (se Fægtningen ved Riigen cl. 17. Marts).
Bilag 24 indeholder Liste over uclrnste1le Skibe cl. Hi. Marts med Nal'llefo1
teguelse over Uhefornr.

\
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cUigere omtalt, kommen til efter en Anmodning fra Armeens Overommando om, at der snarest maatte blive stationeret en Kanonbaad
er for at forhindre fjendtlige Forsøg paa at sætte Tropper over til
en.
Af de øvrige Stationer havde den ved Arnkilsøre og i det Hele
tget Bevogtningen af Als Fjord og Als Sund i Øieblikket størst
:rav paa Opmærksomhed.
Frygten for en fjendtlig Overgang
1 Als havde, som omtalt, været tilstede paa et endnu tidgere Stadium, og Sands~gheden for en saadan antoges at være
y-k.k.et nærmere, da man havde Efterretning om, at c.100 store Pontonaade, som vare førte Nord paa gjennem Aabenraa, atter vare blevne
eordrede Syd paa.
Da Armeens Overkommando ansaa det for nødvendigt at bevogte 1''oro
tærknins ar
tlou mn.ritimo
Js Fjord ligesaa opmærksomt som Als Sund, havde dette foranlediget Btyrdko
vofdAJN° rd•
onona
s.
lskadrechefen til, som ovenfor nævnt, at forstærke den maritime
1tyrke ved Øens Nordende med Pandserskonnerten Absalon og Kanonaaden Thura.
Absalon havde faaet medgivet en letroende Jolle, hvormed der
kulde patrouilleres imellem Hardeshøi og Sandvig, medens Skibets
gne Fartøier patrouillerede imellem Stegsvig og Hardeshøi, begge af
g til søgende over under Kysten ligeoverfor for at iagttage, hvad
i'jenden foretog sig. Efter at være ankommen til Stationen satte
Jhefen sig i Forbindelse med Mels-Detachementets Chef for at aftale
1et Fornødne med Hensyn til en Samvirk.en imellem Land- og Søtyrken paa dette Sted, og til yderligere Sikkerhed var der af Over:ommandoen og Eskadrechefen blevet approberet nogle imellem Kapiainlieutena,nt Kraft og Kapitain Wildenrad t aftalte Signaler med
3laalys og Raketter, som skulde bringes i Anvendelse, saasnart noget
distænkeligt observeredes. Hvad Skonnertens Optræden angaar i
N.lfælde af en Overgang i Als Fjord var Chefen instrueret om "at
tiøre Alt, hvad han formaaede, med det ham anbetroede Skib for at
orhindre et saadant Forsøg ved at seile og skyde de fjendtlige Farøier i Sænk", og endvidere skulde Absalon være Reserve for Esbern
:lnare, saaledes at den ved Efterretning om, at dette Skib havde
ræret i Ilden i Als Sund, strax skulde begive sig til Arnkilsøre for at
rde Assistance.
0•nd0 1• 0 nr 011
Mangelen paa Smaafartøier ved Eskadren havde været følelig Afs
Dehng Kanuu~
1ele Tidenl og for at bøde herpaa. bestemte Ministeriet sig derfor til I Kngsskucpl:ulscu
c!mlouper til
ifterat Bevogtningen af Als Fjord og Fænø var kommen til, at af1flnde en Division Rokanonchalouper til Krigsskuepladsen.
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Divisionen, :;om talte 6 Kanonchaloupcr, var delt i 2 Delinger
Den første af disse, der bestod af Kanonchalouperne Nr. 18, 19 og 2
med Dampskibet Hertha (Lieutenant v. d. Recke) som Komman
dofartøi, afgik en af de første Dage af Marts Maaned fra Kjøben
havn Syd paa, assisteret af Dampskibet Freya til Bøgestrøm.men, o
derfra videre til Nyborg, hvorfra den ved telegrafisk Ordre fr
Eskadrechefen i Østersøens vestlige Del kaldtes til Sønderborg. Efte
Ankomsten til Eskadren stationeredes Chalouperne ved Nordenden a
Als, Nr. 18 i Stegsvig, Nr. 19 og 21 paa Kysten imellem Ilardeshøi o
Sandvig; til Besætningen, ialt 75 .Mand, anvistes Kvarter saa næi
Stranden som muligt.
Den anden Deling, der ved den førstes Afgang fra Kjøbenhavn endn
var under Organisation, bestod af Kanonchalouperne Nr. 16, 17 og
med Skruekanonbaadeu Hauch (Lieutenant Bruun) som KommandoJ
fartøi og afgik, ligeledes assisteret af et Dampskib det første Stykk
af Reisen, gjennem Bøgestrømmen til Nyborg. Efter Ankomsten til Ny
borg afgik Delingen ifølge telegrafisk Ordre Nord om Fyen til Lille Bel
og indtog, som tidligere omtalt, Station i Farvandet imellem Frederici
og Stendrup Hage, men fornemmelig med stadigt Ophold i Farvande
omkring Fænø for at forhindre al Kommunikation fra og til den a
Fjenden besatte Kyst, medens Willemoes retournerede til Hørup Hav
Den samlede Division af Kanonchalouper underlagdes ifølge Ministeriets Ordre Eskadrens Næstkommanderende, Orlogskapitain Pedersen, og det ene af Kommandofartøierne, Dampskibet Hertha va1
indrettet til at kunne modtage Divisionschefen, naar denne fand
Anledning til at opholde sig der ombord.
Eskadrens Virksomhed i Begyndelsen af Marts Maaned var fcll
Blokeringens Vedkommende bleven udvidet ved Marineministerieti
Bekjendtgjørelse af 27. Februar om, at Neustadt vilde blive blokerel
fra d. 5. Marts. Udførelsen heraf overdroges nemlig Eskadren i Øster~søens vestlige Del, og herfra detacheredes Dampskibet Hekla, so
foreløbig overtog Blokaden. Kravet om maritim Assistance for Armee
voxede, efterhaanden som Krigsbegivenhederne udvikled~ sig pa
Landjorden. Eskadren havde vel hidtil været i Stand til at tHfreds)
stille de Krav, som rettedes til den; men om dette Forhold kunde vedl
vare, var imidlertid et Spørgsmaal, da det maatte anses for sand•
synligt, at Dannelsen af en Eskadre i Østersøens østlige Del og Afgivelse1
af flere Skibe til Station i Nordsøen vilde nødsage Ministeret til a
svække Orlogskapitain M u x o 11 s Eskadre noget ved at borttage enkelt
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· Skibene og ersta.tte Bortga,ngen ved en Forøgelse a.f Kanonchaloupivisionens Fartøier.
Armeens Overkommando var ikke tilfreds med Udsigten til en~!!~t'.:'!~~;d~:~
Drmindskelse af Eskadrens Styrke og fandt ligeledes, at dens For- ~~~::~~~~:.~r
. k e var ordnet paa b etryggen d e M aa d e.
holdotti!EakBdro)ld til. Eskadrechefen 1k
cllofon
Overkommandoen fandt, at den Søstyrke, der havde det Hverv
sikkre Hæren imod mulige Angreb i Ryggen ved Expeditioner, udi.aende fra Slien, Gjelting Bugt og andre Steder, samt dække Femern
~ Als mod fjendtlig Overgang, i et og alt maatte underordne sig
ms Dispositioner. Affairen i Egernsund d. 18. Februar havde
~styrket denne Opfattelse. Rolf' Krake havde paa denne Dag
,dtaget sin Ankerplads efter Lodsens Anvisning saa nær Land~den, som det mentes forsvarligt for Skibets Sikkerheds Skyld;
.en Overkommandoen havde ikke været tilfreds med Resultatet, idet
atteriet ikke fra sin Standplads virksomt havde kunnet beskyde
roen, og da den tilmed mente sig forbigaaet ved ikke at have mod.gat Meddelelse om Indholdet af den Eskadrechefen tildelte Instrux,
ndt den Anledning til gjennem Krigsministeriet at forelægge disse
1 Punkter for Marineministeriet.
I sin Henvendelse udtalte Overkommandoen, 11 at den navnlig
11rde vide, hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen var forpligtet til at
:terkomme Overkommandoens Fordringer til hans Medvirkning uden
:ensyn til de Indvendinger mod nautiske Foretagender, der gjøres af
odserne m. m.", og Krigsministeriet ledsagede denne Udtalelse med
o. Bemærkning om, at der mulig kunde indtræde saadanne Forhold,
~ Overkommandoens Beslutning i det givne Tilfælde maatte blive at
tge tilfølge af Chefen for Flaadeafdelingen.
Marineministeriet, som fra et almindeligt maritimt Synspunkt
clre kunde tænke sig en saadan Ordning af Forholdet mulig, sendte
nder 9. Marts en Redegjørelse af sit Standpunkt i denne Sag. Efter
h have fremhævet, at indtil Dato alle nødvendige Forberedelser vare
levne trufne til at understøtte Hæren ved et Angreb paa Als i saa
;or Maalestok, som Marinens ringe Kræfter tillode det, udtalte Mini~eriet sig bestemt imod en Ordning af Kommandoforholdet paa den
venfor omtalte Maade.
11 N aar Overkommandoen forespørger," hedder det i Skrivelsen hvorvidt Chefen for Flaadeafdelingen er forpligtet til at efterkomme
iverkommandoens Fordringer til hans Medvirkning uden Hensyn til
e Indvendinger mod nautiske Foretagender, der gjøres af Lodserne,
:C:al Ministeriet gjøre opmærksom paa, at det i Regelen er ganske

198

overordeutligt vanskeligt endog for en Skibschef eller Eskadrechef a
paastaa ligeoverfor en Lods i hans eget Farvand, at et Skib kan flyd
eller har Plads til at dreie, naar denne paastaar det modsatte ; fo
Overkommandoen vil det derimod være aldeles umuligt at afgjøre e
saadant Spørgsmaal, da dertil udfordres ikke alene det allernøiest
Kjendskab til det paagjældemle Farvand, men ogsaa en Manøvre
dygtighed, som alene erhverves ved lang Færden paa Søen.
Hvorledes endogsaa Overkommandoens Stilling derfor maatt
være til de Skibe, som ere stationerede ved Als Sund og bestemte t
at operere ved et eventuelt Hovedangreb paa Stillingen, saa fore
kommer det Ministeriet aldeles aabenbart, 18,t det vil være den kom
mandei-ende Søofficers Sag at 'tage den afgjørende Bestemmelse o
Maaden, hvorpaa de skttlle benyttes, og om hvorvidt det ligger inde1
for Mulighedens Grændser at bruge dem paa den af Overkommandoe
ønskede Maade."
Til Slutning udtalte Ministeriet, at det maatte anse Fo
holdet for at være saaledes: ,,Ministeriet afgiver den Styrke, som d
med tilbørligt Hensyn til andre Forhold ser sig i Stand til. Den ko
manderende Søofficer konfererer med Overkommandoen om de Punkte
som denne fortrinsvis maatte ønske dækkede og observerede, og ud
fører det paa den Maade, som han anser for rigtig og agter at foj
svare." lluvogtningcn nf
Som tidligere omtalt' hørte Bevogtningen af Øen Femern me
]!,cmorn.
tmder de Opgaver, som vare stillede Eskadren i Østersøens vestli
Del.
Allerede forinden Krigens Udbrud viste der sig blandt Femer
Befolkning udprægede tydske Sympathier. Regjeringen ønskede de1
for at give Øen militær Besætning, og d. 8. Januar anmodede Krig
ministeriet Overkommandoen om at sende et Par Kompagnier
1
Femern. Overkommandoen, der paa hint Tidspunkt end ikke raaded
over de nødvendige Transportmidler til at overføre en saadan Styrk
saae sig ikke i Stand til at efterkomme Opfordringen og udtalte tilli
Ønsket om, at Projektet helt maatte blive opgivet, dels fordi det, he
set til Hærens ringe Styrke, maatte være ønskeligt at afgive saa fa
Detacheringer som muligt, dels fordi det kunde forudses, at en t
Femern overført Styrke i det Tilfælde, at Fjendtlighederne udbrød
medens Isen endnu forenede Øen med Fastlandet, vilde gaa tab
uden at der af dens Tilstedeværelse paa Øen ktmde ventes nogenso
helst taktisk Fordel. Overkommandoen udtalte derhos, at det v
Hærens Opgave at forsvare Landet mod en fjendtlig Invasion og ~
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h opretholde den borgerlige Orden i fjerntliggende isolerede og
Lindre Dele af det.
D. 14. Januar henvendte Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig,
aa Foranledning af en fra Amtmanden paa Femern modtaget Fore~illing om Forholdene paa Øen, sig til Marineministeriet og anmodede
!l.dtrængende om, at der fra Marinens Side maatte blive truffet de
>rnødne Foranstaltninger til at forhindre enhver for Opretholdelsen
f Orden og Rolighed paa Femern farlig Kommunikation med de
ærmest liggende Dele af Hertugdømmet Holsten.
Skruekanonbaaden Krieger, Lieutenant L. Bra ag , stationeredes
.erefter ved Krigens Udbrud i Femern Sund og underlagdes den ny.a nnede Eskadre i Øst-ersøens vestlige Del. Kanonbaadschefen forbød
trax ved sin Ankomst al Passage over Sundet om Natten og lod
1
osten, der som Regel passerede Sundet en Time efter Midnat, melde
ig ombord i Kanonbaaden; men nogen virkelig Kontrol ligeoverfor
ndre Fartøier i det ¾ Mil lange S~d om Natten kunde kun
,døves ved Stationering af Kanonbaade ved begge Farvandets Ender,
å. 2 Fartøier V. for Sundet med Tilhold i Orth og Lemkenha,fen,
Fartøi 0. for Sundet for at observere Passagen fra Neustadt.
,igesaa lidt formaaede den enkelte Kanonbaad med sin ringe Besæting åt yde Amtmanden nogen Assistance til Opretholdelse af den
>vlige Orden. Skulde dette Formaal ske Fyldest, maatte en militair
,tyrke henlægges paa Øen, og denne maatte gjøres tilstrækkelig stærk,
vis den skulde have Udsigt til tillige at kunne forsvare Øen mod et
jendtligt Angreb.
I Marineministeriet gjorde den Anskuelse sig derhos gjældende,
t Øen havde ikke ringe strategisk Betydning under en fortsat Krig
1ed Tydskland, og at den, navnlig under Forudsætning af fremmed
[jælp, vilde afgive en god Basis for Operationer mod Holsten.
[arineministeriet opfordrede derfor i en Skrivelse af 5. Februar Krigsiinisteriet til snarest muligt at lade opkaste et Batteri ved .h'emern
und og besætte Øen med en passende Styrke. Den enkelte
~anonbaad kunde ikke forhindre en Overgang, og selv om Ministeriet
ar i Stand til at afgive flere Skibe til Stationen ved Femern, vilde
og he_ller ikke en større Søstyrke paa denne Aarstid, hvor Nætterne
are lange, kunne forhindre en natlig Baadexpedition, naar Øen var
lottet for Besætning. Bestemte Krigsministeriet sig til at afgive en
:1.adan, vilde Marineministeriet afgive en ældre Officer som Kom•
1andant.
Som Følge heraf anmodede Krigsministeriet kort efter Opgivelsen
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af Dannevirkestillingen Overkommandoen om at sende 1 Bataillo
fra Als til Femern:; men Overkommandoen, der ansaa en Svækkels
af den paa Als værende Del af Armeen for betænkelig og ei helle
endnu raadede over passende Transportmidler til at føre Bataillone
over, gjentog sin Anmodning om, at denne Afgivelse maatte bortfald
Stemningen mellem Beboerne paa Øen blev imidlertid, eftera
de Allierede havde overskredet Ejderen, mere illoyal end forhen 0 1
gav sig Luft i Demonstrationer af forskjellig Art. Amtmanden, dE!i
indsaa, at han ikke længer var i Stand til at magte Situatione
anmodede derfor Chefen for Kanonbaaden Krieger om at afgaa t
nærmeste Telegrafstation for at forlange militær Assistance. Lieut I
nant Braag afgik derfor d. 11. om Aftenen med Kanonbaaden rn
sin Station og sendte tidlig næste Morgen fra Korsør et Telegram t
Marineministeriet, hvori det hed:
"Efter Amtmand Knudsens indstændige Bøn har jeg forla
Femern Sund i Aftes Kl. 8 for at bringe Ministeriet Underretnin
om Tilstanden paa Femern. Der agiteres for Prætendenten; en Dep
tation vilde afgaa for at rekvirere tydske Tropper og for at hyld
Hertugen; er stoppet af mig. Amtmanden beder om hurtigst milit
Hjælp og om Instruktioner. Et andet Dampskib bedes pr. Telegr
kaldet til Sundet."
Marineministeriet havde imidlertid allerede d. 10. telegrafer
til Chefen for Eskadren i Østersøens vestlige Del om at ladø Kano
baaden Marstrand (Lieutenant M a c. - D o ug a 11) afgaa dertil· o
underlægge sig Lieutenant Bra ag s Kommando, og kort efter to
Krigsministeriet Bestemmelse om at henlægge et Detachement pa
Øen, for at den lovlige Autoritet kunde opretholdes.
100 .Mand dels af Garnisonsbataillonen i Kjøbenhavn, dels ,
14. Regiment, beordredes til under Kommando af Premierlieutena
Tersløw af førstnævnte Bataillon at afgaa til Femern. D. 2<
Februar afgik 70 Mancl direkte dertil, de manglende 30 MaJll
derimod over Sønderborg d. 1. Marts tilligemed ' en Kommissio1
der skulde modtage 26 extraordinairt udskrevne Heste og overfø
disse til Als. Kommissionen bestod af Ritmester Benz o n af d«i
slesvigske Gendarmerikorps, Sekondlieutenant B ag ges en af 4. Dr
gonregiment samt Dyrlæge E g ger s, og med den fulgte Overvag
mester Erritsø og 3 Gendarmer samt 1 Korporal og 13 Menige
4. Dragonregiment.
Premierlieutenant Tersløw havde ved sin Afreise fra KjøbeIJ
havn i Krigsministeriet modtaget Ordre til ved sin Ankomst t:
Femern at sætte sig i Forbindelse med Chefen for de der stationered
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trigsskibe for sammen med ham at træffe Aftale om Foranstaltninger
il at sikkre Detachementet en .Retraite om bord i Skibene i Tilfælde
.f, at Fjenden skulde foretage en Overgang til Øen. Lieutenant
3raag erholdt en i samme Retning ·gaaende Ordre fra Marineminiteriet, og de to Officerer traf i Henhold hertil Aftale om følgende
roranstaltninger:
1. Detachementet skal indkvarteres i Byen Burg med Poster ved
Burgtiefe og ved Sundet ved Færgegaarden paa Femern.
2. Retraiten bliver under alle Omstændigheder til Burgtiefe.
3. Vagten ved Færgegaarden forsynes fra Kanonbaaden Krieger
med en Haubitz og med Fyrværkerisager til Taageveirs- og
andre Signaler.
4. Al Passage over Sundet, Post, Færge, bliver strængelig forbudt,
og Fartøierne inddrages ved Vagten.
Vagtposterne ved Burgtiefe og Femern Sund bestode af en Underfficer og nogle faa Mand: Den sidstnævnte Vagt udstillede en Skild·agt paa Skibsbroen for at holde Udkig ud over Sundet; Resten af
ltyrken opholdt sig i Færgehuset, hvor der tillige fandtes en opsadlet
~est, for at der i Tilfælde af en fjendtlig Overgang strax kunde
endes Melding mPd ridende Bud til Hovedstyrken i Burg.
Kanonbaadene kunde om Dagen, hvor Sundet kunde overses,
irksomt tage Del i Farvandets Bevogtning, hvorimod deres Ankerlaclser om Natten ved Strukkamp Odde og ved Bmgtiefe med Forsæt
re valgte udenfor de Grunde, som dainne Indløbet til Sundet, for at
aadene paa enhve1· Tid af Døgnet ktmde komme til de bestemte
dskibningspunkter og optage Detachementet i 'l'ilfælde af en fjendtg Overgang til Øen.
D. 25. Februar overtog Stationsskibene Blokaden af Heiligenaf'en, og i den sidste Del af Februar og Begyndelsen af Marts havde
a,nonbaadene skiftevis Station ved Heiligenhafen og ved Tief'et. Strax efter Kommissionens Ankomst først i Marts protesterede
andskabsforsamlingen paa Øen mod at levere de udskrevne Heste,
regivende, at de ikke kunde tilveiebringes. Ritmester Be:ilzon,
r ingen Instruktion havde for dette Tilfælde, afsendte d. 5. Marts
ekondlieutenant Baggesen med Skruekanonbaaden Buhl (Lieutet P. H. Bra em) *) til Sønderborg for at afgive Melding om Landabsforsamlingens Protest samt meddele, at Ritmesteren havde tøvet
ed at sende Melding herom, indtil den lovbefalede Frist af 3 Dage
• ) Buh!, der h:wde Ordre til at afgna til Femern, havtle overfort Kommissionen dertil.
~\i
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var forløben. Overkommandoen indberettede Sagen telegrafisk ti
Krigsministeriet og anbefalede at inddrive Hestene ved militær Magt
Ministeriets Svar ankom d. 8. og lød paa, at Amtmanden pa
Femern af Ministeriet for Hertugdømmet Slesvig var beordret til a
inddrive de udskrevne Heste eventuelt ved Magt, samt at Ritmestell
Benzon skulde forblive '(>aa Femern, indtil de udskrevne 26 Hest
vare modtagne, og paaskynde Sagen saa meget, som det stod i han
Magt.
Sekondlieutenant Baggesen forlod Hovedkvarteret d. 8. Afte
og afreiste uopholdelig til Høruphav, hvor han dog maatte forbliv
Natten over, afventende, at Kanonbaaden vilde overføre ham t·
Femern, hvilket først skete næste Dag. Det viste sig nu, at Amtmanden endnu ikke havde modtaget den ommeldte Ordre; men d
Sekondlieutenant Baggesen for dette Tilfældes Skyld medbragte e
mundtlig Instrux fra Overkommandoen til Ritmesteren om at handl
paa egen Haand, tog denne Ansvaret for Inddrivelsen paa sig o
underrettede Landskabsforsamlingen om, at hvis Hestene ikke var
mødte d. 12. Kl. 12 Middag, vilde Inddrivelsen begynde.
Da Hestene ikke kom, skete Inddrivningen ved Henvendelse ti
Sognefogderne (Richterne) paa Øen og udførtes i Dagene 12.-14.
Ialt vare saaledes 14 Dage medgaaede til Forhandlinger o
Hestenes Inddrivning og Udførelsen af denne. Et saa langvarigt Ophol~
maatte udsætte Expeditionen for at komme i en farefuld Stilling, o
d. 15., netop som Afreisen skulde finde Sted, bemægtigede Fjende~
sig Øen.
!jcnd?n homrogPaa fjendtlig Side ansaas Besiddelsen af Øen for at være afVigtighe
tiger sig Femern
d. 16. 111nr1s. (sammenhold pag. Hil) fra det Øieblik, man foruden Kieler Havn ogsa
ønskede at benytte Heiligenhafen som Nødhavn for Krigsskibe, de
til Understøttelse for Landhærens Operationer maatte opholde sig
de derværende Farvande. Ogsaa Beboerne ønskede indtrængende Ud
førelsen af en Expedition til Øen. Et Coup mod denne, udført over de
c. ¼ Mil brede og kun svagt bevogtede Farvand, skjønnedes at maatt
lykkes; kun maatte Foretagendet, til hvis Udførelse der laa Fartøiel
i tilstrækkeligt Antal i Heiligenhaf'en, sikkres ved riflet Skyts imo1
Indgribning fra vore i Nærheden stationerede Krigsskibe. Som Følg!
heraf afgik til Heiligenhafen Rheds Beskyttelse Infanteriregimen
Nr. 48, 1. 12 Pd.'s og ¼ 1. Haubitzbatteri af Artilleribrigade Nr.
Disse Troppedele ankom d. 18. og 14. Marts, og Foretagendet moJ
Femern besluttedes strax udført.
Det lykkedes de ved Heiligenhafen samlede Fartøier uopdaged
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f vore Kanonbaade Natten til d. 14. at naae Færgestedet. Foruden 6
1in~re Baade, som ikke kunde benyttes paa Grund af høitgaaende
ø, havde man 11 store Baade, hvoraf hver rummede 20-25 Mand.
~igelig et Kompagni lod sig overføre ad Gangen. 2. Bataillon af
~egiment Nr. 48 skulde udføre Overgangen, 3. og 4. Kompagni af samme
~egiment forblive som Reserve ved Kysten. Ledelsen af Foretagendet
verdroges til General v. S c h 1ege 11.
Natten til d. 15., da Overgangen skulde finde Sted, blæste det en
estlig Storm. Vore Kanonbaade laa paa deres Ankerpladser, Krieger
r. for Strukkamp Odde, Buhl og Marstrand ved Burgtiefe.
Paa fjendtlig Side anlagdes i Løbet af Natten et Batteri paa hver
\
ide af Færgehuset. Infanteriet stod tidlig om Morgenen parat til at over,res. 8. Kompagni af 2. Bataillon overførtes først; Mandskabet gik i
laadene omtrent Kl. 5 Morgen. Farten over Sundet gik hurtigt paa
~rund af den svære, medgaaende Kuling. Begunstiget af Mørket
p-kkedes det Baadene at passere Farvandet uden at blive bemærkede
ra Kanonbaaden Krieger. Denne havde 8 Mand paa Udkig fordelte
1kibet rundt; men i den mørke stormfulde Nat med Sne og Regn, hvor
1an ikke kunde se en Kabellængde fra sig, bleve de fjendtlige Fartøier
rke bemærkede, skjøndt de nærmeste af dem maa have passeret .Krieger i
n Afstand af 3-400 Alen. En Patrouille, som var udsendt fra Dea.chementet i Burg, patronillerede langs Øen'3 sydlige Strandbred;
1en hverken Patrouillen eller den paa Skibsbroen ved Færgegaarden
.dsatte Post kunde se eller høre Noget til Fjendens N ærmelse, førend Land;angen var iværksat. Vagten ved Sundet, 1 Underkorporal og 6 Mand,
1lev omringet, og maatte efter en kortvarig Kamp, i hvilken ITnder:orporalen blev saaret, overgive sig; Melding pr. ridende Bud blev
!.ke afsendt, fordi den paagjældende Mand blev fanget. Det fjendtlige
(ompagni marcherede derefter mod Burg og ankom til Byen, endnu
11den Rygtet om Overgangen var naaet derhen. Fjenden, der blev
1odtagen med Jubel af Befolkningen, overvældede den lille Vagt i
taadhusbygningen, og Detachementet, der var fuldstændig uforberedt
aa Forsvar, toges tilligemed Kommissionen tilfange.
Sidstnævnte havde bestemt at forlade Øen om Morgenen; men
ell.lle Bestemmelse var bleven kontramanderet af Ritmesteren paa
hund af den stærke Storm.
Der blev saaledes ikke Spørgsmaal om at sætte sig til Mod·ærge; kun Gendarm.overvagtmester Erritsø, der var fulgt medKomnissionen, satte sit Liv til for at redde sine Officerer. Efter skyndomt at have givet Ritmesteren Melding om Preussernes Ankomst
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fordrev han i Forening med Sekoncllieutenant B ag ges en, begge roe
dragne Sabler, to preussiske Infanterister ud af den Gjæstgivergaard
hvori Officererne vare indkvarterede, og ned paa Torvet, hvor den neto
ankomne fjendtlige Styrke nu gav Ild. Overvagtmesteren faldt gjennem
boret af flere Kugler, og Fjendens Opmærksomhed bortlededes fr
Lieutenant Baggesen, som saae Leilighed til at slippe ind i et Nabo
hus og der iklæde sig civilt Tøi i Haab om ukjendt at kunne komm
bort, hvilket dog ikke lykkedes.
.
Vagten ved Burgtiefe, der mærkede Uraad, og som jndsaa, a
den ikke kunde naae Burg, forjnden denne By var tagen af Preussern~
søgte at undslippe tilsøs og gjorde Tegn derom til Kanonbaaden Mar,
strand, dog uden at Tegnene bemærkedes. Den blev saaledes tage
tilfange.
Baadene, som havde overført det første Rold fjendtlige Troppe~
satte strax Kursen tilbage over Sundet, og skjøndt Tilbageturen va
forbunden med endel Vanskelighed, da der skulde krydses op imo
Stormen, lykkedes det dog, endnu medens det var mørkt, at overfør
5. Kompagni, senere endnu 7. Kompagni, saa at der derefter va1
rigelig 500 Mand fjendtligt Infanteri paa Øen.
Ombord i Kanonbaaden Krieger fik man omtrent KL 7 Morge
Øie paa 3 af de fiendtlige Baade under klodsrebede Seil i Sunde
Da Baadenes Tilstedeværelse maatte forekomme mistænkel.;1-g, af.
gaves 10 Alarmskud fra Kanonbaaden. Disse besvaredes med
skarpe Skud fra den holstenske Kyst, og Chefen var derefter ikke
Tvivl om, at Fjenden maatte være gaaet ubemærket over Sundet
Løbet af Natten. Han lettede derfor med Kanonbaaden og afgik efte
den først tagne Bestemmelse til Prikkerne ved Lemkenhafens Rhe
hvor han heiste Lodsflag. Den haarde vestlige Storm i Forbindels
med meget lægt Vande gjorde, at Kanonbaaden ikke kunde løbe in
paa Rheden, hvor Transportbaaden Nr. 3 laa, og da denne ikke for•
stod Signalet, som blev givet til den, blev Krieger liggende udenfo1
for at afvente nærmere Oplysninger om, hvad der var sket.
KL 11 1/9. om Aftenen ankom Kanonbaadene Marstrand og Buh:
fra Tiefet og meldte, at Detachementet ikke, som aftalt i T1lfæld
af en fjendtlig Overgang, havde søgt ned til Lodshuset, og Kanonbaadene havde derfor om Aftenen, efterat fjendtligt Militær havd
viist sig paa Strandbredden ved Tiefet, forladt deres Station i den
Formening, at de ikke længer kunde være til Nytte der.
Heller ikke i disse to Skibe havde man mærket Noget
Fjendens Foretagender. Deres Ankerplads var for langt fjernet fr
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emern Sund, _til at Overgangen kunde være bleven iagttaget, og fra
and hørtes ingen Skydning.
Om Eftermiddagen Kl. 4¼ vare Cheferne for de to Kanonbaade
aaede i Land, ledsagede af nogle afMarstrands Besætning. De forvissede
g om Rigtigheden af, at Fjenden havde besat Øen, og lettede derpaa
1ed deres Skibe for at forlade Stationen. D. 16. Morgen bjergede
:neger og Marstrand i Forening den tidligere omtalte Transportbaad
d fra Lemkenhafens .Rhed og begav sig derpaa til Nakskov for at
rlde Kul og Vand, medens Buhl afgik til Hørup Hav med Melding
m det Passerede til Eskadrechefen.
Efterat Marineministeren pr. Telegraf var underrettet om det
orefaldne, modtog Lieutenant B r a ag Ordre til at lade Kanonbaaden
larstrand a.fgaa til Femern, hvor alle Fartøier, der ikke tilhørte neutrale
!fagter, skulde borttages og bringes til Nakskov. Selv skulde Lieute.anten med Krieger afvente Instrux i Nakskov om, hvorvidt de
'artøier maatte ødelægges, som Kanonbaaden ikke var i Stand til a.t
pbringe.
Fjenden gav Havnepladserne paa Øen en stærk Besætning.
). 22. va.r Besætningen 1 Bataillon, d. 27. og 28. ankom endnu 1
lataillon, 1 Eskadron og 1 Batteri.
Tabet ved Femerns Erobring udgjorde paa fjendtlig Side 1
~ød og 4 Saarede; paa vor Side var Tabet foruden den omtalte
~ommission, hvis Styrke ovenfor er angiven: Af Garnisonsbataillonen
Kjøbenhavn 1 Officer, 2 Underofficerer og 25 Underkorporaler og
· enige, hvoraf 1 saaret, af 14. Regiment 62 Menige.

Tabet af Femern maa tilskrives de halve Forholdsregler, der To.bet
are trufne til Øens Sikkring.
Den ved Øen stationerede maritime Styrke var, som tidligere an·vet, efter den daværende Marineministers Erklæring for svag til Løs. g af den Opgave at bevogte Femern Sund mod en fjendtlig Baadergang. Dertil kom, at det Natten til d. 15. n.erskende Mørke, Regnkning ~g Storm i høieste Grad maatte indskrænke Skibenes Obsertions- og Virkeevne; Lyden blev i de~ Grad revet bort af Stormen,
, som i Fremstillingen anført, de fjendtlige Baade - hvis dristige
ærd iøvrigt fortjener fuld Anerkjendelse ubemærket kunde
ssere en af vore Kanonbaade i 3-4.00 Alens Afstand.
Marineministeriet havde ved Krigens Udbrud opfordret Krigsinisteriet til at give Øen en passende, militær Besætning, og
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Krigsministeren skjønnede hertil en Bataillon nødvendig. Men
Afgivelsen af denne Styrke stødte paa Modst.and hos Overkom
mandoen, nøiedes Krigsministeriet med at sende 100 Mand a1
Garnisons bataillonen dertil. Dette Kommando skulde dog kun opre
holde den lovlige Orden, og Instruxerne s9.avel fra Krigsministeriet so
fra Marineministeriet til de Paagjældende omhandlede derfor kun Detach
mentets Retraite ombord i Skibene i Tilfælde af, at Fjenden foreto
en Overgang til Øen. Men derved blev det svage Kommandos An
komst til Øen i Stedet for en Støtte snarere en Remsko for Kanon
baadenes frie Bevægelser, idet disses Standpladser nærmest synes valgt
med det Formaal for Øie at optage Landtropperne ved Burgtiefe i T'
fælde af en fjendtlig Overgang til Øen. De trufne Dispositioner, ifølg
hvilke Bevogtningen af det udstrakte Sund ved Nattetid faktisk v
overdraget en svag Vagt i Færgegaarden, ydede i hvert Fald inge
Betryggelse mod en fjendtlig Overgang.

II. Eskadren i Østersøens østlige Del.
Af de to Eskadrer, som Ministeriet ved Krigens Begyndels
agtede at etablere i Østersøen (se pag. 4), var Eskadren i Østersøe
vestlige Del først traadt i Virksomhed.
D. 18. Februar beordredes Kontreadmiral van Dockum
at tage Kommandoen over den Eskadre, der var bestemt til
operere i Østersøens østlige Del, og d. 29. samme Maaned heis
Admiralen sit Flag ombord i Fregatten Sjælland paa Kjøbenhavn
Rhed. Eskadren skulde foruden dette Skib foreløbig bestaa af Skru
fregatten Jylland samt Skruekorvetterne Heimdal og Dagmar. De t
sidstnævnte Skibe havde tidligere paa Maaneden været underlag~
Fregatten Jylland og sammen med denne krydset under de preussis
Kyster, men vare nu stationerede ved Dragør med Ordre til, naa
Veirforholdene egnede sig dertil, at krydse ned imod Riigens Kyste1
Fregatten Sjælland havde siden Slutningen af 1863 været ud
rustet under Kommando af Orlogskapitain Paludan; d. 22. Februa
ankom Fregatten paa Kjøbenhavns Rhed, hvor Chefen fratraadte ·s··
Stilling og afløstes af Orlogskapitain Grove, der samtidig med Ko~I
mandoen af Skibet tillige overtog Posten som Eskadrens FlagkapitaiIJ
I Skrivelse af 23. Februar, hvori Ministeriet beordrede Admi'
ralen til, efterat Flaget var bleven heist, at afgaa sønderpaa med Fr~
gatten for at forene sig med de øvrige til Eskadren bestemte Skibel
gaves der endvidere Meddelelse om, at det var Hensigten at forøg

Kontreadmiral
v1mDockum tager
Kommandoen
over Eskadren.
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tyrken betydeligt, forudsat at Krigsbegivenhederne ved Als vilde tilde det, og endelig tildeltes der den Kommanderende følgende fore1bige Anvisning angaaende Eskadrens Virksomhed:
"Som Maalet for den i den østlige Del af Østersøen opererendeForelobig Instrux
Cor Eøkadreskadres Virksomhed har Ministeriet tænkt sig Bevogtning og Biochefen.
aring af de Ø. for Dars liggende preussiske Havne. Indtil en
>røget Styrke og en mere fremrykket Aarstid tillader at effektuere
ette, bliver det nødvendigt, at Hr. Kontreadmiralen indskrænker
iem til Observering og saavidt muligt til Indeslutning af de i de
reussiske Havne stationerede Krigsskibe, saaledes at vor Handelstarine sikkres imod Molest, og Landstigning paa vore Kyster forindres".
Kommandoskibet lettede ved Middag3tid d. 29. Februar fra
:jøbenhavns Rhed og stod sønderpaa. Den næste Morgen Kl. 8
bserveredes Fregatten Jylland samt Korvetterne Dagmar og Heimdal
}ankers omtrent 2 Mil N. V. for Tornebusken, Efterat Eskadren
11,r bleven samlet, detacheredes Dagmar til Kjøbenhavn for at
,Ide Kul og Heimdal til Kjøge Bugt for at observere et Hamburger
lampskib, som ventedes fra Malmø. Rendez-vous sattes 21/ 2 Mil
. Ø. for Møens Fyrtaarn. Fregatterne begave sig til det aftalte
amlingssted, hvor der ankredes og afholdtes Skiveskydning og Seil1anøvre. I de følgende Dage holdt Skibene krydsende imellem Møen
g Tornebusken.
D. 7. Marts var Eskadren atter samlet. Heimdal var allerede d .
. kommen tilbage, og d. 7. Marts stødte Korvetterne Dagmar og
'hor til Eskadren. Strax efter Ankomsten detacheredes Dagmar til
(jøbenhavn for efter Ministeriets Ordre at afgaa derfra paa et kort
(ryds til Femern og senere til Nordsøen. Den remplaceredes af Skrue1orvetten Thor, der efter at være bleven afløst paa Blokadestationen
'ed Bitlk af Fregatten Tordenskjold kompletterede Kul og Proviant
Høruphav og derfra afgik til Admiral van Do c k u ms Eskadre.
D. 8, Marts var Eskadren tilankers ved Tornebusken med Kor•
etten Thor paa Forpost. Korvetten Heimdal detacheredes herfra
mme Dag paa en kortere Expedition, medens de andre Skibe Dagen
er afgik til Samlingsstedet S. Ø. for Møen, hvor det private Dampib N ewsky var beordret til at være tilstede med Kul og Proviant
Eskadren.
D. 10. Marts var Vinden V. S. V. med frisk Kuling j Dampskibet Fregntten Jyl.
.
ewsky ankom fra K Jøbenhavn
me d F orsyrung
t il E sk adr en og be- lnnda HllVari,
·dredes til at ankre N. for Møen. I Løbet af Dagen friskede
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Vinaen mere og mere; Kl. 6 om Eftermiddagen, da det var blæst OJ
til en 3rebet Mersseils-Kuling af V. N. V., gik Fregatten Jylland
Drift, hvorfor Chefen strax besluttede at lette. Under Letninge1
skete det Uheld, at den ene Kabelarrulle samt Muffen, som for
binder Over- og Underspillet, sprang, og endvidere sprængtes Bagbord
Kjætting i Brønden, hvorved Bagbords Anker og 90 Favne Kjæd
forlistes. Paa Grund af dette Havari fik Fregatten ved Signal stra
Ordre til at afgaa til Kjøbenhavn for at reparere og ankrede næst
Formiddag Kl. 9 paa Kjøbenhavns Inden·hed.
Admiral van Do ck n ms Eskadre var paa Grund af disse Om
stændigheder for Øieblikket svag og derfor ogsaa kun egnet t·
foreløbig at befatte sig med den ene Del af sin Opgave, nemli
Opbringelse af fjendtlige Koffardiskibe.
Som tidligere omtalt, var ved Ministeriets Bekjendtgjørelse af 1
Februar alle Havne og Indløb paa Østkysten af Hertugdømmerne Slesvi
og Holsten erklærede i Blokadetilstand. D. 5. Marts kom, som ligelede
omtalt, Blokaden af Neustadt til, der overdroges Eskadren i Øster
søens vestlige Del (se pag. 196). Denne Station, som først foreløbi
overtoges af Dampskibet Hekla og senere af en af Skruekorvettern
var lidt isoleret og tillige saaledes beliggende, at det enkelte Skio
som laa her, vilde være stærkt udsat i Tilfælde af, at der fra Travt:1
mi.inde eller Li.ibeck forberedtes en Expedition imod det. Da Trave
ikke var blokeret og sandsynligvis heller ikke vilde blive det, kund
en saadan Expedition let organiseres der, uden at man I i Kjøbenha,
•
i betimelig Tid fik Underretning derom, og Marineministeriet ansa
det derfor nødvendigt samtidigt med Etableringen af Neustadts Blol
kade at anmode det danske Udenrigsministerium om at foranledig
at det blev bragt til Staden Li.tbecks Kundskab, at fjendtlige Fore
tagender, der forberedtes paa eller udgik fra dens Territorium, vild
have til Følge, at dens Havn blev blokeret, og at der vilde blive tage
særdeles alvorlige Forholdsregler imod den.
nd
Dlok •n nf
V ed Indtrædelsen af den. noget mildere Aarstid fandt Ministerie
prcu•eiøku Øetoraøhnvnc.
Tidspunktet kommet til at udstrække Blokaden af de :fjendtlige Øster-I
søhavne længere østover. Meddelelsen fremkom i følgende Bekjendt
gjørelse fra Marineministeriet af 8. Marts 1864:
' ,,Marineministeriet bringer herved til offentlig Kundskab, at fr
d. 15. ds. ville følgende Havne blive blokerede, nemlig:
Cammin, Swinemi.inde, W olgast, Greifswalde, Stralsund og Barth
Dette er meddelt de neutrale Magters Repræsentanter ved Hs
Majestæts Hof, og denne Bekjendtgjørelse vil af Lodserne blive med•

I
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elt de Skibe, der bruge deres Hjælp ved Passagen gjeuuem Sundet
g Balterne.
0. Lutken."
Admiral van Do ckum lettede med sine Skibe (Sjælland, Heimal, Thor) d. 14. Marts fra Ankerpladsen ved Møen for at afgaa til
Uokadestationen, hvor Eskadren holdt krydsende paa Høiden af
asmuud.
Det var Bestemmelsen, at Konsulerne i de blokerede Byer samdigt med Blokadens Etablering skulde modtage en skriftlig Notitation herom fra Eskadrechefen. Stormen forhindrede imidlertid al
orbindelse med Land d. 15.-16. Marts, og først efter A:ffairen ved
ugen d. 17. Marts blev Blokade-Proklamationen af et engelsk
o:ffardiskib bragt ind til Stettin.
Blokaden af de ovennævnte Havne blev ikke iværksat saaledes,
m man havde ventet det i Tydskland.
Da nemlig Admiral v an D o c k u ms Styrke ikke var særlig stærk,
unde der ikke være Tale om at foretage en Afspærring saaledes, at
e nævnte 6 Byer blokeredes hver for sig.
Til Løsning af sin dobbelte Opgave, at blokere Handelshavnene
paa samme Tid indespærre de preusi,liske Orlogsskibe og fordre dem fra aktiv Optræden, holdt Admiral van Do ckum Eskadren
mlet paa en Blokadestation Ø. for Øen Rugen udenfor Oderbanken.
ed denne Ordning, hvorved der dog savnedes Bevogtning udfor
ornebusken, N. V. for Rugen, Stralsunds nordre Udløb, spærredes
ele Stettiner-Bugten under et, og aflukkedes hele det indenfor
ggende Kystterrain for Samkvem med Søen samtidigt med, at
skadren var stærkere ligeoverfor mulige, fjendtlige Angreb, end hvis
kibene laa spredte i Farvandet, hvert paa sin særskilte Station.
vad der bevægede Admiralen til at søge Blokaden ordnet paa anrte Maade, var Beskaffenheden af Farvandet. Farvandet ved Swineiinde danner nemlig en stor, aaben Bugt, i hvis Midte i omtrent 3
· s Afstand fra Land ligger et Flalk af ret anselig Udstrækning nemden ovennævnte Oderbanke, paa hvilken kun findes 17-18 Fod Vand.
om Følge heraf ere større Skibe, som skulle til Swinemi.i.nde, nødsagede
1 enten at søge Øst om Oderbanken, forbi . Byerne Colberg og
ammin, eller ogsaa gaa Vest om Banken i det dybe Vand langs
ysten af Rugen, hvori ogsaa de forskjellige Løb, som føre Øster efter
a Stralsund og de forskjellige Smaahavne indenfor Rugen, munde ud.
Den naturligste Maade at blokere dette Farvandsafsnit paa vilde
fter Admiralens Opfattelse være den, at stationere en Styrke i hvert
1

;!7
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af de to til Swinemiinde førende Seillob og dernæst ved Hjælp
mindre Skibe holde Forbindelsen ved.lige imellem de to Delinge
tværs over Oderbanken. Da denne Fremgangsmaade ikke lod si
realisere paa Grund af Blokadeskibenes ringe Antal og den for Øi
blikket fuldstændige Mangel paa Smaaskibe, kunde der kun være Tal
om enten at gaa indenfor Oderbanken med Blokadeskibene tæt t·
selve Swinemiinde, samtidigt med at Bevogtningen af Udløbene fr
Stralsund foreløbig lodes ude af Betragtning, indtil Eskadren fi
mindre Fartøier til sin Raadighed, eller ogsaa med Hovedstyrke
bevogte disse Løb og lade en effektiv Spærring af Farvandet Ø
om Oderbanken foreløbig bero.
At tage Station indenfor Oderbanken mente Eskadrechefi
imidlertid vilde være forbundet med endel Ulemper af forskjelli
Art. Foraarsstormene af Østen kunde udsætte Skibenes Sikkerhe
for Fare, naar de vare stationerede saa nær Landet, og da Blokad
skibene stadig maatte være rede til at afslaa et Angreb af de ind
sluttede, fje:c.dtlige Krigsskibe, kunde de ikke godt som Regel vær
tilankers om Natten, ligesom det endelig vilde have sine Vanskeli
heder at navigere i det snevre Farvand indenfor Banken. Ved a
placere sine Skibe tilsøs udenfor Løbene ind til Stralsund men
Admiralen at opnaa langt mere. Eskadren vilcle derved blive friere
sine Bevægelser, de fjendtlige Kanonbaades Deltagelse i en eventu
Kamp vilde i aaben Sø være af mindre "Betydning end i det merl
indelukkede Farvand, og endelig vilde Eskadrens støn·e Afstand fr
Kysten bevirke, at de ~jendtlige Skibe for at opnaa et Sammensto
maatte gaa længere tilsøs og derved f3erne sig mere fra deres Retrait
punkt, Swinemiinde, hvilket kun kunde være til Gunst for os.
Ledet af disse Betragtninger bestemte den Kommanderende sil
til at søge Blokaden udført paa den sidstnævnte Maade.
Dispositionerne bleve derfor trufne saalecles, at Fregatten Sjæl
land og Linieskibet Skjold, saasnart dette Skib var ankommet, skulcll
tage Post 2-3 Mil Ø. S. Ø. for Jasmuncl til Bevogtning af det ves'
lige eller Hovedløbet ind til Swinemi.tncle tilligemed de forskjellig
østlige Udløb fra Stralsund og de indenfor Ri.igen liggende Havn
Eskadrens lettere Skibe skulde fordeles i sydøstlig Retning for at a1
vise eller opbringe de Skibe, som viste ·sig paa Bugten, samt hol
Øie med Løbene Øst om Banken. Blokadeskibene skulde, selv naa
de holdt krydsende under Seil, ligge med bakkede Fyr, saaledes a
Styrken i Løbet af ganske kort Tid kunde have Dampen oppe o
være beredt til hvilkensomhelst Tjeneste.
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Denne Anordning havde imidlertid den Mangel, at der indenfor
1n danske IHokadeliuie fandtes et temmelig stort Kyatatsnit 7 hvori
enden uhindret kunde operere og tildels endog vedligeholde Forndelsen imellem de enkelte Havne, og endelig stemmede Anordngen ikke ganske med Ordlyden i Regjeringens Notifikation af
!okaden, som ikke erklærede Stettiner-Bugten, men de ovenfor
evnte 6 Havne for blokerede.
Den preussiske Regjering ankede over, at den danske Regjering
oede paa denne Maade at kunne fyldestgjøre Bestemmelserne i § 4
· den d. 16. April 1856 i Paris vedtagne, søretlige Erklæring, ifølge
,ilken en Blokade for at være retsgyldig ogsaa skulde være effektiv,
,t vil sige udføres med Stridskræfter, so~ virkelig vare i Stand til
spærre Adgangen til en fjendtlig Havn, n.aar den erklæredes blo1ret. Denne Bestemmelse var med Undtagelse af Spanien, Nord!lerika og Mexiko bleven tiltraadt af samtlige Søstater7 deriblandt
:saa Danmark.
Fra preussisk Side gjordes endvidere gjældende 7 at Danmark selv
1any havde an~rkjendt dette, idet der i det d. 16. Februar udstedte
lokadereglement *) udtaltes, at en fjendtlig Havn kun kunde betragtes
m blokeret, naar et eller flere Krigsskibe spærrede den saaledes 7
Handelsskibe hverken kunde løbe ind eller ud uden med øien·nlig Fare for at blive opbragte.
At denne Betingeli;e ikke var bleven opfyldt, blev ogsaa paa et senere
,dspunkt bestemt hævdet fra tydsk Side, hvor man paastod, at den
>solute Afspærring af de enkelte Havne var saa lidt effektiv, at der
Swinemiinde i Tidsrummet fra 18. Marts til 2. April var indgaaet
It 14 preussiske og neutrale Skibe uden at blive antastede af de
mske Krydsere.
Som Følge heraf vilde den preussiske Regjering heller ikke
1erkjende den danske Blokade som retsgyldig og søgte at give Paaanden Vægt ved henimod Midten af April Maaned at lade sine
esandter i Paris, London, St. Petersborg og Stockholm fremkomme med
ef:lværinger til vedkommende Regjeringer angaaende dette Punkt.

ID. Maritime Forhold paa Fjendens Side.
Skjøndt den preussiske Flaades Krigsberedskab paabegyndtes Prousøons mlll'i•
• •
•
time Stridskræfter
erede 1 den første Halvdel af December ved Mobilisermgsordre af i Østersøon,
*) Se Bilag 1.
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8. s. M., hengik dog Resten af Aaret 1863 og den paafølgende Janu
Maaned, uden at der fra Marinens Ride udfoldedes stor Virksomhe
Den strænge Vinter og Mangel paa brugbart Mandskab til Mas ·
tjeneste bevirkede, at kun en Del af de til Flotillekommandoen høren
Fartøier paa dette Tidspunkt kunde betragtes som seilklar, og før
d. 7, Februar, efterat Isen var brudt op, udgik Ordren til at he'
Kommandoen i alle de forhaanden værende Krigsskibe. Der heng
imidlertid endnu saa lang Tid, inden Skibene havde faaet kompl
teret deres Besætninger og organiseret sig, at man først 4 Ug
senere, omtrent ved Midten af Marts Maaned, kan regne, at d
preussiske Marine havde sine Stridskræfter i Østersøen kampberedte
Den preussiske Flaade i Østersøen tmder Kommando af Hs. K
Høihed Admiral Prinds A ci a 1 b er t af Preussen talte paa dette Ti
punkt følgende Skibe:*)
A. Eskadren i Swinemttnde under Kapitan zur See Jac hm an
bastaaende af to lukkede Korvetter (Arcona og Vineta hver paa ,
Kanoner) og en aaben Korvet (Nymphe paa 17 Kanoner); desud
A visoen Grille.
B. Flotillen i Farvandet ved Stralsund og Rugen under Kapit·
zur See K u hn, inddelt i:
a) den opererende Afdeling, bestaaende af:
1. Flotille-Division (6 Dampkanonbaade),
2. do.
do.
(6
do.
),
3. do.
do.
(6
do.
);
b) den stationære Afdeling, bestaaende af:
4. Flotille-Division (12 Rokanonbaade og4 Kanonjolle
6.
do.
do.
(6
do.
);
endvidere 7 leiede Dampskibe.

C. Attacherede Eskadren, men ikke bestemte til Operatione1·

v a1

Seilfregatten Niobe (18 Kanoner) og Seilbriggerne Musquito og RoVi
(henholdsvis 12 og 10 Kanoner); Station Swinemttnde.
D. Ikke under Kommando: Seil.n:egatterne Ge:fion og Thet
Seilbriggen Hela, 1 Dampk8Jlonbaad og 16 Rokanonbaade.
Yuorbsoro SikSamtidig med Flaadens Mobilisering forstærkedes, som tidlige
krinsnf]{ystcrno
l t Sikkr'mgen af' K ysterne saave1 1· Ø stersøen som 1· N ordsøen.
vcu Østersøen os op ys ,
Norusøcu.
Saasnart Mobilisering og Koncentration af Skibene ·h avde fund
Sted, skulde de dirigeres vesterpaa til Farvandet omkring Sundeved c
Als for at understøtte Armeen. Blokaden af de preussiske Østers
*) Bilag 25 giver Oversigt over den preussiske Marines Skibe i Østersøen v

Krigeus Udbrud og deres Fordeling ved Midteu af Marts 1864.
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1avne, der indtraf samtidig med Koncentrationens Tilendebringelse,
1pærrede vel for Øieblikket Adgangene til Søen; men det formentes,
tt en fælles Optræden imod Blokadeskibene af Eskadren paa Swineniinde Rhed og Kanonbaad:flotillen i Stralsund nok maatte kunne
:orandre dette Forhold, og var Veien først aaben paa Søen, var derned ogsaa Veien aabnet for den preussiske Yndlingstanke, at lade
B:æren og Flaaden i Forening rette et Stød imod vore Øer, specielt
.mod Fyen.
Allerede i Marts næredes paa preussisk Side Planer om en Land- 1•1n11 umc11Lanc1.
i,:a.ug plla. .b"yon
~ang paa ·Fyen.
Et Angreb paa Fyen ansaas ikke for vanskeligere end et
A.ngTeb paa Als; thi Besætningen paa Øen var meget svag, og man
ventede sig et heldigt Resultat, nfl.vnlig naar det lykkedes at overraske
bs. Endelig kunde det haabes, at Tanken om den preussiske Flaades
Samvirken med Hæren her kunde blive til Virkelighed, forudsat at
Flaaden ikke til den Tid holdtes fast i Østersøen paa sin Samlingsplads af vor Blokadeeskadre.
I en Konference, som afholdtes d. 14. Marts hos Kongen af
Preussen, udtalte General Mol tke sig for en Landgang paa Fyen,
og 3 Dage senere afgav Generalen en fuldt udarbeidet Plan til et
saadant Foretagende, hvori det hedder:
"Det kan antages, at hverken Jyllands Okkupation eller Angrebet
paa Dybbøl vil bestemme Kjøbenhavner-Kabinettet til Eftergivenhed.
Videre Tvangsforholdsregler imod Danmark ville da kun kunne gjennemføres ved Medvirkning af maritime Stridskræfter. - - - Disse Tvangsforholdsregler kunne kun passende rettes mod Fyen. Hertil vil imidlertid
Flaadens Medvirkning være paatrængende nødvendig. Den kan i 30 Timer
naae Lilie Belt, idet Kanonbaadene passere Grønsund (imellem Falster og
Møen), Korvetterne Store Belt. Den fuldstændige Overraskelse, paa
hvilken :h,oretagendet er baseret, gjør det i høi Grad sandsynligt, at
Flotillen (eventuelt om Natten) vil kunne løbe forbi Fredericias kun
svagt armerede Strube og de for Tiden endnu ikke armerede Batterier
ved Strib og Middelfart uden Tab og gaa ind i den en Mil lange Kolding
Fjord. Lilie Belt har paa den 11/ 2 Mil lange Strækning fra Fredericia
til Stendrup Hage en Brede af':
ved Strib . . . . • . . . . . 1900 Skridt,
ved Lyngsodde.... 1500 do.,
det smallaste Sted .
900 do.,
ved Fænø . . . . . . . . 1200 do.,
ved Stendrup Hage 2000 do.
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Det kan altsaa virksomt beherskes fra d en en e Bred. - - Flotillen maa tælle 2, eventuelt 3 Korvetter, 4 store og 14 mindre
Dampkanonbaade. Hver af de sidste kan transportere 200 Mand.
Om Morgenen strax efter Ankomsten til det bedst egnede og
nærmeste Punkt - maaske Skjærbæk - kan Indskibningen finde Stt:1d
af 4 Batailloner og 1 Batteri. Udskibningen vil kunne finde SLed
ved Hindsgavl eller paa ethvert andet Punkt af Kysten fra Middelfar
indtil Garnborg Fjord, som maatte findes ubesat.
·
Korvetterne skulle dække Transporten. Indskibning, Overfart,
Udskibning og Tilbagetur vil rigeligt regnet tage to Timer. Paa
samme Formiddag vil altsaa i ethvert Tilfælde 4 saadanne Transporter
tilsammen ktmne overføre 15000 Mand, nemlig 12 Batailloner, 4
Batterier og noget Kavaleri. - - - - - - - - - - - - Da Overskibning fra Aarhus ikke er hindret danske Tropper, vil
muligvis 1., 7. og 11. Regiment, ialt 7000 Mand, være landet paa Fyen.
Mod denne Magt, som høist rimelig ikke vH være samlet paa eet
Punkt, maa den først landsatte Echelon foreløbig holde Stand, dækket
af' Korvetternes Ild, indtil Landgangskorpsets Styrke faa Timer
efter er voxet til 15000 Mand.
Jeg tror, at Besættelsen af Fyen er lettere udførlig og ulige virksommere end Dybbøls Erobring. Fæstningen Fredericia maa da
fra Strib virksomt beskydes i Strube og Ryg. Alt dette fordrer Bistand af Flaaden. Møder denne den fJendtlige, inden Store Belt er
naaet, maa det hele Foretagende opgives. Lykkes det derimod at
naae Lille Belt, saa vil vor Flaade kunne holde sig der hvori;omhelsL,
da den paa begge Bredder uuderstøttes af Landbatterier i virk-i
somste Skudvidde. Selv om det skulde lykkes den danske Flaade
at forcere Indløbet, saa vil dette dog ikke umiddelbart medføre nogen
virkelig Skade for Landgangskorpset, da Øen Fyen er rig nok til at
kunne underholde det i lang Tid, og Tilbagetoget kun vil være afskaaret, hvis man antager, at de danske Skibe vedvarende 8kulde
ktmne holde sig midt imelJem vore Landbatterier".
General M o 1tk e holdt Planen saa hemmelig, at kun 3 Personer
indviedes deri, nemlig Kongen af' Preussen, Prinds Adalbert af1
Preussen og Krigsministeren. I Forbigaaende skal kun bemærkes, at
Planen om en Landgang paa Fyen samtidig var opstaaet hos Oberst
v. Blumenthal. Grunden til Planens Ikke-Realisation vil senere
blive fremsat.
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Preussens vidtrækkende Planer- om en Landgang paa Fyen og ncn 11 rnnssiskc
,
.
. .
Flnudc forlll'l'cdcr
anken om at faae Flaaden 1 Østersøen fr1g;iort for Blokaden og 011 ak1fr 01,trredon iJnOll d1•n
yttet mere vesterpaa i Farvandet til direkte Understøttelse af Hærens ,ianakc Jllokucleeeka.drc.
lperationer, lod sig imidlertid ikke realisere paa Grund af Bloadeeskadrens Overlegenhed.
Det manglede ikke paa Aktivitet
·a preussisk Side, og saasnart Flaadens K_largjøring og Koncen·ation var tilendebragt, skred man til at bringe den af Prinds
_dal b er t fattede Plan til Udførelse, som gik ud paa en fælles Op·æden imod Blokadeeskadren af Kanonbaadflotillen og Eskadren paa
winemiinde Rhed. Hvorledes end Resultatet maatte blive, var det
f Betydning, at den unge preussiske Flaade traadte aktivt op og
k Leilighed til at vexle Skud med sin Modstander, og Eskaduens
lperationer i Farvandet udfor Swinemiinde formentes ogsaa at kunne
jene som Be·vis for den preussiske Regjerings Paa@tand om, at den
anske Blokade i Østersøen ikke var effektiv.
I denne Anledning bleve d. 14. Marts de allerede seilklare
livisioner af Flotillen (1., 2. og 3. Division) underlagte Kapitain
achmann, Chef for Eskadren i Swinemiinde, som tillige modtog
1rdre
til at fordrive Blokadeeskadren eller i ethvert Tilfælde vise
,g med sin Styrke udenfor Swinemiinde. D. 15. Marts befalede
:apitain Jachmann Chefen for Kanonbaadflotillen, Kapitain Kuhn,
h afgaa med Loreley og en Kanonbaaddivision til Øen Ruden og
>rblive der, medens en anden Division skulde seile til Swinemiinde
jennem Peene.
D. 16. Marts var Kapitain Jachmann paa en mindre RekognoJeringstur med sin Eskadre, bastaaende af Korvetterne Arcona og
fymphe.
V ed Øen Ruden traf han Kapitain K uh n med Loreley og 1.
livision. 3. Di vision var underveis til Swinemiinde. Paa Tilbageeien fik man om Eftermiddagen fra de preussiske Skibe den danske
:skadre, 3 Skibe stærk, i Sigte i østlig Retning; men paa Grund af den
etydelige Afstand og den fremrykkede Tid paa Dagen, da Mørket
llerede vilde indtræde i Løbet af et Par Timers Tid, besluttede
:apitain Jachmann sig til ikke at angribe, og vendte om Aftenen
1ed sine Skibe tilbage til Swinemiinde.
De 3 Orlogsskibe, som d. 16. Marts om Eftermiddagen obsereredes fra Kapitain Jachmanns Eskadre, udgjorde vor Bloadestyrke, der, som tidligere nævnt, Dagen forud havde indtget sin Station og i det stormende Veir holdt krydsende unaer
asmuncl. Styrken bestod kun af Fregatten Sjælland og Korvetterne
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Heimdal og Thor, men veutedes hvert Øieblik forøget med Skruelinie~
skibet Skjold, som ved Skrivelse fra Ministeriet af 6. Marts var bleve
beordret til efter at have kompleteret sin Kul- og Vandbeholdnin
at af'gaa fra Orlogskapitain M u x o 11 s Eskadre saa betids, at de
kunde støde til Admiral van D ockums Flag d.14. Marts. Det stormend
Veir forhindrede imidlertid Linieskibet i at støde til Flaget i rett
Tid; men dets Tilstedekomst var saa nærforestaaende, at Admira
van Dockum tog sine Dispositioner med denne Forøgelse for Øie
I en E1:1kadreordre, som udstedtes samme Dag, da Eskadren ind to
sin Station, gav Admiralen følgende Instrux for Blokadeskibene:
"Det er Hensigten at vise alle Skibene samlede for Swinemiinde
Naar dette er sket, overtager Fregatten Jylland indtil videre Blokade
af de to vestlige Løb til Stralsund, nemlig .Løbene Ø. og S. fo
Tornebusken. Fregatten Sjælland og Linieskibet Skjold holde sig saa
vidt muligt samlede 2 Mil Ø. for Peerd, der forelobig bliver Eskadren.
Samlingssted; de to Korvetter holde krydsende Øster i, Heimdal øst
ligst, for at iagttage udgaaende Skibe samt for at afvise eller op
bringe Skibe, som maatte forsøge at komme ind til de blokered
Ravne".
Ligeledes gaves der gjennem en Eskadreordre af samme Dat
den Anvisning for Skibenes Opstilling i Tilfælde af' et Sammenstø
med Fjenden, at "Slag Ordenen bestemmes efter Chefernes Anciennete
Den Kommanderende fører".
Kapitain J achmanns Eskadre forlod d. 17. Swinemilndes Hav~
for at søge vor Eskadre. Kl. 7 1/ 2 om Morgenen forlode Korvettern
Arcona og Nymphe Havnen og styrede først Øst paa i Farvand
imod Dievenow for at undersøge, om der var danske Skibe stationered
Ø. for Oderbanken. Man mente nemlig under Rekognosceringen de·
f'oregaaende Dag at have bemærket en dansk Seiler dersteds, og i Til
fælde af en Kamp og derpaa følgende Tilbagetog vilde Adgangen ti
Swinemim.des Havn staa Fare for at blive truet fra denne Kant. DJ
der imidlertid intet mistænkeligt observeredes der, satte Eskadre
Kursen Nordvest i over Oderbanken hen imod Greifswalde ud for Thisso
hvor Dampskibet Loreley med Chefen for Kanonbaadene ombord stødt
til og bragte den Meddelelse, at 1. Kanonbaaddivision, som o
Morgenen havde foretaget en Rekognoscering, havde havt de dansl
Skibe i Sigte og truffet dem antagelig i samme Afstand fra Kyste
som den foregaaende Dag.
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IV. Fægtningen ved Rugen d. 17. Marts.
Den danske Eskadre, der d. 17. Marts om Fo1·middagen indtog J>cn danske
.
.
.
J,~økndrc ved
,mm.e Plads 1 Farvandet som Dagen forud, nemhg c. 2 Mil Ø. S. Ø. nugen c1. 11.
!llnrts lllorgcn.
r Je.smund, havde siden Gaarsdagen modtaget en meget betydelig
,yrkeforøgelse, idet Skruelinieskibet Skjold om Formiddagen Kl. 10
i.r stødt til Flaget, et Skib, der med sin Armering af 50 30 Pd.'s
.anoner paa, øverste og underste Batteri foruden 14 18 Pd.'s
.anoner (hvoraf 8 riflede), forudsat at det kunde komme til
; virke med sit Artilleri i passende Afstand, maatte gjøre den
anske Eskadre absolut overlegen ligeoverfor de preussiske Stridsræfter. Foruden de her nævnte var der endnu et Skib tilstede,
>ID af de fjendtlige Rekognosceringsfartøier blev antaget for at være
a. femte dansk Orlogsmand, men som i Virkeligheden kun var det af
unisteriet fragtede private Dampskib Newsky, der tidlig paa Morgen;unden var ankommet med Kul til Eskadren, og som Skjold stra:x.
fter sin Ankomst tog paa Siden for at kompletere sit Kulforraad.
Uagtet de tilstedeværende Skibes overlegne Artilleristyrke savnede
:skadren dog i Øieblikket Fregatten Jylland, som paa Grund af
ln større Hastighed vilde kunne lægge Fjenden store Rindringer
veien for et heldigt Tilbagetog til Swiuemiinde efter en Kamp med
ore Blokadeskibe. Som tidligere omtalt, var Fregatten under Repaation i Kjøbenhavn efter sit Havari, men kunde hver Dag ventes til~
age, og da man i Eskadren samtidigt med, at man fik de fjendtlige
lkibe i Sigte i Syd, opdagede et Skib kommende Nord fra, som snart
f'ter viste sig at være en Fregat under Damp, haabede man, at det
naatte være Jylland, der fra Kjøbenhavn var paa Veien ned til
~skadren. Admiral van Do c k um bestemte sig derfor til at afvente
enne vigtige Forøgelse af sin Styrke og blev rolig liggende med
ine Skibe for i det Tilfælde, at Fjenden vilde angribe, da at trække
1am saa langt tilsøs som muligt.
Strax efter Middag saae man fra vore Skibe d preussiske Korretter liggende stille under Greifswalde; Dampskibet Loreley gik
rnrt efter paa Siden af liommandoskibet, og den 1. KanonbaadLivision var i Sigte, kommende Vest fra.
Omtrent Kl. 1 satte den preussiske Eskadre Kursen Nord paa Do preussisk••
·
11æ1111c 110
td 1mod vore Skib e. K orvetten Ar cona var øs tl'1gst 1· F arvan d et, Skilio
1-,, knclrcn.
~ymphe vestligere, og imellem dem, men noget længere tilbage og
1ydligere Dfmp~et Loreley, medens Kanonbaaddivisionen holdt
dg inde under Land. Det var nemlig Kapitain Jachmann s Hensigt
tt angribe, og paa Grund af det stille Veir gjorde ban Regning baade
28
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paa den ankommende Kanonbaaddivisions Medvirkning i Fægtning!3n
og paa de preussiske Skibes Hurtighed i Tilfælde af et eventuelt 'l'ilbagetog.
Det var Planen at angribe med Arcona, Nymphe og Loreley i
Frontlinie ( Dwarslinie), derefter falde af Øster over i Kjølvandslinie
og under en Beskydning med Bredsiden gaa over til en Tilbagetogsfægtning med Swinemiinde som Retraitepunkt. Kanonbaaddivisionen,
som imidlertid var kommen frem i Linie, fik Ordre til at opstille sig
nordlig og sydlig for Greifswalde Øie for at dække Tilbagetoget; men
denne Befaling blev misforstaaet, og i Stedet for fulgte Divisionen
endnu et Stykke Vei med tilsøs og trak sig derefter tilbage under
Land ved Granitz, hvorfra den ikke var i Stand til at tage Del i Fægtningen. Under de preussiske Skibes Fremrykning fik man omtrent,
Kl. 2½ ombord i vor Eskadre Vished for, at det Skib, som var
under Opseiling Nord fra, ikke var Jylland, men Skruefregatten
Tordenskjold, hvis svage Maskiner kun vare i Stand til at præstere 6-7
Mils Fart.
, Drn dnnakc
Vore Skibe havde paa dette Tidspunkt Dampen oppe, og Kl. 280 ,
I•,slcadrc øtau.r ned
·
mod Fjcnd,•n. da man var paa det Rene med, at det kommende Skib ikke var Fregatten Jylland, heiste Eskadrechefen Signal for klart Skib. Omtrent
10 Minutter senere heiste Sjælland Signal til at følge den Kommanderendes Kurs og Bevægelser, og med 9-10 Mils Fart stod den danske
Eskadre med Kommandoskibet i Spidsen ned imod Fjenden, der omtrent i 1 Mils Afstand saas kommende op Syd fra mod fuld Fart
imod den.
Det første Skud faldt kort efter fra Korvetten Arcona, men
vandede paa Grund af' den store Afstand langt forud for vore Skibe,
hvorimod det næste Skud fra Arcona, som affyredes nogle Minutter
senere, og ifølge Opgivelse fra preussisk Side afgaves paa c. 2300 Alens
Afstand, gik hen over Admiralskibet uden at træffe.
Fregatten Sjælland dreiede Styrbord over og affyrede sit Bagbords Lag imod Arcona, der ligeledes dreiende til Styrbord aabnede
Ilden fra sine Bagbord1:1 Kanoner. Da den fjendtlige Korvet var dreiet
Øster over uden at Aignalere Bevægelsen til de andre Skibe, stode
Nymphe og Loreley endnu en kort Tid videre paa deres første Kurs;
men da de saae, at Aroona fortsatte Dreiningen indtil Syd og stod indefter imod Land med fuld Fart, fulgte de Kommandoskibets Manøvre
Øster og Sønder over, idet de under Dreiningen passerede forbi vore
Skibe under en livlig Beskydning.
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Efter denne Bevægelse gik Kampen over til en løbende Tilbage- Fjenden eøgor
Havn
gsfægtning. Det var Admiral van D o ck u ms Hensigt med Fregatten
ælland som det hurtigste Skib i Eskadren at forcere frem Vest .
n Arcona og derved tvinge denne Korvet til at vige bort fra sin
urs efter Swinemiinde og saaledes komme mere østlig i Farvandet.
vis denne Manøvre lykkedes, vilde det fjendtlige Skib blive drevet
>rt fra sin Tilbagetogslinie og komme tværs paa vor Eskadres
etning, hvad der under en fortsat Forfølgelse maatte kunne blive en
eget mislig Situation.
•
Sjælland f'ort1:1atte Kursen lige ind imellem de fjendtlige Kor3tter. Afstanden fra Arcona var i dette Øieblik næppe over 2000
len, idet Mellemrummet imellem de to Skibe som Følge af den
:eussiske Korvets Dreining paa 16 Streger til modsat Kurs var blevet
,rm.indsket endel. Paa Grund af, at Admiral van Do ckum strax
3d Fægtningens Begyndelse havde ladet Sjælland gaa Fjenden imøde
ed fuld Kraft uden at afvente, at de øvrige Skibe i Eskadren sluttede
> i Linien, var Kommandoskibet fra først af stillet alene imod de
, preussiske I{ orvetter, og blev saa varmt modtaget af disse, at det
ndt sig foranlediget til for en Tid at mindske sin Fart noget.
Herved kom det næste Skib i Linien, Linieskibet Skjold, tæt
? i Kjølvandet paa Fregatten Sjælland; men Linieskibet holdt sig
3t tidligere modtagne Signal efterretteligt om at følge den Kom.anderendes Kurs og Bevægelser, og blev derfor paa sin Plads
Linien uden at gjøre nogen Mine til at løbe uden om Kommandocibet.
De preussiske Skibe, som, saasnart Kursen var bleven sat ind imod
and, udfoldede den yderste Energi for at bringe Maskinen op til
an største Kraftudvikling og slippe bort fra de danske Forfølgere,
>m under Dreiningen vare komne dem betænkelig nær, fik hurtigt
La stort et Forspring, at Forfølgelsen med det Maal for Øie at afskære
.rcona fra dens .Retraitepunkt, snart maatte opgives. Eskadrechefen
mdt det under disse Omstændigheder for rigtigst at anvende Freattens Bredside-Ild imod Fjenden, medens man endnu var indenfor
irksom Skudvidde. Der blev derfor ombord i Sjælland giret snart
tyrbord, snart Bagbord over for at faae Bredsiden til skiftevis at bære
aa de to fjendtlige Korvetter, medens Fregatten samtidigt med sine Bouganoner beskød Dampskibet Loreley, der vedblivende holdt sin Post
mtrent ret forud for det danske Kommandoskib. Under denne Giren
d til Siden for at faae Kanonerne til at bære, blev Fregatten skiftevis
dsat for de to fjendtlige Korvetters Langskibsild og tabte efier-
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haanden noget i Afstand, medens dens nærmeste Agtermand, Lini
skibet Skjold, der i Begyndelsen havde været noget tilbage, hol
samme Kurs under Løbet tæt op i Kjølvanclet paa Kommancloskibe
kun brugende sine Bougkanoner.
Sjællands Beskydning af cle fjendtlige Skibe havde ikke vær
uden Virkning. Dampskibet Loreley, der blev ramt agter ind fra e
af Fregatten Sjællands Jagerkanoner, stod ind under Peerd tilligeme
Kanonbaadene for at unddrage sig videre Beskydning, hvorimod Ko
vettell' Nymphe, der fik Skorsten og Damprør beskadiget af et Sku
vel en kort Tid saae sig nødsaget til at mindske sin Fart og foran
Kurs, medens Skaden blev uclbedret, men derefter igjen optog Fæg
ningen og stod indefter imod Swinemfulde med fuld Kraft samme
med Arcona.
Afstanden imeilem de to Eskadrer forstørredes efterhaanden me
og mere under Løbet, samtidigt med at Bredside-Ilden ophørte, o
Skydningen indskrænkede sig nu til Brugen af de to forreste du.ns
Skibes Bougkanoner og de preussiske Korvetters Agterkanoner. Li
efter lidt døde ogsaa denne Skydning hen, og KL 4¾ var Fægtninge
tilende.
De fjendtlige Skibe vare paa dette Tidspunkt omtrent ¼ Mi
Vei forud for vore, og da Jagten henved Kl. 8 om Aftenen fan
sin Afslutning ved, at de to Korvetter naaede Swinemfulde, va
vore Skibe omtrent en Mil agten for dem. Fyret ved Swinemi.ind
var blevet tænclt, men saasnart Arcona og Nymphe vare indenf
Havnehovederne, blev det slukket igjen. Efter et kort Ophold g·
Fregatten atter tilsøs Nord paa, fulgt af Skjold; Heimdal og Thor, cl
imidlertid vare komne op, sluttede til, og et Stykke søndenfor Greif
walde-Fyr samledes de agterst blevne Skibe Tordenskjold og Dam
skibet N ewsky igjen med Eskadren. Chefen for Tordenskjold
ombord i Sjælland for at melde sin Ankomst til Flaget, og en
førend han havde forladt Fregatten, fik man i nordlig Retning
Orlogsmand i Sigte med Kjendingssignalet heist. Det viste sig
være Fregatteh Jylland, ·kommende fra Kjøbenhavn for efter ene
Reparation at støde til Eskadren.
Tabet paa Fjendens Side udgjorde:
'.l'ubøt i 1,' rugtuingen.
Af Arconas Besætning: 8 Underofficerer og Menige døde,
Officer og 2 Underofficerer og Menige saarede;
af Nymphes Besætning: 2 Underofficerer og Menige døde,
Underofficerer og Menige saarede;
af Loreleys Besætning: 1 Underoffieer saaret.
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Tabet paa vor Side udgjorde:
af Sjællands Besætning: 1 Haandværker og 5 Menige døde, 1
nderof:fi.cer, 2 Haandværkere og 13 Menige saarede. De øvrige Skibe
avde intet Tab.
Skaden paa vore Skibe var ikke større, end at intet af Skibene
1
r ar nødsaget.til at søge Havn for at reparere. Sjælland havde selvfølgeig lidt mest. En Granat var gaaet gjenne~ Stormasten, 6 Spænd
1 ndervant paa Stortoppeu vare overskudte, Kommandobroen var
ønderskudt, en Kugle var paa Skandsen gaaet igjennem øverste Dæk,
n Granat var sprunget i Bagbords Agterport, og udenbords langs
r egge Sid.er af Skibet fandtes adskillige Mærker af Granatstum.per.
kaden ombord i Skjold indskrænkede sig til Mærker af Granattumper samt mindre Havarier paa enkelte Dele af Reisningen.
Af de fjendtlige Skibe var Arcona 5 Gange bleven truffet i
t kroget, en Granat var gaaet gjennem Dækket og havde anrettet
d ogen Skade paa Batteriet ; tillige var Reisningen noget forskudt.
L ymphe havde 19 Skud i Skroget, 4 gjenuem det Opstaaende, Skor. ten og Damprør gjennemskudte samt endel Skud i Reisningen.
,I ndelig havde Dampskibet Loreley faaet sit Hækfartøi bortskudt.
D. 18. Marts var Eskadren tilankers i Tromper Vig imellem
rcona og J asmund. Skibene fyldte Kul, de beskadigede Reisninger
, 1dbedredes foreløbig, og om Aftenen afsendtes Korvetten Heimdal
ed de Ifaldne og Saarede til Kjøbenhavn.
Forsøget paa at drive Blokadeeskadren bort og derved fri.øre de tydske Skibe til Deltagelse i Marinens Opera,tioner var
'slykket og fornyedes ikke senere i Løbet af Krigen. Dog for8
jente Forsøget Paaskjønnelse, og Eskadrechefen, Kapitain Jac han n , forfremmedes umiddelbart efter Affairen til Kontreadmiral.
0

0
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Tilbageblik. -

Situationen d. 17. Marts.

a) Den pol i tiske Situation.
Henimod Midten af Marts var Spørgsni.aalet om Afholdelsen af
n Konference af de interesserede Magter til Fredens Gjenoprettelse
:1,
tter traadt stærkere frem. Under den Frist, den danske Regjering havde
- rholdt med Hensyn til Besvarelsen af Lord Ru R s e 11 s Forslag herom
z f 24. Februår, havde Regjeringen ikke opgivet Haabet om, at Frankrig
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Fro n t a 1fors v ar et i Dannevirkestillingen havde me,
Fa.rt viist sig haabløst til Sorg og Skuffelse for N ationen 7
kjendte til de militære Forberedelsers Svaghed og ringe Omf
Sagkundskabens Side var der ikke givet større Løfter ,
Dannevirkestillingen kunde præstere, end hvad der fuldt ,
forsvares*); men Nationen havde ved Paavirkninger af forsl
ladet sig henrive til blindt at tro paa Styrken af den gaml
rige Grændsevold. Uvidende, som den var 7 om det sande Fe
Dannevirkestillingen, forstod den Intet angaaende Nødvendi
Stillingens Opgivelse.
Efter Frontalforsvaret begyndte Flanke forsvaret. Vo:
stillinger skulde, efter hvad man i Fredens Dage havde t
holdes med ialt "12-20000 Mand", vort Hen-edømme paa H
ticlig benyttes til frit 1:1,t operere med vor mobile Styrke, n
Mand", saa at der p a a hvert af R o v e do J_J e rations p u J
Dybbølstillingen, Fredericia og Nørrejylland,
kunne koncentreres 40000 Mand eller derove
Hove dan greb*).
Forudsætningen for denne Plans Realisation 7 stærke
ningsanlæg 7 en stor mobil Troppestyrke ogrigeli€
port mi d 1 er 7 glippede fuldstændigt.
Befæstningsanlægene vare ved Krigens Udbrudk
Vorden. Fredericias Befæstning, der ansaas som net Livss1J
for den danske Stat og af en saadan Vigtighed 7 at intet am
med Undtagelse af Kjøbenhavns Befæstning kunde stilles
af det**) 7 var ved Krigens Udbrud i en saadan Tilstand, E
Lunding strax ved Overtagelsen af Kommandantposten 1
til Overveielse, om det ikke var bedre "aldeles og i
abandonnere Fredericia end a.t udsætte sig for 7 at et meg
ligt Artilleri og en Fjerdedel af Armeen blev Offer for et
Fori-øg· paa at forsvare en Fæstning, hvor de væsentligste I
for at gjennemføre Forsvaret end.nu ikke vare tilstede". (SE
Den mobile Troppestyrke, 30-40000 Mand st
paa 3 forskjellige Steder skulde kunne true Fjenden med
greb, existerede ikke; thi i Stedet for, som man havde tæn

*) Se Uclclrag af Motiver til LovuclkastC't af H,. Jannar 1858 (1. Del B
**J "For disse Punkter kan Ministeriet derfor ci tilrnade halve Fora·
o. s. v., Sf' 1. Del Bilag 5 (llilagenes pag. 18).
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perationshær paa rigelig 60000 Mand var det kun lykkedes at stille
)0()() Mand paa Benene, og Størstedelen af denne Styrke blev bunden
l Befæstningernes umiddelbare Forsvar.
Transportvæsenet endelig, der skulde give os Midler til frit
; operere med 30-40000 .Mand, var ved Krigens Udbrud ikke fremmet
.dere, end at dets Ordning først da skulde drøftes mellem de to mitære .Ministerier. Da der i Krigens Løb blev Tale om den forholds·s lille Opgave at overføre en Infanteribrigade fra Nørrejylland til
ogense, blev Følgen en lang Korrespondance om Muligheden af at
lveiebringe Overfartsmidler og overhovedet de nødvendige Transport.dler for Hæren.
At der i Fredens Dage paa alle Omraader var sparet Penge, gav
ttet Ækvivalent herfor*). Operationerne havde, enkelte Lyspunkter
·aregnede, kun bragt Skuffelse paa Skuffelse.
I Dybbølstillingen vare vi ved Kampen d. 17. Marts blevne
0røvede vort Forpostterrain; vore Forposter stode nu kun i ringe
fstand foran den befæstede Linie, og Fjenden i en tilsvarende NærBd af Værkerne. Beleiringsbatteriernes Ild fra Broagerland var
agyndt, en stor Del af Stillingen en.fileret, og Opholdet i Skandserne
:1,nskeliggjort ved Blokhusenes totale Mangel paw Evne til at modaa Projektilernes Indtrængen. Det var at befrygte, at Flankeilden
a Broagerland i Forbindelse med Frontalilden fra Batterierne i Sundeved
1mmelig hurtigt vilde overvælde Stillingens venstre Fløi og muligjøre Fjendens voldsomme Indtrængen ad denne Kant. Divisionerne
a.vde hidtil afløst hinanden i en 6 Dages Turnus; Fjendens Nærhed
taatte nu tvinge til en stærkere Besættelse af forreste Linie og derted til en forandret Turnus, der i høiere Grad end tidligere vilde
0gge Beslag paa Kræfterne og samtidig udsætte os for store dagge Tab.
Ved Fredericia maatte et voldsomt Angreb, der efter hvad
*) For 57000 Rdl. aarlig samt en Udgift engang for alle til Anskaffelse af et Antal nye Distriktsheste, skrev Kommissionen under Forsæde af Prinde Christian

til Danmark i Januar 1861, kunne vi faae et stærkt og brugeligt Kavaleri, 5000
Kombattanter, samtlige forsynede med fuldt tilredne Heste, i Stedet for at
der nu kun kan gjøres Regning paa 3000 med kun Halvdelen af Heatene tilredne.
(1. Del pag. 104).
Der spares Penge, skrev lngenieurkorpset i September 1861, da feltfortifikatoriske Anlæg ndførtes i Stedet for permanente, men Forsvaret vil blive vanskeligt,
trættende og blodigt ; en Beleiring vil byde yderst ugunstige Chancer, udsætte
Forsvarerne for store Tab af Menneskeliv og binde en uforholdsmæssig stor Del
af Hæren til Befæstningernes umiddelbare Forsvar. (1. Del pag. 109-111),
2!)
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Kommandanten gjentagende havde anført ikke havde faa Chancer
hvert Øieblik befrygtes; de talrige Rekognosceringer fra fjendtlig Sid
ansaas som sikkre Bebudere af et alvorligt Angreb mod Fæstningen
Fæstningens Garnison var efterhaanden forøget til 12 Batailloner; me
disse medgik til Besættelsen af første Linie, saa at der manglE1de
Batailloner til Dannelsen af en Hovedreserve. Da Fæstningen des
uden havde en ringe Artilleri- og Ingenieurstyrke og led af væsentlige
fortifikatoriske Mangler, nærede Kommandanten de største Bekym
ringer for dens Skæbne.
I Nørrejylland havde 4. Division viist sig Fjendens Styrk
afgjort underlegen. Paa intet Punkt havde Frugten af vor mangel
fulde Krigsforberedelse viist sig saa slaaende for os som der.
Division laa nu paa Mors; den havde vel efterladt Streifkorpser pa
Halvøen, men for svage til at hævde Dele af vort Territorium, naa
Fjenden for Alvor rykkede frem.
Vor Flaade endelig varforsvagtilLøsningen af de forskjellige Op
gaver, der stilledes til den. Særlig havde dette viist sig ved Femern, hvi
Tab vel var forstaaeligt paa Grund af de halve Forholdsregler, der var
trufne til Øens Sikkring, men dog virkede pi~igt paa Grund af de1
Begeistring, som Efterretningen om Øens Erobring fremkaldte
Tydskland, en Begeistring, som vel noget skyldtes den Resolutheq
hvormed Overgangen var bleven udført tiltrods for Stormen, me1
mere en vaagnende Følelse af, at vore Øer dog maa.ske ikke vare sa
uindtagelige, som man tidligere havde antaget.
Vor O v er kom man do var vanskelig stillet. Den drev es frema
til Handling af Regjf'ringen, der vilde have offensive Bevægelser
pege hen paa, og af Nationen, der var opfyldt af store Forventninge
til Hær og Flaade og ikke tvivlede paa, at vor retfærdige Sag maa
og skulde seire. Paa den anden Side var den under Trykket af d
mistrøstige Forhold, den daglig havde for Øie, og af vor Modstancle11
udstrakte Hjælpekilder.
Til de Allieredes Styrke havde Overkommandoen særdeles nøi
Kjendskab. Om Fordelingen i Detaillen i de Fredericia og DybbG
nærmest liggende Lokaliteter var man vel i Tvivl, men dun samled!
Styrke i hver enkelt Hovedgruppe var rigtig erkjendt, og om d~
hele Billedes Korrekthed var man efter anstillede Efterforskningeif
der stadig bekræftede Rigtigheden, ikke i Tvivl*).
*) Den fjendtlige Styrke i Begyndelsen af Marts vurderedes i vort Hovedkvarter t
65-671000 Mand og var i Virkeligheden 65,700 Mand (Feltmarskal Molt1ui
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Paa den anden Side kjendte Fjenden nø1e Støn·elsen af vor Hærtyrke. Men medens paa de AlliE1redes Side dette Kjendskab ledede til Erdendelsen af, at man var enhver fra vor Side foretagen offensiv Berægelse, være sig fra Fredericitl, eller fra Dybbøl, overlegen, og at
o.an Intet havde at frygte af partielle Landgange, der kun kunde
øre til Tilfangetagelsen af den dertil anvendte Styrke, samt endelig
,t man foruden til virksomt at cernere Dybbølstillingen og Fredericia
>esad tilstrækkelige Kræfter til at rykke ind og besætte Jylland,
edede paa vor Side Erkjendelsen af Forholdene til at lade enhver
anke om stø~e, offensive Bevægelser fare. Saalænge de Allierede endnu
kke havde overskredet den jydske Grændse, havde Overkommandoen
ænkt sig Muligheden af offensive Bevægelser ind i det Slesvigske;
nen Begivenhederne d. 18. Februar, Fjendens stærke Besættelse først
1f Koldingafsnittet og derefter af Cerneringsrayonen . om Fredericia
'orandrede helt Situationen. Saavel ved Fredericia som ved Dybbøl
rare vi for svage til at tage Offensiven, og en Omfordeling af vor
,tyrke med det Formaal midlertidig . at blive stærk paa et af de
1ævnte Punkter var umuliggjort ved Svagheden i hver enkelt Gruppe.
De hidtil stedfundne Operationer havde derhos røbet Mangler og
J fuldkommenheder ved vort Værn, stærke nok til at kaste deres
:!kygge over ethvert af vore Foretagender.
Endelig var Bagladegeværets Betydning efter Kampen d. 17.
l'l:arts kommen til at staa levende for os*). I de hidtil forefaldne
!'ægtninger havde man ganske vist bemærket, at Tabene paa vor Side
1ltid vare betydelig større end paa preussisk ~ide, og man havde
1øgt at forklare dette paa forskjellig Maade; men efter Kampen d. 17.
~farts var man ikke længer i Tvivl om Kilden til dette Forhold. Til
Jnderlegenheden paa andre Punkter knyttede sig saaledes nu en ny
faktor, der lammede vore Offensivstød fra første Færd, og som maatte
;ive vor i alle Retninger begunstigede Modstander forøget Tillid og
::lelvfølelse. Selv den største personlige Tapperhed fra vor Side fornaaede ikke at udjevne Misforholdet.
Dette stod klart for Overkommandoen, og da derfor General
i} e rl a c h strax efter Kampens Afslutning d. 17. Marts skulde
Memoire af 28. Februar, hvori de Allieredes Styrke overfor Fre1lericia. angives
til 31,000 Mand, overfor Dybbølstillingen til 29,500 Mand, i Holsten til 5,200 1/fand).
Vor Hærs Styrke af Kombattanter • d. 1 Marts var i Fredericia og paa. Fyen
13,047, i Sundeved og paa Als 24,937, i Jylland 6,593, ialt 44,577 Mand. Fra.
drages Syge, va.r der d. 1. Marts i Geledet 40,454 Mand.
*) Sammenhold herom 1. Del pag. 181-182.
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besvare Krigsministerens Skrivelse a± 15. Marts (se pag. 167), hvor
Hæren opfordredes til at foretage større, offensive Operationer, udtalt
Generalen (i Telegram af 18.), at til større Foretagende
manglede de nødvendige Midler, og at vi derfor vare nødt
til at indskrænke os til mindre Udfald fra vore faste Stillinger, naa
Leilighed dertil tilbød sig.
I en samtidig med Telegrammet afsenclt Skrivelse henvist
Generalen særlig til vor ringe Styrke af Kombattanter og Kadrerne
mangelfulde Besættelse med Befalingsmænd. Han var paa inge
Maade ugunstig stemt for offensive Foretagender og havde tværtimo
overveiet dette Sporgsmaal ved de forskjelligste Leilighecler, me
mente bestemt at blU'de afstaa derfra. Han sluttede sin Skrivels
saaledes:
"Da jeg :nu gjentagne Gange har set, at Deres Excellence ikk
synes at dele denne Anskuelse, og da jeg, som Deres Excellenc
bekjendt, ikke har aspireret til den mig betroede Overkommando
skal jeg henstille til Deres Excellence, om det ikke maatte være rig
tigst, at en anden Overkommando udnævntes, idet jeg tilfalde er
kjender det Mislige i, at der findes Meningsforskjel i saa Henseend
mellem den øverste Krigsbestyrelse og Overgeneralen, der efter mi
Mening maa have frie Hænder til at handle efter Omstændighedern
og sin bedste Overbevisning, hvad de militære 01Jerationer angaa .
.Ærbødigst
Gerlach."
Vor Opgave maatte efter Overkom1mtndoens Skjon være denl
roligt at holde ud i de indtagne Stilling;er, arbeide vidoro paa Befæstningsanlægene og iøvrigt dække saa meget af Lanclot som muligt
Ved Løsning af denne sidste Opgave maatte dog tages Hensyn til, ai1
Punkter af Krigsskuepladsen, som man tidligere og saaledes i Krigen
1848-50 kun havde anset for i ringe Grad udsatte, efterhaanden synte
truede.
I Virkeligheden havde man alt i længere Tid paa fjendtlig Sid
overveiet, om det ikke var muligt ved en Overgang til Als at undgaa
Vanskelighederne ved en Beleiring af Dybbølstillingen. Generalfeltmarskal M o 1t k e mente, at Overgangen ikke var udførlig uden Medvirkning af den tydskeFlaade, hvorimodPrinds Friedrich Carl i en
d. 10. Marts indgiven skriftlig Forestilling til Kongen af Preussen!
nærmere udviklede, at Flaaden maatte kunne undværes, og efterhaanden vandt Stemning for denne Anskuelse. Oprindelig skjønnede
Prindsen det rettest at foretage Overgangen samtidigt med Dybbøl-
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anelsernes Erobring; men meget snart fæstnede den Anskuelse sig
s ham, at en Overgang til Als, udført som et isoleret Foretagende,
d den simpleste, korteste og mindst farefulde V ei til en stor Af11relse. Det art,illeristiske Angreb paa Dybbølstillingen skulde da
3re tjene til at holde os fast end til at forberede en Storm. Lykdes Overgangen, kom man samtidig i Besiddelse af Dybbølskandrne og bibragte vor i Sundeved og paa Als staaende Styrke et aførende Nederlag.
Ogsaa mod Fyen begyndte Fjenden, som tidligere omtalt, midt i
!Lrts at nære alvorlige Planer. Disse naaede dog først senere
komme Overkommandoen for Øre, hvorimod Planerne om en
rergang til Als rygtedes, endnu inden de vare modnede. Allede midt i Februar hed det sig, at Fjendens Operationer gjaldt Als,
1 Rygtet syntes at :finde Bekræftelse ved det betydelige Bromateriel
1 det store Antal Baade, der transporteredes gjennem Flensborg mod
>rd. D. 3. Marts indløb paany Efterretning om, at Operationerne gjaldt
.s, og faa Dage efter Meddelelse om, at det almindelig hed sig
!Lndt de fjendtlige Tropper, at Als skulde tages; d. 7. Marts meldtes
it, at der til Flensborg var kommet Brotrain.
Disse Efterretninger vare i og for sig sandsynlige nok. To Stor:1,gter vilde nappe Maaned paa Maaned afvente befæstede Punkters
1lcl, men snarere stræbe ved et afgjørende Foretagende hurtigt at
,de Krigen. Da Sjælland med Kjøbenhavn maatte lades urørt paa
ro.nd af Underlegenheden tilsøs, og en Erobring af Fyen ikke kunde
lve af afgjørende Betyclning, eftersom vor Hærs Hovedstyrke ikke
[ldtes der, maatte et Foretagende mod Als, rettet mod vor Hær som
>jekt, have en ikke ringe Sandsynlighed for sig. Under disse ForId var det ikke meget betryggende at vide Nordlandets Forsvar
me overdraget til et Detachement under en Kapitains Kommando
Kjær Halvø besat med det upaalidelige 12. Regiment.
For Fyens Forsvar var der vel med de indskrænkede Midler gjort
del; men de ~angelfulde Forsvarsforanstaltninger i det Hele og den
age Besætning dersteds vare vel egnede til at vække Betænkeligd. Den maritime Styrke var paa hvert af disse Punkter for svag
at yde nogen videre Betryggelse.
Situationen var en anden end i 1848- 50. Kun for en overfladisk
,tragtning kan det se ud, som om Operationerne i 1849 og i 1864
re de samme, begge Flankestillinger besatte og en Styrke i Nørrelland; i Virkeligheden var der en stor Forskjel.
I 1849 holdt vor Hær ikke Dybbølstillingen. Genere:l

280
cl e M e z a laa defensiv paa Als med 1., 2. og 6. Brigade og et stær.li
Artilleri, General B i.l 1o w stocl i Fredericia og paa Fyen med 3. o
4. Brigade, General Ry e i N ø1Tejylland mecl 6. Brigade og et stær~
Kavaleri. Fjenden nærede ingen Planer mod Øerne; vi vare HerrJ
paa Havet og omfordelte dristigt vor Styrke. Til Deltagelse i Ud
faldet fra Fredericia d. 6. Juli forlod General d e M e z a med 6. Brl
gade Als, General Rye med Størstedelen af 6. Brigade Nørrejyllan
og Fjenden, der stod i en yderst spredt Opstilling, foretog Intet m
de forholdsvis ubetydelige Styrker, der efterlodes paa de nævn
Punkter, saa lidt som han foran Fredericia samlede en større Styr]
til at imødegaa det Udfald, som fra vor Side maatte forventes.
I 1864 holdt vi derimod, efterat først Fjenden havde overskred
den jydske Grændse, baade Dybbølstillingen og Frederici
4. Division, forøget med endel Infanteri og Artilleri, stod i N ørr
j y 11 and. Der var k1m overmaade smaa Styrker at lægge paa A
og Fyen, og i denne Krig nærede Fjenden Planer baRde mod
og Fyen.
Situationen var overfor Stormagter, der evnede at sætte der
Villie igjennem, yderst alvorlig, og det Spørgsmaal maatte fremby
sig, om det var forsvarligt og forstandigt at fortsætte Spredningen
Stridskræfterne til Dækning af de mange forskjellige Maal. Kun
det under Forhold, hvor Hærens Hovedstyrke blev bunden til Fo
svaret af Befæstningerne, og hvor vi ikke magtede at give Frederic
den Troppestyrke, der fra første Færd var stillet Kommandante
General Lunding, i Udsigt, nemlig 16,000 Mand, saa lidt som at gh
Øerne fornøden Besætning, være rigtigt i Nørrejylland at holde
Styrke af 4 Batailloner, 21 Eskadroner og 2 Batterier, der i gunstigsl
Fald kun kunde sikkre os Besiddelsen af Landst1:ækningen N. fo
Limfjorden, og som for Tiden laa uvirksom paa Mors.
Det maå beklages, at den Indstilling ikke toges til Følge, so.
General Hegermann allerede midt i Februar gjorde om, at ha
1
Divisions Hovedstyrke paa Grund af Kavaleriets mangelfulde Tilstan
maatte blive overført til Fyen og alene et Streifkorps efterlades!
Nørrejylland. Resultatet af de derom førte Forhandlinger (se pag. 1
blev tværtimod, at Divisionen forstærkedes med en Brigade og
Batteri, og denne Beslutning blev i Virkelighed Kilden til en Ræk.J!
senere Kalamiteter, thi man var fra dette Øieblik inde paa Tank
om at holde en stor Styrke i Nørrejylland. Vel fremsatte Krig!
ministeren under 22. Februar den Tanke (se pag. 49) at lade Gener
.Hegermanns Infanteri overføre til Fyen, idet han tillige ønske
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t nærmere overveiet, om hele Kavaleristyrken da med Nytte kunde
rblive i Jylland, - men det udførtes ikke.
Overkommandoen veg tilbage for med resolut Haand at lægge
ykket paa de Punkter, hvor Hovedmodstanden skulde føres, og
v-e efter paa de mindre vigtige. Den vilde ikke afskæres fra de
~ssourcer, som den N. for Limfjorden liggende Landsdel frembød, og
den Grund ikke svække General Hegermanns Styrke yderligere,
td som i Begyndelsen af Marts sket ved 7. Regiments Afgang.
Som det Følgende vil vise, foretoges vel fra Tid til anden Omrdelinger af Styrken, naar den haa.rde Nødvendighed tvang der; men i Hovedsagen blev trods de vanskelige og farlige Forhold,
vari Landet var stedt, Krigen fortsat med den samme Spredning af
ridskræfterne som hidtil.

Andet Hovedafsnit.
18. Marts til Dybbølstillingens Fal

A. Begivenhederne i Fredericia- Fyen
samt i Nørrejylland.
I.

Fredericia-Fyen fra 18. Marts til medio April.

Som tidligere anført, havde Fjenden saavel d. 14. som d. 1~
Marts foretaget Rekognosceringer mod den forskandsede Leir. D. 1
Marts blev der truffet Foranstaltning til, at den tidligere omtal
Aktion mod Fredericia (se pag. 114) kunde bringes til Udførelse.
Af II. Korps rykkede 2 Brigader nærmere til Fredericia, nemli
Brigaden Tomas med Korpsartillerireserven til Skjærup, Brigade!
Gondrecourt til Veile og nærmeste Omegn. Brigaden Dormu 11
der forblev i Horsens, lagde 2 Batailloner til Hedensted. Generj
Grev N e i p per g, der havde Befalingen over de i og foran Veil
staaende Tropper, tog Stabskvarter i denne By.
Melding om disse Dislokationer naaede Fredericia, hvorfor B
vogtningen af den befæstede Leir yderligere skærpedes; hyppi
Patrouiller udsendtes.
.
llfarte.
D. 19. Marts foretog Fjenden den befalede snevrere Cernering a
19
Snovrcro Cer- F
d
• . h VlS
. F Ormaa1 Var at h.1ndre OS l. at a f:sende T ropper t l'
ncring nf Frcclo- re enc1a,
ricln.
Als, imod hvilket Punkt et større Foretagende paatænktes udfø1
Kl. 9-10 meldtes fra Forposterne, at en fjendtlig Kolonne af allj
Vaaben gik mod Trælle, at fjendtlige Kolonner viste sig melle
Stovstrup og Bredstrup, og at Fjenden havde besat Stovstrup o
Stovstrup Skove stærkt.
Disse Meldinger vare i det Væsentlige rigtige. Den kombinerecl
1s. 11rn,ts.
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ardegrenaderbrigade afmarcherede nemlig om :Morgenen fra sine
tmlingspladser ved Kongsted og Bredstrup til Egeskov og Trælle,
,r herfra at fremskyde Forposter til Sydranden a,f Kirstinebjerg Skov;
m kombinerede Gardeinfanteribrigade marcherede til Hofmkndsinde og udstillede Forposter i Forbindelse med de ovennævnte og
dtil Kobbelgaard. Ved Stenhøi modtoges de med en stærk Ild fra vore
for Slugten staaende Forposter; men da Besiddelsen af dette Punkt
1r nødvendig til Anlæg af Batterier, blev det efter en levende Skydeigtning, der varede til Kl. 3 Eftermiddag, medinddraget i Oer1ringslinien. Den Del af Brigaden, der ikke anvendtes til Sikkringsm este, fik Kvarter i Stallerup, Egum og Veilby.
Paa høire Fløi af Indeslutningslinien udstillede foreløbig 1
ataillon af Brigaden Tomas Forposter i Linien Erisø-Kob belgaard.
3lve Brigaden tilligemed Korpsartillerireserven indtog en Bered~1:1,bsstilling V. for Sønderby Gaard; l Bataillon rykkede til Fuglsang
wv og senere til Ranerup Teglværk. Vore Forposter trak sig under
vende Skydning tilbage. Om Eftermiddagen stod Brigaden med 1
ri,taillon Ø. for Sønderby Gaa,rd, 1 Bataillon ved Ranerup Teglværk
~ 1 Bataillon ved Erisø, Sanddalshuse og Snoghøi Brigadens Gros
od i Fuglsang Skov og ved Sønderby Gaard, Korpsartillerireserven
>d Torp, 2 Eskadroner Lichtenstein Husarer- ved Heise Kro.
Brigaden Nos tit z stod fra Middagstid V. for Defileet ved Bredrup som Reserve.
Fremrykningen overværedes foruden af Feltmarskal Wrangel
llige af Kronprindsen af Preussen, Prinds Albrecht og
yrsten af H o hen z o 11 er n. Ihvorvel den kun ledede til en Skyde>gtning med vore Forposter, fik dog Fæstningens Artilleri saa,vel
ta Hovedvolden som i Koldingværket og den befæstede Leii Leilig~d til at deltage i Kampen. Forpostkompagnierne af 20, og 21.
egiment gjorde Forsøg paa at tilbageerobre Forpostter-.rainet, men
,rgjæves, V ed denne Leilighed faldt Sekondlieutenant af Infanteriets
rigsreserve 0. P. 0. Christensen af 21. Regiment og saarecl.es
re:o:rierlieutenant :M. J. Riis e af 20. Regiment.
Ved ,Kampens Slutning gik Fjendens Cerlieringslinie *) over Sand1,lshuse, Hanerup Teglværk, tæt Øst om Kobbelgaard, Sønden om
henhøi til Sydranden af Kirstinebjerg Skov; 1 Bataillon besørgede
:ystbevogtningen mellem Sanddal og Snoghøi. . General v. d. :M iil b e
,g Kvarter i Veilby, General Gablenz i Kongsted.
*) Se l{anrt over Fredericia med Omegn.
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Tabet paa preussisk Side var 3 Officerer og 17 Mand, Døde o
Saarede, paa østerrigsk Side (Brigade T om as) 1 Officer og 9 Man
vort Tab var 1 falden og 1 saaret Officer samt 1 saaret Underof:fic
og 12 saa.rede Menige.
I Fæstningen forberedte man sig paa en Storm paa Leiren, sa
meget mere som det hed sig, at saavel Fredericia som Als skuld
erobres d. 22. Marts (Kongen af Preussens Fødselsdag). Gener
Lunding bestræbte sig for at holde Alt rede til at møde et Angrø
og paalagde særlig Ingenieurkommandoen at have Alt vedrørendl
Brandvæsenet i Orden, da han ikke fandt det usandsynligt, at Fjende
vilde indlede sit Angreb paa Fæstningen med et Bombardement
Byen. Dette lod heller ikke vente paa sig.

Bombardement af Fredericia.
20. :!lfortø.

D. 20. Marts Kl. 51/2 Morgen meldte vore Observationsposter, aJ
Fjenden fra et Batteri bag Slugten ved Egum Veien aabnede Ilde1
mod Fæstningen, særlig i Retning af Møllen i Prinds Christia~
Bastion ; kort efter meldtes det, at den forskandsede Leir blev beskud
fra Batterier i og V. for Trælleskovens vestlige Udkant; endeli
begyndte to Batterier udfor Fæstningens Vestfront et Bombardemen:
af Byen, der vedvarede hele Dagen og det meste af den paafølgende Da
Paa fjendtlig Side var der d. 19. om Eftermiddagen blevet u
stukket Standpladser til Batterierne, og ved Tusmørkets Indtrædm
var deres Bygning paabegyndt. Batterierne lagdes udenfor Række
vidden af det glatte 8kyts, hvoraf den største Del af Fredericias U
rustning bestod; d. 20. Morgen vare 5 fuldførte. Af de 4.2 Stkr. Skyt
der skulde træde i Virksomhed, vare 18 bestemte til Beskydning a
Byen, medens de øvrige skulde tage den forskandsede Leir under Ild
Batterierne vare*) : Paa hø ir e F 1ø i (for det østerrigske Artiller~
Batteri I paa Høiden 55 mellem Sanddalshuse og Erisø til 8 Stkt
8 Pd.'s riflede Kanoner, Batteri II paa Røiderne c. 900Alen Ø. fol
Stovstrup Skoves østlige Udkant, c. 3200 Alen fra de nærmeste Fæstnings
værker, til 8 Stkr. 8 Pd.'s riflede Kanoner; paa vens tre Fl ø i (fo
det preussiske Artilleri) Batter i II I ved Stenhøi, noget tilbag
for Bakkens Kam, c. 3200 Alen fra de nærmeste FæstningJ
værker, til 12 riflede 6 Pd.'s Kanoner; Batteri IV ved Veie.
Veilby Kirke-Fredericia, c. 2400 Alen V. for Gaarden Kirstinebjer@
*) Se Kaart over Fredericia med Omegn.
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en Afstand af c. 3200 Alen fra de nærmeste Værker af den for1andsede Leir og bestemt til 8 riflede 4 Pd.'s Kanoner, endelig
atteri V, N. V. for Kirstinebjerg, c. 3000 Alen fra Værk II i den
rskandsede Leir, bestemt til de ~fatte 12 Pd.'s Kanoner. ·
Batteri III aabnede Ilden Kl. 5¼ Morgen; en Time efter fyredes
li. alle Batterier ; Beskydningen skulde vedblive indtil Aften. Felta,rskallen iagttog Virkningen af Beskydningen fra en Standplads Ø.
r Hofm.andsminde. Da en Storm mod den forskandsede Leir imidrtid var opgiven efter Rekognosceringen d. 17., blev der om Efterlddagen givet Ordre til, at alt i Virksomhed værende Skyts i
:1,ttens Løb skulde trækkes tilbage; II. Korps skulde ene overtage
estningens Indeslutning, III. Korps gaa til V eile for at overtage
kkringen mod~ ord. Dels var nemlig sidstnævnte Korps ikke ene tilrækkeligt til Fæstningens Indeslutning, dels ønskede de Allieredes
verkommando at have preussiske Tropper disponible for det Tilfælde,
Forstærkning til Sundeved maatte blive forlangt. Selv besluttede
in for at være nærmere ved Begivenhederne i Sundeved at forlægge
; Hovedkvarter til Flensborg.
Befaling herom var allerede afgaaet til de to Korpser, da der om
ftermiddagen indløb Melding fra General Gab 1en z om Resultatet
' Beskydningen med Anmodning om, at Ilden maatte fortsættes
atten over og fremdeles næste Dag. Tilladelse hertil blev given,
aledes at den befalede Dislokationsforandring først skulde indtræde
22. Ilden vedligeholdtes derfor langsomt Natten igjennem, dog kun
t Batterierne I og II.
I Løbet af Formiddagen ha,de Fjenden forsøgt at trænge vore
orposter noget tilbage; paa Nordfronten hævdede de deres Stilling,
rorimod de V. for Oversvømmelsen ma~tte trækkes noget tilbage og
irfor reduceredes til nogle Delinger. Den befæstede Leirs Besætning
røgedes med 13. Reg.'s II.; Kommandøren for 8. Brigade, Oberst
ch a rff en b erg, ansattes som Kommandør over den befæstede Leir.
D. 21. Morgen gjenoptoges den om Natten sagtnede Ild paany
' samtlige Stykker Skyts*), :men standsedes Kl. 1 Eftermiddag paa
efaling af Feltmarskallen, der gjennem en ParlamE'ntair vilde overde sig om Indtrykket af Beskydningen. Feltmarskallen sendte en
:riftlig Opfordring til Kommandanten om for at spare unyttig Blodslgydelse og en fortsat Ødelæggelse af Privateiendom at træde i Under*) Da Batteri III's Brystværn var sunket sammen, flyttedes Skytset fra dette Batteri

til en længere tilbage liggende Standplacls benimod Stovstrup.

21. J\forta.
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handling med de Allieredes Overkommando. Da General Lundin
gav et afslaaende Svar herpaa *), begyndte Skydningen paany og fo
sattes indtil Mørkets Indtræden.
Strax efter at have afsendt Svar til Feltmarskal Wrangel t'
skrev General Lunding 3. Division, at det ventede Hovedangr
sandsynligvis gjaldt Leiren, og at en Specialreserve til Støtte i
dennes Forsvar burde formeres.
Foruden de 5 Batailloner, som, efterat 13. Reg.'s II. var tilgaaet d
befæstedeLeir, nu udgjorde dennes Besætning, (sammenhold pag.115), fo
meredes en Speoialreserve paa 2 Batailloner, een fra hver Front, der v
Alarmering skulde stille ved Kongens Port tilligemed 3. Batteri, Alt und
Kommando af Oberstlieutenant Fæ ro h. Af 12. Batteri skulde 2 Kanon
om Natten sendes til Koldingværket, 4 Piecer**) møde som Reserve v.
Prindsens Port, naar der alarmeredes, eller naar Alarmstillingen næs
Morgen skulde indtages. Fra om Aftenen fandtes altsaa i Leiren 5 B
tailloner, paa hver af de to Fronter 2 Batailloner; som Specialreserve i
Leiren havdes 2 Batailloner og 1 Batteri, som Hovedreserve 1 Bataillon o
et Halvbatteri. De 3 Fæstningskompagnier vare fordelte med 1
Leiren, 2 i selve Fæstningen. Kavaleristyrken i Fæstningen in
skrænkedes til ½ Eskadron; Resten af Halvregimentet laa hereft
paa Fyen til Tjeneste ved Kystbevogtningen.
Natten til d. 22. forløb imidlertid roligt, og d. 22. Morgen ko
stateredes endog en Tilbagegang af Fjenden.
Tabet vod BomDe Allieredes Artilleri led intet Tab; deres Infanteri misted
bardement et.
ialt 13 Mand ved de mellem Forpostarne sted.findende, mm
Fægtninger.
Det Tab, Bombardementet foraarsagede Garnisonen, udgjorde de,
første Bombardementsdag 16 pøde og 29 Saarede, deraf en Officer, de
anden Dag 3 Døde og 13 Saarede ***). Af Befolkningen dræbtes
Mand og 1 Barn, og saaredes 3 Mænd og 1 Kone.
Anto.l Skud P®
Der var i begge Bombardementsdage af det preussisk-østerrigski
begge Sider.
Artilleri afgivet ialt henimod 2900 Skud mod Fæstningen og Leiren, nem
lig 1081 fra de østerrigske Batterier, 1780 fra de preussiske; Frederioi
By havde herved lidt andel, hvorimod Fæstningens Værker og Besæt
ning vare saa godt som urørte.
*) Feltmarskal Wrangelø Opfordring til Overgivelse og General Lundings afslaaen

Svar se Bilag 26.

**) 2 af Batteriets Kanoner va.re allerede tidligere afgivne til Koldingværket.
***) Deta.illeret Tabsliste for Angrebet paa Fredericia d. 17.-21. Marts findes 1Jilll1
Bilag 27.
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Fæstningens Artilleri havde kun i ringe Grad besvaret den
endtlige Ild, hovedsagelig fordi Bombardementsbatterierne laa uden>r det glatløbede Skyts's Skudvidde, og dette for den langt over•
aiende Del udgjorde saavel Hovedvoldens
som Leirens Bestykning*).
aa Vestfronten med Udenværker fandtes intet riflet Skyts, hvorimod
er paa Nordfronten var 2 12 Pd. 's riflede Kanoner i Dronningens og
i Kongens Bastion, foruden at der d. 21. Marts monteredes 4
.fl.ede Kanoner i Prinda Georgs Bastion; desuden stode paa Kurtinen
1ellem Kongens og Dronningens Bastioner 8 4 Pd.'s riflede Kanoner.
)et sværere, glatløbede Skyts stode hovedsagelig i Bastionerne, det
,ttere, glatte Skyts i Forværker og Raveliner; paa Nordfrontens Kurtner stode nogle svære Morterer, som for en Del dog først monteredes
. 20. Marts; endelig fandtes i Koldingværket 2 rn Pd.'s Kugleanoner og ved Fuglsangsvei 2 6 Pd 's Kuglekanoner. I Leiren fandtes
f Ri:ffelskyts ved Bombardementets Begyndelse kun 1 12 Pd.'s og 4
Pd.'s Kanoner, hvortil dog i Løbet af d. 20. føiedes 3 12 Pd.'1:J riflede
~anoner, saa at man d. 21. havde 1 riflet Kanon i Skandse I, 2 i Il,
i ID. .Alt i alt var der i Fæstningens forskjellige Værker ved
,omba.rdementets Begyndelse monteret:
188 Stkr. Skyts, hvoraf 17 riflede (5 12 Pd.'s og 12 4 Pd.'s).
I de to Bombardementsdage monteredes yderligere 21 Stkr. Skyts,
voraf 7 riflede (alle 12 Pd.'s).
I Værkerne anvendtes fremdeles det kjørende Espingolbatteris
li ecer tilligemed flere efterhaanden fra Kjøbenhavn ankomne Espinoler samt 50 Voldrifl.er.
D. 20. Marts afgaves af vort Artilleri ialt 145 Skud og 13 Morterast, d. 21. 43 Skud.
Af Fæstningens Hovedvold ramtes især Bastionerne Prindsessen,
lcinds Georg og Prinds Christian; men den lidte Skade var forMdende. Af de 17 Skud, Fjenden gjorde mod Koldingværket, blev
et stikkende i Brystværnet, Resten gik for langt. Heller ikke paa
rærkerne i den befæstede Leir, der dog underkastedes en temmelig
eftig Beskydning, var den anrettede Skade af nogen Betydning.
~ranaterne faldt for en stor Del i 'L'errainet bag Skandaerne; ialt faldt
den befæstede Leir henimod 800 Projectiler, • de fleste om Skandse
[, medens V slet ikke blev beskudt. I selve Værkerne skete ingen
vnderlig Skade, kun slog d. 21. en Granat Axelarmen af en Rappert
II, og samme Dag søndersloges en Rappertvæg i ID; flere Hytter i
*) Bestykningsliste for Fredericia Fæstning 11 21. Mru-te ll;!fi4 ije Bilag 1!8
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Hytteleiren bag II ramtes af Projectilerne, ligesom en Barakke ble
skudt i Brand. Lige saa ringe var den Skade, Ilden anrettede pa
Leirens Besætning; Tabet indskrænkede sig til 1 Konstabel, de
dræbtes i Skandse Il, og 2 Infant~rister, der saaredes udenfor Skands
III, hvilket Tab er indbefattet i det pag. 236 angivne.
l10111hn.nlomcntete
Fredericia By havde derimod lidt ikke ringe Skade, navnlig de
Virkning pau.
Dycn.
nordlige Del; Kvarteret N. for Danmarksgade mellem Venc1ersgad
og Kongensgade led mest. Det var dog først ud paa Eftermiddage
d. 20., at Ilden tog Overhaand, og fra nu af brændte det i Regele
paa 5-6 forskjellige Punkter. 93 Eiendomme bleve mere eller mindr
'beskadigede, og 35 Bygninger nedbrændte; blandt de sidste va
Garnisonshospitalet, hvori fandtes c. 200 Syge og Saarede, som tillige~med Patienterne fra Fæstningens andre Lazarether under Ledels~ a
Overlæge Collstrop ved 3. Divisions Ambulance evakueredes t"
Bogense allerede om Formiddagen d. 20. Marts.
Byens Brandvæsen var, som tidligere omtalt, underlagt Fæst•
ningens Ingenieurkommando; det var d. 14. Februar blevet overtage
af 1ngenieurkapitain Ravn, d. 10. Marts af Premierlieutenant Hos·
k j ær, og efierhaanden var det lykkedes at faae Materiellet bragt
en taalelig Tilstand. Derimod havde det borgerlige Brandkorps'
Betjeningsmandskab for Størstedelen forladt Byen, hvorfor det ble,
nødvendigt at lægge Beslag paa militær Arbeidskrafl. Under Bom•
bardementet blev det derfor Mandskab af Garnisonen*), som maatt ·
slukke Ilden under Ledelse af 10 kjøbenhavnske Brandfolk, der til•
ligemed 8 Sprøiter m. m. vare sendte fra Hovedstaden.
Som tidligere omtalt, havde en stor Del af Fredericias Indbyggere forladt Byen, efterat Beleiringstilstanden var erklæret, og d
Bombardementet begyndte, blev Udvandringen almindelig, hvorve
Byen saa at sige forvandledes til en eneste stor Kaserne. Fra Civil•
øvrighedens Side var der for Borgflrvæbningens Vedkommende ud•
gaaet Forbud mod at forlade Byen, da Væbningen var bestemt t,'
Assistance for PolitimeRteren, hvem Politimyndigheden i Byen stadi
var overdragen. Dette Forbud var dog ikke blevet overholdt, og d
Kommandantskabet d. 20. Marts tog Sagen i sin Haand ved at befale
at ingen voxen Mand maatte forlade Byen uden Bevis for, at ha

*) 'l'il Disposition for Ingenieurkommandoen stilledes Kompagnil•r uf .Arbeidsbatail

Ionen, hvis Styrke forøgedes ved Mandskab fra 13. Regiment Endvidere maatt
8. og !J. Brigade skiftevis hver sjette Time afgive 1 Kompagni til Assistance ve
SI 11 kningen. Paa forskjellige Steder i Byen oprettedes Brandvagter
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~erken hørte til Stadens Borgervæbning eller Brandkorps, var det
r sent, thi af den 150-200 Mand stærke Væbning var der kun faa Folk
lbage, og til Polititjeneste havdes 1pm 12 Gendarmer, hvilken Styrke
ke forslog meget i den udstrakte By. Der forefaldt derfor under BomLrdementet endel Excesser, særlig Indgreb i Eiendomsretten. Tiled var Fredericia i nogle Dage uden civil Politiøvrighed, eftersom
y-ens Borgmester henimod Bombardementets Slutning uden Komandantens Vidende forlod Byen. D. 25. Marts ankom forhenværende
Dlitimester i Slesvig, J ustitsraad A. J ø r gens en, for at overtage
)sten som konstitueret Borgmester og Politimester. Byens Postester, hvem det ved Beskyd.Ringens Begyndelse tillodes at flytte til
Dgense, medtog imod General Lundings Bestemmelse sin Fuldægtig, saa at ogsaa Administrationen af Postvæsenet i nogen Tid
lelukkende kom til at paahvile Militæret, Telegrafvæsenet fortsatte
rinaret sin Virksomhed under Bombardementet; d. 24. Marts flyttedes
:ationen til et bombesikkert B~khus, og Personalet toges i Forpleing ved 3. Division, da det frembød Vanskeligheder at opdrive
3vnetsmidler i den af Beboerne forladte By.
Garnisonens Holdning var, bortset fra nogle Uordener, hvori
n.kelte blandt Mandskabet havde gjort sig skyldige, fortrinlig.

I Overensstemmelse med de d. 20. Marts udgivne Befalinger negivenhederne
.
,
,
ved II. og III.
igav d e Alliered es Overkommando sig d. 22. fra Kolding til Flens- KorpsiSiutningeu
af l\[arte; Garde ...
1rg, medens III. Korps rykkede Nord paa og overdrog Østerrigerne ordr••
divisio~• hetil Sunde:edericias Indeslutning. II1. Korps's Hovedkvarter kom til V eile.
ved.
en kombinerede Gardeinfanteribrigade fik Kvarter i Veile og næreste Omegn Syd herfor; den kombinerede Gardegrenaderbrigade og
:1,rdehusarregimentet lagdes mellem Vinding og Pjeg.sted.
Af de østerrigske Tropper, som hidtil havde staaet mellem Veile
, Horsens, rykkede Brigaden Gondrecourt samme Dag til Kolng, og Brigaden D orm u s gik i to Marcher tilbage til Herslev for
ir at staa som almindelig Reserve for Indeslutningskorpset. W in lschgratz Dragonerne forlode d. 23. Marts Egnen om Haraldskjær
~ gik i Kvarter N. V. for Kolding, i hvilken By General Ga blenz
22. tog Kvarter. Befalingen foran Fredericia overtog General Grev
eipp erg.
For Anvendelsen af III. Korps blev der dog strax truffet fortdret Bestemmelse. D. 23. Marts fik Feltmarskal Wrangel tele0
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grafisk Ordre fra Kongen af Preussen til at Jade Gardedivisione
eller idetmindste en Brigade deraf hurtigst mulig rykke ned til Frede
ricia for at være der, hvor der snarest var Leilighed til Kamp og Udi
mærkelse. Paa Indstilling af Kronprindsen af Preussen, hve~
Ledelsen af Operationerne fra dette Tidspunkt overdroges, ændredes do
denne Ordre derhen, at Gardedivisionens Infanteri skulde anvendes
Sundeved, den øvrige Del af li, Korps mod de i Nørrejylland værendl
danske Tropper; om nødvendigt kunde et Gardeinfanteriregime
efterlades som Reserve for det foran Fredericia forblevne østerrigsk
Korps.
Det bestemtes derfor, at Gardedivisionen med Undtagelse af
Infanteriregiment og 2 glat.løbede Batterier skulde rykke til Aabe
raa og stilles under I. Korps's Befaling, samt at de tilbageble
Dele af III. Korps, over hvilke Generalmajor Grev Mi.inster-Mein/
hø ved fik Kommandoen, skulde stilles under II. Korps's Befaling.
Fra d. 23. Marts stod III. Korps med Avantgarden ved Hors en
Groset ved Hedensted og Reserven ved V eile. I Stedet for et saml
Infanteriregiment efterlodes 3 af de ved Avantgarden værende F "
silierbatailloner, der samledes i et "kombineret Gardeinfanterire
ment" under Oberst v. 0 ppels Kommando, D. 26. og 27. Marts g·
Gardedivisionen mod Syd i forcerede Marcher; d. 26. naaed
Christiansf'eldt, d. 27. Aabenraa, Felsted og Varnæs. D. 28. holdt
Rast, d. 29. indtraf Divisionen i Sundeved.
InclcalntningsFredericias lnde~dutning overtoges saaledes ved Bombardementef
tropporncøStillingo h
.
d er J.Ore
&
1Øb"1g .cJ.01"bl eve paa Elb O D a l e
foran 1,'ro,loric!G,
p ør ene a f østerr1gerne,
østlige Side. Paa Grund af den noget exponerede Stilling bef'aled
det imidlertid c;l. 24., at Grosets Opstilling i Hovedsagen skuld
tages paa Dalens vestlige Side. Kun i Kongsted og Bredsbru
forblev paa hvert Sted 1 Bataillon, ligesom 1 Bataillon blev fre
skudt til Kirstinebjerg S. Ø. for Børup, 1 Bataillon og 1 Eskadron t
Gudsø og Oddersted. Forpostfurien gik fra Damgaard til Ve.
sammenstødspunktet S. Ø. for Taarup, derfra over Torp, Kjærsgaarl
og Staliernp til Ødstecl Gaard. Bag denne Linie lagdes Brigadern
Tomas og Nostitz i Høirup, Tolstrup, Herslev og Pjedste
Brigaden D orm u s, der dannede Reserve, belagde Egnen indtil Sme ·
strup-Store V ælding. Regimentet Li c h tens tein Husarer fordeltE
eskadronsvis til Brigaderne, Regimentet W ind is c hg rat z Dragon I
forblev N. V. for Kolding. Korpsartillerireserven lagdes i
Vilstrup.

NI
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Østerrigerne beholdt uforandret disse Stillinger i :flere Uger.
~illingen forstærkedes ved Kunst.
De efterladte Dele af III. Korps samledes d. 27. Marts om Veile;
1fanteriet og Artilleriet belagde Byen og nærmeste Omegn, medens
~ tre Kavaleriregimenter lagdes N. for Byen i en Halvkreds af oment en Mils Diameter; Kyrasserregimentet Nr. 6 iagttog Veien til
:orsens og Kysten, Gardehusarregimentet
Veien til Tørning, Husar.,
1gimentet Nr. 8Veiene til Ringkjøbing og Varde. Rygter om, at der
a vor Side forberedtes et Angreb mod Veile foranledigede et Paabud
n, at Byen under enhver Omstændighed skulde holdes, indtil Re1rverne for de foran Fredericia liggende, østerrigske Tropper vare i
tand til at gribe ind.
Til eventuel Understøttelse for de preussiske Tropper afgaves d.
3. Marts 1 Bataillon af Brigade Do r mus til Vinding, hvorfra, ogsaa
:ysten N. for Rands Fjord bevogtedes, og d. 30. Marts 1 Bataillon
f Brigade Gondrecourt med 1 Eskadron Lichtenstein Husarer til
~ystbevogtning S. for Kolding Fjord. Kavaleriet omdisloceredes saa,des, at Kyrasserregimentet Nr. 6 lagdes S. for V eile Aa og overtog
ikkringen mod Vest og Sydvest, Gardehusarregimentet i Egnen Ø. for
-reis Dalen. De sidstnævnte Regimenter fik hver en Halvbataillon til
.ssistance.

Saasnart Fjendens Tilbagegang d. 22. Marts Morgen bemærkedes, vore Forposter
i doreø
leve vore F orpos t er sk u dt e fr em 1. d eres ti. dl.igere St illin'g b ag d en skydes
tidligerefrem
stilling.
fore Slugt over Egum V eien og foran Oversvømmelsen. Patrouiller
emsendtes atter imod Rands Fjord, Heise Kro og Erisø, hvorved
r saa godt som daglig vexledes Skud· med fjendtlige Patrouiller,
en at dog disse Smaafægtninger fik nogen Betydning. General
unding fandt det paafaldende, at den stærke Modstander havde
andset Beskydningen og var gaaet tilbage saa hurtigt I efterat
n havde tilstillet os en Opfordring til Kapitulation. Han foreurgte d. 23. Marts Krigsministeren om, hvorvidt Forhold, der vare
jendte for ham, gjorde det utilraadeligt at søge at tilføie Fjenden
a megen Skade som mulig, men fik til Svar, at enhver gunstig
eilighed overfor Modstanderen maatte benyttes.
Større, offensive Foretagender kunde dog efter Generalens
ening ikke udføres, naar ikke Garnisonen forstærkedes.
31
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Ministeriet beD. 19. havde Kommandanten tilmeldt Overkommandoen, at fjend
.
Infanteri overførtlige Troppestyrker af alle Vaaben rykkede mod Fæstlllllgen, der 0
til Fredericia.
Aftenen var cerneret fra Sanddalshuse indtil Stranden ved den sy
lige Kant af Kirstinebjerg Skov, og d. 20., at Fjenden om Morgenen K
5¼ fra flere Sider havde begyndt en Beskydning af Fredericia me
riflet Skyts, og at Ild var udbrudt paa flere Steder. Kommandante
anmodede om at maatte faae et Regiment til Forstærkning, me
tilføiede, at han fra Ministeriet havde modtaget Underretning o
at 1. og 11. Regiment vilde blive overførte fra Nørrejylland fa
Baaring Vig. Overkommandoen fik kort efter Bekræftelse herpa
•
gjennem et fra Krigsministeren samme Dag Kl. 216 Eftermidda
afsendt Telegram, saalydende:
"Da et alvorligt Angreb kan ventes paa Fredericia, har Krig
ministeriet beordret 4. Divisions Infanteri, i alt Fald med Undtagels
af 2 detacherede, kjørende Kompagnier, overført til Baaring Vig."
Overkommandoen
Denne Bestemmelse krydsede noget Overkommandoens Plane
anser dot nød.
.
vendigt, at i alt Denne, der sin.en d. 10. mgen Meddelelse havde erholdt om
J,'nld 1 Regiment . . .
.
.
. .
.
forbl!v?r.
vccl 4. D1vis10n,
yar endelig d. 19. af Kngsmm1stenet telegrafisk bleve
D1v1s1on.
underrettet om, at Divisionen d. 17. Marts havde trukket si
over paa Mors. D. 18. havde Overkommandoen erfaret, at Fjenden
Hovedstyrke stod ved Veile, og havde derfor søgt at faae Gener
Hegermann tilstillet Ordre om atrykke frem for saa vidt muligt a
dække Nørrejylland. Den skjønnede det derfor mindre heldigt nu
berøve Divisionen sit Infanteri, hvorimod den Intet havde imod
lade et Regiment fra ~i\Js afgaa til Fredericia, og telegraferede d. 2
til Krigsministeriet:
"Overkommandoen maa anse det for nødvendigt, at 1. Regimen
under alle Omstændigheder forbliver ved 4. Division, og maa ønsk
en Modifikation af den af Krigsministeriet direkte givne Befaling o
4. Divisions Infanteris Overføring til Baaring Vig derhen, at kun ~
Infanteribrigades Stab og 11. Regiment afgives."
Samtidigt telegraferede den til General Lunding, at k
7. Infanteribrigades Stab og 11. Regiment vilde afgaa fra 4. Divisio
men at 7. Regiment vilde afgaa fra Als til Fredericia.. 3. Division fi
Ordre til at forlægge sit Hovedkvarter til Fyen og Meddelelse o
at 7. Regiment og 4. Divisions Infanteri enten med Undtagelse af
Regiment eller med Undtagelse af 2 Kompagnier vilde blive overførE
til Fyen og underlagte Divisionen.
Efterhaanden kunde dog Kommandanten sende beroligend
Meldinger: Bombardementet var vel blevet fortsat d. 21.; me
ordrer 4. Divisions .
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mad Aften var Ilden helt ophørt og ikke paabegyndt d. 22.
:1,8, denne Dag ved Forposternes Afløsning vare de fjendtlige Batteer foran Fæstningen fundne forladte, og vore Forposter vare i
m Anledning blevne fremskudte til de af dem tidligere indtagne
;illinger.
7. Regiment afgik ikke destomindre d. 22. over FaaborgtilFredericia11nar
7. R~11imc11t _nrt1ll,'rodoncia,.
~ underlagdes 3. Division. Derimod trak Overførselen af 7. Brigades
;ab og 11. Regiment i Langdrag, og da den endelig udførtes mod
.utningen af Maaneden, var Situationen i Sundeved og paa Als
even saa alvorlig, at disse Tropper beordredes til Als i Stedet for
l Fredericia.
7. Regiment indlemmedes foreløbig i 8. Brigade; 14. Regiment, der
a. d. 19. Marts var beordret indlemmet i 9. Brigade (se pag. 184), overgik
>g først d. 25. Marts dertil, eftersom Regimentet først d. 24. Marts
løstes i Leiren af 7. Regiment. Generalmajor C ar o c tiltraadte d.
b. Marts Kommandoen over 3. Division; Oberst N e erg a ard overtog
ti en Befalingen over 9. Brigade og Oberstlieutenant Ni e 1s en atter
efalingen over 21. Regiment. 3. Divisions Hovedkvarter forlagdes
25. Marts fra Fredericia til Middelfart; dog vedblev Divisionslægen
~ Divisionsintendanten at fungere som Fæstningslæge og Fæstningsttendant.
8. Brigade (7., 9., 13. og 20. Reg.) bestred Tjenesten i det
ordre Afsnit; Brigaden afgav 4 Batailloner til den befæstede Leirs
orsvar. 9. Brigade (14. *), 19. og 21. Reg.) bestred Tjenesten i
at vestre Afsnit. Garnisonens 14 Batailloner vare saaledes forelte med 4 til den befæstede Leir, 4 til det nordre og 6 til
!lt vestre Afsnit; ved Alarmering skulde dog Reserveregimentet
1r det vestre Afsnit møde ved Kongens Port som Reserve for Leiren.
'ver Morgen i Tiden mellem Kl. 4---5 indtoges Alarmstilling, under
· en alt Artillerimandskab mødte i Skandserne, og Bataillonerne i
den Linie holdtes i Beredskab i Barakkerne. Kl. 6-7 hævedes
Mindre, offensiveForetagender havde General Lundin g allerede fra Gonornl Lunding
d a Cernenngs
. 1·1ruen
. m
. d snevred es, søgt h urt1gt
. at k unne frn
tillnder Stroiftos
1<m1tuin11on.
tteiværk ved saavelpaa Nord- sompaa Vestfronten altid at lade et
ompagni pr. Bataillon af Reserveregimentet være rede til Udrykning.
isse Kompagnier eller Dele af samme kunde ifølge Instrux af 19.

·aten af Marts,

*) 14. Reg., der havde havt en meget anstrængende Tjeneste, kom først fra 3.
April til at deltage i Turnus paa denne Front.

244

]!x~cdltionon
Anondrup,

Marts ud.rykke af Fæstningen til enhver Tid af Dagen eller Natte
naar de ikke ved anden Tjeneste vare forhindrede deri; det melle
vor og Fjendens Forpostlinie liggende Terrain anvistes dem so
Tumleplads; Kompagnierne skulde sætte sig i Forbindelse med hi
anden indbyrdes. Forholdene vare i~id.lertid i det Hele ugunstig
for slige Foretagender, hvorfor der kun i ringe Grad blev Leilighe
for disse Kompagnier til at udrette noget.
til
Derimod foretog Kapitain F. Stockfleth af 20. Regiment
27. Marts en Expedition til Assendrup. Ved personlige Rekogno
sceringer i Bjerge Herred havde Kapitainen erfaret, at der Ø. fo
Veile-Rorsens Ohaussee kun kantonnerede faa Tropper, at diss!
kun ventede Angreb fra Nord eller Vest, og at særlig Kyste!
mellem Veile og Horsens Fjord laa uden Observation. Kom;
mandanten i Fredericia gik ind paa Kapitain Stockfleths Øns
om at forsøge et Overfald og ·overlod Kapitainen to Halvkompagni
(henholdsvis af 19. og 20. Reg.) tilligemed 4 Husarer. Første Paask
dags Aften d. 27. Marts afseilede Kommandoet fra Fredericia p
Skruekanonbaaden Schrødersee og en Jerntransportbaad og landsatt
Kl. 3 næste Morgen i Sandbjerg Vig, hvor det erfaredes, at :E'jencle
den foregaaende Dag havcle forladt Horsens, og at hans Forposter n
stode omtrent ved Hedensted. Kommandoet rykkede over Kla
ring til Hornumkjær, hvor det erfaredes, at Fjenden havde
Batailloner, 2 Eskadroner og 2 Batterier i Veile og frygtede
Angreb Vest fra; mod Nordøst var der fremskudt Kavaleri til Bre
dal, Engom og Assendrup, og kun i Bregdal og Tyrsbæk fandt
mindre Infanterikommandoer. 8tyrken i Assendrup ansloges til 1
Eskadron, som havde fremskudt Poster mod Nord, men mod Øst ku
sikkrede sig ved Smaapatrouiller ad Veien til Ørum. Det beslutted
at overfalde denne Styrke, og Kl. 11 Aften (d. 28.) afmarchered
Kommandoet fra Hornumkjær; Styrken var 175 Mand i Geledet, id
25 Mand vare efterladte i Transportbaaden, der tilligemed Schrøders~
afgik til Rosenvold ved Veile Fjord for her at optage Kommando
efter endt Expedition. Føreren gik foran Kolonnen som eneste Fm
spids, de 4 Husarer med en bereden Hornblæser sluttede; 4: Vogn
fulgte i nogen Afstand. Kl. 1½ Nat naaedes den forreste Gaar
i Assendrup, hvor der forefandtes en lille Barrikade, besat roe
5-6 fjendtlige Kavalerister. Disses Anraab besvaredes ikke; d
de gave Ild, begyndte en livlig Skydning, Hornblæseren blæs~
Attakeer, og 3 af Gaardene omringedes hurtigt. Overrumplinge'
var fuldstændig, Hestene vare afsadlede og Mandskabet tilde1
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klædt, og skjøndt Fjenden et enkelt Sted forsvarede sig i Staldene,
!bragtes hurtigt 22 Fanger og 23 Heste, alle af 4. Eskadron af det
reussiske Gardehusarregiment. Da der kort efter hørtes Alarm mod
yd, lod Kommandoet sig nøie med det gjorte Bytte og afmarcherede
l Rosenvold, hvor det indtraf Kl. 4 Morgen og strax indcibedes. KL 9 Formiddag naaede Kommandoet tilbage til Fredecia, hvorfra Fanger og Vaaben oversendtes til Kjøbenbavn,
edens de tagne Heste efter afholdt Taxation afleveredes til
ygehestedepotet i Vissenbjerg. Tabet var 1 Mand af 19. Regiment
t saaret. Fjendens Tab var foruden de ovennævnte Fanger 2 Mand
1arede.
Foretagendet fik den Ind:fl.ydelse, at General Grev M iin s ter
10rdnede en mere sammentrængt Opstilling om V eile og et strængere
'. ampberedskab; Kystbevogtningen forstærkedes. !øvrigt hævnede
jenden sig ved at afbrænde de Gaarde, hvor Husarerne vare tagne til.fange.
Flere langt udgaaende Foretagender udførtes ikke, skjøndt man
:ke undlod at speide efter en gunstig Leilighed dertil og særlig paa0nkte Expeditioner mod Kysten ved Aabenraa og Flensborg.
D. 28. Marts foretog Major Saa bye en Rekognoscering med 2 tagender
llli 11d re Foreforan
:ompagnier af 19. og 2 Kompagnier af 21. Regiment og forsøgte ved Fredorioia.
anne Leilighed at opsnappe et fjendtligt Fourageringskommando, der
0ntedes til Erisø. Foretagendet lykkedes ikke, hvori.rµod man ved
ønderby Gaard fangede 1 østerrigsk Menig.
I de sidste Dage af Marts bleve tildels ved mindre Kommandoer
·a vore Forposter de fjendtlige Bombardements-Batterier for Størstealen sløifede, og endel Materiale herfra indbragt til Fæstningen.
D. 1. April tog en Patrouille af 9. Regiment i Veilby 1 UnderEficer og 3 Mand af Brigaden N ostitz tilfange.
H s. Maj e s tæt Kongen, ledsaget af Krigsministeren m. Fl., m. Maj. Ko~g~n
besøger}'redonc1a.
esøgte paa dette Tidspunkt Fredericia. Rs. Majestæt ankom fra
undeved og Als (hvorom senere) d. 25. Aften, tog ud i Prinds
feorgs Bastion, besaa den næste Dag Fæstningen, Udenværkerne og
en befæstede Leir· og afreiste om Aftenen til 4. Division paa Mors.
Den nærmeste Tid forløb uden nogensomhelst Begivenhed afs. Brigade afgBD.r
til Sundeved og
,etydning. Paa vor Side foretoges nogle uvæsentlige Forandringer
Al~.
Forpostlinien; Fjenden forholdt sig fuldkommen rolig. Sagernes
lvorlige Gang ved Dybbølstillingen bevirkede dog snart en betydelig
'ormindskelse af Fæstningens Garnison, idet 8. Brigade d. 9. Aften
eordredes overført til Als. Sammenhængen hermed vil blive given
nder Fremstillingen af Begivenhederne i Sundeved.
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Paa samme Tidspunkt afgik endvidere 2. Dragonregiment fraj
Fyen til Nørrejylland. D. 30. Marts havde 4. Division - foranlediget ve
et af .Krigsministeren givet Tilsagn om, at 2. Dragonregiment skulde stød
til Divisionen, saasnart dets Omorganisation var nogenlunde gjennemfø
under det rolige Ophold paa Fyen - forespurgt Regimentet, naår de
var marchefærdigt, og paa Basis af Regimentets Erklæring meddel
Krigsministeriet d. 2. April, at Regimentet nu var saa vidt marche
færdigt, som det under de stedfindende Forhold kunde blive, hvorfor!
man snarest maatte ønske det overført til Aarhus eller Randers.
Ministeriet meddelte d. 5. April Divisionen, at Regimentet snares
skulde afgaa fra Fyen, men telegraferede dog d. 6. til Overkomman
doen, at der fra Ministeriets Side Intet var til Hinder for, at Regi
mentet afgik til det nordlige Als, saafremt Overkommandoen maatt
foretrække dette. Overkommandoen, der ikke skjønnede Regimente
nødvendigt til Als's Forsvar, forespurgte derefter 3. Division, om
Regimentet kunde undværes ved Kystbevogtningen paa Fyen, og d
Svaret var bekræftende, gik Overkommandoen ind paa, at de
overgik til 4. Division. D. 10. April overførtes 3. og 4. Eskadron, men d
samme Dag 8. Brigade skulde overføres fra Fredericia til Als, blev den
videre Overførsel af Regimentet foreløbig stillet i Bero. Først d.
April afgik 6. Eskadron og en mindre Del af 5. Eskadron, d. 1
og 15. Resten af Regimentet ved Hjælp af nogle fra 4. Division af-I
givne Transportmidler. Regimentet lagdes i Ku,ntonnement o
Dallemp, V. for Aarhus, og indgik fra d. 15. Eftermiddag i 2. Kavaleri
brigade.
·
Endelig afgik ifølge Overkommandoens Ordre af' 12. April cTe
kjørende Espingolbatteri fra Fredericia til Sundeved.
Styrken vod Lillo
Styrken ved Lilie Belt var saaledes fra d. 15. April følgende*):

2. Dmgouregi_meut
overf1ires til 4.
Division.

rnl

Uelt d. 16. ,\pril,

Kommandantskabet i Fredericia.
Artillerikommandoen i Fredericia:
3,, 6. og 12. Batteri.
1., 2. og 5. Fæstningskompagni.
Artilleridepot og Park.
Ingenieurkommandoen i Fredericia:
2. og 4. Ingenieurkompagni.

3. Division:
9. Brigade (7., 13., 14., 19. og 21. Reg.).
*) Bilag 2!l angiver Hærens ordre de bataille cl. 15. April, llilag 30 Navne par

1
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3. Divisions Kavaleri.kommando:
4. Dragonregiments 1. Halvregiment.
Af denne Styrke laa paa Fyen foruden 3. Divisions Hovedkvarter :
2 Kompagnier*).
2½ Eskadron af 4. Dragonregiments 1. Halvregiment.
6. Batteri.
En Del af 2. Ingenieurkompagni.
Reduktionen af Fredericias Garnison fra 14 til 10 Bata.illoner Tilstanden;
Fredericiu. oftere.
nedførte en Omfordeling af Styrken til Fæstningens Bevogtning og Rrigncles Afgang.
i'orsvar. 0 berst N e erg a ar d fik fra d. 11. April Kommandoen ove1·
amtlige i Fæstningen værende Infanteri.regimenter og fordelte dem
ned 4 Batailloner til den befæstede Leir, 3 til nordre og H til vestre
U'snit, nemlig:
Til den befæstede Leir 14. og 21. Regiment med Oberstlieutenant
~ielsen som Kommandør i Leiren;
til Nordfronten 7. Regiment og 13. Reg.'s II. med Oberstlieutetant M u u s som Frontkommandør;
til Vestfronten 19. Regiment og 13. Reg.'s I. med Oberstlieutenant
I
ær c h som Frontkommandør.
I den befæstede Leir anvendtes 2 Batailloner til Forposter og
kandsebesætning; 2 Batailloner holdtes i Reserve. Paa Nordfronten
vendtes 1 Bataillon i forreste Linie, 1 Bataillon paa Hovedvolden,
enne Bataillon udstillede dog kun enkelte Poster paa Volden,
esten holdtes i BeredskaJb eller lagdes i Kvarter), 1 Bataillon i
eserve. Paa Vestfronten anvendtes til Forposter og Udenværker 2
atailloner, hvoraf dog 2 Kompagnier holdtes i Beredskab; 1
ataillon stod i Reserve.
Fæstningens Artilleri var, naar undtages det kjørende Espingolatteris Afgivelse til Sundeved, ikke blevet videre berørt ved den foretagne
eduktion i Styrken**). Der monteredes endel fra Kjøbenhavn mod•) Indtil Slutningen af Marts vare 2 Kompagnier af 13. Regiment blevne kommanderede til Fyen; men fra d. 25. Marts sammensattes dette Detachement af Mandskab
fra 7., 9., 13. og 20. Regiment, saaledes at dets samlede Styrke hlev som hidtil
2 Kompagnier. Det forblev derhos som fast Besætning paa Fyen.
**) I Henhold til en Befaling fra Overkommandoen af 9. April afgik den følgende Dag Artillerikapitain de Co ni n c k med 2 Lieutenanter, 6 Underofficerer, 15 Underkorporaler
og 200 Konstabler over Assens til Als; men da dersteds netop var ankommen en
Forstærkning af 300 Artillerister fra Kjøbenhavn, bleve kun Lieutenantei:ne, 3
Underofficerer og 6 Underkorporaler holdte tilbage, hvorimod Kapitainen med den
øvrige Del af Kommandoet retournerede til Fredericia. Chefen for 5. Fæstningskompagni, Kapitain Mønster, hle,· beordret til Als af Armeens ArtillPri, der
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tagne Piecer, hvoriblandt nogle riflede, og arbeidedes vedvarende pa
Bridskelægning, Brystværnets Forhøielse, Skydeskaarenes Udbed
ring og Forøgelse i Antal m. m. · Da General Lunding erfarede
at man armerede Kjøbenhavn mod Søsiden og monterede Kronborg, henledede han Overkommandoens Opmærksomhed paa Nød
vendigheden af ogsaa at være betænkt paa Fredericias Armering mo
Søsiden*). Sagen forebragtes Krigsministeriet, der dog fandt, at denn
Armering maatte opsættes ligeoverfor andre mere uafviselige Krav.
Arbeiderne i Fredericia skrede i denne Periode godt fremad
særlig fremmedes Barakkebygningen (sammenhold pag. 111).
Trods adskillige Indskrænkninger i Færslen viste d~t sig, a
Fjenden var vel underrettet om Forholdene · i Fredericia, hvorti
maaske de endnu ret talrige Desertioner af sydslesvigsk Mandska
bidroge. Som tidligere omtalt, havde man i Marts af 13. Regimenl
udskilt endel sydslesvigsk Mandskab for deraf at formere en Arbeids
bataillon; men dels var Regimentet ikke derved bleven renset fo
alle sine mindre paalidelige Elementer, dels fandtes der blandt det
Midten af Marts tilgaaede Mandskab ikke faa Sydslesvigere, saa a
Regimentet endnu talte 4-500 Mand fra denne Landsdel, og diss
mente man ikke at kunne udskille uden samtidigt at fjerne ove~
hundrede midlertidige Underofficerer og Underkorporaler, der lige
ledes vare Sydslesvigere, hvilket saavel Regimentet som Kommandant
skabet fandt betænkeligt. Da 13. Regiment og Arbeidsbataillone
havde det langt overveiende Antal Deserteurer, forhandlede Gener
Lunding med Krigsministeriet om at forlægge Regimentet til Fye1
og omdanne Arbeidsbataillonen; men Beslutning herom blev ikk(
fattet i den Tid, Forsvaret af Fæstningen endnu fortsattes.
Som tidligere omtalt (se pag. 56), approberede Overkommandoe
d. 14. Marts de af 3. Division gjorte Forslag angaaende Kystbatterier/
Anlæg paa Fyen, og samtidigt ansattes Kapitain Le hm an n so
høistkommanderende Ingenieurofficer ved Divisionen. Monteringe1
vilde remplacere hum med en anden Knpitain. Kommandantskabet bestred v(
denne Autoritets Berettigelse til en slig Bortkommando og navnlig til Rem
placeringen og lod Ku.pitnin Bah ns o n overtage Fæstningskompu.gniet; mc
Kapitnin Mønster mnu.tte dog afgan til Als d. 17. April.
*) General Lunding u.ngav, at liertil l1ehøvedes foruden et Batteri paa Kastelspynte
et ved den tidligere østre Bro, et i Nærheden af hver af Fæstningem1 Fløie,
paa Skrænten indenfor Leiren og to pau den fyenske Kyst; foruden de alt mon
terede Piecer udkrævedes c. 42 Kanoner dertil, hvoraf dog 1G havcles, sau. a
der kun behøvedes tilført 26 84 Pcl.'s G. K. eller 36 Pd 's K. IC; 100-lfi0 Sim
11r. Piece antoges for en tilstrækkelig Ammunitionsforsyning.
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Hindsgavl Batteriet med 4 Stkr. 18 Pd.'s Kanoner blev strax
Lt iværk; men til Batteriet havdes ingen Ammunition. Det paa~gdes derhos Kapitain Lehmann ved alle til Raadighed staaende
[idler at fremskynde Arbeidet især paa Strib batteriet, hvis Fuldendelse
)ivisionen ansaa for paatrængende nødvendig. Ved Anlæget af Kystatterieme stod man imidlertid overfor en uløselig Opgave. Der
1anglede Kræfter til Batteribygningen, saa at denne i . hvert Fald
1aatte trække i Langdrag; der manglede Skyts og Mandskab til de
erdige Batterier.
,
Strax, da Batteria.nlægene approberedes, paalagde Overkommanoen Armeens Artilleri at sætte sig j Forbindelse med det Kgl.
Lrtilleri for at tilveiebringe ikke alene det fornødne Skyts, men ogsaa
[andskab til dets Betjening. Overkommandoen skrev samtidigt
l Krigsminist9riet, at den forudsaa den Vanskelighed, der vilde
ille sig i Veien for at skaffe Betjeningspersonale til Batterierne, da
en aktive Armee ikke kunde afse nogen af de til dens Tjeneste
ørende Kræfter; den anbefalede Ministeriet den bedste og hurtigst
mlige Fremme af Sagen. Ministeriet saae ingen U dvei dertil, og
ituationen, da Fjenden d. 20. Marts rykkede mod Fredericia, var
erfor den, at der paa Fyens Siden af Lille Belt kun var e et Bat t e ri
ærdigt og monteret, nemlig Store Hindsgavl Batteriet, foruden
[ldskæringen ved Kongebroen, bestemt til 4 Kanoner af 6. Batteri;
e øvrige Batterier vare enten ikke paabegyndte eller ufuldendte,
[ateriellet dertil manglede tildele og Betjeningsmandskabet fuld;ændigt.
D. 22. Marts resolverede Ministeriet paa Grund af disse Forhold,
h Anlæget af Batterierne paa Fænø og Fønsskov foreløbig skulde
1
illes i Bero. Desuagtet naaede man først d. 2. April at faae
atterierne ved Strib og K ongebro monterede, førstnævnte med 8
kr. 84 Pd.'s G. K. I og 4 Stkr. 36 Pd.'s K. K., sidstnævnte med
Stkr. 18 Pd.'s K. K. .Monteringen af Batteriet ved Skjærbæks
ølle kunde endog forst paabegyndes d. 18. April.
Til Betjening af Skytset i de færdige Batterier var man ene
nvist til det Mandskab, som kunde afgives af 6. Batteri. Dette
aatte efterhaanden afgive 1 Lieutenant, 3 Underofficerer og 40 Konabler, men da Batteriet desuden manglede endel Konstabler og
ainkudske, var det ved denne Afgivelse blevet immobilt. D_ivionen fremhævede under 2. April for Overkommandoen det mise i at anvende 6. Batteris .Mandskab til da faste Batterier;
82
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kunde Betjeningsmandskab ikke skaffes tilveie paa anden Maade
ønskede clen heller at faae Rekruter, der da kunde indøves paa Stede
Minimum af det Personale, der behøvedes til Batteriernes Betjenin
angaves til 2 L:i,eutenanter, 4 Underofficerer, 12 Underkorporaler, 11
Konstabler samt 48 Infanterister (2 til hver Kanon).
D. 16. April gjentog Divisionen sin Anmodning om at faae Be
tjeningsmandskab til Batterierne. D. 21. April telegraferede den
samme Anledning direkte til det Kgl. Artilleri ; en stø1Te, preussis
Styrke var da meldt under Marche Nord paa gjennem Kolding, o
det var uberegneligt. hvad Øieblik Kysthat:terierne kunde komm
i Virksomhed. Det Kgl. Artilleri svarede d. 24. April, at de
forventede Ministeriets Approbation paa en Indstilling om, at c. 12
Mand af Konstabeh·ekrutskolen strax skulde afgaa til Fredericia
hvad der yderligere udfordredes, maatte søges erholdt ved Fora
staltning af Armeens Artilleri. Det ommeldte Mandskab afgik do
først til Hæren· efter Fredericias Rømning.
Kystbcvogtnlngon
Kystbevogtningen paa Fyen havde oprindelig sin Op
paa l 'yen.
mærksomhed kun henvendt paa Hindsgavl, Fænø og Fønsskov og ua;
strakte navnlig ikke sin Observation længere mod Nord end til Ru
heks Mølle, saa at Kysten omkring Strib laa temmelig blottet;
Stribbatteriet .fandtes alene de fra 6. Batteri afgivne Konstabler. D
man frygtede en natlig Expedition i det Øiemed at fornagle Skyts
paa Fyens Kyst, og der af den paa Fyen værelllle ringe 8tyrke int
Mandskab kunde afgives til Stribbatteriets Bevogtning, afgaves fr
Fredericia et Kommando paa c. 1 Deling Infanteri (hvis Mandskn.b va
1
udtaget af forskjellige Regimenter) dertil. Fra d. 6. April, da Divl
sionen ansaa det nødvendigt at inddrage 6. Batteris Mandskab :rn
Strib, maatte Infanteridelingen ogsaa overtage Betjeningen af Stri
batteriets Kanoner, til hvilken Tjeneste den oplærtes ved Befaling]
mænd af 6. Batteri.
En betydelig_ Formindskelse af den til Kystbevogtningen afgivn
Styrke skete ved den nævnte Overførsel af 2. Dragonregiment t i
Aarhus, hvilket bevirkede, at 4. Dragonregiments 1. Halvregiment fra c
10. April maatte overtage den hele udstrakte Kystbevogtningstjeneste *J
Kom.ma:qdoen over Fyens Kystbevogtning overdroges til Komm
døren for 4. Dragonregiment, Oberstlieutenant Rosenkrantz,
1

*) Halvregimentct lagdes: Staben i Veilby, en Eskadron i Rodlund, Viby, Skrilling1

en Eskadron i l,krillinge, Aglby, Veilby og en Eskadron i Røgle, Fredericia.
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varter i Middelfart. 6. Batteri lagdes fra d. 16. April i Stavrby og
iddelfart.
Kystbevogtningens ringe Styrke tvang dog snart til at søge
jælp hos Civilautoriteterne navnlig for at hindre al ulovlig Sam~rsel mellem Fyens Kysten og den af Fjenden besatte Kyst.
Den maritime Styrke ved Fyens Kyst bestod kun i to Kanontalouper henholdsvis i Fænø Sund og bag Nordøstpynten af Fønsodde
ammenhold pag. 112).

l:iørorsvaret i
Lille Delt.

II. 4. Division fra 18. Marts til medio April.
18. Marts-2. April.
Paa Mors var 4. Division ude af Stand til at øve nogensomhelst
tdfl.ydelse paa Begivenhederne. Dfvisionen maatte indskrænke sig
! gjennem udsendte Streifkorpser at søge at holde ,sig ajour med
egivenhederne ; men Streif korpserne vare paa Grund af deres ringe
;yrke nødte til at vige for næsten enhver fjendtlig Styrke.
D. 20. erholdt Divisionen, som tidligere omtalt, Krigsministeriets
rdre til at lade hele sit Infanteri overføre fra Aalborg til Baaring
ig for derfra at afgaa til Fredericia, hvor et alvorligt Angreb imøde1as. Ordren ændredes dels derhen, at Divisionen :fik Bemyndigelse
l at beholde 1. Regiment, dels dertil, at 7. Brigades Stab og 11.
egiment, som mod Slutningen af Maaneden afgik til Fredericia,
rax derefter beordredes til Als *).
Sikkringstjenesten paa Mors og ved Limfjorden overtoges der- 1. Regi~ont_omta.ger S1kkrings:ter af 1. Regiment. 8. Kompagni overtog Kystbevogtningen vedtjenesten
vedLlml'jordon.
gersund og afgav to Detachementer, hvert paa 1 Underofficer og 12
:and, henholdsvis til Nørresundby og Hals.
Arcturus og United Service samt Dampskibet Randers ophørte
·a Slutningen af Maaneden at staa til Divisionens Disposition. Og1a afgik Lieutenant af Marinen S c hi w e fra Tjeneste ved Divisionen og
r'reiste efter Ordre fra Chefen for Søtransportvæsenet til Faaborg.
f Dampskibe havdes derefter Marschall, Diana og Aalborg; desuden

*) Divisionen havde netop, da Ordren om at afgive 11. Regiment indløb, beordret
1. Kompagni af dette Regiment til at foretage en Demonstration ved Rosenvold.
Marinelieutenant S c hi w e var Fører for Expeditionen. Lieutenanten søgte For•
1
bindelse med Kommandanten i Fredericia., og da han erfarede, at denne ønskede
Expeditionen opgiven for at fremskynde Overførselen af 11. Regiment, seilede
Skibene tilbage til Fredrikshavn.
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havdes 2 Transportbaade. Lientenant Bistrup ansattes d. 2. Apr'
,,
som ledende Officer ved Transportvæsenet paa Limfjorden. Hs. 111aj. Ko 1'.l!""
Hs. Majestæt Kongen ankom d. 28. Kl. 4 Eftermiddag fr
o.ukommcr ttl 4.
Div i, iou.
Fredericia til Nykjøbing for at aflægge et Besøg ved Divisionen 04
modtoges med Begeistring af Tropperne og Befolkningen. Konge~
afreiste næste Dag.
Vc•tro StroifEfter Inddragelsen af det tidligere vestre Streifkorps beordred
k orps.
Divisionen, efter forinden at have skaffet sig Oplysning om, at de
Intet var til Hinder for at sende et mindre Kommando Syd paa
Udsendelsen af et nyt, ves tre Streifkorps under Kommando
Ritmester Sehested. Kommandoet, der bestod af 2. Kompagni af 1
Regiment samt 4. og 6. Eskadron af 6. Dragonregiment, overførtes ov
Salling Sund i Dagene 22.-24. og samledes i Viborg. Det skuld
dække saa meget af Landet som muligt, hindre mindre, fjendtlig!
Streifkorpsers Fremrykning ved at true og forurolige Fjenden fra Nor
og Nordvest og om muligt bibringe ham Tab. Retraiten skulde gaa ti
Salling Sund eller om fornødent til Oddesund eller Agersund. D. 2
Aften rykkede Kommandoet til Sinding, efter om Dagen at have hol
Silkeborg besat i et Par Timer, og naaede d. 27. Sneibjerg, hvorfl
det agtede at bevæge sig i sydvestlig Retning mod Skjern. Da d
imidlertid d. 28. af Divisionen underrettedes om, at Fjenden var
stærk .Tilbagegang, og beordredes til at iagttage hans Bevægelser, giJ
det d. 29. til Brande og Nr. Snede, hvor det erfarede, at Fjende~
stod i Veile med Forposter 1-1¼ Mil fra Byen*).
Snmmcnstø,l vod
D. 30. gik 4. Eskadron med 2 Delinger Infanteri til 'l'øring 01
Hjortshnllo Kro.
rekognoscerede mod Horsens, medens Streifkorpsets øvrige Styrke,
Eskadron og 2 Delinger Infanteri, fra Brande rykkede til Nr. Kollemorte
Om Eftermiddagen :fik sidstnævnte Kommando Melding om, at et fjend
ligt Kommando paa c. 30 Heste var i Marche ad Chausseen mo
Brande; der frembød sig en Leilighed til at kunne overrumple de·
og dette Hverv overdroges Sekondlieutenant D ø c ker med 45 Dra
1
goner og 20 Mand Infanteri paa Vogne, Infanteristerne under Sekond
lieutenant V. Christensens Kommando. Lieutenant D øckerrykked
saa skjult som muligt frem til V emmelund Skov, lagde Infanteristern
og 13 Dragoner i Baghold tæt S. for V emmelund og lod Resten angrib
.Fjenden i Front og .Flanke. Det fjendtlige Kommando udgjorde 3

*) Som tidligere omtalt, stod paa dette Tidspunkt III. Korps i Egnen om Aabenra:
og kun Dele af dette Korps (det kombinerede Gardeinfanteriregiment med Kt
valeri og Artilleri) vare efterladte i Egnen om Veile (se pag. 240).
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[and af 4. Eskadron af Husarregimentet Nr. 8 under Lieutenant Friarre v. Furs ten b erg og var, da Angrebet skete, naaettil Hjortsballe
:ro, hvor det fodrede under Beskyttelse af udstillede Vedetter og Pa·ouiller. De fjend.tlige Husarer fik netop Tid til at sidde op; i det paa1lgende Haandgemæng faldt 10 Mand af dem i Fangenskab, medens
e øvrige sloge sig igjennem. Sekondlieutenant Dø c ker og 2
1ragoner bleve saarede,
Om Aftenen tog Streifkorpset Kvarter i Nr. Snede og Vrads, d.
April i Tem og Salten, d. 3. i Egnen om Matrup.
Da General Gablenz fik Onderretning om Overfaldet ved
:iortsballe·Kro samt Meddelelse om, at et Angreb paa Veile var nær1restaaende, begav han sig Natten til d. 31. Marts til Veile og be~drede den ved Fredericia i Reserve staaende Brigade Do r mus
1mt et Batteri af Korpsartillerireserven a.t rykke til Veile. Disse
ropper ankom d. 31. Marts dertil og 1mderlagdes General Grev
: iin s ter. Overgangene over Greis og Veile Aa indrettedes til Forrar, Sofielund forskandsedes o. s. v. Forposterne ved Veile :fik
1 mere fremskudt Opstilling, saaledes at Kavaleriet om Dagen stod
1 Mil foran Byen, 3 Batailloner om Natten ¼ - ¾ Mil foran Byen.
et ovennævnte Batteri af Korpsartillerireserven blev dog allerede d.
April trukket tilbage til Bramdrup N. for Kolding.
østre stre ifk O r p s, som d. 17. Marts var ankommet til Aarhus Øetre Sb cifkorpe.
e pag. 107), og som d. 18. opsnappede endel af Fjenden efterladte
aturalydelser i Skanderborg, modtog sidstnævnte Dags Aften endel
fterretninger, der tydede paa, at Fjenden vesterpaa bevægede sig mod
ord, hvorved Korpsets Retraite kunde blive truet. D. 19. tidlig
'. orgen gik derfor Korpset over Randers tilbage til Hobro, som det
;1,aede om Eftermiddagen. De udsendte Kommandoer havde imidlerd Intet set til Fjenden, og da nye Efterretninger endog meldte, at
jenden fra Horsens trak sig mod Syd, besluttede Korpset atter at
,kke frem. D. 20. fremsendtes Sekondlieutenant Nickolin med en
1eling Infanteri til Ra,nders, hvorfra en Sektion fremsendtes til
.arhus, medens Sekondlieutenant Gi er ding med nogle faa Mand
fgik over Sr. Onsild og Faulum til Viborg, hvorfra han den følgende
1ag afgik til Randers. D. 22. afgik Sekondlieutenant Nickolin
Led sin Deling og 1/0J Deling Kavaleri til Aarhus, medens Sekondeutenant Gi er ding med et lignende Kommando sendtes frem over
·alten og Haldum til Sabro og Framlev. Samtidigt echelonneredes
tele af østre Streifkorps frem i Egnen mellem Aarhus og Randers
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D. 23. tog Korpset Kvarter i Randers, men da det antoges, at Fjende
havde f'aaet Underretning om dets Nærhed og Kjendskab til det
spredte Opstilling, bleve de fremskudte Afdelinger trukne tilbag
men efterlade dog Patroniller i Aarhus, Sabro o. fl. St. I denn
Stilling forblev Streifkorpset i de nærmeste Dage, satte sig i For
bindelse med vestre Streifkorps og lod patronillere mod Skanderbor
hvor fjendtlige Patrouiller bemærkedes.
D. "2,7. meldtes det, at Fjenden havde trukket sig tilbage t'
Veile, hvorfor Streifkorpset d. 28. gik til Aarhus med fremskudt
mindre Styrker ved Soelbjerg og Skanderborg. I Aarhus erholdt de
Ordre fra Divisionen til at gaa saa langt frem som muligt, at søge Oplys
ning om Fjendens Stilling og stræbe at gjøre ham saa megen Skad
som muligt.
Sa2:"vel d. 29. som d. 30. udsendtes langt udgaaende Patrouille
hvorved det den førstnævnte Dag kom til et Sammenstød med 01
fjendtlig Patrouille ved Horsens. Fjendens Forposter saas ved Ølsted
S. V. for Horsens.
D. 31. gik Streifkor_pset til Skanderborg, og d. 1. April stod de:
i Linien Nybro-Fuldbro-Skanderborg-Solbjerg med fremskudt
mindre Styrker i Eldrup og Rerschendsgave. D. 2. April stilledes e1
Eskadron i Herschendsgave, hvorfra en stærk, staaende Patrouill
fremsendtes til Serridslev.
Over hele Linien patrouilleredes ti
Horsens og derudover. Et Rygte om en større, fjendtlig Fremryknin
vesterude bevirke~e vel, at de fremskudte Led d. 2. om Eftermi
dagen bleve trukne noget tilbage, men Rygtet viste sig falskt, og
3. April indtages atter Stillingen fra Dagen forud.
Divisioueu erSom tidligere berørt (se pag. 242),. havde Overkommandoen allered
holder Ordro til
Jo'romrykuiug fra i Skrivelse af 18. paalagt Divisionen at rykke frem fra Mors og søg
l\lors.
at naae den Del af Landet, som Fjenden havde besat. Denn
Skrivelse blev først modtaget ved Divisionen d. 23. og paa et Tid
punkt, da den netop var bleven berøvet en stor Del af sit Infanteri
General Hegermann forblev derfor foreløbig paa Mors.
Ha,
haabede, at Fjenden vilde formindske sine Stridskræfter i Jyllan
eller at Divisionen i fornødent Fald maatte blive forstærket me(
Infanteri, saaledes at den i Forbindelse med Besætningen i Fred
ricia kunde overvælde den i Jylland staaende, fjendtlige Styrke.
Overkommandoen gjentog d. 23. sin Opfordring til Divisione1
Den maatte tillægge en Fremrykning saa meget større Betydnin
som Beskydningen af Dybbølstillingen vedvarede, og som det synte
at Fjenden her koncentrerede sin Styrke. Denne Skrivelse, der fon
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28. kom Divisionen ihænde, besvaredes d. 29. med et Telegram, hvori
1 Fremrykning bebudedes til d. 31. Men ifølge en samme Dag afgaaet
rrivelse udsatte Divisionen efter en med Brigade- og RegimentsLeferne stedfunden Konference Fremrykningen til d. 3. April, motiiret ved, at der ved denne nye Frist formentlig kunde vindes be·deligt i Henseende til Afdelingernes Brugbarhed. -· Fremrykningen
rberedtes ved forskjellige Foranstaltninger, særlig vedrø'rende Istandattelse af de tidligere afbrudte Broer, Jernbanernes Benyttelse til
roppetransporter ro. ro.
Fjenden lagde ingen Hindringer i Veien for en Fremryking. Divisionen erfarede, at han stod i Egnen Veile-Fredericia
-Kolding med en Styrke, der d. 1. April angaves til 3000 Mand
reussere i Veile og Haraldskjær, c. 20,000 Mand Østerrigere paa
~gge Sider af Kolding-Veile Chausseen, Kavaleriet vestligst ude.
Divisionen tilsigtede i Dagene 3.-5. at lade Tropperne gaa over
alling Sund og rykke frem til et Kantonnement N. for Gudenaa, hvor
ispositioner skulde træffes til den videre Fremrykning, hvis Maal
1gaves at være det, at nærme sig Fjenden indtil en saadan Afstand,
, de bagvedværende Afdelinger endnu kunde kantonnere nogenlunde
kkert, men dog nær nok til, naar Leilighed gaves, at virke i Foreing med de udsendte Streifkorpser,
Overkommandoen forespurgte, om Divisionen ønskede Jylland
·klæret i Beleiringstilstand, men Divisionen ansaa det ikke for nødmdigt.
Divisionens Styrke d. 1. April var efter de skete .Bortkomman- 4, DivisionsStyl'ko
d, 1. April,
>er følgende:
1. Regiment.
1. Kavaleribrigade (3. og 6. Dr. Reg.).
2. Kavaleribrigade {Garde-Hus. Reg.'s 2. Halvreg. og 6. Dr.
Reg.).
4. Divisions Artillerikommando: 5. og 7. Batteri.
3. Ingenieurkompagni.
1,. og 2. KnvaleriFra d. 3. formeredes 1. og 2. Kavaleribrigade som to selvstæn- bngade
formeres
som øelvstændigo
ge Brigader saaledes:
Brigader,

1. Kavaleribrigade.

3. og 5. Dragonregiment.
5. Batteri.
3. og 4. Kompagni af 1. Regiment.
1 Deling Ingenieurer.

1
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2. Halvregiment Gardehusarer.
6. Dragonregiment.
2. Kavaleri7. Batteri.
brigade.
1., 5. og 6. Kompagni af 1. Regiment.
.Resten af Ingenieurkompaguiet.
Til Observation og Besættelse af Ljmfjordsovergangene efterlode
8. Kompagni af 1. Regiment; det fordeltes mecl 1/2 Kompagni ve
Agersund og 1/2 Kompagni i Nykjøbing, hvorfra mindre Styrker af
gaves til Aalborg, Hals og Salling Sund~').

3.-10. April.
4. Divisions Arrnnrchc fra l\(nre.

1. Kavaleribrigade overførtes d. 3. April og marcherede ti
.
. .: J

et Kantonnement om Skive, hvor der d. 4. holdtes Rast. D. 5. afg
1
Brigaden pr. Bane - idet dog Kavaleriet marcherede - til et Kantonn
ment i Høide med Viborg. og d. 6. til Høibjerg- Hørup med Stabs;
kvarter paa Avnsbjerg, hvor det til Thyholm afgivne Detachement (s
pag. 106) efter Ordre meldte sig tilbage*•).
2. K av a 1er i brigade begyndte Overførslen d. 5., men u
stigt Veirlig bevirkede·, at den først tilendebragtes d. 6. Brigadel
rykkede i Kantonnement i og om Skive.
Divisionens Stabskvarter toges i Skive. Fjenden sagdes at hold
V eile og Kolding stærkt besatte ; hans Patrouiller gik indtil Bors en
Dragonregimenterne efterlade (henholdsvis i Sindbjerggaar
Frydsbrønd og Tødsø) hvert et Depot, til hvilket afgaves alt ube
redent eller ikke fuldt udrustet Mandskab, alle ikke fuldt udrustecll
eller mindre tjenstdyg~ige Heste m. m. Depoterne skulde, saasnart e
Kommando paa 20-30 Heste kunde afgaa, dirigere dette til ved
kommende Brigade. Afdelingerne medførte kun det høist nødvendig
Train.
_
D. 7. rykkede 1. Kavaleribrigade frem til et Kantonnement Olf
·Silkeborg (Stabskvarter Seiling) og fremskød Detachementer til Paarn
Tem og Ry til Besættelse afLinien Nørreaa-Salten Langsø-Embor
Bro-Ry Mølle, hvorfra atter Patrouiller fremsendtes. 2. Kavaleri

*) 2. og 7. Komp. af 1. Regiment vare benbolclsvis vecl vestre og østre Streifkorp
"'*) Den af 11. Regiment efterladte Styrke (1 Underofficer og 20 Mand) forblev v
Oddesund indtil medio April, da clen ifølge Overkommancloena Ordre afgik til ai
Afrleling.
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rigade afgik pr. Bane til Langaa og rykkede derfra mod Syd til
lgnen om Frijsenborg, hvor den tog Stilling paa venstre Fløi af J.
:avaleribrigade; Divisionen tog Stabskvarter paa Frijsenborg og lod
'errainet observere mod Syd.
D. 8. rykkede 1. Kavaleribrigade frem til Besættelse af førnævnte
fsnit Nørreaa-Salten Langsø-Emborg Bro-Rye Mølle med Stabsvarter Silkeborg; 2. Kavaleribrigade med Stabskvarter Røver Kro be:t.tte Afsnittet Knudsø-Ravnsø-Sofiendal-Stiær-Snastrup Vandmølle.
Divisionen tog Stabskvarter paa Kal~y Gaard, hvor der oprettedes
n Telegrafstation.
StroifVestre Streifkorps stod, som tidligere anført, d. 3. i Egnen Vo1tro
korps,
m Matrup. D. 4. stødte en over Tøring mod Vindelev udsendt
'atrouille i sidstnævnte By paa en større, fjendtlig Patrouille. D. 5.
ik derfor Korpset tilbage til Vinding; men da 1. Kavaleribrigade nu
ar disloceret i Nærheden af de Egne, hvor Korpset opererede, ansaa
livisionen det rettest, at Korpset inddroges, og gav det d. 9. Ordre
erom.
Østre S tr ei fk o r p s, der bragte i Erfaring, at Fjendens For-Øatre Streifkorpa
oster stode ved Veile, besatte d, 5. Horsens og Omegn med 3
>elinger Infanteri og ½ Eskadron; Kavaleripatrouiller fremsendtes til
flsted. D. 6. kom det til mindre Patrouillesa.mmenstød S. for Horsens,
g da Korpset erfarede, at Fjenden sendte stærke Patrouiller i nordvestlig
g vestlig Retning, indtqg det d. 7. en mere tilbagetrukken Stilling
ver Vrold, Skanderborg og Herschendsgave med fremskudte Styrker
Serridslev (hvorfra Horsens holdtes besat om Dagen), Gjedved og
lgebjerg *).
D. 10. kom det til et mindre Sammen~ød ved Horsens. Efterat
ler nemlig paa fjendtlig Side var indkommet Melding om, at Horsens
•ar besat af danske Tropper, besluttedes det at forsøge at fordrive
'ore Tropper derfra. D. 10. gik det kombinerede preussiske Gardep.fanteriregiment, 3 Eskadroner Gardehusarer og 2 Eskadroner af
~usarregiment Nr. 8 samt 5. ridende Batteri af den westphalske
illeribrigade Nr. 7 under Oberst Fliess frem mod Horsens.
igeoverfor denne Styrke trak vor fremskudte Kavalerifeltvagt
Thorsted sig tilbage til Horsens; Sønderbro afkastedes. Byens
*) Detailopstillingen var d. 9.: i Vrold 1 Deling Infanteri, i Skanderborg '/. Eska•
dron, i Herschendsgave 1/2 Eskadron. Fremskudt var 1 Eskadron til EgebjergHorsens, 3 Delinger Infanteri til følgende Steder: 1 Deling i Horsens-Bygholm,
1 Deling i Hansted og Lund, 1/ 2 Deling i Serridslev, 1 /• Deling i Gjedved. 2. Kavaleribrigade danni>de Repli for Korpset.
33
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syd.lige Del holdtes besat af 1 Deling Infanteri, som efter en kor
Skydefægtning trak sig tilligemed det fremskudte Kavaleri mo
Serridslev og videre over Tvingatrup mod Hovedgaard. Samtidig
maatte den i Hansted staaende Infanterideling, der var rykke
frem for at optage Kampen, trække sig tilbage; Delingen gik ove!
Lilie Hanstedaa og videre mod Hovedgaard. Fjenden forfulgte t~
Aas og udskrev i Horsens Rekvisitioner. Fjendens Tab var 3 død
og 6 saarede Menige. Vort Tab var 1 død, 1 fangen og 1 saarel
Menig.
Henad Aften indtog Korpset en Stilling over Gjedved og Tving,
strup med fremskudte Patrouiller til Horsens.
General HcgcrGeneral H e ger man ns Opfattelse af Situationen paa dett
mnnns Opfnttelse
af Situationen. Tidspunkt var, at den preussiske Armees Hovedstyrke stod fora1
Dybbølstillingen, det østerrigske Armeekorps foran Fredericia;
Jylland var der som Dækning for sidstnævnte kun efterladt
Kavaleriregimenter med 1 Batteri og muligen nogle tusind Man
Infanteri, der havde besat Veile og Egnen Nord derfor.
At Dybbølstillingen kun i en meget begrændset Tid kund
modstaa det imod den førte overvældende Angreb, var utvivlsom
men Generalen antog det for sandsynligt, at den kunde degagere
ved en i Jylland udført heldig Kamp mod Beleiringshæren fora
Fredericia. Han tænkte sig, at 4. Division, naar den var bleve
forøget med den fornødne Infanteristyrke, maatte i Forbindelse me
Garnisonen i Fredericia kunne tilintetgjøre den fjendtlige Hærstyr
i Jylland, hvorpaa man med forenede Kræfter kunde trænge ind
Slesvig til Undsætning for vor paa Als og i Sundeved staaende Styrk
1
GcnerPa HeugerD. 10. Aprilsendte Generalen sin Souschef, Kapitain af Generalstabe,
manne 1nn t on
f;~~r~!:;.~~~~•T h omsen, fra Divisionens Hovedkvarter Kalby Gaard til Frederic:i!
F~:'!:~~~~-• for at foreslaa General Lunding i Forbindelse med Divisionen a
søge at kaste Fjenden ud af Jylland og derefter at foretage et Angre·
i Ryggen paa hans foran Dybbølstillingen staaende Styrke. I e:
af Kapitainen overbragt Skrivelse*) erkjendte General Hegerman
at hans Plan var dristig, særlig naar hensaas til Fjendens overlegn
Styrke og hans Hærs gode Beskaffenhed; men som Situationen var Dybbølstillingen stærkt truet, en Katastrofe maaske nær forestaaendf
medens Fredericia var mindre trængt og formentlig raadede over 1

l

*) Se Bilag 31: Skrivelse af 10. April fra Geuerallieutenant Hegermann-Lindencron
til Generallieutenant Luncling.
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latailloner - maatte en dristig Handling forsøges. General H eger1an n mente, at hvis han kunde raade over mindst 3 Infanteriregi.1enter, vilde han med denne Styrke tilligemed sit Kavaleri, der
lrulde trænge frem Syd om Veile, samt endelig med Garnisonen i
'redericia, der skulde foretage et kraftigt Udfald, kunne kaste den i
g om Veile staaende Styrke, der ansloges til 8-10,000 Mand. Vilde
1-eneral Lunding afse ·de til Foretagendets Udførelse nødvendige 2
nfanteriregim.enter, og samstemmede Generalen i Ønskeligheden af,
t Forsøget burde voves, mente General Hegermann at kunne anribe V eilestillingen fire · Døgn efter dette Infanteris Ankomst til
Larhus.

General LU Ild i Il g saae sig imidlertid efter den netop befalede Genornl Lunding1
.
ikke 1. Stan d til at af:give
.
d e 2 T-.C
•
Svnr P""' Forue duk.tiOn af Garnisonen
.llllantenalngot herom.
egi.menter til 4. Division eller til overhovedet at deltage i nogen fælles
Lktion med denne. Derimod foreslog Generalen et andet Foretagende,
,emlig at General Hegermann med hele sit Korps skulde gaa
1denom Østerrigerne ind i Slesvig og søge at bryde igjennem til
)ybbøl. Generalen udviklede dette nærmere i en Skrivelse af lB.
pril, hvori det hed:
I

~ -------,,Hvorvel jeg saaledes ikke kan optræde som Deltager i de foreaaende Expeditioner af 4. Division, skal jeg tillade mig for
eres Excellence med faa Ord at udtale min Opfattelse af den øielikkelige Situation. - De foran Fæstningen liggende Østerrigere vise
aa forskjellige Maader tydeligt nok, at de, i det Mindste indtil videre,
e ønske noget ,Sammenstød, og det er derfor min Anskuelse, at
an under nærværende Forhold saa vidt muligt bør undgaa at berøre
em for med desto større Kraft at ramme deres Allierede, Preusserne,
er N. for Kongeaaen, Fæstningens nærmeste Environ undtagen,
es at være blandede med Østerrigerne, men S. for Kongeaaen
æ.ffes sikkert og træffes saaledes, at store Resultater tør forventes.
ed Deres Excellence er jeg enig i, at Fædrelandets Rtørste Interser staa paa Spil ved Dybbøl; en Lettelse, om ogsaa kun en kortarig Lettelse for vore tappre, der kæmpende Vaabenbrødre turde
re til de betydnings:f;a.ldeste Resultater af et Foretagende, der saa
anske egner sig for det Vaaben, Deres Excellence har helliget Dem,
g hvis Repræsentant De er, et Foretagende, som ikke vil undlade at
aste en Glands paa Deres Excellences Navn, som sikkert i høieste
rad vilde være vor allernaadigste Konge, til hvis ophøiede Person
eres Excellence er knyttet, kjær og velkommen.

2(i0

Maatte Deres Excellence ville skænke de Bemærkninger, so
jeg har tilladt mig at fremsætte, nogen Opmærksomhed, skal det vær
mig kjært at yde den Bistand, jeg med de ringe Midler, som staa t·
min Disposition, formaar, saasom til Dækning eller Transport af, hva
De muligvis maatte ville lade tilbage."
General HoserGeneral H egermann optog Tanken og fattede den Plan a
mann po.n.trenkcr
.
.
•
.
en oftcn~iv :Bo- sende en større Del af sm Styrke 1 al Stillied Vest om Østerrigern
vregolso gJonnem
det v 0 •~1igo ved Veile og Kolding for ved en Fremrykning giennem det vestlig
81 eevtg.
Slesvig at tvinge FJenden til at bortsende ende! af Angrebsstyrke
foran Dybbøl. Et saadant Foretagende, der muligen satte en Del a
den Generalen underlagte Styrke paa Spil, skjønnedes det dog ikk
rigtigt at iværksætte, medmindre Armeens Overkommando ansaa de
som gavnligt og muligen vilde sætte et Udfald fra Dybbølstillingen
Forbindelse hermed. Generalen afsendte derfor den samme Office
som var bleven sendt til Fredericia, til Als for af General Ger 1 a c
at erfare hans Plan og foreslaa at lade Divisionens Hovedstyrke rykk(
rask ned i Slesvig for a.t gaa Fjenden i Ryggen den Dag, pa
hvilken Generalen vilde angribe. Den til Als afsendte Officer ankon
imidlertid først d. 18. April om Natten til Armeens Hovedkvarter, o
de paa denne Dag forefaldne Begivenheder umuliggjorde den paa
tænkte Exped.ition.

B. Begivenhederne i Sundeved og paa. Als*).
I. Fra 18. Marts-i. April.
Den fra d. 17. Marts nødvendig blevne, stærke Besættelse af Dyb
bølstillingen var en stor Ulempe, da det maatte befrygtes, at Bro
agerbatteriernes Ild vilde forvolde os et dagligt, betydeligt Tab. De
gjaldt derfor om at lede denne Ild hen paa et Punkt, hvor den gjord!
os mindst mulig Skade. Til et saadant Punkt valgtes Skandse II
dels fordi Fjenden allerede syntes at have valgt den til Maal1 deE
fordi flere af dens Piecer bare paa Broagerland og endelig fordi Skandsenl
Beliggenhed paa Skraaningen ned imod Vemmingbund formindsked
*) Se Kaart over Dybbølstillingen i 1:

6000 samt over Sundeved i 1 : 25,000.
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rirkningen af de ricochetterende Granatstumper. Skandsekommanøren, Sekond.lieutenant af Bornholms Milice An c k er (fra d. 20.
kiftevis Sekond.lieutenant An c ker og Sekond.lieutenant af Artilleriets
(rigsreserve Ca stens kj o 1d), :fik Ordre til at skyde livligt, naar
latterierne paa Broagerland rettede deres Ild mod andre Punkter i
itillingen end hans Skandse, og dens Bestykning forøgedes med endel
Nætterne til d. 18. og ·21. Marts indtransporteret riflet Skyts. De
vrige Skandser paa venstre Fløi anbefaledes det kun i Nødsfald at
ette deres Ild mod Fronten; i modsat Fald vilde, hvad Erfaringen
1ekræftede, Batterierne paa Broagerland ikke lade sig afholde fra at
~tte deres Ild mod disse Skandser for at tvinge dem til Tavshed.
Det formodedes, at Fjenden vilde forberede sit Stormangreb ved
It beskyde Skandserne i nogen Tid dels fra Broagerbatterierne, dels
a Feltartilleri i Fronten. For at denne Beskydning ikke skulde
edføre Demontering af for mange Kanoner i Skandserne, maatte
raverserne gjøres høiere og længere, nye maatte bygges og Kanonerne
a høi Affutage bringes i lav, saafreJD.t ikke netop Terrainets Form
er særlige Omstændigheder paabøde en større Sideretningsfrihed.
isse forskjellige Arbeider, der kun kunde udføres om Natten, strakte
g over en lang Periode.
Der var en Mulighed for, at Fjenden vilde anlægge Batterier
a Avnbjerg og Terrainet mellem dette Punkt og Ragebøl for at
ervælde Skandserne med en frontal Ild. Disse kunde vel besvare
en med deres glatløbede Piecer; men ~et vilde dog være heldigere
have riflede Kanoner til Anvendelse mod de lave, forsænkede
atterier. Af denne Grund fik Skandse VID, der særdeles godt
ede sig til at optage Kampen med de frontale Batterier, e:fteraanden en forandret Bestykning, idet den i Stedet for glatløbede eroldt endel riflede Piecer; ogsaa Skandse VI erholdt nogle riflede Piecer.
At Fjenden vilde indlede en regelmæssig Beleiring, forekom at
re en mindre sandsynlig Eventualitet.

Fra d. 17. Aften indtil d. 20. Aften førte General du P !at, fra
. 20. Aften indtil d. 23. Aften General Vogt Kommandoen i Sundeed *).
*) Turnus for Stillingens Besættelse i Perioden fra 17. Marts Aften-1. April Aften

se Bilag 32.
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18. Marts.
Natten til d. 18. forløb roligt og benyttedes af os til Arbeid
En af 4. Batteris 12 Pd.'s riflede Kanoner opstilledes i II, og den 1
Pd.'s K. K., som den remplacerede, indtransporteredes til Sønderbor
for at holdes i Reserve.
Broagerbatterierne gjorde 232 Skud*), om Dagen hovedsageli
rettede mod II, som besvarede Ilden med 35 Skud fra de 3 12 Pd.'
riflede Kanoner og med 4 Skud med den 84 Pd.'s Granatkanon
Skandse I og IV samt Kjærvigbatteriet beskøde leilighedsvis
lige Arbeider og Kolonner.
Fra Kl. 5½-8½ Eftermiddag afsluttedes Vaabenhvile for
Ambulancerne kunde afsøge Valpladsen fra Gaarsdagen.
Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af Ar
tilleriet.

19. Marts.
Natten til d. 19. blev den Skade, der var anrettet paa Brys
værn og Traverser i Skandse II fuldstændig udbedret. I hver
Skandserne VI og VID blev en 24 Pd.'s Kuglekanon borttaget for
give Plads for en Travers, hvorved de resterende Piecer bedre dæ
kedes mod den enfilerende Ild fra Broagerland. Til VIII udtrans
porteredes 2 riflede 12 Pd.'s og 1 riflet 4 Pd.'s Kanon, der rempl
cerede 3 24 Pd.'s Kuglekanoner, som den følgende Nat indtranspo
teredes; om Dagen udtransporleredes yderligere 1 riflet 12 Pd.'
Kanon til denne Skandse. Til II udtransporteredes 2 24 Pd.'s Lave
hjul, der om Dagen vare blevne ituskudte. I næsten alle Skandse
arbeidedes der paa at fylde Jord paa Blokhusene, og i Skandse I
blev der begyndt paa at forlænge og forhøie Traverserne.
nattcd Nr. 4
Paa fjendtlig Side, hvor man havde erfaret, at der var an
bygges 11a.a Bro•
•
•
ng<riand.
lagt en Barakkelell' bag Skandserne, byggedes til bedre Bekastning !\
Terrainet bag Skandserne et fjerde Batteri paa Broagerland paa høir
Fløi af de hidtil havte 3. Dette nye Batteri, Nr. 4, fik 2 riflede 1
Pd.'s Kanoner fra Strandbatteriet ved Egernsund, der saaledes nu va
helt rømmet (se pag. 162 Anm.).
Broagerbatterierne gjorde 172 Skud i 2 Repriser, om Formid
dagen hovedsagelig rettede mod II, om Eftermiddagen tillige mo
Terrainet bag Skandserne, særlig mod Tropperne paa Chausseen i Af
*) Det daglig opgivne Skuda.utal gjælder Døgnet og regnes fra Aften til Aften.
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sningstiden. Ilden besvaredes fra II med 41 Skud fra de riflede
anoner og 18 Skud fra den 84 Pd.'s Granatkanon I. Skandsen led
eget. En 84 Pd.'s Granatkanon II blev truffet paa Forstykket og
ort ubrugelig; Rappert og Bridsk beskadigedes paa en 1~ Pd.'s
.uglekanon, Hjul og Opsats paa en 12 Pd.'s riflet; Affutagen til den
b Pd.'s G. K. I blev truffet og fik nogle mindre Beskadigelser.
Tabet af Personel paa denne Dag var ved Infanteriet 2 døde
f:ficerer (af 10. Reg.), ved Artilleriet 1 død og 1 saaret Menig.

20. Marts.
Natten til d. 20. istandsattes Skaden j II paa Brystværn og
raverser. Som Reparationsmateriale anvendtes fremtidig Sandsække
stort Antal. Den om Dagen demonterede 84 Pd.'s G. K. II trans)rteredes hen bag Blokhuset, og en af de 12 Pd.'s K. K., der var
astemt til at beskyde det bagved liggende Terrain, blev i dens Sted
1t op paa den høie Bænk. To 24 Pd.'s Lavethjul udtransporteredes
l Skandsen. I de andre Skandser arbeidedes med Jordopfyldning
ta Blokhusene og Udvidelse af Traverserne.
Paa fjendtlig Side byggedes mellem Dybbøllund o~Avn- Anlæg o.fBelei•
ringsbatteriNr,5,
jerg et Batteri, Nr. 5, der armeredes med 4 riflede 12. Pd.'s Kanoner.
et skulde søge at bringe I til Tavshed, men dog ogsaa virke mod
>re Skibe.
En til vor Overkommando indløben Meddelelse om, at der om
:orgenen forestod et Stormangreb, bevirkede, at 2. og 3. Brigade fik
rdre til Kl. 8 Formiddag at staa tæt N. for Sønderborg, Livgarden
l Fods Kl. 9 i Sønderborg, 2. og 11. Batteri Kl. 6 Formiddag henoldsvis ved Augustenborg og Sønderborg Ladegaard.
Dagen forløb dog roligt. Batterierne paa Broagerland gjorde 34.4
kud, hovedsagelig rettede mod I og II, enkelte mod Terrainet bag
kandserne. II besvarede Ilden med ialt 160 Skud fra de 3 ri:f:lede
etalkanoner og den 84 Pd.'s G. K. I. Kl. 98/,i Formiddag aabnede det
v-ennævnte fjendtlige Batteri Nr. 5 ved Avnbjer~ Ilden mod I og II;
ten dets Ild besvaredes saa livligt fra Skandserne, at Fjenden atter
>g Skytset ud af Batteriet.
Den fjendtlige Ild foraarsagede ikke ubetydelig Skade paa I og
' ; Brystværn og Traverser vare stærkt sammenskudte, Broerne endel
eskadigede, især ved I, og denne Skandse maatte under den heftige
rydsild nogen Tid forlades af Besætningen. I II blev Rappert med
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Slæde til en 84 Pd.'s G. K. I beskadiget, saa at Kanonen ikke kund
betjenes; en 84 Pd.'s G. K. II blev gjort ubrugelig.
Tabet af Personel paa denne Dag var: ved Infanteriet 6 død
og 14 saarede Menige, ved Artilleriet 2 saarede Officerer, 1 saar
Underofficer, 2 døde og 1 saaret Menig.
Oberstlieutenant R a x t ha u sen fungerede fra denne Dag so
Kommandant for Skandserne; den høistkommanderende Ingenieur
officer blev Kommandant i Brohovederne.

21. Marts.

Natten til d. 21. blev den d. 20. foraarsagede Skade paa Il u
bedret og Broerne satte i brugbar Stand; til Istandsættelse blev d
alene denne Nat forbrugt 1000 Sandsække. I de øvrige Skandser arbe ·
dedes med Jordopfyldning paa Blokhusene, i IV, VI og VIII paa ny
Traverser samt paa at gjøre de ældre længere og mere solide. De
om Dagen i Skandse TI ødelagte 84 Pd.'s G. K. II nedgravedes
Skandsens Terreplein. Til II udtransporteredes en 4 Pd. 's riflet Jern
kanon, til VI 2 12 Pd.'s riflede Metalkanoner i Erstatning for de
84 Pd.'s G. K. II, der stode hver paa sin Side af Krudtmagasinern
1-2, og som nu indtransporteredes. Til VIII udtransporteredes e:
riflet 4 Pd.'s Kanon.
Broagerbatterierne gjorde 107 Skud, om Dagen rettede dels mol
II, dels mod IV.
Paa denne Dag havdes intet Tab af Personel.

22. Marts.
Natten til d. 22. foretoges en del Omflytninger af Skyts i lI og i I~
I II blev den 84 Pd.'s G. K. I, hvis Affutage var ødelagt, væltet saE
ledes, at Kanonen rullede ned i et i Forveien gravet Rul; en 12 Pd.'s ri:fl
Kanon stilledes paa Bridsk; en 84 Pd.'s G. K. II i Beleiringslavet blev u
transporteret til Skandsen og stillet paa Bænk. I IV bleve den 24 Pd.'s ·
K. og den 84 Pd.'s G. K. II, der stode i Skandsens sydvestlige Hjørne, a
bragte i lav Affutage, og Skydeskaar indskaarne mod A vnbjerg. I V
bleve de to 24 Pd.'s K. K., der stode hver paa sin Side af Krudtmagasineuf
Nr. 8 og 4, indtransporterede, og i deres Sted opstilledes de to
Pd.'s G. K. II, der stode hver paa sin Side af de to 12 Pd.'s rifled
Metalkanoner; paa de ledigblevne Pladser anlagdes der to Traverse1
I VIII var Bestykningen ved de til Ska.ndsen efterhaanden udtranl
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)rterede 3 Stkr. 12 Pd.'s rillede Metal.kanoner og 2 Stkr. 4 Pd.'s riflede
:1rnkanoner betydelig forandret. I deres Sted indtransporteredes 6
tkr. 24 Pd.'s K. K., og paa den ledige Plads anlagdes en Travers.
Oberstlieutenant Haxthaus en sygmeldtes, hvorfor Major de
onquieres fra denne Dag ov~rtog Artillerikommandoen i Dybbølillingen. Major W. Ka uffmann fik Kommandoen over Batterierne
,ngs Als Sund ved Siden af sin Komma.ndo over 4. Batteri.
Broagerbatterierne gjorde 127 Skud, om Formiddagen hoved1gelig rettede mod II, om Eftermiddagen tillige mod Terrainet om
Il. Ilden besvaredes fr&. II med 50 Skud fra de 12 Pd.'s riflede og
t Skud fra de 4 Pd.'s riflede Kanoner. Virkningen af den fjendtlige
.d var noget mindre end de foregaaende Dage; Skaden udbedredes
m. Natten.
Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af Artille•
et.
Om Aftenen besøgte Hs. Majestæt Kongen Stillingen. Hs. KHø.
M~b·eøiæt
ongen eøøger
ajestæt, ledsaget af Krigsminister Lundby e, Oberstlieutenant D ah 1, Dybhøl• t lllingon.
:ofmarskal Løvenskiold m. Fl., ankom om Eftermiddagen over
:øruphav til Sønderborg, kjørte til Dybbøl Mølle og begav sig der·a . tilfods til Skandserne. Da Kongen, til hvem den kommandemde General havde sluttet sig, Kl. 7¼ Aften ankom til Stillingen,
1eldte Oberst H. K auffmann, hvis Brigade (2.) havde Besættelsen
Stillingens venstre ll1løi, sig til Allerbøistsamme og førte Kongen
~er dennes Ønske først til IV og dernæst til II. I sidstnævnte
kandse forblev Kongen i længere Tid. I Skandsen gik Arbeidet sin
ante Gang; Nogle vare beskjæftigede med at udbedre Brystværnet,
..ndre dækkede Blokhuset og Magasinet med Jord, atter And1:e fyldte
andsække o. s. v. Kongen besaa Materiellet og J ordarbeiderne og
tlte med flere af Soldaterne. Den i Skandsen komma:nderende Inmteriof:ficer vilde henlede Hs. Majestæts Opmærksomhed paa de
,teder i Skandsen, hvor der paa Udkigspostens Avertissement maatte
~ges Dækning mod Broagerilden, men Kongen vilde Intet høre derom.
'nder Opholdet i Skandserne faldt ingen Granater i dem, men paa
ljemtouren fra II op imod Dybbøl Mølle gik to af de 24 Pd.'s
·ranater tæt henover Kongen og hans Følge. H s. M a j es tæt begav
g fremdeles ad Aabenraa Veien ud til flere af Skandserne paa høire
løi. Der hørtes Hurraraab i Dybbøl By, og Tappenstreg blev slaaet
Anledning af Kongen af Preussens Fødselsdag; derimod udeblev
et Angreb paa Stillingen, hvormed Dagen ifølge de til Overkom.man•
oen indløbne Efterretninger forventedes feiret.
o4.
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Hs. Majestæt forblev d. 23. paa Als og afreiste derfra t·
Fredericia og Mors, som tidligere angivet.
8!!~k:~ ~!u1i:- Som ligeledes omtalt, afgik V. Regiment paa denne Dag til Frede
23
d.
· Marts. ricia.
Styrken i Sundeved og paa Als var saaledes fra d. 23. følgende
Hovedkvarteret.
Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri (1 Batt. afgivet ti
Mels Detachementet, 4. og 13. Batt. til Dybbølstillingen).
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen.
3., 4. og 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.
lngenienrkommandoen ved den aktive Armee:
1. og 5. Ingenieurkompagni, Brokompagniet, Ingenieurparke
1. Division:
1. Brigade (2. og 22. Reg.).
2.
do.
(3. og 18. do.).
3.
do.
(16. og 17. do.).
1. Divisions Kavalerikommando :
4. Dragonregiments 2. Halvregiment.
1. Divisions Artillerikommando :
2. og 10. Batteri.
2. Division:
Livgarden til Fods.
4. Brigade (4. 6. og 12. Reg.); sidstnævnte Regiment var a
givet til Bevogtning af Kjær Halvø.
5. Brigade (8. og 15. Reg.).
6. do.
(5. og 10. Reg.).
2. Divisions Kavalerikommando:
Garde-Husarregimentets 1. Halvregiment;
2. Divisions Artillerikommando:
8. og 9. Batteri (sidstnævnte afgivet til Forsvaret af Al
Sund).
3. Kavaleribrigades Stab; Mels Detachementet.
Bkandsers og
Da Traverserne dels gjordes større, dels forøgedes i Antal, va
Løbegrnves fremtidige Besætt•1•••efterhaanden Ildlinien bleven betydeligt formindsket.
Det bestemt!!
derfor paa denne Dag, at der for Fremtiden til Besætning i Skands
I kun skulde afgives ¼ Kompagni, til II ¾ Kompagni og til ID o
V henholdsvis 50 og 30 Mand.

Dyhbolstil1ingens J3esætningenhold til Overkom1naruloens Orctre, af 22.1\1arts.
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Bataillonerne skulde saavidt muligt holdes samlede, og bag Løberavene altid holdes en passende Styrke i Reserve. Saasnart en
kandse og en Del af Løbegravene udsattes for regelmæssig Beskydning,
~ulde Besætningen om Dagen trækkes tilbage til et nærliggende dækket
ted, kun efterladende nogle Poster til Avertering. Om Natten skulde
erimod Løbegravene være fuldh besatte og Skandsebesætningen i
kandserne. Besætningen skulde være behjælpelig med .A.rbeiders Ud~relse undtagen i I og II, hvor særligt Arbeidsmandskab maatte
n.vendes, og en Del af Skandsebesætningen derfor midlertidigt kunde
:ækkes tilbage.
I Skandserne skulde altid bestemt Mandskab være inddelt til
:roernes Inddragelse. Var hele Infanteri- og Artilleribesætningen i
n. Skandse, skulde Broen inddrages om Natten, medmindre dens Beyttelse var nødvendig af Hensyn til Arbeiderne; i saa Fald skulde
en først inddrages, naar Angreb fandt Sted.
Af de i forreste Linie staaende 4 Regimenter stode herefter*) :
4 **) Kompagnier paa Forpost,
20
do.
i Skandser og Løbegrave,
8
do.
som Reserve for Løbegravenes Besætning.
Afløsning foretoges, naar Mørket faldt paa; A:fløsningstiden be;emtes af Divisionerne.

23. Marts.
Natten til d. 28. gjorde Broagerbatterierne 10 Skud mod Stilgen; J ordarbeiderne i Skandserne fortsattes. I IV bleve de to 84
d.'s G. K. II stillede i lav Affutage; i X paabegyndtes en ny Travers.
Indskæringen imellem II og III blev Bygningen af et Krudtmagasin
r 13. Batteris Piecer fremmet saa vidt, at Ammunitionen kunde bringes
rind og Ammunitionsvognene saaledes bortkjøres.
Broagerbatterierne gjorde 176 Skud, hovedsagelig rettede mod II,
g for en Del ogsaa mod IV. II besvarede Ilden med 126 Skud fra
3 12 Pd.'s riflede Kanoner og 56 Skud fra den 4 Pd.'s riflede Kanon.
a IV, V og VID gjordes nogle Skud dels mod fjendtlige Arbeider,
ls mod Tropper i Fronten. I II led Indgangen til Skandsen,
*) Se omstaaende Skizze over Dybbølstillingens Besættelse i Henhold til Ordre af

22. Marts.
**) Om Dagen ikkun 2 Kompagnier, se pag. 184.
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Brystværn og Traverser endel; Palisaderingen og Barriereporten sam
Broen beskadigedes. Nogle Lavet- og Rapperthjul ødelagdes.
Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Militærarbeider.

Fra d. 23. Aften til d.. 26. Aften førte General du ·P 1at , fra
26. til d. 29. Aften General Vogt, fra d. 29. til d. 1. April Afte
General du Plat Kommandoen i Sundeved.
24. Marts.
Natten til d. 24. forløb roligt. Jordarbeidet i Skandserne for
sattes.
Broagerbatterierne gjorde kun 62 Skud, om Dagen hovedsag
lig rettede mod II, dog enkelte mod VI og VIII. lI besvarede Ilde
med 11 Skud fra de 12 Pd.'s riflede og 5 Skud fra den 4 Pd.'s rifled

I

~~

Tabet af Personel paa denne Dag var 3 døde og 1 saaret Me ·
af Infanteriet, 2 saarede Menige af Artilleriet.
25. Marts.

Natten til d. 25. forløb roligt, ihvorvel de om Aftenen in
komne Meldinger udsagde, at stærke Troppemasser vare i Fremry
ning mod Ragebøl. Kun foran VI og VIII fandt mellem 12 og 1 N
heftig Geværild Sted, foranlediget ved et Patrouillesammenstød. Natte
var taaget, og J ordarbeiderne fremmedes derfor mindre. I VIII an
lagdes en Travers, af hvilken Grund en 4 Pd.'s riflet Jernkanon for
løbig stilledes bag Blokhuset og Natten til d. 28. flyttedes til
Lynetterne i den tilbagetrukne Linie monteredes, a og b hver me
3, c med 2 24 Pd.'s G. K.
Om Morgenen var Taagen endnu stærk; Dagstillingen indtogf\
først Kl. 9. Fra Broagerland gjordes 126 Skud, hovedsagelig retted
mod VI, kun enkelte mod II. Skandse Il besvarede Ilden med 2
Skud fra de 12 Pd.'s riflede og 11 Skud fra den 4 Pd.'s riflede Kano1
Den fjendtlige Ild anrettede megen Skade i VI; Blokhuset fik fl.e{
Bjælker gjennemskudte, og Blenderingen foran Døren til et af Krud/
magasinerne blev truffet af 2 Granater, der gik helt igjennem og slog
Døren ind; en 12 Pd.'s K. K. blev slaaet over, to 12 Pd.'s Affutage
bleve ituskudte og en 24 Pd.'s K. K.'s Affutage, Hjul og Axel ødelagde
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Snrløkkebattriet beskød fjendtlige Arbeider ved Ragebøl med 12
>d,'s riflede Kanoner.
Tabet af Personel paa denne Dag var:
af Infanteriet 3 saarede Menige, af Artilleriet 1 død Menig.

26. Marts.
Natten til d. 26. blev den ødelagte Blendering foran Krudtnagasinsdøren i VI repareret. I II gjordes Brystværnet tilvenstre af
Len 84 Pd.'s G. K. II tykkere for bedre at dække Kanonen mod Ild
ra Broagerland; den skulde fremtidigt kun skyde frontalt gjennem
;kydeskaar mod Avnbjerg. I IV blev Brystværnet tilhøire af den 24
?d.'s G. K. 1 der viste mod Broagerland, bygget ind, saa at der
rem.kom en Travers mod Avnbjerg; Kanonbænken bortgravedes, og
,t Skydeskaar blev dannet. Der anlagdes desuden en Travers til
)ækning af de to 24 Pd.'s G. K., der stode i Skandsens nordøstlige
Ijørne, imod Skud fra Broagerland. Til VI blev der udbragt nye
:tapperter og Lavetter til de den foregaaende Dag demonterede 3 Kanoner ;
lerimod blev den ødelagte Kanon ikke erstattet, da der paa GJ.TUD.d af
le Arbeider, som besluttedes udførte i Skandsen, ikke blev Plads
;il den. Bænken i det sydøstlige Hjørne blev nemlig sænket, og der
lannedes Skydeskaar for en 12 Pd.'s K. K. i Struben og for to 12
?d.'s K. K. til Flankering af V. I VIII bortgravedes Kanonbænken
'or en 12 Pd.'s G. K., og desuden byggedes en T11avers, hvor den
me 4 Pd.'s riflede Kanon stod, medens denne sidste stilledes i Reserve.
: IX blev Bænken i det nordøstlige Hjørne bortgravet ; til Bekastring af Ragebøl og Omegn stilledes en 84 Pd.'s Morter paa den
remkomne, forsænkede Standplads.
B:roagerbatterierne gjorde 311 Skud, om Dagen hovedsagelig
ettede mod II, der skød livligt for at trække Fjendens Ild paa sig.
kandsen led andel ved Ilden. Blokhuset var ved at falde sammen,
g der gik 2 Gange Ild i det. Brystværn og Traverser bleve stærkt
delagte, og da Skydeskaarene til de riflede Kanoner vare haardt medagne, maatte Ilden i nogen Tid sagtnes for ikke for meget at udsætte
etjeningsmandskabet.
Skandsen besvarede Ilden med 112 Skud
'a de 12 Pd.'s riflede og 22 Skud fra den 4 Pd,'s riflede Kanon;
esuden gjordes 2 Skud med den 84 Pd.'s G. K. II mod fjendtlige Areider i Retning af Avnbjerg. Fra VIII gjordes 22 Skud mod fjendt·ge Arbeider 0. for Dybbøl Kirke. Skaden paa Artillerimaterieilet
ar mindre.
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Tabet af Personel paa denne Dag var :
af Infanteriet 3 saarede Menige. Af10. Regiment deserterede 3 Menige

27. Marts.
Natten til d. 27. paabegyndtes nye Traverser næsten i all
Skandserne til Dækning saavel af Besætning som af Materiel mo
den fjendtlige Krydsild. Udførelsen af forskjellige nødvendige Repa•
rationsarbeider samt Mangel paa Arbeidskraft bemkede dog, at diss
Anlæg saavel i II som i Vlll trak i Langdrag. Derimod blev II
Løbet af Natten saa meget udbedret, at Skydningen atter kunde beg~de næste Dag. 3 24 Pd.'s Morterer fra II flyttedes til Ill. De t'
· dem anlagte Bridsker i Terrepleinet bag den Travers, der gik ud fr
Midten af II's vestlige Face, vare nemlig lidt efter lidt blevne ødelagte, og Terrepleinet saa ujevnt, at man ingen Virkning kunde vent
sig af at anvende Morterer paa dette Sted. I V blev den tilvenstr
staaende 24 Pd.'s G. K. givet lav Opstilling.
Fra VIII gjordes 12 Skud med en 12 Pd.'s riflet Kanon for al
forstyrre fjendtlige Arbeider mellem Dybbøl og Ragebøl.
Broagerbatterierne gjorde 345 Skud. De fjendtlige Batterie1
1 og 3 rettede om Dagen deres Dd hovedsagelig mod Il, Batter
2 mod VI, Batteri 4 mod Terrainet bag Skandserne. Ilden besvaredes fra II med 100 Skud fra de 12 Pd. 's riflede og 54: Skud fr
den 4 Pd.'s riflede Kanon. Brystværn og Blokhus lede betydeligt
Barriereporten blev sønderskudt. Der udbrød Ud i Blokhuset, so
det dog lykkedes at slukke; Krudtmagasinet maatte under Fjenden
Ild gjentagende dækkes med Jord. En 4 Pd.'s riflet Jernkano
revnede ved at træffes af en Granat.
Tabet af Personel paa denne Dag var 1 saaret Menig af Arbeidsafdelingen.

28. Marts.
Natten til d. 28. blev Skaden repareret, og Arbeiderne i d
andre Skandser fortsattes. En overkomplet 4 Pd.'s riflet Jernkanon
fra VIII transporteredes til II. I IV blev den 84 Pd.'s G. K. II, de 1
stod ved Siden af den 84 Pd.'s G. K. I, stillet i lav Affutage.
Begivenhederne
Paa fjendtlig Side i Sundeved havde imidlertid Følgende tilpaa fjendtlig Side.
draget sig. Den 20. Marts blev 10. Infanteribrigade (General v. Raven),
der d. 19. var ankommen til Graasten (se pag.161), underlagt 6. Division
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r i Forbindelse med noget Brigaden tildelt Kavaleri og Artilleri at
le 11. og 12. Brigade en Lettelse i den anstrængende Forposttjeneste.
fløsningen foregik d. 22., hvorefter de til Forposttjenesten ikke anvendte
ropper belagde Egnen indtil Linien Stenderup-Nybøl-Smølled-Smølemming. 12. Brigade stilledes til Raadighed for I. Korps i Tilfælde
· Angreb. Af 13. Division stod fra d. 21. Maris 25. Brigade i
,rreste Linie, medens 26. Brigade gik tilbage til Øster Snogbækvnbøl.
Der arbeidedes paa fortifikatorisk Forstærkning af de indtagne
~ger. Blandt Andet anlagdes mellem Dybbøl og Ragebøl en
kandse til 200 Mand og 4-6 Stkr. Skyts.
Den 2~. indtraf 1. Fæstningskompagni af Gardeartilleribrigaden
ed de sidste af de lovede Stykker Fæstningsskyts, saa at der
lt havdes 6 Fæstningsartillerikompagnier med 16 24 Pd.'s, 24
! Pd.'s Kanoner og 16 26 Pd,'s Morterer. Der udsøgtes de til
atterianlæg bedst egnede Punkter, anlagdes Kolonneveie og blev
uffet forskjellige Forberedelser; en Beleiringspark etableredes ved
dsbøl.
Batteri Nr. 3 paa Broagerland fik Natten til d. 26. 4 riflede 12
d.'s Kanoner i Stedet for sine 6 Pd.'s riflede*). Dog ventede Fjenden
ttet større Resultat af sin lid fra Broagerbatterierne, saa længe ikke
; Hovedangreb i Fronten kunde kombineres hermed.
Det var oprindelig Hensigten at udskyde Anlæget af 1. stemmer
Fjend en bea.t anarallel I efterdi Beleiringsartilleriets Piecer skulde anvendes vedlægge 1 · Pnra.llel.
il paatænkt Overgang til Als fra Ballegaard. Men Natten til d.
>. indløb et Telegram fra Berlin til Graasten, som lod skimte
tiennem, at man ønskede Anlæget af 1. Parallel snarest ud.ført, og
er gaves derfor d. 27. Ordre til, at Forposterne næste Morgen skulde
kydes frem indtil 6-800 Alen fra Skandserne, for at Parallelen samme
)ag kunde afstikkes og den følgende Nat anlægges. Batterier skulde
nlægges bag Parallelen og foreløbig armeres med Feltskyts. Naar
kandserne bleve voldsomt beskudte Dagen før Overg!lingen til Als,
ilde vor Opmærksomhed maaske blive bortdraget fra Overgangsstedet,
let vi da nærmest maatte tro en Storm mod Dybbøl forestaaende.
•) Armeringen af Broagerbatterierne var herefter følgende:
Batteri Nr. 1 4 riflede 24 Pd.'s Kanoner
·
.24
"24,,
,, 3 4 · u 12 ,,
.42 ' ,, 12.
foruden Feltartilleri i Position mellem Batterierne.
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General Manstein, hvem denne Fremskyden af Forpostern
overdroges, gav 10. Brigade Ordre til d. 28. Morgen Kl. 3 at kast
vore Forposter tilbage til Skandserne og derpaa at grave sig ned
500 Alen fra disse. Fiisilierregimentet Nr. 35 og et Batteri holdte.
i Reserve; en Pionerafdeling stilledes i Beredskab ved Ny Frydenda
Til den befalede Tid rykkede 10. Brigade frem a cheval pa
Flensborg Chausseen, S. for samme 2. Bataillon samt 9.j 10. og 1
Kompagni af Regiment Nr. 18, medens 1. Bataillon og 12. Kompa
foreløbig forbleve i Regimentets tidligere Forpoststilling, -N. for samm,
1. og 2. Bataillon af Livi·egimentet, medens Fiisilierbataillonen forble
som Reserve i Høide med Dybbøl.

Kampen d. 28. Marts*).
Besætningen i
D. 28. om Morgenen vare vore Afdelinger opstillede paa følgend
Sundeved d . 28.
1\forta Morgen. Maade :
Besætning af Skandser og Løbegrave:
Vens tre Fløi.
Høi re Fl øi.
1. Brigade (Oberst Lasson),
6. Brigade (Oberst Biilow).
22. Regiment, 2. Regiment.
10. Regiment, 5. Regiment.
(Regimenternes Styrke var 12-1400 Mand).
Reserve.
I Barakkerne: 5. Brigade, Oberst Harbou (8. og 15. Reg.).
I Sønderborg: 4. Brigade, Oberst Faaborg (4. og 6. Reg.) samt Li I
garden til Fods.
Detailopstillingen var i alt Væsentligt i Overensstemmelse me
den pag. 267 vedføiede grafiske Fremstilling. Hver Bataillon havde
Kompagni i Reserve for Løbegravenes Besætning; dog havde venstri
Bataillon af 2. Regiment kun 8 /4 Kompagni, høire Bataillon af 1(
Regiment 1¼ Kompagni i Reserve.
8. og 13. Batteri vare fordelte i Placementerne paa den befa.led
Maade (se pag. 185).
.
l'jonden kilster
Der var Intet i Fjendens Forhold den foregaaende Dag, som ga
vore Forposter
paa
venøtre
l,'
løi
Anledning
til at vente l at et Angreb var umiddelbart forestaaende
og anlægger
Skyttef.~';.•._ro,anvel havde Ilden fra Broa.gerbatterierne d. 26. og 27. været i Til
tagende, men dog langtfra heftig nok til, at Fjenden kunde fo
mod~ en betydelig Virkning, og Besvarelsen af den fra vor Side maat

I

~

*) Se omstaaende Skizze til Kam11en d. 28. Marts.

.

[
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esuden overbevise ham om V ærkern:es usvækkede Forsvarskraft.
[an havde bemærket begyndende Beleiringsarbeider i c. 3000 Alens
.fstand foran Stillingen paa Høiderne tæt 0. for Avnbjerg, mellem
lybb\1Jl og Ragebøl og ved Batterup; men disse gjorde tværtimod en
3gelmæssig og langsom Fremgangsmaade sandsynligere end et vold)mt Angreb. Kun de i ringe Afstand foran vore Forposter opdagede
naa Skyttegrave, hvis Anlæg Natten til d. 27. var bemærket foran
tillingens Centrum, lode formode, at det kunde være Fjendens Hengt her at aabne en Parallel, fra hvilken en stærk Tirailleurkjæde
ed sin Ild mod Skandsernes Artillerimandskab kunde beskytte An3get og Monteringen af de fjernere Demonterbatterier. Den største
tel af Natten til d. 28. forløb imidlertid roligt og navnlig den Del af den,
>m Fjenden, hvis han vilde have Tiden for sig til at arbeide i, burde
:1.ve benyttet. Først Kl. 3, halvanden Time før Daggry, angrebes
ntrent samtidigt vore V ed.etter paa hele Strækningen fra V emmingmd til Kanonplacementet N. for VIII af fjendtlige Troppeafdelinger,
>m i Løb og under Hurraraab kastede dem tilbage til Feltvagterne
~ disse til Skandselinien, dog ikke forinden saavel Skandserne som
111begravene vare blevne besatte af vore Tropper. Ved denne Leilighed
dt Sekondlieutenant Dickmeiss af 2. Regiment og saaredes Komndøren for 2. Reg.'s II, Kapitain Ros s; en Patrouille af 22. Regient (1 Underofficer og 6 Mand) toges tilfange. · De af 5. Regiment
stillede Forposter paa yderste høire Fløi bleve ikke angrebne
beholdt derfor. deres Stilling; kun venstre Fløideling blev
der Fægtningen trukket lidt tilbage. Mørket, Angrebets Ddækning og det første Anløbs Voldsomhed gjorde det i første
eblik vanskeligt at danne sig en tydelig ForestilliLg om Angrebets
skaffenhed. Allerede Kl. 31/i havde imidlertid Besætningen i Løbeavene og Skandserne optaget Kampen; Reserverne for Løbegravssætningen vare trukne frem, og Artilleriet havde gjort sine første

d.
De preussiske Kompagnier vare gaaede frem med stor Bravour,
efter at have kastet vore Feltvagter toge de med Understøttelse
Pionerer strax fat paa Anlæget af Skyttegrave c. 250-500 Alen fra
andserne, hvorved de af os udførte Dækninger tildels benyttedes.
. 4 var dette Arbeide udført overfor vor venstre Fløi, medens
nden samtidigt mod Nord bemægtigede sig Øster Dybbøl og skød
ompagnier frem Nord herfor henimod Melle:i:nrummet mellem VIII

IX.
Forposterne paa Fjendens venstre Fløi forbleve uforandret i deres
35
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Stilling. Derimod sendtes 2 B~tailloner af den i Reserve holdte Styrk
frem indtil i Høide med Ny Frydendal; Batteriet stilledes N. fo
Bø:ffelkob bel.
Styrken iSundoPaa vor Side var strax vedAngrebetsBegyndelse 5.Brii?;ad
ved og 11un Als
alarmeres.
bleven alarmeret og fordelt saaledes :

1 Batl. af 8. Reg. 1 Batl. af 8. Reg. 1 Batl. af 15. Re 0
som
Soutien
for til Lavningen bag som Soutien i Slugte
yderste venstre Fløi.
Dybbøl Mølle.
mellem VI og VIII.,
1 Bat 1. af 15. Reg. som Reserve
ved Barakkeleiren tilligemed
2 Kompagnier af' Livgarden, der havde været
paa Arbeide.
4. Brigade fik af Divisionsgene-ralen, der passerede Sønderbor~
I( 1. 3 paa V eien til Sundeved, Ordre til at alarmere sine Afdelinge1
Brigaden var imidlertid allerede averteret ved Skydningen; Kl. 3 1
blæstes Alarm, og Kl. 4 11, havde en Bataillon af 4. Regiment besa
Brohovederne, medens den anden Bataillon af' samme Regiment
Forbindelse med 6. Regiment Kl. 4 112 tog Opstilling paa begge Sid
af Chausseen V. for Aabenraa Veien.
Herfra sendtes 6. Regiment frem mod høire Fløi, og der
toges derpaa følgende Forandring i Opstillingen:

forJ

6. Reg.'s I. 6. Reg.'s II. bag
som Soutien hvorfra dog snart
i Slugten Kompagnier (3. og
under Premierlt.
mellem VI
Engelhardt stil
og VIII.
ledes mellem VIII
IX som Reserve fe
10. Reg.
1 Batl. af 4. Regiment · samt 2 Kompagnier af' Livgarden ve
Chausseen V. for Aabenraa Veien; 1 Batl. af' 4. Regiment i Brohoved
Meldinger, der ikke lode ·nogen Tvivl om Angrebets alvorli
Natur, vare indløbne til Hovedkvarteret fra Sousqhefen, som den
Nat var ude i Stillingen, og som paa Stedet traf de første Disposition
Efter pr. Telegraf at have givet de kantonnerende Brigader og Batt
rier den fornødne Ordre og averteret Pandserbatteriet Rolf -Kral
begav den kommanderende General sig til Kamppladsen, hvor h1
gav Kommandoen over høire Fløi til Chefen for 2. Division, ov
venstre Fløi til Chefen for 1. Division.
8. Reg. som Soutien 15. Reg. i
for yderste venstre Lavningen
Fløi og eventuelt til bag Dybbøl
Besættelse af den tilMølle.
bagetrukne Linie.
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3. Brigade i Ulkebøl var allerede alarmeret ved Skydningen og
avde beordret Regimenterne til strax at rykke ud. 17. Regiment, der
ta i Sundsmark, ankom Kl. 4½ til Sønderborg og afløste omtrent Kl. 5
~er Overkommandoens Befaling den Bataillon af 4. Regiment, som
iod i Brohovedet. 4. Regiment stilledes i en Lavning N. for Chaus3en V. for Aabenraa Veien; det dannede her i Forbindelse med
,ivgarden, der nu med alle 4 Kompagnier stod opstillet · S. for
lhausseen, en Hovedreserve ved Stillingens Hovedkommunikationer
g bag dens Centrum. 16. Regiment havde efter Ordre efterladt 1
lataillon i Kjær; men ogsaa denne kaldtes til Sundeved, hvorefter
ele Regimentet opstilledes V. for Brohovedet.
Stillingen var altsaa nu følgende:
Første Linie: 1. og o. Brigade.
Anden Linie : 5. og 4.
,,
Reserve:
Livgarden og 3. Brigade.
2. Brigade samt 2. og 10. Batteri vare paa Marche mod
lønderborg ifølge Overkommandoens Befaling.
Denne betydelige Kra&dfoldning, der, udviklet i et meget kort
~idsrum, viste vor Villie til haardnakket at forsvare Stillingen, bød
ngen Udsigt for de to preussiske Regimenter til at vinde Terrain.
)eres Stilling maatte tværtimod efterhaanden blive mislig, idet næsten
ra alle Stillingens Værker, navnlig fra III, VI og VIII det foraniggende Terrllil.ll. blev livligt beskudt. Ilden fra Rolf Krake blandede RolfKra.kegriber
•
•
ind i Fægtningen.
1g snart med heri. :Batteriet var forud lettet fra sm Ankerplads for
,t kunne være klar til at understøtte .Forsvaret, saaledes at det strax
fter at have modtaget det med Overkommandoen aftalte Signal
tunde staa indefter for at indtage sin Plads i Vemmingbund. Uden
,t løsne et Skud gik Pandserbatteriet forbi Broagerbatterierne,
om strax skiftede deres Maal, og hver Uang de kunde tage
!atteriet under Ild, beskøde det med massive Kugler, som uden
,t gjøre nogen kjendelig Virkning søndersloges mod dets Sider. Det
rar imidlertid ikke alene ved at drage en for Stillingens Forsvar
[enerende Ild paa sig, at Pandserbatteriet gjorde Nytte, men tillige
lerved, at det efter at være ankommet foran Slugten, der strakte sig
oran Skandseliniens venstre Fløi, rettede en virksom, enfilerende Ild
nod de i Slugten opstillede fjendtlige Tropper. For Overkommanloen, som ventede et alvorligt Angreb, var det paafaldende, at ingen
3endtlige Reserver saas at debouchere, og at intet fjendtligt Artilleri
Jragtes frem til Understøttelse for de fremskudte, fjendtlige Af-

27G
Fjcn,lcn tiltrrodcr
Tilbagetog.

'

delinger. Disse havde hidtil holdt deres Standpladser og rettet el
meget heftig Geværild mod Skandseme og Betjeningsmandskabet ve
Kanonerne; men efterhaanden blev Ilden saavel fra Skandser o
Løbegrave som fra Pandserbatteriet saa generende for Fjende
hvis Tropper hidtil kun havde formaaet at skaffe sig en meget ring
Dækning, at lian paa sin høire Fløi maatte tiltræde en tilbagegaaend
Bevægelse, idet først Fusilierbataillonen og 2. Bataillon af Regimen
Nr. 18, dernæst ogsaa den i Reserve holdte 1. Bataillon trak sig tilbage, stærkt forfulgte af Ilden fra Stillingen og fra Rolf Kraka. E
mindre, fjendtlig Afdeling, der havde vovet sig for langt frem, o
som paa Grund af den heftige Ild ikke turde trække sig tilbage, ble
taget tilfange ved Sekondlieutenant W ør m er s Resoluthed og Korp~s
Rkriveren af 22. Regiment Klints Konduite og· Raskhed.
Ogsaa det N. for Chausseen staaende Livregiment led betydeli
ved Gevær- og Artilleriilden. Mandskabet søgte med S1Jaden og me
hvad Værktøi, deriøvrigt havdes ved Haanden, ja endog med de ban
Hænder at grave Huller o. desl. for at skaffe sig Dækning, men ude I
synderligt Resultat. Imidlertid holdt det sig tappert imod de forskjel
lige Forsøg, der fra vor Side gjordes paa at kaste det tilbage. Pa,
høire Fløi rykkede saaledes et Halvkompagni (af 10. Reg.'s 8. Komp.
under Premierlieutenant H. E. Petersen i Forbindelse med 2 Delinge
af 10. Regiments 1. og 6. Kompagni, henholdsvis under svensk Premier
lieutenant B j ør c k og Sekoncllieutenant Go 1d s c had t frem mo
Øster Dybbøl, og kort efter 3 Delinger, henholdsvis af 10. Regiment!
1., 2. og 7. Kompagni under Premierlieutenant Hammeleff samt e1
Deling af 6. Regiments 3. Kompagni under Sekondlieutenant H. F. Q~
Benz o n, frem i Fjendens Flanke mod samme Ptmkt; men først efter gjen
tagne Angreb, ved hvilke Premierlieutenant Petersen samt Sekond
lieutenanterne Benzon og Goldschadt saaredes dødeligt, lykkede
det at forjage Fjenden fra de Punkter, hvor hans Ild var virksomst
og sluttelig at kaste ham ud af Øster Dybbøl. Ved denne Leilighe1
blev ogsaa Premi~rlieutenant Ham m e I e ff saaret, ligesom Kommander
sergent Most faldt og Kommandersergent P ag h samt mange Under
officerer, Underkorporaler og .Menige saaredes. En anden fremrykkendf
Bevægelse, først af 15. Regiments 7. Kompagni under Premier
lieutenant N e erg a ard tilvenstre af VI og derpaa af Forposterne a
2. Regiment (1/2 5. og 1/s 7. Kompagni) under Premierlieutena
S e c hers Kommando, understøttede af en Deling af 1. og en Delin
af 4. Kompagni af samme Regiment, tvang de sidste større Afi
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elm.ger af Fjendens venstre Fløi til at trække sig udenfor Geværskuds
~istance. Ved denne Leilighed faldt Premierlieutenant Se c her.
Den vedholdende Skydning havde alarmeret de længere borte
ærende fjendtlige Afdelinger (se pag. 271), hvoraf nu flere stilledes i
,eredskab. Saaledes rykkede den ikke paa Forpost værende Del af 25.
lrigade frem mellem Sottrup og Ragebøl; Regiment Nr. 13 stillede 1
,ataill-0n i Ragebøl og sendte Fiisilierbataillonen frem S. for samme,
ten da Livregimentet gik tilbage, vendte sidstnævnte Bataillon tilage til Ragebøl.
Paa begge Sider var man noget efter Kl. 6 Formiddag paa det Kampens Ophør
\ene med, at Kampen væsentlig var tilende. Omtrent paa dette
idspunkt vendte General Manstein tilbage til Graasten, og vore
orposter S. for Chausseen havde da atter indtaget Dagstillingen.
log var Klokken omtrent 7, inden man henimod Dybbøl By saae de
dste, fjendtlige Afdelinger trække sig langs Hegnene for at :finde Dækning
Lod V ærkernes Artilleriild, som (navnlig for VIII's Vedkommende) var
~ttet mod Dybbøl, der søgtes skudt i Brand. - Broagerbatterierne
egyndte atter deres Ild mod Stillingen, og fra vor Side gjorde Surløkkeatteriet nogle Skud mod fjendtlige Tropper i Ragebøl. Omtrent Kl.
1/ 2 gav Overkommandoen Befaling til, at de tilkaldte Reserver
den kunde trække sig tilbage. Reserverne i Barakkerne og i
ønderborg holdt sig endnu i nogen Tid parate til hnrtig Udrykning;
e øvrige Afdelinger retournerede til Kantonnementerne. - Kl. 9 opørte Ilden fuldstændigt . . Skandserne havde ialt gjort 444 Skud.
Hensigten med Angrebet fra tydsk Side var ikke opnaaet.
'J.'nbot i Fæg tTabet paa preussisk Side var 12 Officerer og 176 Mand.
ningen.
Af Fanger indbragtes 1 preussisk Officer og 25 Underofficerer og
[enige som usaarede samt 3 Officerer og 2 Menige som saarede.
Paa vor Side var Tabet 219 Døde, Saarede og Savnede, derlandt 8 Officerer, hvoraf 5 døde af deres Saar *).
Kommandøren for 5. Brigade, Oberst Harbou, :fik en let Konion, hvorfor Oberst Bernstorff, Kommandør for 17. Regiment,
"dlertidigt overtog Kommandoen over Brigaden. Major Gedde af 2.
egiment overtog i hans Sted Kommandoen over 17. Regiment.
Den kommanderende General udtalte i Dagsbefalingen, at han
ed stor Tilfredshed havde været Vidne til den Tapperhed, som var
vist af alle Afdelinger, der havde deltaget i Kampen. 10. Regiments
andskab fremhævedes særligt.
*) Detailleret Tabsliste findes under Bilag 33; i Tabet er indbefattet det Mandskab,
som saaredes ved Artilleliets Beskydning af Stillingen paa denne Dag.
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Pandserbatteriet forlod Vemmingbund efter en to Timers Kam
Det havde afgivet 38 Granatskud, hvilke efter Overkommandos
Udtalelse havde gjort fortrinlig Virkning. Det havde intet Tab
Døde eller Saarede, men havde lidt forskjellige mindre Havarier.
Efter Forslag fra Fjendens Side tilstodes en Vaabenhvile fra K
11-1, for at man paa begge Sider kunde indbringe Døde og Saared
Ilden fra Broagerland standsede dog ikke før Kl. 12¾.
Batterierne paa Broagerland gjorde 204 Skud, der om Dage
hovedsagelig rettedes mod II, IV og VI; II besvarede Ilden me
150 Skud. I II blev en Beleiringslavet til en 84 Pd.'s G. K.
knækket ved Stilleskruen ved egen Skydning; i VI sprang e
Standbolt i en 12 Pd.'s riflet Metalkanons Lavet ligeledes ved ege
Skydning; i VIII løb en 24 Pd.'s K. K. af Slæden.

29. Marts.
Natten til d. 29. 'olev den mindre Skade, som Ilden om Dag
havde anrettet, udbedret. I II ommonteredes den 84 Pd.'s G. K. II; i
ommonteredes den 12 Pd.'s riflede Metalkanon, og i VIII bragtes d
24 Pd.'s K. K. paa Plads. I IX blev den 84. Pd.'s G. K. II, der sta
i Saillanten mod Ragebøl, nedtaget fra Slæden og opstillet p~
Bridsken for den ved Siden staaende 24 Pd.'s G. K., der indtran
porteredes; en Travers blev bygget, hvor den 84: Pd.'s G. K. II hav
staaet. I IX paabegyndtes en Travers til Dækning mod Enfilade f
Avnbjerg.
I den mørke Nat fandt et Sammenstød Sted mellem to af vo
Patrouiller, hvorved Sekondlieutenant J. P. C. Jiirgensen af
Regiment blev let saaret. Endvidere blev en af vore Snigpatrouill
der havde havt et Sammenstød med en fjendtlig Patrouille, paa Tilbag
veien beskudt af vore egne Tropper, hvorved 1 Mand saaredes døde ·
Broagerbatterierne gjorde 14:9 Skud. - I VIII blev en 12 Pd
riflet Metalkanons Lavet gjort ubrugelig ved egen Skydning.
Tabet af Personel ved Beskydningen af Stillingen paa dem
Dag var: af Infanteriet 2 døde og 2 saarede Menige, af Artilleriet
død Menig.

30. Marts.
Natten til d. 30. tav Batterierne paa Broagerland. II besk,
FJendens Angrebsarbeider foran venstre Fløi. I VI blev den 84: Pd
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. K. II i Skandsens sydvestlige Hjørne anbragt i lav Affutage, og
m 12 Pd.'s ri:fl.ede Metalkanons .Lavet, der var istandsat, transporteredes
1 VITI. I VIII blev den 12 Pd.'s riflede Metalkanon, hvis Lavet om
lagen var gjort ubrugelig, ommonteret. I IX blev den 84 Pd.'s G.
~- II ved Siden af den 84 Pd.'s G. K. I givet lav Opstilling.
Om Morgenen saas en fjendtlig Parallel anlagt i c. 1400 Alens
istand foran venstre Fløi; Batterianlæg meldtes overfor Rønhave.
,r oagerbatterierne gjorde 169 Skud, rettede m.od I, II og VI; de
ssvaredes med 80 Skud fra II.
Tabet af Personel paa denne Dag var: af Infanteriet 1 ~aaret
[enig.
31. Marts.
Natten til d. 31. udbedredes Skaden paa Brystværn og Traverser.
VID blev den 24 Pd.'s K. K. i Skandsens sydvestlige Hjørne an•r agt i lav Affutage; i X blev den 12 Pd.'s G. K., der stod længst
ilvenstre paa Bænken i det nordøstlige Hjørne, indtransporteret for
t give Plads til en Travers, der denne Nat paabegyndtes.
Broagerbatterierne gjorde 146 Skud; de faldt om Formjddagen
g vare rettede mod I, II, V, VI og VILI. II besvarede Ilden med
0 Skud fra de 12 Pd.'s riflede og 20 Skud med den 4 Pd.'s riflede
(anon. I Skandse I revnede Betonen ved Indgangen til .Krudtmagaeinet,
VI bleve nogle Palissader skudte over, og Hytterne bag Skandserne
leve flere Gange trufne. I V bleve Rappert og Slæde til en 24 Pd.'s
. K. ødelagte.
Tabet af Personel paa denne Dag var: Af Infanteriet 1, af
·tilleriet 1 saaret Menig.

1. April.
Natten til d. 1. April udbedredes Skaden. Den i V demonterede
4 Pd.'s G. K. ommonteredes ved tilbragt Materiel fra VI. fjenden
tes ivrigt beskæftig9t med Arbeider foran Stillingens Centrum
g beskødes derfor fra V og Vlli.
Om Morgenen observeredes et Batteri i c. 1600 Alens Afstand
a IV. Batterierne paa Broagerland gjorde 48 Skud, hvilke bearedes fra II med 20 Skud. Fra de fleste Skandser blev der skudt
od fjendtlige Batterianlæg.
Tabet af Personel paa denne Dag var: af Infanteriet 1 død og
saaret .Menig.
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Natten til d. 2. April.
Na.tten til d. 2. forløb roligt; Beskydningen var paa begge Side1
svag. Vore Skandser gjorde c. 15 Skud mod fjendtlige Beleirings
arbeider i Fronten. I Skandse IX's sydvestlige Hjørne anbragtes e
84 Pd.'s Morteer tilvenstre for den der staaende 24 Pd.'s G. K.

P a a f j end tl i g Side paabegyndtes Natten til d. 30. 1. Paralle~
c. 1400 Alen fra V ærkerne under Dækning af 6 Kompagnier med
Kompagnier i Reserve i Bøffelkobbel. Udstikningen foregik i Aftentimerne; Parallelens Anlæg begyndte .Kl. 10½ Aften og udførtes a{
5 Batailloner og 2 Pionerkompagnier. Ved Daggry, da Arbeide/
standsede, havde Parallelen 3,6 Fods Dybde, 4,s og 4,1 Fods øverst
og underste Brede.
Natten til cl. 31. udvidede 2000 Mand LøbegtaYen til 8,a Fod
Bundbrede og paabegyndte Anlæg af Traverser mod Ild fra VemmingJI
bund. Arbeidet fuldendtes den følgende Nat af 500 Mand.
Natten til d. 1. April anlagdes bag Parallelen og udfor I-V Ft
Batterier, overfor VI 2 Batterier, der foreløbigt armeredes med Feltskyts; et ottende Batteri byggedes Ø. for Dybbøl Kirke til Bestrygning af Mellemrummet mellem VIII og IX*).
Fra Slutningen af Marts var det os tydeligt, at Fjenden havd
valgt Stillingens venstre Fløi til Angrebsfront og tilsigtede e
regelmæssigt Angreb mod denne. Hans Batterianlæg og Arbeidsmandskab bleve beskudt, af os, hver Gang de bemærkedes, men Observationen vanskeliggjordes ved det kouperede Terrain.

Fjenden nnlroggcr
1. Pnrnllcl.

~~:!. ~{.~:~:~
Nr.

o- is.

*) De nyanlagte Batterier vare:

Batteri Nr. 6 med 4 7 Pd.'s Haubitzer mod I.
,,
7 " 4
do.
do.
,,
II.
8 , 6 glatte 12 Pd.'s Kanoner mod li.
" 6 glatte 12 Pd.'s
",,
do.
IV.
9 "
4 7 Pd.'s Haubitzer
" V.
10"
"
6 glatte 12 Pd.'s
do.
11"
"
VI.
,, 12" 4 7 Pd.'s Haubitzer

l
f "

"

13

n

6 riflede 6 Pd.'s

do. mod Mellemrummet mellem VIII- IX

f
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orholdene i Dybbølstillingen i Perioden fra 18. Marts-1.
April; Stillingens Tilstand ved Periodens Slutning.
Ilden fra Broagerland var i den betragtede Periode ulige med Henn til Styrke, og paa Grund af den ikke meget rigelige Ammunionsforsyning endnu kun gjennemsnitlig c. 180 Skud i Døgnet, hvoraf
it aldeles overveiende Antal faldt om Dagen. Skydningen begyndte
Regelen om Formiddagen, da Belysningen af vore Værker var helgat for Fjenden. Den rettedes regelmæssig mod II; kun d. 25.
mcentreredes den mod Vl; iøvrigt beskødes Terrainet om Dybbøl
ølle og bag Skandserne, hvor Barakkerne laa, samt større Troppedelinger, naar de viste sig. Kun een Dag, d. 20., deltoge nogle
ecer fra. et Emplacement foran Avnbjerg i Stillingens Beskydning.
or Skydning mod Broagerbatterierne var lang!!om, men jevn.
Ilden fra Broagerland stillede Fordringer til Dybbølstillingen,
,m den ikke var beregnet paa at fyldestgjøre. Stillingen var kun
L Feltstilling, beregnet paa at begunstige offensive Bevægelser fra
>r Side og sikkre os en ordnet Retraite; i ugunstigt, Fald skulde den
3tte os i Stand til at modstaa et voldsomt Angreb af en større
\yrke ; til at udholde en Beleiring var den ikke skikket*). Ilden fra
roagerland udmærkede sig ved stor Præcision, hvilket i Forbindelse med
rojektilernes levende Kraft og Sprængningsvirkning medførte en ikke
o.ge Skade paa Værkerne. Brystværn og Skydeskaar, Traverser,
~ Blenderinger samt Palisaderinger lede meget; Barriereportene og
roerne i IV og især i II bleve forskjellige Gange mere eller mindre
lelagte; særlig voldte Blokhusenes utilstrækkelige Styrke stor Skuflse og meget Tab af Mandskab. Om en Præcisionsskydning i Nulens Forstand kunde der der dog dengang ikke være Tale; i sin
elbed var derfor Tabet saavel af Mandskab som af Materiel endnu i
mne Periode ringe.
Armeringens Natur maatte forandres ved at anbringe Skytset j
ve Affutager og delvis at anvende riflet Skyts, og denne Foranstaltng gjorde det nødvendigt for Ingenieurerne fra den sidste Del af
arts at bortgrave Kanonbænke og i deres Sted at indskjære Skydemar, at gjøre de ældre Traverser længere og tykkere samt at an1gge helt nye Traverser, uagtet Pladsen i Skandserne derved indænkedes.
J evnsides hermed maatte den om Dagen anrettede Skade paa
rker.ae søges udbedret om Natten, saa at Skandserne atter kunde
*) Sammenhold 1. Del pag. 110.
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staa forsvarsdygtige den næste Dag. Brystværn og Traverser maatt
uophørlig udbedres, Gravpalissader og især Palissaderne ved In
gangene jevnlig fornyes; Indgange til Krudtmagasiner, der vendt
mod Broagerland, maatte blenderes.
Størst Omfang fik selvfølgelig Arbeiil.erne i Il. Skandse
venstre Flanke forstærkedes, idet der om Natten byggedes inda
med Skandsekurve, saaledes at det oprindelig 12' tykke Brystvær!
midt i April var over 20' tykt. Glaciset foran Flanken ble1
næsten impassabelt ved de Huller, som Fjendens Projektiler danned
Skandsen fik en almindelig, let Nødbro i Stedet for den ituskud
Rulle bro; saadanne Nødbroer benyttedes ogsaa om Dagen ved d
andre Skandser for at bevare Rullebroerne, der da bleve t
ind. Barriereporten til II, der flere Gange blev sønderskudt, flyttede
saa at den blev usynlig fra Broager, men da Frontalilden senere b
gyndte, var heller ikke dette betryggende.
Ogsaa udenfor Skandserne maatte en Mængde Arbeider foretag;
Foran Stillingen bleve Skyttegravenes Profiler, der hav1
lidt ved Manskabets Bestræbelser for at danne Dækninger, i Slu
ningen af Marts glacisformig regulerede. Skyttegravene stilledes
Forpostkommandørens specielle Opsigt, og det forbodes Forposten
paa egen Haand at forandre dem eller at anlægge nye. D. 24. Ma
befaledes det at anbringe et Traadhegn c. 100-150 .Alen foran Skandsl
og Løbegrave og paa begge Sider af Traadhegnet et 81 bredt Belte·
Smaapæle; Deboucheer skulde anbringes i de passive Hindringer e ·
Samraad med Forpostkommandøren.
I 8tillingen forstærkedes Løbegravenes Tværsnit ved at U!
grave en Grav foran; Anlæg af Skytsplacementer (til Kanoner
Morterer) fortsattes.
Bag Stillingen arbeidedes paa den tilbagetrukne L.
Dennes Anlæg var d. 22. Marts saa vidt fremskredet, at de i
V ærker i samme, der fra yderste venstre Fløi at regne
nævntes a. b og c, kunde monteres. Rydninger i Terrainet for1
Linien vare udførte og to dækkede Forbindelsesveie anlagte ud
Hovedstillingen. Natten til d. 25. armeredes, som tidligere omta
Linien med 8 24 Pd.'s Granatkanoner, der anbragtes 3 i a, 3 i b
2 i c. Oprindelig var der bestemt 10 Piecer til a og b, men at 1
mere disse V ærker paa Bekostning af forreste Linie skjønnedes ik
tilraadeligt. Lynetterne vare aabne.
D. 27. Marts befaledes bag I og II anlagt et dybt indskaaret Batt!
for riflet Skyts med Front mod Broagerland; det blev færdigt, men ih
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10nteret. Samtidig paabegyndtes et Værk ved den trigonometriske
ltation paa den mellem Dybbøl Mølle og IV liggende Bakke for derfra
,t kunne beskyde Chausseen og Terrainet bag Skandserne IV, V og VI.
Foruden den i Midten af Februar byggede Trækfærge paa Pononer m,ellem søndre Brohoved og Slotspynten, byggedes i Slutningen
,f Marts 3 Færger. Af de :fire Færger laa to mellem Brohovederne,
o bag det søndre Brohoved.
Til Udførelsen af de forskjellige Arbeider i Stillingen maatte dagig afgives betydelige Arbeid8kommandoer af Infanteriet*).
Den Iver, hvormed Mandskab af alle Vaaben arbeidede paa Stilingen, bevirkede, at den i visse Henseender var stærkere ved Periolens Slutning end ved dens Begyndelse. Skandserne vare efter"") Ifølge den d. 18. Marts fastsatte Turnus afgaves :
1 Bataillon af den Brigade, som laa i Barakkerne, til Arbeide fra Kl. 9-12
Aften paa venstre Fløi.
1 Bataillon af det Regiment, som besatte Løbegravene paa venstre Fløi, til
Arbeide fra Kl. 12 Nat pas. den tilbagetrukne Linie.
4 Kompagnier af den Brigade, som besatte Løbegravene paa høire Fløi, til
Arbeide fra Kl. 71 /, Morgen paa høire Fløi.
1 Kompagni daglig Kl. 71/, Morgen til Arbeide bag Stillingen.
Denne Ordre ændredes d. 19. og d. 20., saaledes at der herefter afgaves:
1 Regiment af den Brigade, som laa i Barakkerne, til Arbeide fra Kl. 9
Aften paa Stillingens venstre Fløi.
11/. Kompagni af den Brigade, som besatte Stillingens høire Fløi, for med
Afløsning til passende Tider at arbeide gjennem hele Døgnet i Stillingen.
1/2 Kompagni af det Regiment i Barakkerne, som ikke havde været paa Arbeide om Natten, for fra Kl. 71/2 Formiddag at anvendes til Arbeide bag Stillingen.
Desuden beordredes fra d. 21. :
Den tjenstfri Styrke afLivgarden til Fods til at stille hver Nat Kl. 118 /, ved
Sammenstødet af Chausseen og Aabenraa Veien for at anvendes som Arbeidskommando fra Kl. 12-3 Nat,
og fra d. 23. :
2 Kompagnier daglig af Brigaden i Sønderborg til Nedbrydningsarbeide fra
Kl. 7-11 Formiddag.
Fra d. 24. skulde kun 1 Bataillon i Stedet for 1 Regiment af den Brigade, som
laa i Barakkerne, stille Kl. 9 Aften til Arbeide paa venstre Fløi; derimod skulde
afgives 1 Kompagni til Dagarbeide for at hugge og spidse Pæle. De øvrige
Afgivelser forbleve uforandrede.
Livgardens Mandskab skulde møde til Arbeide om Natten i 2 Hold, nemlig
fra KL 9-12 og 12-3.
Fra d. 28. afgav den Brigade, som laa i Barakkerne, ikke længer Mandskab
til Arbeide om Natten.
Sundhedstroppernes Anvendelse som Arbeidskommando var allerede tidligere
indskrænket til kun at gjælde den Division, som ikke havde Tjeneste i Sundeved,
og bortfaldt efter d. 17., da dette Mandskab hyppigere maatte forudsættes
anvendt under Fægtning.
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haanden blevne bedre i Stand til at udholde Virkningen af den :fjend
lige Ild, idet de ældre Traverser vare gjorte høiere og længere o
ikke faa nye vare opførte. Saavel Mandskab som Materiel var eftet
haanden mindre udsat; de fleste høie Affutager vare forandrede t
lave, flere høie Bænke vare bortgravede og Skydeskaar danned
Stillingens Styrke mod et Stormangreb var vel forringet noget he
ved, men der var dog sørget for, at Skydeskaarene havde tilbørl'
Brede. Den væsentligste illempe var uden Tvivl den, at de svære K
noner ikke lode sig betjene saa let og hurtigt i lav som i høi Affutag
1 01
11
,, trn'. K P~" •
Den følelige Mangel paa Fæstningsartillerister kom man ~
.I.! æa n tngsn.r 111I en.
Mandskabets Vegne ud over ved fra d. 17. Marts at udtage Infant
rister (100 Mand af 18. Regiment, 50 af 2. og 50 af 6.) som Suplerip.g
mandskab til Betjening af Kanonerne. Endskjøndt dette Mandsk
ikke kjendte noget til denne Tjeneste, var man dog, da Infanteriste
vare udtagne tildels efter eget Ønske, meget tilfreds med det. Det bl
nu muligt at skaffe de Menige af Fæstningsartilleriet en Hvilede
omtrent hver 3. Dag. De Kommanderende kunde derimod kun skaffi
Hvile ved at lade dem afløse af Befalingspersonalet fra Batterier
ved Als Sund, hvis Funktioner de da maatte overtage ; en saad~
Vexlen fandt i Begyndelsen Sted hver tredie Dag, senere hver and
Dag. Da der imidlerlid ikke fandtes overkomplette Befalingsmænd, vold
hver Afgang, være sig ved Saar eller Sygdom, store Vanskelighed
og det kunde ikke overholdes, at Befalingsmændene forbleve bund
til en bestemt Skandse eller fik den dem tiltænkte Hvile. Som ti,
ligere fremhævet, var Trangen til Befalingsmænd saa stor fra B
gyndelsen, at de aabne Værker normeredes med Underofficerer so
Skandsekommandører, og at det blev nødvendigt til enkelte Tider
overlade Kommandoen i lukkede Værker til unge Korporaler. B
sætteh:1en af den tilbagetrukne Linie voldte af disse Grunde meg)
Besvær.
Anordninger t11
Efter Afslutningen af Kampen d. 28. udgav Overkommando
Stillingen• E'ormr.
Bestemmelser med Hensyn til de i Reserve staaende Afdelinger ft
det Tilfælde, at Dybbølstillingen angrebes. Bestemmelserne faldt
det Væsentlige sammen med de Anordninger , der vare truf1
under den nævnte Kamp*). De 3 nærmeste Reservebrigader (he:
hold.avis i Barakkerne i Sundeved, i Sønderborg og i Barakker1

*) Bilag 34 indeholder Anordning af 28. Marts for Reservernes Anvendelse.
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·ed Sundsmark og Ulkebøl) samt Livgarden skulde ved Alarmeing opstille sig: 1 Brigade bag hver Fløi af Stillingen, Liv;arden og 1 Regiment ved Barakkeleiren, 1 Regiment i BroLOvedet. Kaldtes ogsaa den i og om Augustenborg liggende Bri;ade til Sønderborg, skulde den foreløbig opmarchere ved Augusten>org Veien N. for Sønderborg. Den t>kulde efterlade 1 Bataillon i
~gen.
Naar Feltartilleriet alarmeredes, skulde det Batteri, som ankom
ørst, tage Stilling i de bag IV, VI og VIII beliggende Placementer,
let næste oppe bie nærmere Ordre V. for IBrohovedet, det tredie
oreløbigt forblive paa Parkpladsen.
Besætningens Udholdenhed satttes paa en haard Prøve; Barak- Forekj::~~ 1''orrnrne nedbrændte efterhaanden, og de mange forskjellige Arbeider,
ler nødvendig maatte udføres, hindrede Mandskabet i at skaffe sig blenlerede Udhulinger til Opholdssteder; dog skaffede Mandskabet i I og
I sig nogle sikkre Opholdssteder ved at gaa ind med Gallerier i
3rystværnene, der i disse Skandser paa Grund af det stærkt heldende
rerrain paa nogle Steder vare meget høie. Barakkerne paa høire Fløi
kaanedes noget længer, men afbrændte ogsaa efterhaanden, Da
fjenden beskød de Steder, hvor der saas samlede Troppestyrker og efter1aanden ogsaa de Steder, hvor der kogtes, blev Forpleiningen vanskeig; Intendanturen gjorde imidlertid sit Bedste for at skaffe en god
l'orpleining dels ved Uddeling af varmt Øl*), dels senere ved Kogning
i.f Maden i Dampkøkkener.
Det daglige Tab af Mandskab var i denne .Periode ' da Tn~•t
a~ Poreono
1 Penodon.
run Broagerbatterierne beskøde Stillingen, som anført, forholdsvis
inge **), særlig naar hensees til, at den Styrke, som var udsat
'or den fjendtlige lld, udgjorde 4 Regimenter i første Linie, c. 1000
M:and Fæstningsartilleri og omtrent 1 Regiment paa Arbeide om
~atten, ialt c. 8000 Mand.
A mm Unit i O n S for b r Uge t i Tidsrummet indtil d. 1. April kan Ammunitionefor- '
bruget i Perioden .
.kke med Bestemthed angives; dog kan der angives et Minimum, som
1ogenlunde falder sammen dermed, nemlig:

*) Fra d. 23. Marts uddeltes hver Morgen '/• Pot varmt Øl pr. Mand til de i Løbegraven~ og Skandserne værende to Brigader samt til Artillerimandskabet dersteds.
**) Detailleret Tabsliste for Perioden 18. Marts-1. April (Fægtningen d. 28. Ma,rt~
exklusive) findes under Bilag Nr. 35.
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Med 12 Pd.'s riflede Kanone:r; c. 1130 Skud,
med 4 Pd.'s
,,
,,
c. 360 ,, ,*)
med glatløbede Piecer
c. 500 "
ialt c. 1990 Skud.
Tabotufl\latoriol
Tabet af Artillerimateriel i Perioden faldt, bortset fr,
i Forioden.
hyppige Beskadigelser paa Rapperter, Hjul og Bridske i forskjellig
Skandser, hovedsagelig i II og VI. I II blev som omtalt totalt øde
lagt:
2 84 Pd.'s Granatkanoner II,
1 4 Pd.'s riflet Kanon,
1 Kystaffutage, Model 1852,
1 Beleiringslavet,
1 12 Pd.'s Fæstningsrappert.
I VI ødelagdes d. 25. Marts:
1 12 Pd.'s Kuglekanon og
2 12 Pd.'s Fæstningsrapperter, hvorved 2 rn Pd.'s Kuglekanon
demonteredes. 1 24 Pd.'s Kuglekanon væltede, idet Hjul og Axelar
bleve skudte over.
Stillingons ArmoDet ødelagte Materiel blev for Størstedelen erstattet, saa at d
ring 2. April
]\[orgen.
d. 2. April Morgen endnu fandtes 83 Stk. Skyts i Skandserne **).
Espingolerne i Stillingen placeredes fra d. 1. April paa følgend
Maade:
2 Divisionsespingoler tilvenstre af Skandse I; de hensattes o
Dagen paa et af Fjenden uset Sted,
2
do.
i Saillanten af Løbegraven mellem II og
2
do.
foran den tilbagetrukne Linie i et der a
bragt Kanonplacement,
2
do.
i Løbegraven mellem V og VI.
2 Kolonneespingoler i Løbegraven fra VI ned mod Slugten,
2
do.
i Løbegraven fra VIII ned mod Slugten,
2 Divisionsespingoler mellem VIII og IX,
1 Divisionsespingol } tilvens tr e af X .
1 Kolonneespingol

*) Det riflede Skyts i Skandserne fik følgende Ammunitionsforsyning: hver 12 Pd.
riflet Metalkanon 50 Granatskud, hver 4 Pcl.s riflet Jernkanon 50 Granatskud o
10 Kardæskskud. Denne Forsyning skulde stadig kompleteres.
**) Bilag 36 angiver Skandsernes Armering d. 2. April Morgen og giver en SkiEz.
af disses indre Rum paa dette Tidspunkt.
Bilag 37 indeholder Instrux af 1. April for Tjenesten i Skandserne.
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2 Divisicnsespingoler i Løbegravene fra X nedad mod Stranden,
3 Kolonneespingoler i Brohovedet,

4 Divisionsespingoler og } paa i::i,., 1ott et (b es t emt e t il B ro f'orsyar),
4 Kolonneespingoler
2 Divisionsespingoler paa Surløkkebatteriet,
4
do.
paa Rønhavebatteriet og
4
do.
paa Skovbatteriet.
I B r oho ve det og Batterierne langs Als sund skete ingen J3utterierue lunga
Als Sund.
rorandring i Armeringen i dette Tidsrum med Undtagelse af, at den
nidterste Kanon i Flankebatteriet blev borttaget d. 1. April for at give
!?lads for en Travers; ligeledes blev der d. 1. April opstillet to Stykker
l Pd.'s riflede Kanoner i Rønhave nordre Batteri og en 84 Pd.'s
}ranatkanon II borttaget fra Surløkkebatteriet for at give Plads for
m Travers.
Som tidligere anført fandtes d. 2. April Morgen i Skandserne
<l.
33 Piecer; imellem Skandserne i Kanonplacementer stode 16
~"'eltpiecer; i den tilbagetrukne Linie 8 Kanoner og i Bro6. o vedet 4, ialt 111 Piecer paa Sundeved Siden. I Batterierne ved
Als Sund var der, naar 9. Batteris 8 Piecer medregnes, ialt 48 Piecer,
hvoraf 4 12 Pd.'s og 6 4 Pd.'s riflede*).
En større Brug af Morterer i Stillingen gjordes foreløbigt ikke,
ordi man ikke kunde anvende dem i Skandserne uden at borttage
anoner og saaledes svække Skandsernes Modstandskraft mod et
tormangreb. Anlæg af Morteerbatterier i Løbegravene eller paa
assende Steder i det bagved liggende Terrain udførtes ikke , da
er manglede Betjeningsmandskab og det desuden var umuligt at
kaffe Officerer og Underofficerer til Kommandører i deslige fra Skanderne isolerede Batterier.

AmlCt~~ir· 2

Et Streifkorp s oprettes; Begivenhederne ved dette
ind til d. 18. April.

~~:~~:;.:!a:!

Under 23. Marts gav Krigsministeriet sit Bifald til Oprettelsen af
!J!korps un d er p rem1er
• lieut enan t B . C. M . A ar ø e af' 17 . R egi• Premierlieutennn
Aarø•
t Stre.u
ent.

*) Batterierne langs Als Sund ville i det ]følgende nærmere blive omhandlede.
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Korpset, til hvis Formering Overkommandoen nogle Dage forinden havde truffet foreløbige Foranstaltninger, skulde bestaa af 2~
Mand; foreløbigt indtraadte i samme kun 2 Lieutenanter, 1 Korpora og 46 Underkorporaler og Menige af forskjellige Regimenter!
mest af 2. Regiment. En Instrux for dets Virksomhed udfærdigede
f'orelø bi gt ikke.
Korpse.t forblev foreløbigt paa Als for at organiseres; d. 23. ind
kvarteredes det i Stegsvig.
D. 24. beordredes Premierlieutenant Aarø e til at indfinde sig 1
Hovedkvarteret angaaende en paatænkt Expedition, hvis Formaal va~
at foretage et Overfald paa c. 200 Mand preussiske Tropper, der ifølg
indkomne Beretninger laa isolerede i Haderslev. Overfaldet skuld
udføres ved Samvirken mellem Streifkorpset og et fra Fredericia afsendt Detachement. Sidstnævnte skulde bestaa af 200 Man4
Infanteri og ¼ Eskadron, Alt under lfommando af Kapitain Magiusl
og fordeles i to Jerntransportbaade, eskorterede af 2 Dampkanonbaade
Landgangen skulde ske d. '27. Aften S. for Heilsminde, og Angrebe
udføres Kl. 2 Morgen. Streifkorpset, midlertidigt forøget med 1
Mand af 2. Regiment, skulde landsættes i Sandvig udfor Kjeldstru
og derfra befordres paa Vogne til Vandling, hvortil det skulde komm
d, 28. Morgen Kl. 1; der skulde da angribes i Forening.
FraforskjelligSide - saaledesogsaafraHs. Majestæt Konge
under Allerhøistsammes Ophold i Fredericia - udtaltes dog en berettige
Frygt for, at den paatænkte Samvirken mellem de to Kommandoer vild
glippe, hvorfor Planen blev opgivet d. 27., hvorimod det overlades t'
Streifkorpset at udføre, hvad det efter Omstændighederne ansaa
udførligt. Til Raadighed for Korpset stilledes et Transportfartøi, de
d. 27. Aften indtraf ved Tranerodde, hvor ogsaa l{anonbaaden Wille,
moes indfandt sig, med hvis Fører Forbindelse skulde søges. En paa·
tænkt Expedition mod Orø Sund blev dog opgivet, da det viste sig
at Indskibning ikke kunde finde Sted ved Tranerodde.
Korpsets Styrke forøgedes mod Slutningen af Marts med 1 Lieute•
nant og 25 Dragoner af 4. Dragonregiments 2. Halvregiment, ligeso
ogsaa de 100 Mand af 2. Regiment, som midlertidigt vare afgivne til
Korpset, foreløbig skulde forblive ved samme.
Efterat Korpset yderligere var supleret med svenske og norsk1·
F1·ivillige, bestod det mod Slutningen af Marts af:
Et Kompagni (3 Korporaler, 142 Underkorporaler og Menige
4 Of:ficersoppassere). Ved dette ansattes Sekondlieutenant Bj er ager

fol
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lekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve Dohlmann af 12. Regilent og Grev Ahlefeldt-Laurvigen af 2. Regiment.
En svensk-norsk Deling: 2 Sergenter, 2 Korporaler, 36
[enige og 1 Officersaspirant. Ved denne var ansat den frivillige,
venske Premierlieutenant Baron Hugo von Raab.
En Kavalerideling: 2 Underofficerer og 22 Dragoner under
[ommando af Sekondlieutenant W. I. R. Baumann.
Mod Slutningen af Maaneden stillede Overkommandoen Dampkibet Aurora og Jerntransportbaad Nr. 6 og kort efter Dampbaaden
farie til Korpsets Disposition. Den opfordrede derhos alle civile og
witære Autoriteter saavel som enhver Anden, med hvem Korpsets
ih~f maatte komme i Berøring, eller til hvem han maatte henvende
ig, til at yde ham al fornøden Hjælp ved Ud.førelsen af det ham
etroede Hverv. D. 30. Marts seilede Korpset til Assens og lagdes i
~antonnement i Sønderby.
D. 4. April bragte Korpset i ErfaringI at der la.a c. 30 Mand K11Jvø
Expodition mo~
d. 6, A11nl.
ITaner i Gjenner og paa Kalvø. Der befaledes en Indskibning
if hele Kommandoet i Assens samme Aften paa Aurora, der skulde
a.ge Marie og Transportbaaden paa Slæb, saa at Kommandoet Kl. 12
fat kunde være i Læ af Barsø.
Planen var at løbe ind i Gjenner Fjord, lande paa Kalvø I over•aske den der staaende Ulanpatrouille og derefter rykke frem mod
:1-jenner, hvor Feltvagten stod. Paa Tilbageveien skulde endel nd
ralvø liggende Fartøier, der muligen kunde benyttes af Fjenden, ødeægges eller medtages.
D. 6. Kl. 121/11 Formiddag laa Aurora tilankers Ø. for Barsø. Marie
g Transportbaaden paa Slæb og løb med den ind i Gjenner Fjord
g Syd og Vest om Kalvø, der ved en smal Dæmning er forbunden
ed Fastlandet. Her skulde ved hurtigt ilandsat Mandskab V eien
pærres for Ulanerne paa Øen.
Fartøierne kom imidlertid paa Grund i den snevre Vig mellem
alvø og Fastlandet, og inden det lykkedes at faae dem flot igjen,
ar det blevet lyst, og Fjenden paa Kysten alarmeret, saa at der
gen Udsigt var til at udrette Noget ved en Landgang.
Foretagendet indskrænkedes derfor til en Alarmering, hvorimod
et lykkedes fra Kalvø at borttage endel Jagter, af hvilke nogle
re ve paa Grund og ødelagdes ; en, ladet med Træ, blev bragt til
ers paa Østsiden af Barsø, hvor den senere afhentedes. Den
tedfundne Alarmering i Forbindelse med en til Aabenraa indløben
fterretning om, at danske Tropper i Løbet af Natten vilde foretagEl
37
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et Overfald pan Byen, bevirkede, at den preussiske Eskadronschef
Aabenraa lod de to Munitionskolonner, som fandtes i Byen, afgaa ti
Hostrup, og sendte Melding til Armeekorpsets Hovedkvarter. I Løbe
af Natten indtraf 4112 Bataillon Infanteri, 6 Jægerkompagnier, 1 Eska
dron, 2 Batterier og 1¼ Pionerkompagni til Aabenraa; men da Natte
forløb roligt, rykkede Tropperne igjen bort Kl. 8 .Morgen, og ku
2. Bataillon af Infanteri.regiment Nr. 64 forblev som Besætning i Byen)
F.x11cdltion mod
D. 8. A1Jril Aften besluttedes en Expedition udført under SekondOr,, Sunu l ' ærgci;nnT<I ,1.s. April lieutenant Bjerager, der med 40Mand indskibedes paaDampbaade
Marie og 6 større Baade ; Planen var at foretage et Overfald paa V agte
i Orø Sund Færgegaard. Ud paa Natten steg Kommandoet i Land S
for Færgegaarden; men den fjendtlige illanvagt var i Tide bleve
alarmeret og havde bragt sig i Sikkerhed. Kommandoet retournered
til Assens d. 9. Morgen.
1t/i';~u~i~~.'::;d
En ny Expedition bestemtes til Natten mellem d. 9. og 10. Ap ·
1
NuttenApril.
til d. 1. atter
med det Formaal at tage Besætningen IJaa Kalvø og
Gjenner tilfa.nge. Kommandoet bestod af 53 Mand under svens
Premierlieutenant R a ab; Mandskabet var dels svenske og norsk
Frivillige, dels danske Tropper. Som Førere fulgte Sekondlieutenanterne B au man n og B j er ag er samt Kommandersergent And erse n. Kommandoet afgik med Marie og 4 st01:e Robaade og vilde
Mørke lande i Gjenner Fjord; men Taagen var saa tæt, at det va1
umuligt at orientere sig paa Kysten, hvorfor Foretagendet maatte opgives for denne Nat. Kommandoet steg i Land paa Barsø og sendt
Dampbaaden til Assens med Befaling til at komme tilbage næste Nat
Baadene bleve trukne i Land og Folkene indkvarterede paa Øenj
Her fik Premierlieutenant R a ab nøiere Efterretninger om Fjenden
Stilling og besluttede nu i Stedet for at gaa til Kalvø og Gjenner a
forsøge paa at overrumple ITlanposten i Løit Kirkeby.
Natten til d. 11. gik Kommandoet ud igjen i tæt Taage o
lagde til ved Kysten udfor Dyborghoved. Omtrent Kl. 2 landecl
det; Baadene forbleve paa Stedet med to Mand i hver unde1
Underlæge Poulsens Befaling. I Ilmarche rykkedes frem mo
Løit Kirkeby ad en Markvei, hver af Kommandoets forskjellig
Sektioner mod sin bestemte Galtrd, hvori Fjenden formodedes indkvarteret, dog med Kommandersergent Andersens Sektion opstille
som Repli N. for Byen. Premierlieutenant R aa b kom først til sin Gaard
i denne boede Ulanoffi.ceren, Premierlieutenant von S t r om b e c k og &
Ulaner. Sekondlieutenant Bj erager havde noget længere til sin Gaard
i denne boede en Underofficer og en Trompeter. Derimod fandte•
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tgen Fjender paa clen Gaard, Sekondlieutenant Bauma,nn skulde
mringe; Mandskabet var for en Del ude at patrouillere ; deres
anelser vare efterladte i Kvarteret. Uden Modstand toges den
ævnte Officer med 4 - Mand tilfange, og med denne Fangst samt
a.del Landser vendte Expeditionen næste Da.g tilbage til Assens.
Ved Skrivelse af 10. April til Premierlieutenant Aa r ø e gav <locne
OverkommauInetrux for
verkommandoen en nærmere Instrux for Korpsets Virksomhed*)• Korpsets
Virkeomhcd .
.:ffattelsen af denne var paavirket af et fra Krigsministeriet fremommet Forslag af 5. April om at lade foretage mindre, offensive
perationer mod den af Fjenden besatte Kyststrækning for at lede
ans Opmærksomhed andetsteds hen samt at foretage dem hurtigst mulig
Led korte Mellemrum og af forskjellig Størrelse. Samme Dag :fik
og Korpset Ordre til at afgive de 100 Mand af 2. Regiment, som
ticliertidigt vare stillede til dets Raadighed.
D. 13. April Aften af,,.;J,..
Premierlieutenant Aarø e fra Assens Hnlk
Expeditiou ti!
5.u,.
Natten 111
ted 50 Mand, Halvdelen Svenske og Nordmæncl under Premierlieute- '1· 14· April.
ant Raa b, Halvdelen Danske under Sekondlieutenant Bj er ager.
ormaalet var at overrumple en fjendtlig Strandvagt ved Halk. Folkene
,rdeltes til 7 større J olier, der skulde slæbes af Dampbaaden Marie. Ud
a,a Natten steg Kommandoet i Land lidt N. for Bøkholm nær Halk Hoved,
~ herfra gik det fremad mod Halk. Det herværende Ulankommanclo
a.a 1 Underofficer og 11 Mand var netop vendt tilbage fra Patrouil,r ing og var i Færd med at fodre, da Angrebet skete. .Melding herrn naaeal.e først Kommandoet faa Øieblikke, før Angrebet udførtes.
let lykkedes Underofficeren og 6 Mand at komme tilhest og
Jrænge bort, men de 5 øvrige bleve tagne tilfange, og nogle Vaaben
?; Udrustningsgjenstande gjordes til Bytte.
Natten til d. 15. April forsøgte Premie:11-lieutenant R a ab med et Mi slykkot For•1111
pau at lnndo i Orø
:ommando at lande i Orø Sund, men forhindredes ved Geværild fra Kysten, suot1 <1.15. April.
Natten til d. 18. April forsøgtes en støn·e Expedition med hele l sxpcditiou
mo,1
Sø11do1balle
1
;orpset, Infanteri og Kavaleri. Kapitain A ar ø es**) Plan var at gjøre NattcAnpnl.
t\ d. i e.
andgang Ø. for Sønderballe, ophæve Feltvagten der og cil.erpaa rykke
•em til Hoptrup for at overfalde Besætningen sammestecls og belægtige sig eller tilmtetgjøre de derværende Magasiner. Til Expeditionen
enyttedes saavel begge Dampskibene som Robaadene og Jerntransportaaden. Der styredes over mod Kysten ved Sønderballe; Sekondeutenant Bj er ager vadede i Land med sin Deling og tog Stilling
ed Kysten for at dække Korpsets Udskibning.
*) Bilag 38 indeholder Instrux for det Premierlieutenant Aarøe under lagte Streifkorps.
**) Premierlieutenant Aarøe forfremmedes d. 17. April til Kapitain.
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Tæt ved Land var imidlertid Kommandoet blevet modtaget me
Skud; det erfaredes endvidere, at der foruden Ulanerne var en fjendt
lig Bataillon i Roptrup paa Gjennemmarche, L~amt at Gjenner o
Dirnæs vare besatte, og Rigtigheden heraf bestyrkedes ved, at Sekond•
lieutenant B au man n, som med Dragonerne var redet til Sønder•
balle for at forfølge en Ulanpatrouille, der kort efter Landstigninge
havde viist sig i Nærheden af Kysten, meldte, at han under sin vider
Fremrykning var stødt paa fjendtligt Infanteri. Som Følge heraf opgave
Foretagendet og gaves Befaling til Indskibning. Denne foretoge
ikke uforstyrret af Fjenden, idet en Styrke paa 30 M.and pludseli
beskød det ved Transportbaaden samlede Mandskab; Sekondlieutena
B j e rager, der nu med 2 Delinger dækkede Indskibningen, kastede si~
imod dem, og for at skaffe ham Luft foretog Premierlieutenant R a a
med sine Svenskere et Angreb i Fjendens Flanke. Det lykkedes a
indskibe den landsatte Styrke, men med et Tab af 2 Døde og 4 Saaredi
det eneste Tab, Korpset havde under Krigen. Der medførtes 2 Ulan
med Heste, hvilke vare tagne tilfange afSekondlieutenant Bauman
Udbyt~et ar
Ved de forskjellige Alarmeringer, Korpset havde foretaget p
Alnrmer1ngorno.
den nordslesvigske Kyst, og hvorved det havde indbragt 1 Officer o
11 Underofficerer og Menige som Fanger, maatte det antages,
Fjenden var bleven tvunget til en mere fuldstændig Sik.kring
tjeneste ved Kysten. Den Omstændighed, at de sidste Expe
tioner havde mødt Modstand ved Landstigningen, syntes at tyde he1
paa, men heraf fulgte atter, at Landgang med Udsigt til Held bl
lidet sandsynlig paa denne Kyst. Overkommandoen anviste derf
Korpset som fremtidig Virkekreds Sydslesvigs, Holstens og eventue
Preussens Kyster.
Sekondlieute111mt
Ifølge Overkommandoens ovenomtalte Befaling af 10. April a
lljcrngor og de
100 •111 "ntd "rr 2 · gik Sekondlieutenant BJ. erager med de til 2. Reo-iment hørende 10
t:, ...
R eg1mon a. gaa
rr" Korpset. Mand efter Tilbagekomsten til Assens fra Korpset. Tilbagesendelse
af hele dette Personale trak i Langdrag paa Grund af, at Kapitai
Aarøe gjorde Forsøg paa at formaa Overkommandoen til at laa
ham beholde det. Overkommandoen kunde ikke give sit Minde he11
til, da 2. Reg. erklærede ikke at kunne undvære Personalet, der imidle1
tid først ankom til Regimentet efter Kampen d. 18. April. Dampskib(',
Aurora med J erntransportbaadE1n beordredes d. 18. til Høruphav, o1
det nu til c. 90 Mand reducerede Kommando gik i Kantonil.ement
Aborg, Grimstrup og Lundager omkring Assens.
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SKIZZE OVER DEN STRATEGISKE SITUATION
d. 20. Marts.
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[. Fjendens Plan om en Overgang til Als ved Ballegaard.
on preussiske
Medens der tilsyneladende havde hersket fuldstændig Ro paa DUartlcdivision
kommer
'endtlig Side, var der i Stilhed foretaget betydelige Troppedisloka- Suutlovetltil.
.oner, hvilke stode i Forbindelse med de Angrebsplaner mod Als,
)m Fjenden dengang pønsede paa. Som tidligere angivet (se pag.
!lO), blev i de sidste Dage af Marts Gardedivisionen i forcer~de
Carcher trukket til Sundeved*), hvor den d. 29. Marts indtraf og ved
[ørkets Indtræden afløste 10. Infanteribrigade.
25. Infanteribrigade og Gardflgrenaderbrigaden kom i forreste
,inie foran Dybbølstillingen, sidstnævnte Brigade overfor vor venstre
'løi; i Reserve laa 26. Infanteri.brigade i og om Ullerup, 12. Infanteririgade mellem Blans og Felsted, 10. Infanteribrigade mellem Graaben og Ringenæs . Paa Broagerland og som Reserve for Gardegrenader1rigaden laa Gardeinfanteribrigaden og 11. Infanteribrigade.
Prinds Friedrich Carl havde d.10.Marts (se pag.
228) i entilPrinds.Friotl_rlch
·
C11rls Phm til on
(ongen af Preussen rettet skriftlig Forestilling nærmere udviklet, hvor- Ovorgaug.
3des en Overgang til Als lod sig udføre; Flaadens Medvirkning var vel
mskelig, men maatte kunne undværes, naar 50-60 Stkr. svært Skyts
,pstilledes ved Ballegaard, hvilke vilde hindre vore Skibe i at gribe
orstyrrende ind. Planen gik ud paa under Beleiringen i et passende
~ieblik at føre Pontontrainet til Ballegaard og ved Nattetid efteriaanclen at overføre 13. Division og maaske endnu 10. Brigade til
ordlandet. I hver Echelon skulde overføres 1500 Mand, hvilket
(kjønnedes tilstrækkeligt til at fordrive vor svage Troppestyrke paa Mels
g holde sig der indtil næste Echelons Ankomst. Man mente paa
els kun at træffe det upaalidelige 12. Regiment**) og gik ud fra, at
i intet Angreb ventede paa dette Sted; ved at gjøre Skinangreb mod
kilsøre haabede man at kunne overraske os ~ed Mels.
Som Forberedelse til Foretagendet anstilledes Forsøg paa Nybøl
or med Overførsel af 'I'ropper og Materiel. Og da en Medvirkning af
laaden stillede sig tvivlsom, blev den østerrigske Broekvipage tilaldt; otte Pontoner hidskaffedes fra Slesvig, og de i Nybøl Nor
ærende Fartøier beslaglagdes. Talrige Pontoner- og Pionerkompagier stilledes til Raadighed for I. Korps.
Kongen af Preussen gav sitSamtykketilPlanen og beordrede Kongon_ar_
Preussen b1lhgcr
der 25. Marts Admiral Prinds Ad al b er t til at lade Flaaden med,PJ11no11.

*) Se omstaaende Skizze over den strategiske Situation d. 29. Marts,
**) Dette var en Forvexliug med Besætningen paa Kjær Halvø.
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virke ved Foretagendet; dog skulde clen ikke tilkaldes, før For
beredelserne i Land vare tilendebragte.
D. 29. meldte Prinds Friedrich Carl telegrafisk til det preus
siske Krigsministerium, at Forberedelserne til Foretagendet vare saa vi
fremmede, at det kun.de iværksættes 24 Timer efter Flaadens Udlø
Skibene maatte helst ved Daggry ankomme til Als Fjord.
, Prinds Adal bert havde vel d. 29. den til Understøttelse fo
Foretageudet bestemte Kanonbaads-Flotille samlet ved Stralsund; mel
stærke Nordvestvinde og den Omstændighed, at tre Kanonbaadel
Maskiner for Øieblikket vare ubrugelige, bevirkede, at det blev uudførlig
for Flotillen at naae Als Fjord til det under Forhandlingerne fastsatt
Tidspunkt, d. 2. April Morgen. Prinds Frie d ri c h Ca r 1 underrettede
herom d. 30. Marts og :fik d. 31. Bemyndigelse af K o n gen a
Preussen til ogsaa uden Medvirkning af Flaaden at forsøge Over
gangen.
Bromateriellet stod cl. 31. ved Alnor beredt til at føres til Kyste
Paa Pontoner og i Baade kunde paa een Gang overføres c. 1600 Man
og med gunstigt Veirlig kunde der haabes paa, at andre 1600 Man
kunde blive overførte inden 2 Timer.
Natten til d. 2. April skulde der til begge Sider af Overgangsstede
bygges og monteres Batterier for svært Skyts og Placementer fo
Feltartilleri. KL 3 Morgen skulde Pontoner og Baade sættes i Vande
paa 3 forskjellige Steder (ved Ballegaard Færge samt 750 og 150
Alen N. V. for samme) og Overgangen strax begyndo. Fjorden va
c. ¼ Mil bred.
Stormfulclt Ycir
Veiret var imidlertid saa stormfuldt, at Foretagendet maatte ud
forhindrer Over•
gnngcn Nattc_n til skydes en Dag.
d. 2, April.
Son<iorhorg bomD. 2. April skulde vor Opmærksomhed afledes fra Foretagende
hnrdcrcn tl. 2.
Ap1ilmtcrmil1<111g,mlld Als ved et Bombardement mod Sønderborg. Ilden aabnede
Kl. 2 Eftermiddag dels mod Sønderborg, dels mod Dybbølstillingen
ikke alene fra Broagerbatterierne, men tillige fra samtlige i Frontel
byggede Batterier. Ilden forstærkedes fra m. 5-7 Aften og ved
ligeholdtes Natten over, om end langsommere.
Batteri Nr. 1 skød Sønderborg i Brand; Batteri Nr. 5, S. V. fm
A vnbjerg, der efter Anlæget af 1. Parallel at.ter var blevet udrustet me{
4 riflede 12 Pd.'s Kanoner til eventuel Bekæmpelse af vore Krigsskibe;
beskød Skandse I. I Fronten fyrede 40 Stkr. Felt- og 4 Stkr. Be
leiringsskyts, i Flanken 8 Stkr. Beleiringsskyts *) mod Dybbølstillingen

I

*) En Del af Skytset paa Broagerlo.nd var ført til Ballcgaard.
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. Brigade, Gardedi visionen og 11. Brigade stode i Beredskab under
ifaling af General v. Win tzingero de.
Den til Overførsel til Nordlandet bestemte Styrke bestod af 26. Don til Over
•
gangen bestem to
:igade, 1/2 Eskadron og 1 Batten som Avantgarde, 12., 10. og 11.
Styrke.
-.i.gade, J ægerbataillonerne Nr. 3 og 7, 1½ Eskadron og 5 Batterier som
:os, ialt 20,000 Mand under Befaling af Prinds Friedrich Carl*).
Om Eftermiddagen begyndte Skytset at ankomme fra Beleiringsrken ved Nybølmark, og Kl. 7 Eftermiddag paabegyndtes Bygngen af Batterierne, saaledes at 50 Stykker Skyts kunde beherske
,s Fjord i en Udstrækning af c. 8/4 Mil.
Men ogsaa denne Aften indtraadte Uveir; Regn og Sne opblødte
,rden, saa at Batterianlægene ikke kunde fuldføres i rette Tid.
)rdveststormen tiltog i den Grad, at en Overfart maatte erklæres Storm hindrer
pauuy OvcrfartP11
· umulig. Foretagendet maatte atter opgives, Tropperne rykkede Nattcf,!;, ,1. 3 K varter beredte til Udrykning, og Ponton- og Baadkolonnerne
eve trukne tilbage.
Endnu d. 3. April afventedes gunstigere V eirlig, men forgjæves, o_v
r11nn~•'! _ops1vcs dutimt1vt.
·orfor Foretagendet blev opgivet, saameget mere som Formodningen
r for, at Forberedelserne vare blevne bemærkede fra vor Side.
0

Dan ske Modforanstaltninger; Eskadren i Østersøens
vestlige Del.
Vor Overkommando var i det Hele vel underrettet om ~jendens
aner. Som tidligere omtalt, hed det alt fra Midten af Februar, at
endens Operationer gjaldt Als, og fra Midten af Marts tiltage disse
,gter i Styrke og Bestemthed. Om Angrebspunktet var man i
nshed; i Begyndelsen nævnedes Kegenæs som et saadant.
D. 20. Marts indkom fra Feltpolitiet Melding om, at Als i de Indkon~no Eftcrrotnmger.
irmeste Dage vilde blive angrebet. Samme Dag indløb Melding om, at
eusserne som Forberedelse til en Baadovergang daglig manøvrerede i
rbøl Nor med 100-200 Pontonbaade, øvede Indskibning af Skyts
m.t ladede og lossede Heste med forbavsende Hurtighed. 1000 Aarer
re forfærdigede af unge Asketræer. I Aabenraa, Haderslev og
ens borg var der beslaglagt en stor Mængde Smaaskibe, ved Hjælp af
*) Ved Sygdom forhindredes Prindsen
priudsen af P 1·e11sse11 mødt.

:1.t komme til Stede ; derimod var Kron-
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hvilke en Landgang skulde forsøges paa flere Steder af Als; Kegen
nævnedes blandt disse.
D. 21. Marts indløb Efterretning om, at Fjenden i Bugten ved Sno
bæk Hage traf Forberedelser til en Overgang, og at 500 Baade vare sam
lede ved Sandbjerg, sandsynligvis bestemte til at sættes i Møll
dammen, hvis Dæmning skulde gjennemgraves, naar Overgangen t
Als skulde :finde Sted.
SikkringeforauDa det herefter syntes, at Arnkilsøre var det truede Punkt, ble
etultningcr.
12. Regiment indskærpet Paapa::selighed, og det Regiment, der hav
Kantonnement i Ulkebøl, fik Ordre til at understøtte det, hvis Fjende
forsøgte en Overgang. Til Batterierne langs Als Sund udgik skærpencL
Bestemmelser angaaende Kampberedskabet for Dag og Nat.
Ogsaa paa Nordlandet af Als blev der truffet forskjellige Foran
staltninger. D. 21. Aften beordredes den Brigade, der havde Stabskvart1
i Egen Mølle, til paa nærmere Rekvisition fra Detachementet i Mels ~
afgive 1 Bataillon til det nordvestlige Als til Imødegaaelse af et eventue
Angreb. D, 22. beordredes 1. Division til at lade 1 Eskadron af 4. Drago
regiments 2. Halvregiment afmarchere til et Kantonnement i Pøl o
Langesøby for at patrouillere langs Kysten fra Hellesøgaard Færge
Tranerodde. Chefen for 3. Kavaleribrigade, Generalmajor Marche
fik Overtilsynet med den Divisionsrytteriet tildelte Kystbevogtnin
og tog fra d. 26. Kvarter paa Hjortspring Gaard. .
Eskadren i ØsterUnder de truende Forhold maatte Overkommandoen selvfølgeli
søens yestligo Del.
appellere til Medvirkning af den i Østersøens vestlige Del stati<,
nerede Eskadre.
Ved denne var der ved Midten af Marts sket en ringe Forøgel
af Styrken, id~t Korvetten Najaden og Dampskibet Slesvig vare kom
til. Af disse Skibe havde Slesvig været under Kommando siden 3
December 1863 under Orlogskapitain P. H. C. Smidth som Oh
Dampskibet, der i Aarets første Maaneder havde været oplagt
Korsør til Hs. Majestæt Kongens Disposition, overtoges i Begyndels
af Marts Maaned af Lieutenant Garde, hvorefter det anvendtes i
forskjellige Transporter og ved Maanedens Midte afgik til Eskadren
Østersøens vestlige Del, hvor det afløste Tordenskjold paa Station
ved Biilk. I Najaden derimod var Kommandoen først bleven heist
7. Marts 1864, og faa Dage efter afgik Korvetten til Farvandene v
Als ligeledes for at underlægges Eskadren i Østersøens vestli~
Del ; den beordredes strax efter sin Ankomst til Stationen ved N e
stadt til Afløsning af Dampskibet Hekla, som for kortere Tid det
chereues til Korsør.
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Eskadrens Næstkommanderende, Orlogska1Jitain Pedersen, der
llige fungerede som Chef for Kanonchaloup-Divisionen, maatte paa
rund af Sygdom fratræde Tjenesten d. 17. Marts. Kapitainlieutenant
ilde overtog derefter Kommandoen over Hertha og de 4 Kanon1alouper.
Jagten Fredrik d. 7. lagdes paa Augustenborg Fjord som Depot:ib.
D. 19. Marts rettede Overkommandoen en Anmodning til OrlogsLpitain Muxoll om at udstrække Natpatrouilleringeni Als Sund Syd
ter til i Høide med Surløkke, hvilken Anmodning blev efterkommet.
erimod maatte Eskadrechefen give et afslaaende Svar paa en anden
.mtidigt fra Overkommandoen fremkommen Anmodning om at lade
ltrouillere i Vemmingbund for at hindre Spioneri og i Tide obserire eventuelle, fjendtlige Foretagender mod Kegenæs. Eskadrechefen
isvarede denne Anmodning med , at Rolf Krake af Hensyn til de
mdtlige .Batterier ved Stranden maatte holde sig i større Afstand fra
ysten end tidligere, og at der derfor fra Pandserbatteriet ikke kunde
trouilleres i Vemmingbund, samt at intet andet Krigsskib havdes
Raadighed. Overkommandoen maatte derfor nøies med, som tid5ere nævnt, at udstille Poster af Livgarden fra Brohovedet langs
ysten mod Vemmingbund.
Eskadrechefens Afslag blev givet samtidigt med eller umiddel-Abenlon og Geieor
.
.
.
bortknldca fru
~rt efter Modtagelsen og saaledes maaske under Paavrrkning af et Eakndron.
alegram fra Ministeriet af 19. Marts, hvorved Eskadrens Styrke
reløbigt formindskedes noget.
,.,Bydende Omstændigheder" - telegraferede Ministeriet - ,.,gjøre
ærværelsen af en større Styrke i Nordsøen nødvendig. Ministeriet
,r sig derfor nødt til strax at bortkalde Geiser og Absalon og om
>rt Tid ligeledes Slesvig fra Deres Kommando. Fregatten Thetis
Lr Ordre til at afgaa til Deres Eskadre."
Denne Bortkaldelse af Skibe var meget imod Eskadrechefens
nske. I et Telegram til Ministeriet af 20. Marts beklagede han sig
rer, at hans Styrke svækkedes i følelig Grad ved Fjernelsen af de
ren.for nævnte Skibe, navnlig med Hensyn til Kystbevogtningen af
Is, og udbad sig i den Anledning Assistance af 2 Kanonchalouper
ler 2 Kanonjoller snarest muligt.
I Overensstemmelse med Ministeriets Bestemmelse maatte
ridlertid Geiser og Absalon detacheres fra Eskadren. Det første
disse Skibe beordredes d. 20. Marts til at afgaa til Rugen
~ underlægge sig Eskadren i Østersøens østlige Del, samtidigt
38
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med at Absalon, hvis Bestemmelse iøvrigt ligeledes var sidstnævnt
Eskadre, først dirigeredes til Kjøbenhavn. Kommandoen i Als Fjor
gik ved Kapitainlieutenant W i 1des Bortkaldelse fra Stationen for
løbigt over til Chefen for Dampskibet Hertha, Lieutenant v .
.Recke, og ved Dampskibet Reklas Ankomst i Slutningen afMaanede
til dettes Chef, Kapitainlieutenant O b e lit z.
Korrcepondnnce
Sent om Aftenen d. 21. Marts modtog Overkommandoen Meld.in
moilcm O..-erkommnu<loen °s Es- fra Detachementet i Mels om, at Absalon havde forladt sin Station
kndrcchofcn i Anledning "r Absa- Stegsvig.
Under de truende Forhold I med en fjendtlig Overgang ti
Ions Bortg11ng fro.
sin Slation.
Øen i Udsigt, og uden Melding fra Eskadrechefen om det Passere
maatte denne Meddelelse virke i høi Grad foruroligende. Overkom
mandoen telegraferede derfor strax til Orlogskapitain Muxoll o
at et Dampskib uopholdeligt maatte blive stationeret i Absalons Ste
eller efter Omstændighederne N. for Rellesøgaard eller under Syd
kysten af Barsø. Fjendens Poster vare sete ved Varnæs, og e
Observation af Kysten dersteds samt i det Hele taget af Kysten lan
Als S1md var særdeles vigtig.
Dagen efter modtog Overkommandoen følgende Skrivelse
Eskadrechefen, dateret Sønderborg d. 22. Marts :
"Absalon har forladt Stationen ved Stegsvig og er sendt t
Kjøbenhavn efter Marineministeriets Ordre. Et andet Dampskib til
remplacere det haves for Tiden ikke. Kysten af Als fra Lum
tofte Nakke til Sandvig er bevogtet af 1 Dampbaad og 4 l{ano
chaloul?er, der foretage jevnhge Natpatrouiller. Esbern Snare v
Arnkilsøre observerer saavidt muligt foruden hele Als Sund ogsaa Snog
bæk Bugten. Saasnart jeg faaer en Skrnekanonbaad til Dispositio
vil den blive stationeret ved Stegsvig med Ordre at _observere Kyste
der i Nærheden. Jeg maa bede Overkommandoen ikke at stole tryg,
paa den maritime Bevogtning, da denne i stormende Veir og Tyknin/
er tvivlsom".
Den Tvivl om Marinens Evne til paa virksom Maade at bevog
Als imod en fjendtlig Overgang, som Eskadrechefen udtalte lig~
overfor Armeens Overkommando , lod han ikke komme til Ord
overfor den ham underlagte Styrke. Saavel Chefen for Esbe
I
Snare som den midlertidigt Røistkommanderende over Flotillen i Al
Fjord modtoge nemlig begge samtidigt fornyede og skærpede Instruktioner, hvori det fremhævedes, at alle Efterretninger om Fjenden
Foretagender tydede paa en nærforestaaende Overgang.
,, Undel
disse Omstændigheder" hedder det i Skrivelsen til Esber:
Snares Chef, - 11 er det paatrængende nødvendigt, at Marinens Skib
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r yderste

Evne anstrænge sig for at forhindre en saadan Overgang
vilken, hvis den lykkedes, upaatvivleligt vilde lægges Krigsskibene
1 Last. Jeg maa derfor have Hr. Kapitainlieutenanten anmodet om,
~ De af yderste Evne anstrænger Dem for ved Observation baade
·at og Dag at gjøre Dem bekjendt med Fjendens Foretagender, og
; paalægga Deres Underordnede de samme Pligter for, naar det
ritiske Øieblik kommer, at være bekjendt med, hvor De med Pandsertonnerten Esbern Snare kan virke kraftigst til Fjendens Øde0ggelse11.
I ligelydende Udtryk indskærpedes Herthas Chef de samme
ligter, hvorhos det paalagdes ham at bevæge sig frem og tilbage
ed sit Skib om Natten i Als Fjord, for under alle Eventualiteter
; kunne være rede til at give Kanonchalouperne den fornødne
.ssistance og for hurtigst at kunne samle dem til Beskydning af de
endtlige Overgangsmidler.
Ligeoverfor Marineministeriet iagttog Eskadrechefen den samme Eakndrechefona
Tvivl om den
~serverede Holdning i sine Udtalelser om Marinens Assistance ved maritime Styrk••
Evno til a.t forJs som overfor Armeens Overkommando. I en Skrivelse til Mini- hindr
• "!' Overgang til Al■ •
;eriet af 23. Marts, hvori han udførlig drøftede det ulige Forhold
hellem Fjendens Angrebsmidler og hans egne Forsvarskræfter, skrev
an: ,,Der formes af mig, at jeg med den mig underlagte Styrke skal
aftigt understøtte Armeen i at forhindre en Overgang og derved
dde Als; jeg anser det derfor for min Pligt underdanigst at udtale
r Ministeriet, at jeg, efterat de kraftigste Skibe, Hekla, Geiser og
bsalon, ere borttagne fra Eskadren, ikke antager det sandsynligt, at
n Styrke, der nu er samlet i Als Fjord, vil være i Stand til at fordre en Overgang der".
Den i Als Fjord stationerede Styrke, 4 Kanonchalouper og
ampskibet Hertha, var nemlig efter Eskadrechefens Overbevisning
agtesløs ligeoverfor et fjendtligt Overgangsforsøg. Dampskibet
vde sin Kjedel og Maskine liggende fra Borde til Borde uden
ellemliggende Kulkasser, altsaa ganske ubeskyttet mod fjendtlige
ojektiler, og Kanonchalouperne, der ifølge deres Tjenestes Natur
aatte være spredte langs Kysten, vilde nappe kunne samles i beelig Tid paa det afgjørende Punkt især med nogen Kuling og
alands Vind. I selve Als Sund mentes Forholdet at være noget
dre, idet Eskadrechefen dog paa dette Tidspunkt endnu antog, at
bem Snare i Forening med de paa Als anlagte Batterier maatte
e forebygge en Overgang der. Men skulde en Overgang
er Als Fjord kunne forhindres, maatte der efter hans Forme-
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nmg anvendes kraftigere Skibe end dem, som for Øieblikket var
underlagte hans Kommando, ,,da Skruekanonbaade i Als Fjord hverke1
ved deres Styrke eller artilleristiske Værd ville have nogen Betyd
ning imod det fjendtlige, riflede Skyts".
Atter d. 24. Marts drøftede Eskadrechefen Spørgsmaalet o
Marinens Medvirkning ved Forebyggelsen af en eventuel Overgan
til Als. Den nærmeste Aarsag hertil var to telegrafiske Meddelelse
som Dagen forud vare komne ham ihænde. I den første af diss
meddelte Overkommandoen, at den havde modtaget fornyede og paa
lidelige Efterretninger om, at Fjenden forberedte Foretagender mo
Kysten mellem Sandvig og Stegsvig, og i den anden, at Overkommaru
doen havde erholdt Meddelelse om, at Fjenden i Aabenraa Havn hav
samlet saa mange mindre Fartøier\ at han dermed vilde kunne tran
portere 4000 Mand.
Begge Telegrammer tydede paa en nærforestaaende fjendtli
Overgang og foranledigede Eskadrechefen til end.nu en Gang at a
mode Overkommandoen om ikke at fæste for megen Lid til den mari,
time Assistance: ,,I Als Fjord skal blive gjort Alt, hvad jeg formaae1
med de mig underlagte Kræfter for at modarbeide et fjendtligt Fo
søg paa en Overgang; men da haardt blæsende Veir, Mørke og Tyk
ning, Forhold, som Fjenden sandsynligvis vil benytte til en Overgan
begrændse Krigsskibenes Virksomhed og Observationerne i en fo
uroligende Grad, maa jeg bede Overkommandoen ikke at stole paa,
Krigsskibene ville kunne under alle Eventualiteter forebygge en f1end
lig Overgang, saa meget mindre som denne sandsynligvis vil udg
fra flere Punkter og omspænde en Strækning af nærlig 2 Mil, hv
Landgang kan finde Sted".
Overkommandoen fandt det derefter rigtigst at paalægge 2. D·
vision at ordne Forsvaret af Sundet fra Sønderborg til Arnkilsøre o
Bevogtningen af Arnkilsøres nordlige Del uden Hensyn til mariti
Assistance. Divisionen skulde da giveEsbern Snare Underretning o
hvad der iagttoges af de fra Feltvagterne udstillede Poster.
Eskadrechefen delte iøvrigt ikke Overkommandoens Anskue~
om Sandsynligheden af en fjendtlig Landgang paa Als, hverken hva
Tidspunktet eller Overgangsstedet angik, og foreslog endog under 2
Marts at tage Rolf Krake bort fra V emmingbund 3-4 Dage for at ga
til Aabenraa og ødelægge hvad dersteds forefandtes af Transportmidle
Overkommandoen modsatte sig dette, da den "aldeles ingen Garant
havde med Hensyn til Tidspunktet, paa hvilket Batteriets Anvendels
i Vemmingbund var nødvendig"; derimod foretoges en Rekognosoerinj
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f Dampskibet Hekla d. 28. Marts, som dog intet mistænkeligt foremdt.
I Følelse afJ at det Samarbeide ' som fandt Sted mellem de mili- 1Overkommandoen
forholdot mellem
ære Befalende tillands og tilvands ikke var tilfredsstillende, henvendte sEekiicJrochcfon.
)verkommandoen sig til Eskadrechefen med en Skrivelse af 24. Marts,
.vori den anmodede om nat erholde en Oversigt over de til Undertøttelse af Armeens Operationer ved Slesvigs og Jyllands Østkyst
tationerede Skibes Fordeling og Hovedtrækkene i de Instruktioner,
.er i et kooperativt Formaal maatte være deres Chefer tildelte, samt
ndeligen successiv Underretning om de Forandringer i nærværende For.eling, som efterhaanden foretages. En Oversigt og Kundskab af dette
)mfang maa Overkommandoen anse absolut nødvendig som Grundlag
or sine Dispositioner til Landets Forsvar".
Det Svar, som Overkommandoen modtog paa denne Henvendelse,
ar ikke efter Ønske. Eskadrechefen gjorde nemlig i en længere
lkrivelse af 25. Marts Rede for, at af de til Eskadren henhørende
kibe var intet uden Pandserbatteriet Rolf Krake, Skruekanonaadene Schrødersee, og Hauch samt 4 Kanonchalouper for Tiden
tdelukkende bestemte til Understøttelse for Armeens Operationer,
.vorimod alle de andre Skibe vare fordelte enten alene med det
'ormaal at blokere Havne og Fjorde og, hvor det lod sig forene
1ed dette Hverv, tillige at bevogte Kysterne, eller ogsaa udelukkende
il at bevogte Kysterne med det Formaal tillige at forhindre
jendtlig Overgang, hvad der var Tilfældet med Pandserskonnerten
:lsbern Snare ved Arnkilsøre og de i Als Fjord stationerede
lkibe. De ovenfor nævnte Skibe, som havde specielle kooperative
,ormaal, vare tillagte særlige Instruxer i denne Anledning. Eskadre~efen bad Overkommandoen være overbevist om, at i Tilfælde, hvor
en maatte ønske en Kooperation af enkelte eller flere af Eskadrens
kibe, skulde dette med største Beredvillighed blive effektueret,
asnart det blev begjært, og saafremt det paa nogen tænkelig Maade
muligt.
Mindre imødekommende viste Eskadrechefen sig i Slutningen af
Skrivelse, hvori han vel indrøm.mede, at det var en Selvfølge, at
verkommandoen blev gjort bekjendt med Forandringer i Fordelingen
de Skibe, som kun vare . bestemte til at kooperere med Areen, men samtidigt meddelte, at han ikke fandt Anledning til at
·ve Overkommandoen Oplysning om de øvrige Skibes Omfordelig
er Vexlen, da dette Forhold alene vedrørte Eskadren. Overommandoen tilstillede Krigsministeriet en Beretning om denne Sag
0
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og henviste til den Fare, der kunde opstaa paa Grund af de
mindre gode Samarbeide og Mangelen paa Enhed i disse Forhold*).
Indberetningen fra Overkommandoen foranledigede Krigsmini
steriet til at henvende sig til Marineministeriet for at erfare dette
Opfattelse af Sagen.
U cltnlolso fri\ 1\1 a•
I sin Svarskrivelse af 1. April berørte Ministeriet dog ikke dett
rincminietoriot
0nd
0
an!!~" s dkon Forhold, men tog kun et Forbehold i Henseende til den Hjælp, der kund
mn.r1t1mo tyr Oi
~~~~.t~u"b!~~: ventes af Marinen, ved sin Bemærkning om, ,,at selv om Marinen ligeovergang til Als.
for dens andre I!'ormaal var i Stand til at afgive flere Krigsdampskibe t~
Stationen paa Hertugdømmernes Østkyst, end allerede er sket, vild1
en saadan større Styrke ikke være i Stand til under alle Eventualitete
at forhindre en Overgang".
Vanskeligheden vilde, mente Ministeriet, ligge deri, at en Overgang sandsynligst vilde ske om Natten og da enten med Storm a
vestlig Yind eller i taaget Veir. Under disse Omstændigheder vildl
Skibene ikke kunde foretage noget Væsentligt til at forhindre Over
gangen, da de ikke kunde lette og manøvrere i det smalle Farvand fo
at finde de fjendtlige Baade uden den allerstørste Sandsynlighed for a
løbe fast paa den ene eller anden Side af Fjorden, ligesom det ogsa
maatte antages, at ]fjenden under en Overgang ved opkastede Batte
rier, monterede med svært, riflet Skyts, vilde være i Stand til paa kor
Tid at ødelægge ethvert Skib, der kom indenfor Skudvidde, k
netop med Undtagelse af Rolf Krake.
Skrivelsen sluttede saalecies :
,,Omendskjøndt Ministeriet ikke tvivler om, at en passende Troppe!
styrke er paa rede Haand paa de Steder, hvor Overkommandoej
frygter Landgangsforsøg, og navnlig ved Als Fjord bag Terrainafsnitte
fra Stegsvig til Sandvig, har det dog ikke villet undlade at gjøre op
mærksoin paa Nødvendigheden heraf, idet Søstyrken, saaledes son
paavist, under visse Veirforhold ikke vil være i Stand til at for!
hindre Expeditionen, som paa Grund af Farvandets Sneverhed kaJ
foretages i aabne Baade og Pontoner".
0. Liitken.
lllnrinon hnr ik' o
Men
medens
clenne
Skrivelse
dog
kun
under
"visse
Veirforhold
l\lidlcr til at for011
hillllro
Over- stillede den maritime Bistand tvivlsom blev ethvert Haab derom berøve
~~
I
Overkommandoen ved følgende Telegram af 4. April .Kl. 8ll 7 Eftermict
dag**) fra Orlogskapitain Muxoll:

I

*) Bilag 39 indeholder Skrivelse af 23. Marts fra Overkommandoen til Krigsministere1

angaaende Samvirken mellem Hær og Flaacle.
**) Forhandlingerne om denne Sag gives paa dette Sted, uagtet do førtes umiddel

bart efter, at Fjendens Planer mod Als vare definitivt opgivne d. 3. April.
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Som Følge af de Efterretninger, jeg i Dag har modtaget fra den.
ommanderende Officer over Søbevogtningen i Als Fjord, der meddeler,
t 22 svære Metalkanoner ere placerede i 2 Skandser omtrent 1600
uen N. og S. for Snoghøi Færgegaard, og at Kanoner :findes paa
ere Steder langs Kysten op til V arnæshoved, maa jeg ligeoverfor
isse Foranstaltninger meddele den ærede Overkommando, at den
lUVærende maritime Styrke paa Als Fjord er aldeles Intet, og at Mainen ikke har Midler til at forhindre en Overgang".
Muxoll.
Overkommandoen bragte denne med sto:t,Aabenhed fremsatte Uduelse til Krigsministeriets Kundskab for om muligt at faa udvirket,
h en kraftigere Assistance fra Søværnets Side tilveiebragtes. Krigstinisteriets Svar af 5. April, der intet Haab gav i saa Henseende, lød
>m følger :
1 Anledning af Overkommandoens Chifferdepeche af Dags Dato
11
11.r Ministeriet henvendt sig til .Marineministeriet for at erfare, om
amme maatte være i Stand til at fyldestgjøre den i Depechen frem1tte Begjæring om større maritim Assistance til Forsvar af Als.
lette SpørgsmaR.l er besvaret benægtende under Henvisning til, at
:1t ligeoverfor de af Fjenden opkastede Batterier kun vil være muligt
,r et Skib som Rolf Krake at bevæge sig frit i Sundet. Derimod
ntager det nævnte Ministerium, at saavel de i Stegsvig som de bag
.rnkilsøre stationerede Krigsskibe ville være i Stand til, naar Foroldene ikke ere altfor ugunstige, at bringe betydelig Forstyrrelse i
1 saadan Expedition, saafremt denne virkelig skulde forsøges iværksat
den Udstrækning, der nødvendig maatte høre til for at foretage en
andgang paa Als alene med Infanteri". - - -- - - Det mindre gode Forhold mellem Eskadrechefen og Armeens Esk11drecl1efens
mindre gode Forverkommando havde sin Begrundelse dels deri, at Førstnævnte an- 1~~!~~n~~=~:
ta de Fordringer, som Armeen stillede til Eskadren, for altfor store
~ ikke altid gjennemførlige, dels i, at begge de paagjældende
utoriteter ikke i tilstrækkelig Grad viste hinanden den for et godt
unarbeide nødvendige Tillid og Imødekommen.
Dette havde allerede i den forløbne Del af Felttoget flere Gange
ist sig, om end ikke saa tydeligt som her ved Marts Maaneds Slut,ng. 8om tidlige11e anført, delte Eskadrechefen ikke Overkommanens Anskuelse om en fjendtlig Landgang paa Als. I en Korreondance med Marineministeriet angaaende Valget af sin Station udte han d. 25. Marts, at han intet Øieblik vilde betænke sig paa at
e Ophold pna de faretruede Punkter, sættende alle andre Hensyn
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tilside, naar den Tid, da ikke hans, men Overkommandoens Tro pa
en fjendtlig Overgang kunde forudses at ville blive til Virkelighed.
Ogsaa synes nedenstaaende Korrespondance at tyde paa, at flere a
de fra Overkommandoen indløbne, i Regelen telegrafiske Meldinger o
Fjendens Forberedelser til en Overgang ere blevne betragtede so
overflødige og uden stor Betydning.
D. 30. Marts telegraferede saaledes Overkommandoen følgend
Oplysninger til Eskadrechefen:
,,1 Nybøl Nor foretager Fjenden Ind- og Udskibningsøvelser saa·
vel med Kanoner som m_!:Jd Heste. De derværende Pontonbaades An
tal angives til 100 a 200. Fjenden har ladet forfærdige 1000 Aare
I Aabenraa, Haderslev og Flensborg er der lagt Beslag paa en sto
Mængde Smaaskibe, hvormed Fjenden formenes at ville forsøge Land
gang paa flere Steder af Øen (Kegenæs)."
Herpaa svarede Eskadrechefen:
"For de meddelte Oplysninger om Fjendens forskjellige For
beredelser ved Egernsund og i Flensborg Fjord, formentlig til et Land'
gangsforsøg paa Als, takker jeg Overkommandoen, men tilstaar, at je
ikke har stor Tro paa, at han virkelig skulde have et saadant fortvivl
Foretagende til Hensigt."
Overkommandoen supplerede samme Dag sine Meddelelser me
Underretningen om, at Pontonbroerne ved Egernsund vare optagne, o
at der var ankommet 8 store '11ræpontoner tilsøs fra Flensborg ti
Egernsund, og rettede om Natten en telegrafisk Forespørgsel angaaend
Blokaden af Flensborg Fjord, til hvis Besvarelse Eskadrechefe
personlig blev kaldet fra sit Kvarter til Telegrafstationen.
Dette havde til Følge, at Eskadrechefen næste Dag (31. Mart
tilskrev Overkommandoen:
,,Jeg beder Overkommandoen at være overbevist om, at jeg me{
den største Beredvillighed skal lade det være mig magtpaaliggende a
tilfredsstille enhver Anmodning om Assistance af den mig underlagt
Eskadre; men jeg maa dog anmode den om ikke at blive berøvet m:b
Nattero ved Telegrammer, der kun fremsætte Spørgsmaal, hvis
svarelse det ikke iler med, og aller mindst at blive henkaldt paa Tel
grafkontoret til en Samtale med Overkommandoen, der, som det va
Tilfældet i Nat, viser sig alene at bestaa i Spørgsmaal, fremsatte af e
Adjutant, hvis Besvarelse vilde være bleven givet Overkommandoe
ved Telegrafen."
De ovenanførte Efterretninger om Forholdene ved Egerns
bevirkede, at Rolf Krake cl. 31. foretog en Rekognoscering ind i Flen
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org Fjord uden dog at opdage noget mistænkeligt. Eskadrechefen
eddelte derefter Marineministeriet i sin Rapport "at Paalideligheden
1 Overkommandoens Efterretninger, uagtet de angives for at være
a paaJidelig Kilde, endnu er noget tvivlsom."
D. 4. April Kl. 11 1/2 Aften afsendte Overkommandoen fra Ulke~] følgende telegrafiske Meddelelse til Eskadrechefen:
,,Overkommandoen har ikke villet undlade at meddele Hr. Orgskapitainen, at man har modtaget følgende Depeche fra 7. Britde: Chefen for Efterretningsvæsenet har meddelt, at Fjenden
tnske vist vil forsøge en Landgang ved Sandbjerg. u
Telegrammet, der ud paa Natten ankom til sit Bestemmelsessted,
~svaredes af Eskadrechefen d. o. April saaledes:
"I en Depeche modtaget i Na;i; har Overkommandoen behageligen
Leddelt mig, at Fjenden ganske vist vil forsøge en Landgang ved
andbjerg. Da det er mig ubekjendt, hvor Sandbjerg er beliggende,
der jeg mig snarest nærmere oplyst derom ved Telegrafen. u

Under 5. April lod Overkommandoen Es.kadrechefen vide, at gjen- ~<lerligere 1-'or•
•
• •
handlinger om
tgne Efterretmnger tydede hen paa, at FJenden førte Ammunition maritim~
l<orunøta.ltJllDgur.
1. v. fra Flensborg til Egernsund og foretog Evakuation af Syge
g Saarede søværts fra Egernsund til Flensborg. Overkomma,ndoen
anstillede til Eskadrechefen , om ikke Marinen ved Foretagender
Flensborg Fjord vilde kunne hindre denne Trafik, hvilket dog af
iskadrechefen besvaredes benægtende, idet denne "ikke vidste at frem:0tte noget Foretagende, der fra Marinens Side kun.de foranstaltes, og
om under de nærværende fjendtlige Stedforhold vilde kunne forhindre
en paaankede Trafik. u
Indkomne Efterretninger om de af Fjenden anlagte Batterier
mgs Als Fjord foranledigede Eskadrechefen til under 5. April at udtle for Marineministeriet, at der nu fra fjendtlig Side "kunde afives en uafladelig krydsende Ild ligefra Snogbæks Bugten til Varnæsoved."
Som Følge heraf ansaa Eskadrechefen Chancerne for et heldigt
Laritimt Forsvar for betydeligt forringede, en Anskuelse, som han
•emsatte i følgende Udtryk:
,, Vil den nuhavende Søstyrke lægge sig imellem, saasna;rt Udkibningen paabegyndes, da vH der, forsaavidt den overhovedet slipper
ogenlunde uskadt gjennem Krydsilden, selvfølgelig ikke hengaa lang
39
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Tid, forinden den er totalt ødelagt uden til Gjengjæld at kunne gjør
de forskandsede fjendtlige Batterier nogensomhelst vrosentlig Skad
N aar saaledes Hindringerne paa Søen ere ryddede af V eien, og de
vaa Landjorden kun haves nogle faa smaa Feltpiecer, hvilket er Til
fældet, da skjønner jeg ikke rettere, end at en Overgang kan find
Sted med megen Lethed ved den lyse Dag. u
Den i ovennævnte Skrivelse omtalte formentlige Mangel paa Ar
tilleri paa Nordlandet af Als og Bygningen af et nyt ~jendtligt Batter
rettet mod Stegsvig, foranledigede, at to af de i Als Fjord stationered
Skibes Chefer, Kapitainlieutenant Obelitz og Lieutenant Bille
Forening med Kommandøren for Mels Detachementet, Kapitai1
W ilde nr ad t, telegrafisk henvendte sig d. 6. April til Eskadrechefei
med et indtrængende Forslag om, nat Kanonbaadenes Kanoner saml
2 svære riflede Piecer uopholdeligt bleve lagte i Batteri paa Kysten,
sidste for at rasere de fjendtlige Batterier og mulig ødelægge d
store Train i Blans."
Eskadrechefen kunde imidlertid lige saa lidt som Overkomma
doen, for hvem ogsaa denne Sag forebragtes, gaa ind paa denne Tank ·
der unddrog Skibene fra deres egentlige Bestemmelse.

q

Ligesaa godt som Overkommandoen var lmderrettet om de
FJ enden nærede Planer mod Als ' ligesaa fuldt kom de tidligere 0
talte Troppeforskydninger mod Sundeved, 10. Brigade fra Syd, Gard
Divisionen fra Nord, til dens l(undskab, samtidigt med, ja tildels f01
inden U df'ørelsen deraf var paabegyndt.
D. 24. modtoges en Meddelelse af 21., hvorefter 10. Inf'anteribrj
gade i Ilmarche var afgaaet fra Flensborg til Dybbøl.
En fra Kommandanten i Fredericia samme Dag modtagen Efte1
retning om, at der d. 23. var rykket 6-8000 Mand ind i Horsern
hvilke vHde blive forøgede til 12000 Manrl., tydede vel paa, at PreuJ
serne snarere rykkede mod Nord, men i Løbet af d. 26. indkom fr
f'orskjellige Sider bestemte Efterretninger om Troppeforskydninger fr
Nord til Sundeved - som det forlød 6 Regimenter - fremtl.eles o
at der foran Dybbøl samledes 60000 Mand og endelig om, at Fjende
medens han sysselsatte os med et Angr~b paa Dybbøl, vilde forsøg
en Overgang fra Varnæs Sogn til den nordlige Del af Als for at fald
vor paa Dybbøl kæmpende Styrke i Ryggen.
Nye d. 26. indløbne Efterretrunger bekræftede Formodningen o

Overkommnndoen
underrettes om,
nt Fjenden forøger
sin Styrke i
Huu<love,J.

0
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der var Noget igjære. Thi vel indløb der fra Efterretningsvæsenet
[eddelelse om, at der endnu d. 25. ingen større Troppebevægelser
avde fundet Sted fra Kolding Syd paa, hvilket var rigtigt, efterdi
jenden først d. 26. trak mod Syd; men fra forskjellige Steder i Slesig meldtes det, at der d. 28. ventedes 8000 Mand preussiske Tropper
ford fra til Dybbøl, og det tilraadedes os at være forberedte paa et
1atligt Angreb.
Kystbevogtningen paa Als indskærpedes den største Paapasselig- Forskjolli~o Jfor.
n11staltn1ngor,
.ed. Den Bataillon af Brigaden med Stabskvarter i Egen Mølle, Ky!~';;'~~~~t.g•n
.er paa Rekvisition fra Detachementet i Mels skulde ile til dets
Tnderstøttelse, fik :fra d. 26. Alarmplads i Egen, den anden Bataillon
j
f Regimentet derimod S. for Bro.
Ogsaa paa Kjær Halvø blev der truffetforskjellige Foranstaltninger.
lf Regimentet i Ulkebøl fik den ene Bataillon Alarmplads i den vesttge Del af Kjær, den anden i den vestlige Udkant af Ulkebøl. For
12. Regiment hurtigt kunde møde med en Styrke til Forsvar af
rnk:ilsøre var det, som tidligere omtalt, paalagt Ingenieurkommandoen
t lade opføre en Barakkeleir til et Kompagni i den nordligste Del af
nkilsøre Skov omtrent i Høide med Arnkilsøre Batteriet. Da Oprelsen d. 25. var saa vidt fremmet, at Barakkerne kunde tages i
rug, lagdes :
1 Kompagni i Barakkerne ved Arnkilsøre,
1
"
i de 3 nordligste Gaarde i Ulkebøl Nørremark,
4
"
i Barakkerne ved Rønhave,
1
"
i Kjær Hestehave,
1
"
i de nærmeste Gaarde S. for Kjærvig.
De to førstnævnte Kompagnier anvendtes udelukkende til Beogtning af Arnkilsøre og den mellem Arnkilsøre og Skovbatteriet
ggende Strækning. Af de 4 Kompagnier i Barakkerne afgaves 1
ompagni daglig til Bevogtning af Kysten fra Skovbatteriet til Kjær·g. De 2 sidstnævnte Kompagnier anvendtes til Bevogtning af
ysten S. for Kjærvig og Bei;iættelse af Batterierne indtil Flankebatteriet.
Endelig sørgedes der for Oprettelse af Bavner langs Sundet.
. 27. vare 4 Bavner reiste, henholdsvis ved Arnkilsøre Skovs nordesti:e Hjørne, Skovfogedhuset, Rønhave Batteriet og Byggegaard.
aar Bavnerne tændtes, skulde Afdelingerne samles paa deres Alarmladser.
De truende Forhold i Dybbølstillingen og paa Als, i Sammenligning 11. Regi'?ent beordres til Al~.
ed de nu rolige Forhold paa de øvrige Punkter af Krigsskuepladsen,
·orde det nødvendigt at faae det til Fredericia bestemte 11. Regiment

1
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(se pag. 242) til Als i Stedet for til Fredericia. Overkommandoen tele
graferede derfor d. 26. Marts til Kommandantskabet i Fredericia, a
11. Regiment efter dets Ankomst til Baaringvig uopholdeligt skuld
afgaa til Faaborg, for derfra at overføres til Als. Da Genera
Lund in g modtog denne Ordre, henvendte han sig strax med Mod
forestillinger til Krigsministeren, der netop paa hin Dag opholdt si
i Fredericia (se pag. 245). Krigsministeren ophævede den givne Be
faling og bemyndigede General Lunding til at underrette Over
kommandoen herom.
Overkommandoen maatte nu telegrafisk forestille .Krigsministere
at Befalingen var given, fordi en Forøgelse af Fredericias Garniso
ikke længer var nødvendig, hvorimod det var paatrængende nødvendig
at faae Tropper til Sikkring af det nordlige Als, imod hvilket Fjende
tilsigtede et Angreb; Overkommandoen maatte andrage paa, a
dens Befaling effektueredes. Ministeren var ved dette Telegram
Komme afreist med Hs. Majestæt Kongen til 4. Division. Sagen
Afgjørelse trak i Langdrag og naaedes først, da Overkommandoen d
29. pr. Telegraf beordrede Kommandantskabet i Fredericia til at lade
Brigades Stab og 11. Regiment afgaa til Faaborg for derfra d. 1. Apr·
Morgen at overføres til Høruphav. Om denne Ordres Afsendels
underrettedes Krigsministeren d. 30. Marts.
De fremdeles indløbende Efterretninger bekræftede Rigtigheden
de tidligere indkomne Meddelelser. D. 27. Formiddag meldtes det,
hele den preussiske Styrke i Jylland var gaaet mod Syd, og at der
Jylland kun stod 4 østerrigske Brigader i spredt Kantonnement; samm
Dags Eftermiddag, at 5000 Preussere rykkede i Ilmarche gj ennen
Haderslev Syd paa; d. 28., at 10000 Preussere vare ankomne til Aabenl
raa Nord fra. Derhos meldtes om Pontoners Afsendelse søværts
Flensborg til Egernsund samt om 'rilstedeværelsen af 200 Baade vej
Varnæshoved.
D. 30. meldtes det, at der i Aabenraa, Haderslev og Flensborl
var lagt Beslag paa en stor Del Smaaskibe, hvormed Landgang skuld
forsøges paa flere Steder af Als ; som Handsynlige Landgangspunkte
nævntes Hardeshøi og Kegenæs. - Detachementet i Mels meldte, w
der herskede stor Travlhed i Egnen tæt S. Ø. for Ballegaard, navnliJ
mellem Knarhøi Bugt og Snogbæk Hage. Foruden et Batteri ved
Ballegaard (monteret med 6 12 Pd.'s riflede Kanoner) var et Batteri
blevet anlagt i den nordlige Del af' Als Sund ved Naldtang V. fo;
Udløbet af Stegsvig.
Alle disse Efterretninger stillede det utvivlsomt for Overkomman
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)en, hvilket jo ogsaa stemmede med Virkeligheden, at Fjenden trak
a i Jylland værende preussiske Tropper (Garde-Divisionen) samt 10.
ifanteribrigade til Sundeved, og at der forberedtes en Overgang til
~t nordlige Als. Om Tanken var ved et Skinangreb herimod at forde os til at splitte vore Tropper for derved at vinde større Chancer
1r et Hovedangreb mod Dybbølstillingen, eller ved et Skinangreb
10d Stillingen at binde vor derstaaende Styrke for saa meget lettere
i kunne ud.føre en Overgang til det nordlige Als, hvorved Dybbølillingen sluttelig udsattes for at blive angrebet i Ryggen, derom
llnde Overkommandoen kun nære Gisninger. De indkomne Med3lelser tydede snarest paa det Sidste.
Bevogtningen og Forsvaret af .41s's udstrakte Kyst var ikke
,eget betryggende. Paa Kjær Halvø langs Kysten indtil Arnkilsøre
a 12. Regiment og 1 .Feltbatteri, paa Mels 3 Kompagnier samt
Feltbatteri til Forsvaret af en over en Mil lang Kyst; den
rrige Kyst var bevogtet af Kavaleri. Eskadrechefen havde der)S anmodet Overkommandoen om ikke at stole paa, at Krigss.lq.be
n.der alle Eventualiteter kunde forebygge en fjendtlig Overgang.
Under disse Omstændigheder imødesaas med Utaalm.odighed An- Ankomoton ar 7.
Brign<lee Stab og
'> msten af 7. Brigades Stab og 11. Regiment, der dog først fandt Sted n. Hugimont.
, 1. April, altsaa samme Dag, paa hvilken Overgangen skulde udføres
n Natten. 11. Regiment overtog Tjenesten paa Kjær Halvø, medens
t Regiment, saasnart det d. 1. April Aften var afløst af 11. Regi,ent, afmarcherede til et Kantonnement i Hagenbjerg, Oxbøl, Lunden,
roballe, Brandsbøl og Stavning som Reserve for Detachementet i
:els. 12. Regiment udgik af 2. Division for tilligemed 11. Regiment
~ Detachementet i Mels at udgjøre en ny 7. Brigade, hvis Hverv
3t blev at overtage Bevogtningen og Forsvaret af Kyststrækningen
ngs Als Sund fra Flankebatteriet til Hellesøgaard Færge. Brigaden,
1Tem 1. og 9. Batteri i taktisk Henseende underlagdes, stilledes di,kte under Overkommandoen. Oberst Max Muller tog Kvarter paa
umohrsgaard. Den tidligere givne .Bestemmelse, at den i og om
gen liggende Brigade, naar den kaldtes til Sønderborg, skulde
terlade en Bataillon i Egen, hævedes*).

*) Da ogsaa den sydlige Kyst af Als ansaas truet, befaledes fra 3. April en Eska-

dron af 1. Halvregiment Gardehusarer henlagt paa Kegenæsland, de to andre i
Lysabild Skov, Sarup og Mommark; Stabskvarteret forblev i Mommark. Signalstationer oprettedes langs Kysten fra Kegenæs Fyr til Kegenæs Ende, der skulde
signalere Landgang ved Blaalys. Etappekommandøren i Høruphav skulde lade

3l0

Der holdtes Øie med Skibes og Personers Adgang til og fra Als
Overkommandoen udstedte en Anordning"') om deres Adgang til o
Afreise fra Øen og anmodede Krigsministeriet om at drage Omsor
for, at der kun udstedtes Pas til Øen til saadanne Parsoner, hvi
Loyalitet var hævet over enhver Tvivl, og som anordningsmæssi
kunde legitimere sig.
Ovorvoiolsor mctl
D. 1. April tmdersøgte Major af Ingenieurkorpset S chrø de
H cnsyu til l ' orav!'rotnftli•n nord· Forholdene paa det nordlige Als med Hensyn til en eventuel Land1i80 Del nf Als.
gang paa Øen. Majoren turde ikke benægte Muligheden af, at et saadan
Foretagende kunde udføres, og mente, at det under gunstige
maatte kunne lade sig gjøre at overføre i Baade en Echelon paa
3000 Mand paa Strækningen fra Sandvig til Hellesøgaard, og at vo
Besætning dersteds dels ikke var i Stand til at forhindre det, dels vild
være udsat for at blive overmandet. En Overfart i Baade kund
foretages i c. 15 M.inuter, og da det ikke var muligt at observer{
Baadene fra Land, før over Halvdelen af Farvandet var passeret, ble
der ktm 7-8 Minuter til Alarmering af Styrken og Forsvarets Or
ning, en Tid, som vel kunde være tilstrækkelig for at tilf'øie E
peditionen betydelige Tab, naar det ved Kysten stationerede Artille1
og maritime Forsvar benyttedes godt, men som ikke var tilstrækkelil
til at samle vore Tropper saaledes, at Landgangen forhindredes.
En hensigtsmæssig Benyttelse af Terrainforholdene maatte imidle
tid kunne forhindre ]'.jendens videre Fremtrængen og volde ham føl
lige Tab; hvad enten Landgangen foretoges N. eller S. for Stegsvi
vilde de mange Søer og Lavninger danne virksomme Forhindringe
som satte en ringe Styrke i Stand til at opholde en overlegen Fjend
Fremtrængen.
Udførelsen af store Batterianlæg ved Kysten ansaas ikke he
sigtsmæssig, da disse kun vilde avertere Fjenden om, hvor vort Sky'
var placeret. Derimod kunde det være ønskeligt at anlægge endel In
skæringer for Artilleri, hist og her at opføre Vagthytter for Fel
vagterne, forsaavidt de nærmeste Gaarde laa for bortfjernede, at sl
en Bro for Infanteri fra Stegshoved til Stegsgaard og anbringe Løbe

l
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observere, naar Signaler gaves, og melde dette pr. 'felegmf til Overkommando
(Ordre herom udgik dog først d. 9.).
Fra d. 3. April ~tationeredes 2 Kanonjoller paa Sydsillen af Als len mellc
Sønderborg og Hørnphav, en ved Kegenæsland) for især om Natten, forsaavi
Vcirforholdene tillode det, at forebygge Kommunikation med Land.
"') Bilag 40 indeholder Anordning med Hensyn til Skibes og Personers Adgang
og Mreise fra Øen Als.
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rave og Indskæringer ved Melsgaard, Broballe Mølle, Brandsbøl
kov samt ved Oldenor, Nordborg, Vestermølle og Hopsø.
Foranlediget ved denne Indstilling befalede Overkommaudoen under
April Anlæget af en Bro af 4 Alens Brede for Infanteri fra StegsDved til Stegsgaard, og Oberst Max Muller anordnede samme Dag,
1tsaa ligeledes paa et for sent Tidspunkt til at faae Betydning ligeoverfor
m paatænkte Overgang, at ved Alarmering skulde den ene Bataillon af
2. Regiment samles S. 0. for Oxbøl, den anden S. V. for Brandsbøl.
m Natten skulde Alt være parat til hurtig Udrykning.
Ses bort fra de forskjellige Foranstaltninger, der først udførtes, 8~ft1untioncn
pnn
s d. I. og 2.
;terat Planen mod Als var opgiven, var Situationen Natten til d. 2.
April.
.pril, da Preussernes Overgang tænktes iværksat, følgende*):
Paa Strækningen Hardeshøi til Hellesøgaard laa Mels Detachetentet:
1 Kompagni i Holm N. for Stegsvig.
1
do.
i Mels S. for
do.
1
do.
i Broballe.
1. Batteri i Holm og Mels.
Indskæringer vare anlagte ved Hellesøgaard og Hardeshøi.
:,·ert Kompagni afgav 1 Deling til Vagttjeneste om Natten; Resten,
Delinger pr. Kompagni, laa i Alarmkvarter fuldt udrustede og gik
1rst, naar det blev lyst, i Kvarter.
Som R~serve for ~enne Styrke ankom d. 1. April Aften 12. Regi1ent. Regimentet var imidlertid blevet saa sent afløst af 11. Regitent, at det efter Ordre maatte lade sine Forposter forblive staaende
:1,a Kjær Halvø Natten over. Disse afløstes først d. 2. April Forliddag KL e og stødte i Løbet af Dagen til deres Regiment.
D. 1. April Aften, da Overgangen oprindelig agtedes udført,
om saaledes Regimentet, kun 5¾ Kompagni stærkt, til dets anviste
antonnement paa Nordlandet**). To Kompagnier, der skulde belægge
oballe, fandt denne By optaget af Mels Detachementet og maatte
dkvartere sig selv. Regimentet var ukjendt med Terrainet og
- ingen Instruktion fra Brigaden, da denne ligeledes først om
atten ankom til Rumohrsgaard. Bestemmelser angaaende AlarmI

*) Se omstaaende Skizze af de danske Troppers F'ordeling paa Als og i Sundevecl

Natten mellem 1 og 2. April.
*) 12. Reg.'s I. (Stabskvarter Brohalle) lagdes i Oxoøl og Broballe, to Kompagnier

paa hvert Sted. 12. Reg.'s II. (Stahskvarter BrandsbølJ lagdes i Hagenbjerg,
Lunden, Brandsbøl og Stevning, et Kompagni paa hvert Sted. Regimentsstabskvarter hlPv Hagenhjerg Præstegnard.
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plads, Meldingers Afsendelse pr. Telegraf o. s. v. udgaves derfo
først d. 3.
Situationen paa Als var iøvr1gt følgende: Bevogtningen 81
Kysten fra Hellesøgaard Færge langs Øst- og Sydsiden af Als ti
Kegenæs Ende var overdraget 4. Dragonregiments 2. Halvregime
og Gardehusarregimentets 1. Halvregiment under samlet Kornmand
af Generalmajor Marcher (Stabskvarter Rjortspring). Grændse1
mellem de Halvregimenterne tildelte Distrikter var ved MommarJ
Bevogtningen og Forsvaret af Kysten fra Flankebatteriet til Arnkil
øre var overdraget 11. Regiment og 9. Batteri.
De paa Als værende Regimenters Kantonnement, Telegrafstationel
og Bavner m. m. fremgaa af Oversigtskaartet.
Følgende Skibe deltoge i Bevogtningen og Forsvaret af Als'J
vestlige Kyst: Ved Als Fjord havdes Dampskibet Hekla, Kano~
baaden Willemoes, Dampbaaden Hertha og 4 Kanonchaloupe1
af hvilke sidste Chaloup Nr. 18 kort forinden, nemlig Natten til
30. Marts, havde havt det Uheld, at dens Patrouillebaad, der den N
af Uforsigtighed kun var bemandet med 3 Mand, var bleven o
snappet af Fjenden. - Orlogskapitain Pedersen, Eskadrens Næs
kommanderende, friskmeldtes d. 31. Marts og overtog Dagen eft
Kommandoen over de i Als Fjord stationerede Krigsskibe.
j
Pandserskonnerten Esbern Snare laa bag Arnkilsøre, Pandse
batteriet Rolf Krake udfor Vemmingbund.

I

Ill. 2.-18. April Morgen.
Saasnart Foretagendet mod Als var opgivet, var Øieblikk
k ommet t il at rette a1 ura
T.T
f t paa Dybbølstillrngens
· ·
E robrmg,
·
Oberst Co 1om i er erholdt uindskrænket Raadighed over Beleiringj
korpsets Artilleri. Fra Berlin bebudedes Ankomsten af 8 riflede ,
Pd.'s og 16 riflede 12 Pd.'s Kanoner til d. 9. eller 10. April.
Oberst Colomier gav Ordre til, at Skytset skulde bor
tages fra Batterierne ved Ballegaard og overføres til Frontalbatt
rierne ; men denne Ordre kom ikke strax til Udførelse. Endnu vil
nemlig Prinds Friedrich Carl ikke opgive Foretagendet mod Al
men forlangte undersøgt, hvorvidt der var Mulighed for at foreta
en Overgang over Als Sund ved Sottrup Skov. Denne Tanke maat'
dog opgives paa Grund af de talrige Batterianlæg paa Als's Ky

Fjenden retter ni
Kraft pnn Stillingens Erobring.

313
1mt Nærheden af vor i og om Sønderborg værende Hovedstyrke. En
vergang skjønnedes ikke udførlig som et isoleret Foretagende, og
1lv i Forbindelse med en Storm mod Dybbølstillingen ansaas UdIdet for tvivlsomt.
Først da gav Prindsen Tilladelse til Flytningen af Beleiringstytset fra Ballegaard til Frontalbatterierne og til Angrebets Fortettelse.
D. 5. April ud.kastede Obersterne Oolomier og Mertens U<1kn•t til
}Jendcms Hehdtlgende Beleiringsplan :
,ing•p!:m.
Natten til d. 6. fremskydes Forposterne paa Angrebsfeltet.
Natten til d. 7. ombyttes de hidtil i Frontalbatterierne anvendte
latte 12 Pd.'s Kanoner og 7 Pd.'s Haubitzer saavidt muligt med riflede
og 12 Pd.'s Kanoner, og Batterierne ved Gammelmark forstærkes
ed 12 svære, riflede Stykker Skyts. Ved Stenbæk bygges et Strandatteri, Nr. 15, til 4 riflede 24 Pd.'s.
D. 7. April aabnes Ilden fra samtlige Batterier.
Natten til d. 8. skulde en ny Parallel (senere kaldet Halv;i.rallelen) anlægges, eftersom 1. Parallel laa for fjernt for Morterbatterier,
g dels en mere fremskudt Stilling var nødvendig inden Stormen. Den
rnlde lægges 4-500 Alen foran 1. Parallel, altsaa 1000-1100 Alen
'a Skandserne.
8. April: Fortsættelse af Beskydningen.
Natten til d. 9.: Bygning af Morterbatterier og Montering af
kytsplacementerne i den nye Parallel.
9. April: Fortsættelse af Beskydningen.
Natten til d. 10. : Mentering af Morterbatterierne.
10. , 11. og 12. April: Stillingens Beskydning fra samtlige
,atterier.
13. April: Storm.
Udførelsen af Stormen blev dog udsat først til d. 14. og derefter,
om senere vil blive viist - paa Foranledning af Kongen af Preussen l d. 18.
Det fremgaar heraf, at Beleiringen af Dybbølstillingen i Tids11mmet fra d. 2. April falder i 4 f'orskjellige Perioder, begyndende d .
., 7., 10. og 14. April.
D. 2. April betegner et Vendepunkt i Beleiringen, da fra denne
lag Frontalbatterierne, om end kun armerede med Feltskyts, føie
eres Ild til Broagerbatteriernes Ild.
D. 7. April aabnes Ilden fra samtlige Batterier med Beleiringskyts. Beleiringsarbeiderne og Batterierne føres tættere ind paa
40
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Stillingen. Morterbatterier anlægges og monteres Natten til d. 10.
hvorpaa Stillingen i Dagene
10.-13. April beskydes med stedse voxende Kraft for at mulig
gjøre Udførelsen af Stormen· d. 14.
Stormens Udsættelse bevirker Beleiringsarbeidernes videre Fremskriden og Stillingens fortsatte Beskydning iDagene 14.-17. Apri
hvorefter Stormen foretages d. 18.

1. Periode:

2.- 6. April.

Fra d. 1. April til d. 4. Aften førte General Vogt, fra d. 4. t"
7. Aften General du P 1at Kommandoen i Sundeved*).

2. April.

Kl. 2 Eftermiddag aabnede FJ"endens Front albatterier dere
Ild sam t"d"
1 at B roager b att enerne,
.
d er om F orm1"dd agen k l
1 1gt mec,
st
~~i;~~:::;.,:•nhavde fyret med enkelte Skud, forstærkede deres Ila. Beskydninge
batterierne.
blev efterhaanden yderst voldsom; den var, som tidligere anført (s
pag. 294) en Demonstration, beregnet paa at aflede vor Opmærksom
hed fra Foretagendet mod Als. Ilden rasede især med Heftighed fr
Kl. 5 -- 7, hvorefter den sagtnede nog~t, men dog vedblev Natte1
IgJennem. Medens der den foregaaende Dag kun var gjort 4'
Skud mod Stillingen, blev der paa denne Dag gjort 3721 Sku
imod den. Batterierne i Fronten beskøde især IV, V, VI o
V ID; nogle Piecer paa Broagerland rettede Ilden mod den sy
lige Del af' Sønderborg, uden at der var givet Byen nog
Varsel.
I Sønderborg fa_ldt den første Granat Kl. 4¼ Eftermiddag
Slottet, og Byen bombarderedes derefter heftigt. Skuddene fald
navnlig i Partiet om Haadhuset; ved en af de første Granatei;
Sprængning, som fandt Sted i en Kompagnikolonne af 16. Regimen ,
dræbtes og saaredes 28 Mand.

Fi•nd •~•FrontallJa.ttoner, nr.
morrdomodFcltskyte, beekyde

*) Styrken i Sundeved og paa Als cl. 2. April var uforanclret som for d. 23. Martt
angivet (se pag. .!66); kun var rn. Regiment udtraaclt af 4. Brigade og tilligeme.
11. Reg. og Mels Detachementet incltraadt i en ny formeret 7. Brigacle.
Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden fra 1. April Aften til 1
April se Bilag 41.
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Ilden besvaredes af Skandserne samt fra Placementerne ; særlig
jorde en Deling af 2. Batteri i Placementet N. for Chausseen et stort
ntal Skud.
I Værkerne lede Brystværn, Jorddækket paa Krudtmagasinerne
~ Traverserne endel; i I blev Blenderingen for Krudtmagasinet
mdt itu, Brystværnet i Placementet S. for V blev næsten raseret;
>g var Skaden paa Værkerne gjennemgaaende mindre betydelig.
3 Gaarde i Sundeved (henholdsvis bag III, VI og VIII) bleve
mdte i Brand.
Skaden paa Artillerimaterieilet var ligeledes mindre betydelig.
ærst var Forholdet i IV, hvor en 24 Pd.'s G. K. blev demonteret og
ateriellet desuden paa forskjellig Maade beskadigedes. I ID gik en
appert itu ved egen Skydning.
Bombardementet af Sønderborg bevirkede, at Byen med Fornnøtaltuinger
i Anledning "r
ndtagelse af den nordligste Del blev ubeboelig. Hovedkvarteret Bomb1>rdomontot
nf Sønderborg.
r,tedes til Ulkebøl Præstegaard, i hvis umiddelbare Nærhed en
rigstelegrafstation oprettedes; ogsaa Statstelegrafstationen :flyttedes
a, Sønderborg til Ulkebøl.
Korpsintendanturen og 2. Divisions
ttendantur flyttedes til Augustenborg.
Den Divisionsgeneral, der havde Kommandoen i Stillingen, :fik fremligt Stabskvarter i Færgegaarden i Brohovederne, den anden Division
;abskvarter i Sundsmark. Den Brigade, der hidtil havde ligget som
,eserve i Sønderborg, skulde fremtidigt bivouakere i Brohovederne,
v-or en Teltleir befaledes oprettet.
Sønderborg Slot, der indeholdt Magasiner af forskjellig Art,
1mmedes saavelsom Parken Ø. for Sønderborg.
Den i Sønderborg hidtil indkvarterede Arbeidsafdeling :flyttedes
i til den N. for Byen værende Barakkestald, hvis Loft den skulde
!lægge ; 10. Batteri anvistes Kvarter i den nordlige Del af Sønder>rg, Kjær Vestermark og Ulkebøl Vestermark; Livgarden til Fods i
m Bataillonsbarakkeleir ved Sundsmark, der laa N. for Augusten>rg Veien.
Kommandøren for 18. Regiment, Oberst Hirsch, ansattes som
ommandant i Sønderborg, og i hans Sted overtog Kommandør
r 18 Reg.'s I., Major Lundbye, Kommandoen over samme. Til
verholdelse af Orden i Byen afgaves et Kompagni af Livgarden
l Fods.
Om Aftenen udgik Ordre til Divisionerne, Armeens Artilleri,
rmeens Ingenieurkommando og Korpsintendanturen om d. 3. Morgen
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at sende alt det Train, hvorfor der ikke havdes absolut nødvend1
Brug, ligesom alle overflødige Officers- og Ordonnantsheste bod fra Bye
til bestemt angivne Punkter paa Als. Infanteriregimenterne maat
til Sundeved kun medtage 4 Patronkarrer, 8 Proviantvogne og høis
2 Færselsvogne samt det mindst mulige Antal Rideheste.
Afa.elinger, der skulde passere Sønderborg, anvistes bestemt
Veie og maatte, naar de vare udsatte for Fjendens Ild, kun vise sig
mindre Dele ad Gangen. Brigader, der skulde rykke over i Sunde
ved, skulde kompagnivis samles i og ved Brohovederne og Kl.
Atten rykke frem til Afløsning saa dækket som mulig. Ogsaa Kjørel
tøierne anvistes bestemte Veie.
Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 26 døde*) o(
42 saarede Underofficerer og Menige.
I

l

3. Aprd.
Natten til d. 3. fortsattes den fjendtlige Beskydning af Stillinge
og af Sønderborg med Mellemrum, men dog nogenlunde svagt. De
om Dagen lidte Skade paa Jordværkerne repareredes saa godt det lo
sig gjøre under den fjendtlige Ild. Til IX udtransporteredes en
Pd.'s riflet Jernkanon, der opstilledes i Stedet for en 24 Pd.'s G . .K1
der indtransporteredes til Sønderborg.
Fjendtlige Patrouiller foruroligede om Natten høire Fll:li v
gjentagne Alarmeringer. Om Morgenen forefaldt nogen Skudvexlin
ved Forpoeterne paa venstre Fløi.
I Løbet af Dagen blev den ~Jendtlige Ild overordentlig leven
saavel fra Batterierne i Fronten som paa Broagerland, og var ligeso:
Dagen forud rettet mod Skandserne og Sønderborg. Ialt gjordes 87~
Skud. Ilden blev sparsomt besvaret af os; dog gjorde II et Par Hm
drede Skud, hovedsagelig rettede mod Broagerbatterierne. Nog
Forsøg paa at skyde Dybbøl By i Brand mislykkedes.
Skaden paa Artillerimateriellet var heller ikke denne Dag b
tydelig. I V blev en Beleiringslavet beskadiget.
Forpostkommandoens Kvarter :flyttedes til "Kavalerigaarden" v
Chausseen.
Den i _S ønderborg Dagen forud udbrudte Ild var slukket hen,
*) Derunder som sædvanlig indbefattet de, clor kort efter cl11clo ar deres Sa·
Detailleret Tabsliste for Tidsrummet fra 2.-17. April findes under Bilag 42.
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:orgenen, men blussede atter op .Kl 8¼ Formiddag paa Grund af den
·euoptagne Beskydning; Projektilerne vedbleve derefter at falde omring Brandstederne. Der herskede stor Forvirring blandt Beboerne,
>m havde haabet, at Bombardementet skulde indskrænke sig til den
10 Dag, og derfor delvis vare vendte tilbage.
Først Kl. 4 Eftermid:tg sagtnede Ilden, men fortsattes dog med enkelte Granater. Raad11Set, Apotheket, Søndergade Nr. 44 (2. Divisions Hovedkvarter) Nr.
) (Topografernes Kvarter) og flere Gaarde i Nærheden af Raådhuset
ed brændte, andre maatte nedbrydes for at standse Ilden. Major
.rn h o 1t z forestod Slukningen med Assistance af Brandfolk fra
:jøbenhavn. En heftig Storm gjorde det umuligt for Brandkorpset
Led de tildels ødelagte Slukningsapparater at blive Herre over de
;ed.se paany udbrydende Ildebrande. Størstedelen af den sydlige og
estlige Del af' Byen gik op i Luer; 50 Gaarde og Huse nedbrændte.
den nordlige Del af Byen faldt kun faa Granater, dog naaede enkelte
p til Kirchsteins Mølle, N. for Byen.
Da det viste sig, at andel Folk under Branden benyttede Leiligeden til at plyndre, bemyndigedes det Kompagni af' Livgarden til
'ods, der holdt Orden i Byen, til at holde Standret over Enhver, som
lev grebet paa fersk Gjerning.
Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 10 døde og 33
:i.arede Underofficerer og Menige.

4. April.
Natten til d. 4. bekastede Fjenden kun af og til Skandserne og
lønderborg. Omtrent Kl. 10 Aften foranledigede en fjendtlig Parouille ved at nærme sig vor venstre Fløi en temmelig levende Rkyding; Alarmsignal gaves fra Dybbøl Mølle, og 3. Brigade stod en kort
1
id under Gevær. Kl. 3¼ Morgen rykkede en stærk, fjendtlig Kjæde
em mod vor høire Fløi, og 3. Brigade traadte atter under Gevær.
)et lykkedes os at holde Skyttegravene paa et Par nær. Efter en
alv Times Forløb gik Fjenden tilbage; Kampen havde bibragt 10.
tegiment et mindre Tab.
I Skandserne arbeidedes med stor Iver. I Skandse I forstærkedes
UEmderingen foran Indgangen til Krudtmagasinet, i III istandsattes
~orsvarspalissaderingen, i IV Rullebroen, i V Strubepalissaderingen, i
71 Stormpælene.
Om Formiddagen var den fjendtlige Ild mindre betydelig, men
·a Kl. 2 Eftermiddag tiltag den i Styrke baade fra Fronten og

318

Personalia.

fra Broagerland; i Døgnet gjordes 2704 Skud, Ilden var især rette
mod IV, V, VI og VIII; Sønderborg blev ikke beskudt, men brændt
hele Dagen.
Ilden besvaredes jevnt fra vore Skandser; men de skjult anlagt
fjendtlige Batterier vare vanskelige at beskyde med Virkning. Fel
piecerne af 10. Batteri i Placementerne N. for Chausseen og S. for
deltoge i Artillerikampen; særlig det sidstnævnte Placement blev a
den Grund stærkt beskudt, dets Brystværn tildele ødelagt. '1.1erraine
oppløiedes, saa at Passagen til Placementet vanskeliggjordes ; Mate
riellet led flere Beskadigelser.
I IV demonteredes en 84 Pd.'s G. K. I, Bridsken til en
Pd's G. K. Il beskadigedes, den ene Bjælke paa Slæden til en
Pd.'s G. K. II revnede, og Materiellet led desuden flere mindre B
skadigelser. I VIII blev Lavetten til en 12 Pd.'s riflet Kanon itj
skudt; Brystriglen blev gjennemskudt paa Rapperten til en 24 Pd.'
K. K. og Kanonen truffet, saa at Stilleskruen blev ubrugelig.
Vort Tab var paa denne Dag 9 døde og 22 saarede Underofficere
og Menige
Under Oberst Har bous Sygdom overtog Oberst B ernstor
d. 4. paany midlertidigt Kommandoen over 5. Brigade*>, mede
Kommandoen over 17. Regiment overtoges af Major Gedde. Majo
Rauch, Kommandør for 22. Reg.'s I., overtog Kommandoen over
Regiment.
5. April.

1

Natten til d. 5. forholdt Fjendens Artilleri sig tavst, hvilket
os benyttedes til .Udbedring af Skandserne, som samtlige bragtes
tjenestedygtig Stand; cler udførtes endvidere flere Arbeider baaal
ved Hindringerne foran Stillingen og i den tilbagetrukne Lini<
I IV blev den 84 Pd.'s G. K. I, som var bleven demonteret om Dage1
nedgravet i Skandsens Terreplein, og paa det Sted, hvor den havd
staaet, blev der lagt en Nødbridsk for en 4 Pd.'s riflet Kanon, cl
blev udtransporteret til Skandsen. Den 84 Pd.'s G. K. II, hvis eru
Slædebjælke var revnet, blev givet en lav Opstilling. De øvrige oJ
talte Baskadigelser paa Artillerimaterieilet bleve afhju).pne. Fra ~
blev en overkomplet 24 Pd.'s G. K. indtransporteret til Sønderborg.

I

"') Oberst Bemstortl' havde d. 29. ].\farts overtaget Kommandoen over 5. Brigad
under Oberst Harbous Sygdom, Major Gedde over 17. Regiment (sammenho '
pag. 277); men cl. 2. April lumlc Oberst Harbou atter overtaget Kommandoen
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Ved Forposterne var Alt roligt, bortset fra nogen Skudvexlen
La venstre Fløi om Morgenen mellem Kl. 3- 4.
Kl. 2 1/2 Eftermiddag begyndte Ilden fra Fronten og fra Broagerland
; rettedes dels mod Skandserne, dels mod Sønderborg, navnlig den
·dlige Del, Slottet og Havnen, uden at dog nogen større Skade
Lrettedes. I Døgnet gjordes 2122 Skud.
Ilden besvaredes jevnt fra de fleste Skandser; den ophørte, da
ørket faldt paa.
I Skandse I blev en 36 Pd.'s K. K., i V en 24 Pd.'s K. K.
,monteret, i IX sprang Druen af en 84 Pd.'s G. K. II.
Vort Tab paa denne Dag var 1 død og 1 saaret Officer samt 4
ide og 10 sai;,rede Underofficerer og Menige.
Paa fjendtlig Side bleve ~fter Aabningen af 1. Parallel
)rposterne forstærkede. S. for Chausseen anvendtes 2 Batailloner
forreste Linie, medens en tredie holdtes i Beredskab som Hoved,serve. Foran Parallelen vare Dobbeltposter fremskudte indtil
400 Alens Afstand fra vore Poster. N. for Flensborg Chausseen
ode 2 Batailloner i Tilslutning til 25. Brigades Forpoststilling; paa
roagerland besørgede en Bataillon Sikringstjenesten.

6. April.
1 Henhold til det tidligere angivne Beleiringsudkast skulde lcjenclrn knster
vore ~ orpoetor
atten til d. 8. April en ny Parallel anlægges foran 1. Parallel og s. ror l'Ienøhorg
Chausseen tilbage
ækningstropper fremskydes kort forinden. Det bestemtes derfor,
: Forposterne S. for Flensborg Chaussee Natten til d. 6. skulde be,ægtige sig de Skyttegrave, der benyttedes af vor Forpostlinie, og
altvagterne derefter udstilles paa den Jordbølge, paa hvilken den ny
ll'allel ( den saakaldte Halvparallel) skulde anlægges.
I den Anledning opstilledes om Aftenen Kompagnierne af 2.
:1,taillon af 4. Garderegiment i 1. Parallel med lige store Afstande indrrdes. Som første Reserve stod 1. Bataillon bag Paraffelen, som anden
aserve 6 Kompagnier af 4. Gardegrenaderregiment "Konigin Augusta"
id A vnbjerg. Kl. 10 Aften begyndte Fremrykningen, ved hvilken de
rreste Delinger af hvert Kompagni ledsagedes af en Afdeling
lonerer.
Paa vor Side havde 6. Brigade Besættelsen af Stillingens venstre
øi. Brigaden havde stillet 5. Regiment nordligst - fra VI til lll 1. Regiment paa yderste venstre Fløi.
Forpostkompagnierne vare
1
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5. Komp. af 5. Regiment under Premierlieutenant Ravn og
Komp. af 10. Regiment under Kapitain Hansen. Fjenden, d
gik frem med Hurraraab, kastede Vedetposterne af 5. Regimerr
tilbage, besatte Skyttegravene og Forhuget paa Chausseen og forsøgt
at rydde dette. Ved vore Vedetters Tilbagegang paa denne Del
Linien blev høire Fløi af 10. Regiments Vedetlinie blottet, hvorved d
lykkedes Fjenden at afskære nogle af Vedetterne, ligesoni han paa vo
yderste venstre Fløi, hvis Retraite gjennem Slugten ikke kun~e s
hurtigt nok, gjorde c. 10 Mand tilfange; iøvrigt holdt Forpostkom
p·,gniet af 10. Regiment, forstærket med 2 Delinger henholdsvis af
og 5. Kompagni, Skyttegravene besatte.
Til Divisionsgeneralen var der imidlertid indløbet Melding o
at større, fjendtlige Troppestyrker bemærkedes dels paa Chausseen, del
foran Mellemrummet mellem II og II I. Da Generalen frygtede,
Fjenden vilde benytte Mørket til med større Masser at forsøge
Stormangreb, lod han Kl. 10¾ Aften 4. og 5. Brigade i Barakk
leiren og Brohovederne alarmere og fordelte dem efter den af Ove1
kommandoen givne Disposition (se pag. 284). Samtidigt afsendt
Melding til Søndre Møllebatteri om at signalere til Rolf Krake samt
Overkommandoen, som beordrede Livgarden til Fods til at indtage d
for den bestemte Plads og 3. Brigade samt 10. og 11. Feltbatteri
at rykke over i Sundeved.
En temmelig levende Geværild vedligeholdtes i flere Timer.
Klokken imidlertid var bleven 1, uden at der sporedes nogen Fre
rykning - der hørtes hun Geværild i Kjæden - bleve 3. Brigad
Regimenter standsede dels i Brohovedet, dels N. for Sønderborg, ~
de tilkaldte Batterier fik Ordre til at forblive paa Parkpladsen.
J
Kl. 3 Morgen beordredes 5. Kompagni af 5. Regiment til paany .
besætte Skyttegravene, som Fjenden synte3 at have forladt. Forpostej
rykkede rask frem og indtage deres Plads i Skyttegravene. Men v
Chausseen modtoges Vedetterne af en heftig Geværild, som nødsage
dem til atter at gaa tilbage, efterat baade PreJnierlieutenant R a ,
og den ældste Lieutenant ved Kompagniet, Sekondlieutenant Jens Eli
af Infanteriets Krigsreserve, vare faldne.
Ogsaa 10. Regiment led et føleligt Tab, idet Kapitain Hans
Kl. 5 Morgen saaredes dødeligt i Løbegraven. Et Øieblik forind
var Kompagniets Hornblæser, Bo t te 1 e, der stod ved Kapitaine1
Side, falden, og en Ambulancesoldat, som vilde bære Kapitainens L
bort, saaredes dødeligt.
Da Alt fremdeles tydede paa, at intet Stormangreb forbered

1
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a Fjendens Sid.e, blev Ki.. 5 1/ , :Morgen de fra Kantonnementerne tiliJ.dte Afdelinger beordrede tilbage. Omtrent Kl. 6 ophørte Skydlngen.
Mørket og den ringe Afstand mellem begge Parter havde hindret
)rt Artilleri i at komme til Skud.
Paa fjendtlig Side nedgravede Feltvagterne, som vare fulgte efter
3 fremskudte Delinger, sig c. 400 Alen foran 1. Parallel. 4. Garde1giments Tab var 3 Døde og 18 Saarede.
Vort tf'ab var 3 Officerer og 12 Underofficerer og Menige faldne,
Underofficerer og Menige saarede, 13 Menige fangne usaarede. 9
:enige af 10. Regiment deserterede.
Følgen af denne Nats Begivenhed var, at vi S. for Flensborg
h.ausseen fremtidigt kun kunde fremskyde Poster i kort Afstand fra
eltvagterne.
En Beskydning af Stillingen og Sønderborg fandt om Natten
ke Sted; efter Evne udbedredes derfor Skandserne og erstattedes ødegt Materiel.
0 m D ag en begyndte Stillingens Beskydning Kl. 1 Eftermiddag
~ vedvarede til Aften med omtrent samme Styrke som Gaarsdagen.
It gjordes 2058 Skud. Bombardementet af Sønderborg fortsattes, og
ta flere Steder udbrød der Ild uden dog at vinde Udbredelse. Om
ftenen var man nogenlunde Herre over Ilden.
Fjendens Arbeider foran venstre Fløi beskødes fra II, IV, V,
I og VIII; fra III gjordes nogle Kast med 24 Pd.'s Haandmorterer.
:erlig i IV led Materiellet flere Beskadigelser.
Vort Tab ved Beskydningen af Stillingen paa denne Dag var 7
~de og 16 saarede Underofficerer og Menige.

Natten til d. 7. April.
Natten til d. 7. forløb roligt.
De fjendtlige Batterier gjorde ktm faa Skud mod Stillingen og
1ønderborg; Granaterne naaede noget længere mod Nord end tidligere,
emlig indtil Giintersohns Hus. Kvarteret "bag Raadhuset" animdtes.
Fra Skandserne fortsattes Beskydningen mod de Steder, hvor
jenden syntes at arbeide.
I IV tilveiebragtes Erstatning for det bef'kadigede Artillerimairiel; til V udtransporteredes en 24 Pd.'s G. K., der ogsaa skulde
1vendes ti! at beskyde Chausseen med smaa Ladninger og Kugler,
41
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og i dens Sted indtransporteredes til Sønderborg den d. 5. ødelag
24 Pd.'s K. K.
P a a fjendtlig Side blev alt glat Feltskyts udtaget af Batt
rierne Nr. 9, 10, 11 og disse indrettede til Optagelse af riflede 12 og
Pundigere, som udbragtes samme Nat og som Maal fik de ligeovert
liggende Skandser.
BeleiringsbntteMellem Batterierne 7 og 8 byggedes et nyt Demonterbatteri
rien1e Nr. 14 og
15
bygges.
14, (hovedeagelig bestemt til Beskydning af III); ogsaa byggedes
Strandbatteri, Nr. 15, med den Opgave at bestryge Vemmingbund
iøvrigt virke mod I og II.
Paa Broagerland forstærkedes Batterierne 1 og 2 derved, at de
riflede 24 Pd.'s Kanoner atter førtes ind deri. Om Morgenen d. 7. Ap
stode saaledes 62 Stykker Skyts beredte til Dybbølstillingens Besky
ning, deraf 44 riflede, nemlig fra Nord at regne:

I
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Anordninger
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9
8
14
7
6
5
15
3
2
1
4

(Enfilerb att er1·) .. , , , , , , .... , . , , . , .
(Kastebatteri) ....................
(Demonterbatteri) . . . . . . . . . ......
(
do.
) . . . . . ......•.

G rl'fled e 6 Pd .·
4 7 Pd.'s Haubitz
4 riflede 12 Pcl.\
4 riflede 12 Pd.i
J 4 riflede 12 Pd.'
(
do.
) · · · · · · · · · · · · · l 2 riflede 6 Pd.
(Indirekte Batteri) . . . . . . . . . . . . . . • 6 glatte 12 Pd.
(Demonterbatteri). . . . . . . . . . . . . . . . . 4 riflede 6 Pd.
(Kastebatteri) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 7 Pd.'s Haubitz
(
do.
) ..................... 4 7 Pd.'s
do.
(Strand-og Demonterbatteri). . . . . . 4 riflede 12 Pd.
(
do.
do.
) . . . . . 4 riflede 24 Pd.
(Strand- og Enfilerbatteri) ........ 2 riflede 12 Pd.
( do.
do.
) . . . . . . . . . 4 riflede 24 Pd.
( do.
do.
) .. .. .. .. . 4 riflede 24 Pd.
( do.
do.
) . . . . . . . 2 riflede 12 Pd.

D. 6. bestemte Overkommandoen, at de Brigader og Batteri
der ikke stade i Sundeved , under de nærværende Forhold skul<i
betragtes som i taktisk Henseende staaende direkte under Ove
kommandoen. I Kantonnementsordningen gjordes der cl. 4. den Fora1
dring, at et Infanteriregiment anbragtes i den Del af Barakkeleire
ved Stmclsmark, der laa S. for Augustenborg Veien, 2. Batteri

I
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mdsmark, Gammelgaard og Bro, 8. Batteri i Vollerup, Lambjerg
; Bro*).
1. Divisions Artillerikommando forlagdes d. 7. til Augustenborg;
l Krigstelegrafstation oprettedes d. 6, i det nordre Brohoved.
D. 6. om Aftenen udtransporteredes til Skandserne 50 Stykker
oldtapriiier, nemlig 5 til hver af Skandserne I, II, III, V, VIII, IX
; X, 8 til IV og 7 til VI. Med hver Riffel fulgte 100 Patroner.
D. 7. befaledes Anlæget af et forsænket Batteri til 2 24 Pd.'s
. K. anbragt i Løbegraven mellem ID og IV.
Skaden paa Brystværnet i de mellem Skandserne anbragte Placeenter for Feltartilleri var saa betydelig, at det d. 7. bestemtes, at
,ltpiecerne fremtidigt ikke skulde deltage i den daglige Artillerikamp,
en kun virke i Tilfælde af en Storm og derfor staa dækkede om
ELgen, saalænge Fjenden ikke gjorde Mine til et Stormangreb. Bag
ELllonplacementet ti. Ø. for V indrettedes forsænkede Standpladser,
ror Kanonerne kunde staa dækkede og dog hurtigt bringes op i
lacementet.
Medens det i de sidste roligere Nætter var lykkedes nogenlunde at
tandsætte den paa Skandserne anrettede Skade paa Brystværn, Trairser, Palissader m. m. og ogsaa tildels at erstatte de demonterede
anoner med nye, begyndte der imidlertid nu at vise sig en anden
lempe. Da Beskydningen fra Broagerland begyndte, havde Besætningen
Løbegravene paa venstre Fløi til Dækning opkastet Traverser vinkeltte paa Løbegravene; men cla Fjenden cl. 2. aabnede Ilden fra Frontalttterierne og anvendte vertikal Ud, blev det meget vanskeligt for
esætningen at skaffe sig blot den tarveligste Dækning. Den gjorde
)g Forsøg herpaa ved at grave Fordybninger og Huler endog ind
1der Brystværnet i Løbegravene; men derved bleve disse og Ter,i net bagved efterhaanden saa ufremkommelige og vildsomme, at
orsvaret maatte lide derved. Det var kun meget ufuldkomment, at
*) Kantonnementet paa Als var ifølge de trufne Forandringer følgende:

En Brigade med Stal.Jskvarter Vollerup.
Et Regiment V o 11 e ru p, Ulkelløl, Ulkel.Jøl Nørremark, Kjær (undt. Hestehaven).
Et Regiment det hvide Hus, Barakkeleiren ved Sundsmark S. for Augustenborg Veien.
I ovennævnte Kantonnement var tillige indkvarteret Armeens Hovedkvarter,
forskjelli~e Institutioner, Betjeningsmandskab og Bespænding til to Batteriers
Kanonlinie m. m
En Brigade med Stabskvarter Augustenborg.
Et Regiment K e t tinge med omliggende Landdistrikt.
EtRegimentHørup med
do.
do.
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der kunde raades Bod paa denne Ulempe, da. man - henset til d
daglige Tab - ikke helt vilde forbyrle disse Dæk:ningsarbeider.
Den tilhngoDa det af de fJ. endtlige Arbeider syntes at fremgaa, at Angrebe
tru kno Linie.
skulde rettes imod Stillingen paa hele Strækningen indtil VI, befalede
det d. 6. at fortsætte den tilbagetrukne Linie til VII og at fremskynd
Anlæget af passive Hindringer foran venstre Fløi.
Det paabegyndte Værk ved den trigonometriske Station skuld
fremmes saa meiret som muligt (clet monteredes dog først Natten ti
d. 16.) og en Forbindelseslinie til den tilbagetrukne Linie tilvei I
bringes.
Arl,cidekommnnAf:givelse af Mandskab til Arbeidskommandoer tiltog*).
~
doer.
:i,•orplcinillgon i
Da det var umuligt for Mandskabet paa venstre Fløi at kog
Dybbøletilliugcn.
bestemtes det d. 2., at det Regiment, der besatte den sydlige D
af Stillingens venstre Fløi, skulde have Maden kogt i et mobi
Dampkjøkken. Dette anbragtes i et Hus ved Stranden i Sundeve
S. for Broerne. Maden kjørtes til et angivet Punkt i clen tilbag
trnkn.e Linie og afhentedes der af 1 Mand for hver 20. llattcriorno
Jl""
Hidindtil havde Batterierne Ilaa Als kun taget ringe Del
Als.
Kampen, men lidt efter lidt bleve de dragne ind i den, og der sk·
derfor her gives en Oversigt over disse Batterier i de første Dage
April.
.Batterierne vare følgende :
Bestykning :
4. 81 Pcl.'s G. K. I.
6 36 Pcl.'s K. K.
4 24 Pd.'s G. K.
6 84 Pd.'s G. K. I.
f 2 84 Pd.'s G. K. II.
Surløkkebatteriet. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... .
4 12 Pd.'s r. Metal

Møllebatteriet ............................ .
Kirkebatteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..... .
Baadsagerbatteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
Flankebatteriet .......................... .

l

*) I Kontinuation af det pag. 2S3 Aum. anførte bemærkes følgende: De tre Ko

pagnier, der stode i Reserve mellem IV og V, mellem V og VI og ved VJI, skul
om Dagen arbeide paa den tilbagetrukne Linie tæt ved de Steder, hvor do skul
bruges i Tilfælde af Angreb. Brigaden, der bivouakerede i Brohovederne, maat
fra d. 4 daglig afgive til Kommandanten i Sønderborg 150 Mand til Anvemlel1
som Redningskorps. Derimod Jik Livgarden til Fods den Lettelse i sit fra d. 2
Marts uden Afbrydelse fortsatte Nattearbeide, at den fremtidig efter 4 Nætte
Arbeicle fik 1 Nat fri. D. 4. bemyndigedes Ingenieurkommandoen til under
1
vanskelige Forhold at søge Arbeiderne om Natten, navnlig i Værkerne, fremme
vecl, naar dertil fandtes Anlcclning, at tilstaa Pengepræmier.
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jærvigbatteriet .......................... .
ønhave sydlige Batteri .................. .

f2

24 Pd.':s G.
K.
24 Pd.'s G.
12 Pcl.'s K.
24 Pd.'s G.
4 Pd.'s r.

l 2 12 Pd.'s
f2

l2

K.
K.
K.
K.

2
K.
k:ovbatteriet ... . ....... • • . • • • • • • • • • • • • • • • { 2
Jern K.
2 24 Pd.'s G. K.
atteriet ved Arnkilsøre ......... , .. • • • • • • • { 2 4 Pd.'s r. Jem K.
ønhave nordl. Batteri
bestemte for 9. Batteris
atteriet ved Skovfogec!huset
Piecer; dog fik Rønhave nordl.
atteriet ved Brinken S. for ArnBatteri d. 1. April ~ 4 Pd.'s
kilsøre Batteriet.
r. K. (sammenhold pag. 287).
Mølle- og Kirkebatteriet k1mde først komme til Virksom~d efter Skandsernes Erobring; de skulde da hindre Fjendens hurtige
remtrængen i Terrainet indenfor Skandserne.
B a ad sager batter i et, der først anlagdes d. 4. April, skulde
~stryge Stillingens indre Rum.
F 1anke batter i et skulde flankere Skandserækken og bestryge
hillingens indre Rum.
Surløkkebatteriet skulde foruden at hindre en Overgang
rer Als Sund tillige deltage i Forsvaret af høire Fløi af Dybbølillingen, idet det beherskede det Terrain, der laa mellem Aabenraa
ei og Als Sund.
De nordligere Batteriers*) Bestemmelse var at hindre en
vergang over Als Sund.
I Dagene 2.-6. April indløb der forskjellige Efterretningf}r, som Indkomn e Bfter . d ens Planer mo d d en nordlige D e1 af Als vare op- r etnlugor
iDageuo
d
d
r e e paa, at F Jen
2.-o. April.
ivne, og at han derimod nu paatænkte en Overgang ved Sandbjerg,
ammenhold pag. 305) ; ogsaa meldtes det, at Fjenden indsamlede
jskenet, bestemte til at anbringes i Sundet for at genere vore
:rigsskibe. Fra Orlogskapitain Muxoll indløb Melding om, at vore
kibe ved Stegsvig d. 4. Formiddag vare blevne heftigt beskudte med

I

*) Kjærvigbatteriet havde 4 Skydeskaar. Rø nhave sydli g e Batteri havde
f: Skydeøkao.r i Midten og Bænke til 2 Kanoner, for, naar Kanonerne ved et

eventuelt Overgangsforsøg ikke kunde gives den tilbørlige Sideretning vecl at
skyde giennem Skydeskaar, de da kllllde bringes op paa Bænkene. Skov batte riet var et forsænket Batteri, der havde 6 Skyueskaar og Bænk til 2 Kanoner.
Batteriet ved Arnkilsøre havde Bænk i Micltep til 3 Kanoner og 2 Skydeskaar paa hver Side.
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Granater fra et Batteri paa 10 Kanoner ved Petersdal ved Als Fjord
I Knarhøi Bugten var observeret et Batteri paa ~ Kanoner.
D. 6. meldtes det, at Fjenden samtidigt mecl Stormen mod Dyb
bølstillingen vilde forsøge en Broslagning ved Sanclbjerg.

2. Periode: 7.-9. April.
Ilden d. 7.-9. April var af en hel anden Karakter end de fore
gaaende Dage. V el var Frontalilclen allerede begynclt d. 2., men ku
med Feltskyts; Broagerbatteriernes Ild havde samtidigt været sva
eftersom disse Batterier midlertidig vare blevne berøvede endel Skyt
I de nærmest paafølgende Dage, 3.- 6., var desuden Ilden snarere aftage1
i Heftighecl. Brystværn og Traverser, Palissader og Barriereport
havde vel taget endel Skade, men Natarbeidet havde bødet herpa9i
og de demonterede Kanoner vare tildels blevne erstattede med ny
D. 7.-9. derimod fyrede Batterierne i Fronten med Beleirings
skyts, og Broager batterierne med deres fulde Antal Skyts. Skytse
Antal var derhos forøget (se pag. 322).

7. April.
Fjendens FrontalBeskydningen af 8kaudserne og Sønderborg begyndte Kl. 9 Fo
hatturicr,
arme1·c.
ld
f'ortsattes me d H eft'1gh e d In
. d t il 1•1
de med Rclcirings-illlC ag og
\. . 61/
) 2 Af'ten, I D øgn
skyts. hcekyclo
..
.
.
,
Rlilliugcu snmmcugiordes 34.63 Skud. Ilden besvaredes Jevnt fra Skanuserne, særhg ir
mc<l Dl'oagor•
hattcricruc, IV, der i den Anledning blev Maal for flere fjendtlige Bat,teriers Il
Ødelæggelsen paa Værkerne var meget betydelig, særlig i IV, o~
hvilken Kommandøren for Infanteribesætningen Kl. 5 EftermiddaJ
meldte, at der fra Skandsen ikke mere kunde skydes, idet Brystværn
var nedstyrtet og 2 Kanoner demonterede.
Artillerimateriellet led betydelig Skade. I Skandse I blev e :
24 Pd.'s G. K. demonteret derved, at dens Rappert blev sønde
skudt; i ID clemonteredes en 12 Pd.'s K. K. med Rappert, og hvorv
der de følgende Nætter gjordes Forsøg paa at indbringe Erstatning
maatte dette dog opgives paa Grund af de ved Nedslagene frem
bragte talrige Huller i Terrainet; i IV bleve en 24 Pcl's G. K. o
en 4 Pd.'s riflet K. beskadigede; i V blev en 24 Pd.'s G. K. ødela
tilligemed Affutagerne til 2 af cle andre Kanoner; i VI ødelagdes on 8
Pd.'s G. K. I; i VIII mistede Lavetten til en 12 Pd.'s riflet K. begg'
lljul, en anden 12 Pd.'s riflet K. :fik et Hjul, Sadlen og et Stilleskru

~andfang skudte itu ; et Baxenav blev bortskudt af en H Pd.'s
appert, og en 12 Pd.'s riflet Metalkanon gjordes ubrugelig; ialt bleve
! Kanoner momentant ubrugelige.
I Sønderborg antændtes Kvarteret "bag Raadhuset" om For,iddagen; Ilden greb stærkt om sig i de talrige Smaahuse. Efter:1.anden blev dog Beskydningen mod Byen svagere, og om Aftenen
ir man nogenlunde Herre over Ilden.
V-ort Tab ved Stillingens Beskydning paa denne Dag var 1
fficer saaret samt 9 døde og 32 sa.arede Underofficerer og Menige.

Fra d. 7. Aften til d. 10. Aften førte General Vogt Komman)en i Sundeved.

8. April.
Natten til d. 8. fortsattes Beskydningen saavel af Stillingen som
f Sønderborg; Ilden mod Skandserne var stærkere end ellers om Natten.

jenden tilsigtede at vam!keliggjøre os Udbedringen af den paa
·ærkerne lidte Skade og lod derfor Frontalbatterierne fortsætte deres
.d med Granater og Shrapnels, om end kun med et Stykke Skyts
·a hvert Batteri og i Pauser.
Som Følge heraf maatte Jordarbeidet i IV, VI og VIII indcrænkes, hvorimod mellem I og II samt længere tilbage alle igangLtte Arbeider fortsattes. Iøvrigt søgte man at udbedre Skaden paa
skarper, Brystværn og Krudtmagasiner.
Til Skandse IV udtransporteredes en 24 Pd.'s G. K. og en 4 Pd.'s
flet K., hvilken sidste tilbragtes fra IX; til V en 12 Pd.'s riflet Metal
.., og en 24 Pd.'s IC K., hvis Lavet var ødelagt om Dagen, monteides i en ny Lavet; til VIII udbragtes en 12 Pd.'s riflet l{anon i
avet, 3 24 Pd.'s La-vethjul og et -H Pcl.'s Baxenav, til IX en 12 Pd.'s
flet Metal K.
Artillerikommandoen bestemte, at Skandse II fremdeles skulde
eskyde Batterierne paa Broagerland, medens de øvrige V ærker med
ares mindre Kalibre og 24 Pd.'s Haandmorterer skulde beskyde
endtlige Arbeider, og med deres riflede Kanoner, 84 Pd.'s Morterer
~ tildels de 84 Pd.'s Granatkanoner beskyde de fjendtlige Frontal•
:1.tterier. De Steder, hvor Fjenden arbeidede, skulde om Natten be•
:1.stes af Morterer ; Dybbøl og Ragebøl skulde skydes i Brand,
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Paa fjendtlig Side benyttedes Natten til en Forøgelse af' E
•
filerbatteriernes Antal. Paa Broagerland armeredes Skytsplacement
tilvenstre og noget tilbage for Batteri Nr. 3 med 6 riflede 6 Pd.
Kanoner, og paa venstre Fløi af Artillerilinien i Sundeved anlagd
et Placement foran Ragebøl for 4 riflede 6 Pd.'s Kanoner til B
skydning af Terrainet mellem IX og X og ned til Brohovedern
Dette sidste Batteri armeredes i Løbet af d. 8., men da Brys 1
værnet ikke havde tilstrækkelig Tykkelse til at udholde vedholden
Beskydning, blev Skytset atter trukket tilbage. Batteriet kom før
d. 13. April til Virksomhed under Navn af Nr. 22.
Halvpllrallelen
Denne Nat byggedes Halvparallelen, som tidligere omtalt,
hygges; Batte,
rierne Nr. 10 og400 Alen
foran 1. Parallel. Den skulde have en Længde af
17 un lægge•.
1100 Alen og paa hver Fløi have et Batteri - Nr. 16 og 17 - t
Beskyttelse mod Udfald. Bag den skulde Natten til d. 9. bygges
Batterier, hvert for 4 25 Pd.'s Morterer.
Arbeidet begyndte Aften KL 10¼; 3 Batailloner, hver paa 50
Mand samt 190 Pionerer skulde udføre det. 4. Gardegrenaderr~
giments Forposter S. for Chausseen bleve kort før Arbeidets Begy~
delse afløste af 1. Bataillon af Fusilierregiment Nr. 35; dettes 2. B
taillon opstilledes c. 150 Alen foran den udstukne Linie, medens f
Bataillon af Regimentet nKoniginn" stod i Beredskab i 1. ParallJ
KL 3 Morgen naaedes en Gravdybde af gjennemsnitlig 1 ½ Alen o
en lidt større Bundbrede. Da Dagen gryede, og Anlæget observered
af' os, rettede Skandserne en levende Ild mod Halvparallelen, h vorv
Fjenden i kort Tid fik 4 Døde og 7 Saarede. Angrebsbatterier
bragte dog efterhaanden vore Skanclser til 'l'avshed, og ArbeideL for
sattes d. 8. i Løbet af Dagen.

Faa fjemltlig Side
forøges Enfller1,atteriornes Antal. B1<tteri Nr.
22 anlægg••·

Gjennem den fungerende Generaladjudant for Landetaten modt
den kommanderende General følgende Tilkjendegivelse med Paal
om at bekjendtgjøre den for samtlige Troppeafdelinger:
nSkjøndt det vil være Deres Excellence og de Dem underlag
Tropper tilstrækkelig bekjenclt, med hvor levende Interesse og med hv
varm Paaskjønnelse Rs. Maj. Kongen uafbrudt følger sin tapp
Armee i dens heltemodige Kamp for Hans og Fædrelandets Ret
Ære, har Hs. Majestæt dog idag - Allerhøistsammes Fødselsdag •
følt Trang til paany at bringe Deres Excellence og gjennem Dem al
øvrige Vedkommende sin Kongelige Hilsen tilligemed Forsikkring o
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tn paaskjønnende Anerkjendelse af det ubøielige Mod og den ube-

nngelige Standhaftighed, hvorpaa Armeen daglig afgiver saa glimrende
leviser."

Beskydningen af Stillingen begyndte om Dagen tidligere end sæd·anlig og var ligesom cl. 7. overordentlig heftig; i Døgnet gjordes 3694
lkud. Ilden rettedes om Formiddagen mod Værkerne, henad Eftermidagen mod Terrainet bag Skandserne ned mod Sønderborg samt mod
enne By. - Fra II gjordes 90 Skud, der næsten alle rettedes mod
latterierne paa Broagerland.
Brystværnet i samtlige Skandser led meget ved Ilden; i IV
rare endog paa enkelte Steder Merlonerne tildels raserede; ogsaa
Crudtmagasinerne vare stærkt medtagne. Slottet i Sønderborg blev
lere Gange truffet; men Jlden blev atter slukket, og ingen større
3kade anrettedes. Fjenden gjorde 6 Skud mod den østre Ende af den
øndre Bro; et Reservefartøi blev ødelagt, og en Granat gik gjennem
3roens Rækværk.
Der demonteredes i I en 36 Pd.'s K. K.; i II en 12 Pd.'s riflet
(.; desuden blev L avetten til en anden· 12 Pd.'s riflet K. ødelagt,
Jt Lavethjul til en 4 Pd.'::i riflet K. ituskudt tilligemed en Bridsk
n. m. I IV beskadigedes Rapperten til en 84 Pd.'s G. K. II; i V
Jlev en 12 Pd 's riflet Metal K. utjenstdygtig; i VI blev Lavetten til
m 12 Pd.'s riflet K. it,uskudt; i VIII ødelagdes en 24 Pd.'s Rappert
paa Slæde, og et i! Pd.'s RaJJperthjul blev ituskudt; i IX blev
Rapperten til en 84 Pd.'s G. K I ubrugelig, en 84 Pd.'s G. K. II
bragtes ud af tjenestdygtig Stand og en anden gik bagover, da
Bridsken var medtaget. I det Hele skete mange Beskadigelser af
Materiel og megen Ødelæggelse af Brystværn.
Efter de to Dages voldsomme Beskydning havde man Grund
til at formode en Storm. Der indskærpedes derfor den største Aarvaagenhed og Nødvendigheden af til enhver Tid at have Kanonerne
ladte.
Vort Tab paa denne Dag var 1 Officer saaret samt 16 døde og
67 saarede Underofficerer og Menige. Paa Grund af et Eskadrechefen Dagen forud fra Overkommandoen Hekln rekogno•
·1
tfil
K) Ol t-n X .
ti s et T e1egram om, at .l'L,.Jenden meIlem Styrtom (S . i!i.or Aabenraa) sccri•r
for va.-,ucshoved.
og Varn.æshoved havde samlet et meget stort Baadmateriel, som antoges
bestemt til at benyttes ved et Landgangsforsøg paa Nordkysten af Als,
42
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foretog Dampskibet Hekla en Rekognoscering af den paagjældende Kys
men opdagede hverken Baade eller andre Transportmidler saalidt ao
nogen Slags mistænkelige Forb~redelser ellerForanstaltningerved.Kystel

9. April.
Natten til d. 9. tav cle f3endtlige Frontalbatterier, og vor
Værker bragtes i taalelig Forsvarsstancl.
Brystværnet i Løbegrave
mellem II og !Il samt fornemmelig mellem III og IV forhøiecles.
II kunde Barriereporten dog kun holdes paa sin Plads ved Afstivnin~
den om Dagen ødelagte Bridsk repareredes, og den 12 Pd.'s riflede K
hvis Lavet var ødelagt, blev monteret i den ødelagte 12 Pd.'s rifled
Kanons ubeskadigede Lavet. I l V blev den om Dagen beskadigede
Pd.'s G. K. II erstattet med en af de bagud vendende 24 Pd.'s G. K;
I VI blev den 12 Pd.'s riflede K., hvis Lavet om Dagen var bleven itt1
skudt, ombyttet med en af de bagud vendende 12 Pd.'s K. K. Ti
VIII udbragtes et ;H Pd.'s Rapperthjul. I lX blev den ødelagte
Pd.'s G. K.'s Rappert benyttet til deri at montere den 84 Pd.'s G. E
II, hvis Rappert var ødelagt, og der udt,ransporteredes til Skandse1
en 24 Pcl.'s G. K.
De beskadigede, men dog nogenlunde til Kardæskskydning a1
vendelige Piecer turde man ikke søge erstattede, da man c1Fll'ved lø
Fare for, at Kanonerne manglede i det afgjorende Øieblik.
Beskydningen af Sønderborg fortsattes i Natte1rn Lob,
kun svagt.
Pnn fj cn<ltligSido
Paa fjendtlig Side byggedes ae tidligere omtalte 4 Morter
hlggrs Mortrr.
buttcl'i eruc Nr. batterier Nr. 18-21.
Arbeidet begyndte KL 81.'2 Aften og fuldendt
18- 21. Jlattcrieri11•:1;.;;:~ ~~-- 1 1 i Løbet af Natten.
Batterierne Nr. rn og 17 armeredes nied henhohls
vis 2 og 4 glatte 12 Pd.'s Kanoner, men skulde kun træde i Virksom
hed ved eventuelle Udfald fra vor Side. Plan til en Snm•
Det var d. 9. Morgen paatænkt ved Samvirken med Pandse1
virhcn mcllcrnRolf
Krnkc og Artillc- batteriet Rolf K rake at koncentrere en 111 uligst voldsom Ild mod ll
rirt i Stillingen.
fjendtlige Angrebsbatterier for derved at gjøre et Forsøg paa i be
tydelig Grad at svække deres Ildvirkning. Overkommandoen a
modede derfor Eskadrechefen om at beordre Rolf Krake til d.
Morgen at løbe ind i Vemmingbund saa betids, at den kunde aabn
sin Ild paa Fjendens foran vor Stillings venstre Fløi beliggend!
Værker Kl. 6 Formiddag. Artillerikommandoen fik Ordre til at vær,
beredt til, naar Rolf Krake gav Signal I at kunne skyde med samti
lige Kanoner, som kunde rettes mod Fjendens Batterier. Da Over
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>mmandoen imidlertid ikke ktmde ønske, at Rolf Krake inden den
rventede Storm udsattes for en sandsynlig Ødelæggelse, udtalte den
l Slutning, at den ansaa det for rigtigst, at Batteriet bemyndigedes
l at trække sig ud af Ilden, saasnart det viste sig, at de fjendtlige
atterier havde en altfor ødelæggende Virkning.
Eskadrechefe_n paalagde i den Anledning Chefen for Batteriet at
lacere dette d. 9. Morgen i Vemmingbund i en saadan Afstand fra
ærkerne, at disse netop ktmde naaes, og fra denne Stilling foretage
n saa hurtig Skydning med Fuldkugler imod de fjendtlige Batterier,
>m det var muligt. I Skrivelsen 1.ed det: ,,Det paalægges Dem at
pgive eller ophøre med det ovennævnte forlangte Forsøg paa at ødeegge de fjendtlige Kanoner, dersom Pandserbatteriet enten under
'orsøget eller tidligere bliver saa haardt angrebet af fjendtlig Kanond, at De antager, at Batteriet vil være udsat for væsentlige Beiadigelser, og at De da hurtigst mulig retournerer til Sønderborg
~hed."
Orlogskapitain Rothe oplyste imidlertid Eskadrechefen om, at
e fjendtlige Værker vare saaledes monterede og beliggende, at Rolf
[rake vilde komme i en Krydsild, der absolut vilde ødelægge den
,g gjøre den uskikket til Understøttelse imod en eventuel Storm paa
!kandserne. Som Følge af disse Oplysninger mente Eskadrechefen
t burde tilraade Overkommandoen at opgive Foretagendet og gjorde
.et i følgende Skrivelse af 9. April Kl. 1 1/i Formiddag:
,,Jeg maa tillade mig at gjøre den ærede Overkommando betjendt med, at efter det l:\iendskab, Chefen for Pandserbatteriet Rolf
Crake og dets Officerer have erhvervet sig til de fjendtlige Batteriers
?lacering og Montering, maa det anses for aldeles givet, at dersom
3atteriet skal yde den i Overkommandoens Skrivelse af D. D. attraaede
Jnderstøttelse for i Forening med Skandsernes Ifanoner at rette en
roncentreret Ild paa de fjendtlige Værker, vil Pandserbatteriet undergaa en saa betydelig Beskadigelse, at det efter al Sandsynlighed vil
blive ubrugeligt til det afgjørende Øieblik, hvor Fjenden stormer,
lg at jeg derfor maa anse det for rigtigt ikke at beordre Batteriet
m det nævnte !foretagende."
Planen maatte saaledes opgives. 0 m Dagen var Beskydningen af Stillingen og Sønderborg
svagere end de to foregaaende Dage, begrundet i den stærke Taage.
I Døgnet gjordes 1372 Skud; Ilden fra Broagerland rettedes væsentlig mod Terrainet bag Skandserne og tilde!!:! mod I, V og VI, der
ogsaa bleve beskudte temmelig stærkt fra Fronten.
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Demonterbatterier Nr. 23 og 24, 5- 600 Alen N. Ø. for Pythuse, og ti
Lo Batterier, Nr. 25 og 26, ved Kysten mod Als Sund til Bel
kæmpelse af vore der værande Batterier. Endelig skulde et Batteri
Nr. 27, bygges S. for Snogbæk Rage for at forhindre Skibes Indløbe1
i 81mdet.
D. 9. indtraf fra Erfart et Kommando af Gardeartilleribrigaden.
2. Fæstniugskompagni med 4 riflede 12 Pd.'s Kanoner og den følgend,
Dag fra Ehrenbreitstein 3. Fæstningskompagni af den r.hins!G
Artilleribrigade Nr. 8 med 8 riflede 24 Pd.'s Kanoner og 12 riflede 1
Pd.'s Kanoner til Parken ved Nybølmark. For hvert Stykke Skyii
medførtes 600 Skud. Den tekniske Ledelse af Angrebet overdroge
fra d. 6. April til Generallieutenant Hindersin, der d. 8. indtraf
Sundeved.

De talrige passive Hindringer foran Dybbølstillingen gjorde dt
,
nø d ven d'1gt at 1a d e F Oll)Osternes Afløsnmg
om Af'tenen rykk e l
gjennem de i Løbegravene og de passive Forhindringer anbrag
Deboucheer, ad hvilke de i Tilfælde af Angreb skulde trække sig ti
•
bage. Ved Deboucheerne udstilledes Poster, for, naar Forposterne træ
sig tilbage, ved Raab at avertere disse om, hvor Deboucheerne vare~
For efter Mørkets Frembrud at kunne avertere Batterierne pa
Als, særlig Flankebatteriet, om det Tidspunkt, da vore Forposter,
'l'ilfælde af Angreb havde trukket sig bag Løbegravene, saa at Bl
skydningen af Terrainet foran Stillingen kunde begynde, og for lig,
ledes at kunne avertere Rolf Krake om, at det foranliggende Terra1
kunde beskydes fra Søen, anbragtes i Dagene 6.-8. paa begge Sti
lingens Fløie Signallygter. Ordi·e til Signalets Afgivelse skulde giv1
af den paa Fløien kommanderende Bataillonskommandør.
Den Brigade, der bivouakerede i Brohovederne, skulde fra d. r•
lade den Bataillon, der var bestemt til Reserve mellem IX og ; •
belægge Barakkerne langs Aabenra,a Vei; kun denne Bataillon skul<
fremtidigt staa i Reserve paa dette Sted. Den anden Bataille_l
af samme Regiment skulde J.erimocl fra d. 9. i Tilfælde af Angreb &..J
marchere til Lavningen bag Dybbøl Mølle for i Forening med d
alt her i .Reserve staaende Regiment at tjene som Reserve for vens€
Fløi. Denne Bataillon underlagdes, naar den var rykket op i St.:
}ingen, venstre Fløis Reserve brigade.
·~
Det paalagdes Armeens Artilleri under 9. at anbringe 2 lette

Ånordningor vedn>rcnde Jlvht,,,tstillin~on; :For svar.
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ositionspiecer i Placementet S. for VI i Overensstemmelse med, hvad
~r var gjort i Placementet S. Ø. for V*). De to Feltpiecer, der hidtil
n Dagen havde staaet i Placement 8. Ø. for V og om Natten i Place.ent S. for Chausseen skulde foreløbigt til Stadighed forblive paa
dstnævnte Sted.
I Begyndelsen af April gaves Ordre om Orgelespingolernes Over1ndelse til Dybbølstillingen. De opstilledes Natten til d. 10:
1 Orgelespingol mellem I og II i Kanonplacementet,
1
do.
,,
II og ID, hvorimod de to Divisionsespingoler, som stode her, flyttedes til det fremspringende Punkt af Løbegraven,
1
do.
mellem III og IV i Løbegraven,
1
do.
,,
IV og V Nord for Chausseen .
.Betjeningsmandskab maatte afgives af Divisionerne. Dog fulgte
ed hver Orgelespingol 2 Mand, der vare instruerede i deres Beening.
Fra d. 7. stanclsede enhver Bygning af Barakkeleire i Sundeved;
~rimod befaledes paa denne Dag Opførelsen af en Bataillonsbarakke•
ir paa begge Sider af Augustenborg V ei paa et passende Sted mellem
1
lkebøl og Sundsmark.
Divisionerne fik fra d. 9. faste Kvarterer for den Tid, de ikke
a.re i Sundeved, 1. Division Engeshøi i Ulkebøl Vestermark, 2.
ivision Sundsmark.
Forsvarsforanstaltningerne paa Als langs Sundet fremmedes efter
iVlle. Det befaledes at udvide Løbegraven la.ngs Sundet, at forøge
ntallet af Indskæringer for Feltartilleri, opstille Masker for Infanteriiserverne i passende Afstand samt anlægge dækkede Adgange til
atterier og Løbegrave.
Fra d. 8. blev der kogt saavel i det mobile som i det faste Forplciuingon 1
•
,
•
•
•
Dybb11lstillin ~en .
1amp~økken,
begge stationerede ved Kuken 1 Sønderborg, til de 2
,egimenter paa Dybbølstillingens venstre Fløi samt til Artil~eriet i
tillingen. Efterhaanden som den ~jendtlige Beskydning tiltog i
tyrke, viste der sig dog Vanskeligheder ved denne B.espisnings~
.aade. Det besluttedes derfor, da nogen Erfaring var indvunden, at
,de Kogningen i Dampkjøkkener ophøre d. 18. for alle Afdelinger,
vorimod det bestemtes, at samtlige Tropper i Dybbølstillingen skulde
ave varmt Øl hver Morgen, ¼ Pot pr. Mand. Fra d 18. 1Jaatænktes
"') Se png. 333. Piecerne ses dog ikke at værr Indbragte i Placementet S. for

vr.
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det ogsaa at uclleYere koldt Øl om Aftenen til de afløsende Regimente
inden Afløsningen skete.
Major af Artilleriet
Kauffm ann ansattes d. 8. som Næstko
manderende ved Artillerikommandoen i Dybbølstillingen, hvorimo;
Major S c h re i. b er under bemeldte Artillerikommando overtog Kom;
mandoen over de faste Batterier langs Als Sund fra Nord indtil Sml
løkkebatteriet exklusive i Forbindelse med Kommandoen over 9. Ba
ten. De øvrige Batterier langs Als Sund, hvilke vare at betragte s01
Dele af Dybbølstillingen, idet de dannede dennes Flankeforsvar, va1'
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen uuderlagte.
En Forøgelse af Artilleriets Befalingspersonale i'Dybbølstilling
var saa paatrængende, at Overkommandoen i et d. 9. afsendt Telegra\
anmodede Krigsministeriet om at sende saa mange ArtilleriofficerJ
og Underofficerer, som nogenlunde kunde undværes, uopholdeligt
Als, og samticligt anmodede Kommandantskabet i Fredericia om at lacle
Kapitain og 2 .Lieutenanter af Artilleriet samt saa meget Mandskab
saa mange Underbefalingsmænd, som nogenledes kunde undværes, ,
gaa pr. Vogn til Assens, hvor de d. 10. vilde blive afhentede m
Dampskib. Afgivelsen skulde være midlertidig, nemlig indtil Man
skab kunde faas fra Kjøbenhavn. Da 300 Artillerister netop anko
d. 10., bestemtes det, at ktm 2 Lieutenanter, 1 .Linie- og 2 Reserv
underofficerer samt 6 Underkorporaler midlertidigt skulde afgives f
Fredericia. Det hidtil af Infanteriet afgivne Kanon be~jeningsman
skab retournerecle cl. 12. til deres Afdelinger.
Kommamlanten i Sønderborg, Oberst Hi r s c h, sygmelcltes tl.
i hans Sted ansattes Major af Ingenienrkorpset Arn holtz som Ko
mandant,

,v.

Tilstanden i Dybbølstilling e n d. 9. April.
Beskydningen d. 7. og 8. med Beleiringsskyts havde anrettet 1
saa betydelig Skade paa Værkerne og deres Bestykning, at Kræfterne
Midlerne til en Retablering truede med ikke m ere at strække i
Kun en taalelig Udbedring paa Jordarbeidet kunde endnu foretages
Natten, og Transporten af Materiel til Erstatning af Tabet maa
forudses snart ikke længer at kunne finde Sted. Ilden fra Skanclser
maatte indskrænkes til enkelte Skud om Dagen mod fjendtlige
beider; men selv faa Skud fra en Skandse medførte, at den blev M,
for flere fjendtlige Batteriers Ild.
Forsvaret af Stillingen maatte snart blive haabløst. Encl

337
1eroede imidlertid 8tillingens Forsvarsevne ikke udelukkende paa
en Modstand, der kunde gjøres i selve Løbegravene; havde Fjenden
jennembrudt dem og kastet deres Besætning ind i den tilbagetrukne
.inie, vilde han nemlig endnu være udsat for Beskydning i Ryggen
ra Skandseme. Men undlod Fjenden at storme i de nærmeste Dage,
g fortsatte han den methodiske Fremrykning, vilde dette have til
'ølge, at Skandsemes Brystværn afkæmmedes og deres Skyts demon~redes, ligesom det maatte befrygtes, at Besætningen i Sundeved, der
fat og Dag var udsat for den alvorligste Beskydning, og som var ude
f Stand til at sprænge den Jernlænke, der holdt den fast, efteraanden maatte tabe i Moral. En fortsat methodisk Fremrykning
nod vor feltbefæstede Stilling var for os den farligste af alle Fremangsmaader, for vor Modstander derimod den, der kostede de færreste
1:ffre. Den bragte ham efterhaanden Skandseme saa nær, at han
urtigere vilde kunne naae dem end Forsvarerne, der forlængst vare
rongne til i alt Fald om Dagen at søge Ly i passende Afstand fra
rærkeme.
Under Indtrykkflt af de sidste Dages heftige Beskydning teleraferede derfor Overkommandoen d. 9. Morgen til Krigsministeriet:
- - - ,, V el findes endnu i alle Skandseme nogle Piecer, der
unne skyde; men vort Artilleri er nu i en saadan Underlegenhed, at
et mita antages rettest ikke mere systematisk at optage Kampen,
1en at indskrænke sig til at søge at forhindre Fjendens Arbeider i
rærheden af Fronten, at forurolige ham ved Bekastning fra Morterer
g forresten at bevare Piecerne til det afgjørende Øieblik."
Og i Skrivelse af samme Dato til Krigsministeren berørte Overommandoen Spørgsmaalet om en frivillig Tilbagegang.
,,Fra d. 1.-6. April har Fjenden under en jevn Beskydning for1eredt den egentlige Artillerivirkning, som skal bane ham Veien til
ltillingen. D. 7. og 8. har man faaet den første Prøve paa, hvorledes
1.rtillerif'orsvaret i Skandserne er i Stand til at optage Kampen og modtaa Angrebet. Denne Prøve har konstateret den fuldstændigste Overigenhed paa det fjendtlige Artilleris Side, Fjendens heldige Stilling,
er gjør ham det muligt at bringe vore Batterier under en krydsende
ld, hans Artilleris Talrighed, dets Kalibre, dets Rækkeevne , dets
>ræcision, dets Betjenings Hurtighed, ere i se.a Henseende de givne
fomenter, der faae en forøget V ægt derved, at vi paa vor Side mangle
e materielle Kræfter til en hurtig Erstatning af de Tab, vi lide, og
fe t tilstrækkelige Befalings- og Betjeningspersonale til at etablere en
43
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saadan Tjeneste, at vi bestandig med usvækket Kraft kunne benytt
de svagere og mere forældede Vaaben, vi besidde. Det kan forudse
at en vedvarende Beskydning vil tvinge os til meget snart at opgiv
enhver Virksomhed i Artilleriets Fjernkamp, og at vor Opgave i ar
tilleristisk Henseende alene vil være at konservere i Skandseme e
muligst stort Antal Piecer til Kardæskskydning i det Øieblik, Fjende 1
stormer.
En videre Følge vil være, at Skandserne demoleres dagli
stærkere, og at Vanskeligheden ved at udbedre den Værkerne tilføied
Skade i Løbet af Natten med hver Dag bliver større.
Infanteriet bærer de store Anstrængelser, der fordres , med e1
paaskjønnelsesværdig Holdning; men Overkommandoen kan ikke skjulj
at ogsaa dette Vaabens Kræfter svækkes daglig og navnlig ere blevn
formindskede, efterat Sønderborg er skudt i Brand, og siden Barakk
leiren ikke mere kan anses for noget sikkert Opholdssted. Ikke alen
en uafbrudt Aarvaagenhed fordres af Infanteriet, efterat Fjenden
i Stand til ubemærket at samle sine Kolonner i en Afstand af c.
Alen fra Løbegravene; men de mangfoldige Jordarbeider, der sk
udføres, berøve det en Del af den nødvendige Hvile, og medens Fo
dringerne til Arb0idskræfter maa stige, blive de i saa Henseende tj
Overkommandoens Disposition staaende Ressourcer stedse mindre.
Omendskjøndt Tidspunktet formentlig endnu ikke er komme
hvor Stillingens Modstandsevne kan anses for væsentligt svækket, tø
Overkommandoen dog ikke fortie, at Udsigten til en Seir aftager, j
længer Fjenden opsætter Stormen.
Deres Excellence vil uden Tvivl allerede have erkjendt, hvo
ringe Haab vi tør gjøre os om en nogenlunde heldig Retraite, naa
Stillingen maa opgives paa Grund af Fjendens vellykkede Storman
greb.
Er Fjenden Herre over de dominerende Høider, vil det hav
lige saa stor Vanskelighed at trække Tropperne ud af Ilden som
fortsætte Kampen, indtil Mørket kan dække over tilbagegaaende B ·
vægelser.
En begyndende Tilbagegang under Fjendens Ild vil let have e
saadan Indflydelse paa de forud ved Kampen svækkede Tropper, f
mange kun ville søge at naae de tvende ved svage Brohoveder dækkedBroer. Følgen heraf vil være, at kun en Del af de Tropper, som a
vendes til Forsvaret af Dybbølstillingen, under saadanne OmstændiJ
heder vil kunne føres ordnet tilbage til Als.
O~erkommandoen formener, at en politisk Overveielse maa væ1

i
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at bestemmende Moment, om den Kamp, der er begyndt i Dybbølillingen, skal gjennemføres, eller om den Del af Armeen, som
nvendes her, skal søges bevaret ved en frivillig Tilbagegang.
Idet Overkommandoen udbeder sig Regjeringens Instruktion i
La Henseende, maa den sluttelig udtale, at den iøvrigt med fuld Tild stoler paa Troppernes gode Villie og er vis paa, at Ingen vil svigte
det afgjørende Øieblik".
Krigsministerens Svar, der først indløb d. 11. April, vil :findes
nder Fremstillingen af Begivenhederne paa denne Dag.
Den vanskelige Stilling1 hvori Forsvaret af Dybbølstillingen efter-General
tilbyder 8.Luuding
Brigade
aanden var blevet bragt' bevirkede l at der saavel i Fredericia som til
Udfør~lsen ar
et olfone1vt Stød
ed 4• Division lagdes Planer til at komme Dybbølstillingen til Und- fra n_ybbøietillingon.
ætning. Medens, som tidligere angivet, Planerne for 4. Divisions Ved.ommende ikke førte til noget Resultat, ledede Forhandlingerne med
l-eneral Lunding til 8. Brigades Afgang fra Fredericia.
D. 9. om Formiddagen telegraferede nemlig Overkommandoen
il Kommandanten i" Fredericia, at Artillerikampen i de to sidste
)age havde været overordentlig heftig; Broagerbatterierne, 12-14
ltkr. Skyts, havde d. 8. gjort 1150 Skud mod Stillingen; i Fronten
ormodedes 10-18 Batterier, hvoraf et c. 800 Alen fra Skandserne.
7ort Artilleri kunde ikke mere optage Kampen; V ærkerne vare stærkt
nedtagne, men dog taaleligt istandsatte ved Nattearbeide. D. 8. havde
ri c. 70 Døde og Saarede.
Denne Meddelelse gjorde et saa stærkt Indtryk paa General
~ u n ding, at denne saae bort fra alle hidtil nærede Betænkeligheder
lled Hensyn til sin Garnisons ringe Styrke og Kl. 4 Eftermiddag tele;raferede til Overkommandoen :
"I Anledning af den modtagne Meddelelse om de sidste Dages
lvorlige Begivenheder i Dybbølstillingen føler jeg mig tilskyndet til
.t udbede mig Overkommandoens Befaling til at maatte sende herfra
il Als 4 Batailloner, og, om det anses fornødent, 1 Feltbatteri, for at
)verkommandoen derved kan sættes i Stand til at føre et kraftigt Stød,
om muligen paa nogle Dage kunde enten degagere Stillingen eller
enlede Fjendens Opmærksomhed paa et andet Sted. Jeg kan paa
gen Maade undvære en saa stor Del af Garnisonen længer, end det
· Hensigtens Opnaaelse er absolut nødvendigt, og venter derfor umidelbart efter udført Aktion at faae de oversendte Afdelinger tilbage.
orsaavidt dette Forslag maatte vinde Overkommandoens Bifald,
eder jeg om hurtig Meddelelse, da jeg saa vil benytte Natten til at
ade de herværende Transportfartøier føre gjennem Beltet, hvad de
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kunne medtage; det Øvrige skal saa skyndsomt blive ført til Assen
eller Faaborg, hvorfra det ved Overkommandoens Foranstaltning ma
transporteres videre.
Lunding."'
Til Krigsministeriet afsendte Generalen samtidigt, et enslydend
Telegram med Tilføiende, at der paa denne Maade vel vilde lides e
Sta~dsning i den netop paabegyndte Overførsel af 2. Dragonregimen
fra Fyen til 4. Division i Nørrejylland (se pag. 246), men at overfo
den alvorlige Situation i Sundeved maatte alle andre Hensyn vige.
Om Aftenen indløb Svar saavel fra Krigsministeren som fra Overkommandoen. Krigsministeren takkede Generalen for hans Tilbud o
opfordrede ham tillige til at sende nogle Artilleriunderofficerer ti
Als ; Ministeriet vilde i fornødent Fald gjøre sit Yderste for at erstatt
det Afgivne,
Overkommandoen derimod telegraferede Kl. 11 86 Aften:
8. Brigarie boorrlrcs nt nfgnn til
D;ybbµlatillingon.
,,Da det ikke er sandsynligt, at Fredericia i den nærmeste Fremtid vil blive angrebet, og det under de her stedfindende Forhol
er af Vigtighed ved Afløsning at kunne lette Tropperne deres an•
strængende Tjeneste, anmodes Kommandantskabet om at beordr
9. og 20. Regiment samt 8. Brigades Stab til snarest muligt over Faa•
borg at afgaa hertil. Hvad der kan optages af de i Fredericia værend
Transportfartøier, bedes i Henhold til Kommandantskabets Depech
af D. D. uopholdeligt ført til Høruphav. Meddelelse om, naar Regi•
menterne ville ankomme til Faaborg, udbedes. Bliver Fredericia an,
grebet, ville Regimenterne atter blive dirigerede dertil"'.
1
Denne Ordre forekom General Lundin g, der kun havde til.I
budt en midlertidig Hjælp og ikke havde tænkt sig Muligheden af a
skulle afgive en Del af sin Styrke for varigt at forstærke Besætninge ·
i Dybbølstillingen, saa forlig for den ham betroede Fæstnings Interesser
at han næste Dags Morgen (d, 10.) gjorde Krigsministeriet bekjend
med den og tilføiede:
"Da det, som her forlanges, er væsentligt forskjelligt fra, hva
jeg af egen Tilskyndelse har tilbudt, idet der i Stedet for Impuls og
Bistand til en kortvarig, kraftig Aktion er Tale om en Anvendelse t'
Forøgelse af den stadige Besætning; da Fjendens Stilling fremdele
er en saadan foran Fæstningen, at han i omtrent en Time kan komm
derhen, hvor han stod d. 20. og 21. f. M. 1 og da endelig den 8. Brigades Kommandør, Oberst Scharffenberg, har den vigtigePost sod
Kommandant i den befæstede Leir og aldeles ikke vil kunne undværes, især naar Besætningen lider en saa betydelig Afgang som aJ
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Regimenter, tror jeg ikke at burde efterkomme Overkommandoens
nmodning: forinden en udtrykkelig Ordre fra Krigsministeriet nøder
ig dertil. Jeg skal endnu kun bemærke, at det efter 2 Regimenters
fgang, naar Tjenesten ikke skal blive overvældende, vil være nødmdigt at stille de fleste Arbeider, som ikke kunne udføres ved Ar1idsbataillonen, i Bero 11 •
General Lunding gjorde Overkommandoen bekjendt med Ind>ldet af denne Skrivelse og tilføiede, at Størstedelen af Fæstningens
·ansportmidler for Tiden var beskjæftiget med Overførslen af 2.
ragonregiment fra Fyen til Nørrejylland Denne Meddelelse forandigede uopholdeligt følgende Svar fra Overkommandoen, modtaget
Fredericia d. 10. Eftermiddag:
,,Det paalægges Kommandantskabet at efterkomme den givne Beling angaaende Afgivelsen af 9. og 20. Regiment samt 8. Brigades
ab, og maa Overkommandoen paaminde Kommandantskabet om, at
•t overhovedet har at adlyde Overkommandoens Befalinger. Beeldte Afdelinger ville, naar der ikke haves Transportmidler i
:edericia, uopholdeligt være at befordre pr. Vogn til Faaborg, hvor!. de ville blive overførte til Høruphav ved der tilstedeværende
dbe".
Samtidigt telegraferede Overkommandoen til Krigsministeriet:
"Kommandantskabet i Fredericia har, i Stedet for at efterkomme
. samme igaar tilgaaet Befaling om Afgivelse af 9. og 20. Regiment
mt 8. Infanteribrigades Stab, tilmeldt Overkommandoen, at det har
ndet sig foranlediget til at henvende sig til Krigsministeriet. Den
Kommandantskabet brugte Fremgangsmaade vilde, naar den ikke
vorligt desavoueres af Krigsministeriet, have til Følge, at Overkome,ndoens Autoritet nedbrydes. Overkommandoen andrager derfor paa,
det ved denne og ved hver Leilighed, hvor Kommandanten i Frede}ia henvender sig direkte til Krigsministeriet for at opnaa en For.dring i Overkommandoens Bestemmelser, tilkjendegives ham, at han
Overkommandoen undergiven og har at adlyde dennes Befalinger".
Krigsminiøteriet telegraferede da samme Aften (d. 10.) til General
11nding:
,,Ministeriet holder for, at de af Overkommandoen trufne Disposimer maa efterkommes, og henstiller til Kommandantskabet at paaynde Overførelsen af den befalede Styrke ved at lade den Del af
mdskabet, som ikke kan overskibes direkte ved de disponible Trans1-tmidler, befordre gjennem Fyen paa rekvirerede Vogne. 2. Dra.-
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gonregiments Overførsel standses, og 4. Division bedes herom tmder
rettet.
C.C. Lundbye."
Ministeriet meddelte tillige Overkommandoen, at General Lundin
var beordret til at efterkomme dens Befaling.
Krigsministeren indtog dog snart efter en noget anden Roldnin
D. 11. April sendte nemlig General Lunding Premierlieutenan
Koefoed af Ingenieurkorpset til Kjøbenhavn for mundtligt at fra
hæve Nødvendigheden af, at der under de forhaandenværende Om
stændigheder ikke skete nogen yderligere Formindskelse af Frederici~
Garnison; desuden udbad Generalen sig Ministerens Erklæring o
hvorvidt enhver fremtidig Fordring fra Overkommandoen om Forstær
ning uden videre skulde tilfredsstilles, eller om der ikke idetminds
kunde stilles en Grændse for den Styrke, der skulde afgives fra Fred
ricia. Krigsministerens Svar gik ud paa, at de to afgivne Regiment
(9. og 20.) kun maatte betragtes som foreløbigt afgivne, og at de
eller snarere to andre Regimenter og sandsynligvis endnu iiere "
vilde blive sendte til Fredericia, saa snart Kampen om Dybbølstilling
havde faaet sin Afslutning. Ministeren ønskede at faae Underretninl
saafremt der atter indløb Fordringer fra Overkommandoen om Fo
stærkning, for at han da selv kunde tage nærmere Bestemmelse de
angaaende og tilføiede, at han endnu samme Dag - d. 12. - vil
tilskrive Overkommandoen i Overensstemmelse hermed, hvilket dog ·
ses at være sket.
8. Brigade skulde altsaa nu afgaa fra Fredericia. Da de fleste
Fæstningens Transportmidler imicUertid vare afsendte til Aarhus m1
en Del af 2 Dragonregiment, besluttede Generalen at lade Brigad~
befordre gjennem Fyen. Bataillonerne overførtes successive d. l
Aften og i Løbet af d. 11. til Baaring Vig; herfra befordredes de I
Vogn til Faaborg og overførtes i Dagene 11.-13. til Høruphav. R
gadestaben afgik d. 11. over Strib og Faaborg sammesteds hen. B
gadens Train overførtes d. 12.

3. Periode: 10.-13. April.
Dagene 10.-13. April betegne en ny .Periode, nemlig den a1
tilleristiske Forberedelse til Stormen, hvilken sidste o
rindelig var fastsat til d. 13. D. 10. var Ilden voldsommere e·
nogensinde ; d. 11. og 12. holdt den sig omtrent paa samme Høi
men d. 13. tiltog den i overvældende Grad, idet Fjenden pas. den
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ag efter at have anlagt endnu 6 Batterier med ialt 24 Stkr. riflet
ryts udfoldede sin fulde artilleristiske Kraft og i forøget Grad kon aterede sin fulo.stændige Overlegenhed over Dybbølstillingens Jld.

10. April.
D. 10. blev Stillingen, som ovenfor anført, beskudt med stor Hefghed saavel fra Fronten som fra Broagerland. I Døgnet gjordes 4743
lmd; til sine Tider faldt 12 Skud i Minutet. Beskydningen fortsattes
ed uformindsket Heftighed fra Kl. 10 Formiddag til Kl. 7 Aften;
ær rettedes den mod venstre Fløis Skandser og Terrainet ved Dyb~l Mølle. Møllen blev paa denne Dag nedskudt, fordi den antoges
mgt som Observationsstation og som Ammunitionsmagasin. Paa høire
løi bleve nogle Barakker skudte i Brand; endog Struben af IX blev
3skudt fra det fjendtlige Batteri Nr. 11. Fra Broagerland søgte
jenden atter Partiet omkring Broerne; 3 Granater faldt Kl 11 1/1
)rmiddag umiddelbart efter hinanden i et lille Hus ved den østre
nde af den søndre Bro; andre traf Broens Rækværk og Underlag,
,a at fra nu af Kummunikationen saavel ad den søndre som ad den
>rdre Bro var truet af Ilden fra Broagerland.
Sønderborg blev kun svagt beskudt.
Af Beskadigelser paa Artillerimateriellet mærkes: i II bleve et
jul og en Bridsk beskadigede, i IV en H Pd.'s Rappert, 2 Hjul og
1 Falk ituskudte.
Udførelsen af J ordarbeider var efter Dagens Ødelæggelser saa
tatrængende, at det for denne Aften maatte befales det Regiment,
,m efter endt Afløsning skulde afgaa til Barakkerne i Sundsmark,
, arbeide fra Kl. 8-12 Aften.
Den kommanderende General indmeldte til Krigsministeriet, at
1 Upasselighed tvang ham til at holde Sengen, uden at han dog
~rfor saae sig nødsaget til at nedlægge Kommandoen.
Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 12 døde og 18
1arede Underofficerer og Menige.

Fra d. 10. Aften til d. 13. Aften førte General du P 1at Komtandoen i Sundeved.
Generalen anordnede, at der ved hver af Forpostbrigadernes
,eserver og navnlig ved dem, som vare placerede paa Hovedveiene,
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skulde blæses "lang Tone" i Tilfælde af Angreb, hvilket Signal skul
gjentages af udstillede Hornblæsere; de i Reserve holdte Brigad
skulde holde Appel Kl. 4 Morgen.

11. April.
Natten til d. 11. fortsattes den fjendtlige Beskydning af Stil
lingen; derimod blev Sønderborg ikke beskudt. Arbeiderne i Stil
lingen fremmedes kun nogenlunde; dog udførtes endel Sløifuin
arbeider foran den tilbagetrukne Linie. Til II og IV udtranspo
teredes nyt Materiel til Erstatning for det ovenanførte, om Dage
sønderskudte.
Paa fjendtlig Side bleve paa Grund af det projekterede Anlæ
af Beleiringsbatterier foran vor høire Fløi Forposterne paa denn
Fløi fremskudte, saaledes at Feltvagterne kom i Høicle med Pythus
kun nærmest Als Sund forbleve de i den tidligere Stilling for ikk
at blive beskudte i Ryggen fra Als.
Fjcn,lcn hcgyntlcr
D. 8. blev det i Betragtning at; at Halvparallelen, der mod No
Anlregct nf 2.
l'llrnllcJ.
var forlænget op indtil Chausseen, laa for langt fra Skandserne
derfra at kunne foretage en Storm, besluttet at anlægge en ny Parall
den egentlige 2. Parallel. Nætterne til d. 9. og 10. avancered
med Løbegrave c. 400 Alen frem fra Halvparallelen; Natten
d. 11. anlagdes 2. Par alle 1 i denne Afstand foran Halvparallele
3. Bataillon af Fusilierregiment Nr. 35 fremskød Poster c. 50 Al
foran den udstukne Tracee, hvilke tjente som Dækningstropper f
Arbeidet. Dette udførtes af c. 100 Pionerer og 500 Mand Infant
i stærk Taage fra Kl. 7 Aften til 6 M01·gen; man naaede ,
skaffe Dækning tilveie om end hist og her kun ved Hjælp af Skands,
kurve.
Uafhængigt heraf udførte 2 preussiske Kompa,gnier (7. og
Komp. af 4. Gardegrenaderregiment) Kl. 3 Morgen en voldsom R
kognoscering N. for Chausseen mod Forpostkompagniet af 5. Regimex:
som ved denne Leilighed mistede 9 Mand, der bleve fangne. D
stærke Geværskydning foranledigede Stabschefen, der denne Nat v:
i Stillingen, til Kl. 43 ° Formiddag at telegrafere til Overkomma1
doen "Fjenden angriber." Der alarmeredes over hele Linien ,
Tropperne bleve staaende under Gevær indtil Kl. 6¼ Formiddag, m
da Angrebet udeblev, vendte de fra Kantonnementet paa Als hidkald
Tropper (4. Brigade, 2. og 8. Batteri) tilbage til Kvartererne.
I
1

I
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Arbeiderne ved Parallelens Udførelse fortsattes i de følgende
rætter. D. 13. Aften var Parallelen færdig. Den havde en Bundede af c. 10 Alen og paa 6 Steder U dfaldstrin til Infanteri i Delingsont. Dens høire Fløi var c. 750 Alen fra m, dens venstre c. 600
en fra V.
Dens Anlæg bemærkedes ikke fra vor Side; derimod blev der
fa Surløkkebatteriet Natten igjennem skudt mod fjendtlige Batterihlæg samt mod Ragebøl og Batterup. Om Dag en var den fjendtlige Beskydning mod Skandserne atter
?oldsom, om end ikke saa voldsom som Dagen forinden, og især
~ttet mod VI, hvori c. 800 Granater faldt. Fra Kl. 4 Eftermiddag
~ev ogsaa IV heftigt beskudt, som det syntes med Salver. I Døgnet
tjordes 3886 Skud. Henimod Kl. 1 Eftermiddag begyndte Fjenden
h Beskydning mod vore Batterier paa Als, særlig mod Surløkke[atteriet.
I m og· VI revnede 'Krudtmagasinernes Mure, og i IV blev
~lokhuset antændt, men Ilden dog slukket. I VI beskadigedes Blenjeringerne foran Krudtmagasindørene, hvorved nogle Mand saaredes
/g dræbtes, og Betonmuren ved et af Krudtmagasinerne revnede
dt om Døren i en Fods Afstand fra denne. Desuden lede Bryst1Brn og Traverser m. m. betydelig Skade næsten i alle Skandser.
I II demonteredes en 12 Pd.'s K. K.; i III beskadigedes en
ridsk; i IV blev en Tap skudt af en 24 Pd.'s G. K., en Opsatsansats
~ed Opsats og det ene Hjul af en anilen 24 Pd.'s G. K. bleve skudte
,u; i VI ødelagdes et Hjul. I Placementet S. 0. for V blev Lavetten
!l den ene 12 Pd.'s G. K. ødelagt.
Af de N. for Chausseen anbragte Feltpiecer af 11. Batteri bleve
i> 4 Pd.'s riflede Kanoner ituskudte, men ombyttedes endnu samme Dag.
Barak.keleiren ved Aabenraa Vei blev saa hyppigt truffet, at Mand~abet maatte- forlade den og kampere under aaben Himmel; ogsaa
tte Mandskab begyndte nu at udgrave Grotter i Terrainet. Langogaard og Gaarden V. for samme (undtagen Beboelseslængen)
edbrødes, hvorfor de to Brigadestabe, der hidtil havde havt Kvarter i
~angbrogaard, fik Kvarter, den ene i den ved Gaarden opførte Barakke,
en anden i det til ,.,Kavalerigaarden" hørende Hus.
I Sønderborg faldt kun faa Granater, og de anrettede ingen
erligere Skade. Imellem Kl. 6-8 Morgen faldt 7 Granater i Nær~
eden af Broerne, 4 i Vandet og 3 i Husene ; ingen Antændelse skete.
l
Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 1 død og 3
tarede Officerer samt 30 døde og 40 saarede Underofficerer og Menige,
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de 2 Kanoner, der vare tagne fra Skovbatteriet, og Natten til d. 1
de 2 Kanoner, der vare tagne fra Rønhave nordre Batteri, igje
bragte paa deres tidligere Standpladser, medens de 4 resterende førte
til nye Indskæringer, der skulde bestryge Als Sund paalangs.
llygning og ArP a a fj endt 1i g S i cl e begynd tes cl. 10. April Bygningen af Bat
mcring uf Bclci.
.
.
. .
. .
.
ringahattericrn o tener 1 den nordlige Del af Incleslutmngslimen foreløbig med Strand
Nr. 2S-2U.
batteri Nr. 27 S. for Snogbæk Hage. Bygningen af de 4 øvrige Batte
rier (sammP-nhold pag. 333) begyndtes Natten til d 12. Nr. 23 og
fik Front mod IX og X; Nord herfor byggedes Batterierne Nr. 25 og 2
til Kamp mod BatteriernP paa Als. Armeringen fandt Sted Natten ti
cl. 13. Batteri Nr. 23 fik 4 riflede 24 Pd.'s, Nr. 24, 26 og 26 hver 4 rifled
12 Pd.'s. Til Batte1 i Nr. 25 vedhængtes en høire Flanke for 2 Stk
Skyts for ogsaa at kunile beskyde vort Artilleri ved Sønderborg.
Ogsaa det Natten til d. 8. byggede Bat teri Nr. 22 udrustede
igjen med 4 riflede 6 Pd.'s Kanon tr. Med titor Vanskelighed førte
4 riflede 24 Pd.'s ind i Batteri Nr. 27, og da dette Batteri ikke skjønnede
tilstrækkeligt som Værn mod vore l{rigsskibe, byggedes Natten til
13. et andet, Nr. 29, N. derfor og indrettet til 4 riflede 6 Pd.'s.
Desuden byggedes et nyt Strandbatteri, Nr. 28, bag høire Flø
af Halvparallelen særligt til Beskydning af Rolf Kmke, hvis dett
Skib under Stormen skulde løbe ind i Vemmingbund; Batteriet kund
iøvrigt ogsaa virke mod Skan_dserne I og II. Til dets Armering toge
:i"ra de bagved liggende Strandbatterier Nr. 5 og 15 2 riflede 1
Pd.'s og 2 riflede 24 Pd.'s.
D. 13. Morgen stode saaledes 118 Stkr. Skyts i Batteri mo
vor Stilling. Af disse kom paa denne Dag 104 Stkr., Morterern
iberegnAtle, i Virksomhed. Den fjendtlige Beskydning antog derve
en i høieste Grad faretruende Karakter. I Døgnet gjordes 7320 Skud(
Batteri Nr. 28 rettede sin Ild mod I og II, da vore Skibe ikk
viste sig i Vemmingbund. Batterierne paa venstre Fløi Nr. 13, 22, 2!J
og 24 toge de Linier i VII, VIII, IX og X under Ild, paa hvilkJ
endnu ·fandtes Skyts i Virksomhed. Batterierne Nr. 13, 25 og 26 be!
skøde særligt Batterierne paa Als, Nr. 23 Sønderborg, Nr. 9A Broerne'.
Batteri Nr 29 ved Snogbæk Hage beskød tidligt om Morgenen Damperet
Hertha, der styrede ind i Augustenborg Fjord. Sønderborg blev be
skudt fra 2 Sider (dog kun med 35 Granater, hvoraf 1 faldt i Kirkenl
11 i V andet tæt ved Broerne).
Saavel Skandserne som Materiellet i dem led betydeligt, og d~
N attearbeidet allerede i de foregaaende Døgn havde været yders
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:1.nskeligt og derfor ubetydeligt, var nu Skandsernes Modstand skraft
Lare ringe.
I Skandse I vare samtlige Kanoner demonterede; en havde dog
ll.n mistet et Hjul.
I II, hvor en 12 Pd.'s K. K. demonteredes paa denne Dag, fandtes der
1dnu 2 12 Pd.'s riflede Kanoner mod BroagerJand; 1 84 Pd.'s G. K.
:, 1 4 Pd.'s riflet og 1 12 Pd.'s K. K. mod Fronten vare kun bruge~e til enkelte Kardæskskud.
ID havde 3, IV 6 tjenestedytige Kanoner, men Brystværn og
raverser vare meget ødelagte.
V havde 2 tjenestedygtige Kanoner og fik i Løbet af Dagen en
edie gjort tjenestedygtig; Døren til Krudtmagasinet hældede forover,
ranlediget ved Granaternes Sprængning i Jordopfyldningen.
I VI, hvor paa denne Dag Lavetterne til 2 12 Pd.'s riflede Kanoner
lelagdes, og den ene Kanon desuden fik et Skud i Mundingen, var der
irefter kun 3 fuldt og 2 tildels tjenestedygtige Kanoner tilbage imod
ronten; Broen var saa ødelagt, at intet Skyts kunde føres over den,
~ Skandsens Indre saa oprodet, at Skyts ikke uden store Forbedelser kunde flyttes fra et Sted til et andet.
I VII-X havde især Brystværn og Traverser lidt betydeligt.
Surløkkebatteriet og 2 4 Pd.'s riflede Kanoner i en Indskæring Batterierne
Als.
La Veien fra Byggegaarden til Kjærvigbatteriet beskøde de fjendt~e Batterier Nr. 23 og 24. Den fjendtlige Ild var imidlertid saa
1ldsom, at Surløkkebatteriet midt paa Dagen maatte holde inde
ed Skydningen; om Eftermiddagen begyndte atter Ilden, men da
mad Aften de fjendtlige Projektiler trængte helt igjennem Brysternet, maatte Ilden indstilles. Ogsaa Arnkilsørebatteriet og Skovttteriet viste sig at have for ringe Modstandsevne.
Byggegaard, Fiskebækgaard og to Kompagnibarakker ved Røntve bleve skudte i Brand, hvorfor der til 11. Regiment paabegyndtes
pførelse af Jordhytter bag Skoven.
Vort Tab af 1\1.andskab ved Beskydningen paa denne Dag var 2 •
,de Officerer samt 29 døde og 84 saarede Underofficerer og Menige.
Ingenieurkommandoen indberettede, at det var ugjørligt under
m Dag og Nat vedvarende heftige Beskydning at vedligeholde
rnndserne III, IV, V og VI i tilbørlig forsvarsdygtig Stand, idet
In dog tilføiede, at der fremdeles skulde blive forsøgt at udrette,
ad der paa nogen Maade var muligt.
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Fra d. 13. Afien førte General Vogt, fra d. 15. General Stein
man n, fra d. 16. Aften General du P 1at Kommandoen i Sundeved.

Natten til d. 14. April.
Natten til d. 14. fortsattes den fjendtlige Beskydning noget mindr
heftigt, men jevnt.
I Sønderborg By og Havn faldt flere Granater (9 foran Slotte
2 i Vandet, 7 i Byen) dog uden at anrette Skade.
II, IV og VI ,are for en stor Del demolerede; Arbeidet i de
gik hovedsagelig ud paa at sikkre Krudtmagasinerne. !øvrigt var de1
maaneklare Nat ugunstig for Arbeidets Fremme. Fra VI indtrans
porteredes en 12 Pd.'s riflet Metalkanon, hvis Lavet var ødelagt; ogsa,
fra VIII indtransporteredes en 12 Pd.'s riflet Metalkanon til Sønder
borg.
De fjendtlige Arbeider og Batterier bleve beskudte af 8 4 Pd.'
riflede Kanoner fra Indskæringer S. for Rønhave, samt af 4 12 Pd.'
riflede Kanoner fra Placementet i Nærheden af Baaqsagerbatteriet.
Ilntterierne pno.
I Surløkkebatteriet blev der truffet Foranstaltninger for a
Als.
muliggjøre Ildens Fortsættelse derfra. De to Skydeskaar læng
tilvenstre repareredes, og de 2 84 Pd.'s G. K. :q: anbragtes foreløbi
i disse og dækkedes ved en Travers. Tilvenstre for Batteriets Krudt
magasin paabegyndtes et indskaaret Placement for disse to K
noner, og saasnart det var færdigt, flyttedes de derhen. Batterie
4 12 Pd.'s riflede Kanoner førtes derimod denne Nat hen til en sikkre
Standplads i Nærheden; to af dem placeredes Natten til d. 18. i et fo
. sænket Batteri, der i de foregaaende Nætter var opkastet foran Møll
stedgaard.
P":.;l!ft~!lii!!d•
Tidligt paa Aftenen fandt en Alarmering Sted, bevirket ved
3
læget nf • Parnl•voldsomt Anløb mod venstre Fløi ' netop som 6' Brigade - 5' Reg
!ol. Stormen udsættes.
ment paa Strækningen fra Vemmingbund til III og 10. Regiment he1
.fra til Slugten imellem VI og Vill - skulde afløses af 4. Brigad
Anledningen til dette Angreb var følgende:
P aa fjendtlig Side var der Natten tild.13. indløbet en Ski'ivel
fra Kongen af Preussen, hvori denne udtalte sig for Anlæget af en
Parallel for inden Stormens Udførelse at kunne føre Stormkolonnern
som Kongen ønskede saa stærke som muligt, nærmere ind paa Sti!
!ingen; en Udsættelse af Stormen i nogle Dage vilde ingen Ine
flydelse faae i politisk Henseende (sammenhold pag. 223).
I Overensstemmelse hermed besluttedes det at anlægge en 1
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arallel og i den .A.niedning at fremskyde Forposterne Natten til d.
b. Antallet af Kompagnier, der skulde udføre Stormen, forøgedes fra
I til 46, og Angrebsøvelserne ved Smølled foretoges i større Maalestok.
nd0 n b 0S. for Chausseen stode denne Nat Infanteriregiment Nr. 60 ogmæFgtj!1ger
e1g voro
i.isilierbataiilonen af Livregimentet paa Forpost. 1. Bataillon af Rement Nr. 60 bestemtes til at føre Stødet mod vore Forposter, der
vrigt her stolle i en tilbagetrukken Opstilling (se pag. 321); i .Beredskab
ode 2. Bataillon bag 2. Parallel, Fiisilierbataillonen af Livregimentet
Halvparallelen, 2 Kompagnier af Regimentet Nr. 60 i 1. Parallel.
Pionerkompagnier vare til Disposition til Anlæg af dækkede Standadser for Poster og Feltvagter i den nyo Stilling.
1. Bataillon af Regiment Nr. 60 fordeltes i Kompagnikolonner ved
l 4 Udfaldstrapper i 2. Parallel. Paa et givet Tegn rykkede Kl. 9¼
ften samtlige Kompagnier frem i Løb, lydløst og uden Skydning,· hvert
ompagni formeret i Kolonne, men med henholdsvis 80 og 160 Alens
.fstand mellem Delingerne; Pionererne fulgte efter de forreste Delinger.
1a Fjenden pludselig stormede frem fra 2. Parallel og kun havde en
ort Vei for at naae vore Vedetter, og Terrainet derhos begunstigeJ.e
a.ns skjulte Fremrykning, faldt der kun faa Skud fra vore Vedetter
? 5. Regiments 6. Kompagni, inden dette Kompagnis Linie var gjen..'.
embrudt paa flere Steder. En Del af Kompagniets Mandskab, særlig
· 2. Deling under en Sergents Kommando, toges tilfange. Fjenden
1dlogerede sig strax i vore Skyttegrave.
Det Kompagni (6. Regiments 2. Komp.), der paa vor Side var
ykket frem for at afløse Forposterne, blev beskudt i Front og Flanke;
n Del af Kompagniet trængtes mod Stranden og mistede efter et
laandgemæng flere Fangne; Resten trak sig, da Forpostkomagniet af 5. Regiment var gaaet tilbage, fægtende tilbage mod
øbegravene og efter Forpostkommandørens Ordre ind i disse., Skydmgen fortsattes derefter fra Løbegravene.
Fra Skandserne blev Fjenden beskudt med Kardæsker, hvorved
en forreste fjendtlige Bataillon mistede 2 Officerer og 20 Mand, derilandt Bataillonskommandøren, Major Jena , der faldt, dødeligt saaret
f en Kardæskkugle,
Under Fægtningen vare Tropperne i Stillingen ble"Yne alarmerede.
1en da Kampen hurtigt hendøde, kunde den sædvanlige Stilling atter
(dtages Kl. 10¼ Aften. Ved Daggry, KL 4 Morgen, gjorde vore
rpostkompagnier Forsøg paa at tilbageerobre Skyttegravene S. for
ausseen. Forsøget lykkedes hvad angik Skyttegravene nærmest
rnusseen; derimod mocltoges et Halvkompagni af 6. Regiments 2.
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Kompagni, der paa venstre Fløi rykkede frem foran Løbegravene, a
en saa stærk Geværild, at Føreren, Sekondlieutenant A. V. Hansen
efter selv at være bleven dødeligt saaret maatte give Ordre til Til
bagetog.
Fjendens Tab var 3 Officerer og 38 Mand; vort Tab var
død Officer og 4 døde, 11 saarede, 98 fangne og 2 savnede Unde
officerer og Menige.
Fjendens natlige Fremtrængen havde ikke forandret Situatione
N. for Chaussen. S. for samme vare de nordligste Skyttegrave v
endnu i vore Hænder; men paa yderste venstre Fløi stode Forpas
kompagnierne i Hovedsagen i Løbegravene mellem I og II og melle
III og IV.
Jc~~t~:e~,~~~
Overkommandoen befalede derfor, at det Kompagni, der hidtil
kunuo Forpostel'
d
l' •
'
d
ikke 111;ngcr 11<1 - hav e besat Forpost imens yderste venstre Flø1, skulde anven es t
atilles.
Forstærkning af Løbegravene mellem II og III, dog med en Delin
i III. Den hidtil til ID afgivne Deling skulde forstærke Løbegrav
besætningen mellem III og IV, der saaledes blev 1 Kompagni. ~I
det Kompagni, som hidtil havde besat F01·posterne ved Chausseen, skuld
den Del, der ikke kunde besætte Skyttegravene, anvendes i Løb
gravene mellem IV og V, navnlig paa begge Sider af Chausseen.
S. for Chausseen skulfle Lytteposter udGtilles til Forbindelse m
Forposterne paa den nordre Del af venstre Fløi.
De Trop1Jer, der belagde Barakkerne og Teltene i Brohovedernj
skulde fremticugt Kl. 3 Morgen staa færclige til Udrykning og forblh
i denne Stilling, indtil det var fnlJkommen lyst.
lJyguiug uf cu
D. 15. Marts havde Ingenieurkomma.ndoen henstillet til Ove1
~~ kommandoen, hvorvidt Bygning af en tredie Bro maatte være ønsk ~
lig. Foranlediget ved Beskydningen af Broerne d. 6. April befaled
Overkommandoen cl. 8., at Broen skulde bygges mellem det sydlii
Brohoved og Slotspynten. Men da Ingenieurkommandoen henleded
Opmærksomheden paa Vanskelighederne ved at bygge en Bro i de
ofte rivende Btrøm paa et Sted, der tilmed kunde ses og beskydes f
Broagerland, samt oplyste, at det Yi!de medtage 10-14 Dage at saml
Materialier og bygge Broen, bestemte Overkommandoen cl. 9., at Bro,
ikke skulde bygges, hvorimod der anskaffedes forøget Reservematerij
og, som tidligere omtalt, anlagdes flere Færger. Da Krigsministeri]
imidlertid ved TE1legram af 11. henstillede Sagen til fornyet Ove:1I
veielse, og da derhos Fjenden d. 13. stærkt beskød Broerne, udg1
paa sidst~~V11te D~g Befaling til at. byg~e Bro~n. . Livgarden til Fo~
skulde afgive Arbe1dsmandskab, Skibe hulskaffes fra Høruphav o. s. ·
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i'orberedelserne gjenoptoges strax med saa stor Kraft, at den faste
.1andbro paa Sundeved Siden næsten var færdig d. 18. April samt
:!tørstedelen af Materiellet og alt Personellet samlet.
8. Brigade var efter sin Ankomst til Høruphav foreløbigt lagt is. Brisades Ankomet bevirkor
len sydøstlige Del af Als (Brigadestabskvarter Tandslet, 9. R egiment ~orandrin11 i
Tjonoltoturnue.
og om Tandslet, 20. Regiment i og om Vibøge). Da Brigaden kun
nidlertidigt var kaldt til Sundeved, holdtes Transportmidler beredte i
iløruphav, saa at den til enhver T~d kunde indskibes.
D. 13. indlemmedes Brigaden i 1. Division og instrueredes anaaende de Besættelsen af Stillingen og Tjenesten i det Hele vedørende Bestemmelser.
Den hidtil fulgte Turnus maatte nu forandres. Der var, 8. Briade iberegnet, ialt 14 Regimenter*), og da der udfordredes 8 til at
esætte Stillingen, kunde hver Brigade herefter faae 3 Hviledage efter
Tjenestedage. Daglig skulde en Brigade rykke fra Kantonnementet
d i Stillingen og omvendt den afløste Brigade tilbage til Kanonnementet.
Alle Troppebevægelser til og fra Stillingen skete ad den nordre
olonnevei og Kirkealleen.
Bestemmelsen for Reservebrigadernes Anvendelse (se Bilag 34) for- Æ~d.redcDiepas1t1oner for
ndredes d. 13. derhen , at den ved Barakkeleiren staaende gadornee
ReeorvobriAnvnn1•• i 'rilfmldo
r i gade i Tilfælde af Angreb skulde efterlade en Bataillon ved Aaben- c1° af
Ansrob.
aa Veien og med 3 Batailloner rykke frem til Besættelse af den tilbagerukne Linie indtil c. 200 Alen N. for Chausseen. Brigaden i
ro hovedet skulde sende sit samlede Regiment frem til Aabenraa
eien, her eflierlade 1 Bataillon og med 1 Bataillon rykke til Slugten,
vor dels den tilbageværende Del af den tilbagetrukne Linie, dels
en imellem VI og VII værende Løbegrav skulde besættes. Saasnart
egimentet fra Sundsmark Barakkerne var indtruffet, skulde de to ved
abenraa Vei i Reserve staaende Batailloner rykke til deres Regimenter
'or at anvendes som Reserve eller som Forstærkning af ~en tilbagerukne Linies Besætning. Saasnart Bataillonen i Brohovedet var afløst,
kulde den til Forstærkning af venstre Fløis Reserve s~ndes frem til
avningen bag Dybbøl Mølle**).
*) Foruden Livgarden til Fods; angaaende denue se pag. 184.

**) Kantonnementerne for de 3 Brigader, som fremtidig opholdt sig paa Als, bleve
følgende:
En Brigade (Stabskvruter: Yollerup).
Et Regiment i det hvide Hus og Barakkerne ved Sundsmark (i Forelllllg
med 3 Kompagnier af Livgarden).
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Overkommandoen forbød paa given Anledning al Fraterniserin
med de fjendtlige Poster; nærmede Fjenden sig paa 150-200 Ale
skulde han beskydes. Postlerne ved V emmingbund skulde holde Ø"
med hvad Fjenden foretog sig i Bugten, hvor man d. 10. udi
Skandselinien havde fundet et c. 100 Favne langt Garn, der holdt
flydende nogle Fod under Vandet.
FonvmroranOverkommandoen modtog vedvarende Meddelelser angaaend
øtaltningcr pna.
Aia.
Fjendens paatænkte Forehavende mod Als. D. 11. meldtes:
V
71 V ed Varnæs skal der være samlet flere hundrede Baade.
Blans og ved Snogbæk er det østerrigske og preussiske Brotra~
sammenbragt. Sammesteds ligge ligeledes flere hundrede Baad1
Baadene skulle tildels være samlede paa Land til Flaader og inq
rettede til at transportere saavel Infanteri som Artilleri. Ad skjult
og omhyggeligt planerede Veie, som paa to Steder udmunde v I
Vandspeilet ligeoverfor Arnkilsøres vestligste, fremspringende Py
agtes Flaaderne førte ud i Vandet."
Foranstaltningerne til Forsvaret af Als suppleredes ved følgend
Bestemmelser angaaende Kavaleriet. I Tilfælde af en fjendtlig Lan
gang mellem Kjærvig og Arnkilsøre skulde den disponible Styrke 1
Gardehusarregimentets første Halvregiment rykke til Ulkebøl, af j
Dragonregiments andet Halvregiment til Oxbøl til Disposition for '·
Brigade. Sidstnævnte Halvregiment skulde fra d. 10. Aften dagli'
afgive en Eskadron til Kommandøren for 11. Regiment. E skadron I
i Pøl og Langesøby skulde efterkomme Ordre om Assistance, væ
sig fra 7. Brigade, 12. Regiment eller Mels Detachementet.
Da Dybbølstillingens Fald fra d. 13. April maatte anset:! s01
nærforestaaende, paalagdes det Ingenieur- og A.1:tillerikommandoen 1

Et Regiment i Vollcrup, Ulkcbøl Nørremark, Kjær (undtagen Hestel1ave
og Ulkebøl.
En Brigade (Stabskvarter: Augustenborg).
Et Regiment K e t ti II g c og Omegn.
Et Regiment Egen og Omegn.
En Brigade (Stabskvarter: Tanrlslet Præstegaard).
Et Regiment T an cl s I et med Omegn.
Et Regiment HØ rul' med Omegn.
De to Brigader, de1· d. 13. rctourncredc til Als, belagde de to føl'Stnævn
Brigadekantonnementer.
Mandskab og Bespænding til 10. Batteries Yognlinic og Tiattcrircserve fo
lagdes d. 13. til Kettinge og Egen.
Det forenede Gendarmeri og Politi forlagdes fra Sønderborg til Iforuphav, hvr
Kontrollen med Reisendc skærpedes.
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derste Kraft at fremme Forsvarsforanstaltning1:1rµe paa Als langs
,undet. Broernes Afbrydning forberedtes. Det S. for Snogbæk Hage Natten til d. 18. an.lagte Batteri Nr. Dampskibet
Hertha beskyd••
9 traadte, som tidligere omtalt, strax i Virksomhed imod Dampskibet rr"..nnttori
a,r 2D,
[ertha, der lidt før Solopgang retournerede til Arnkilsøre fra sin
:emskudte Stilling hen.imod Hardeshøi. Skibet blev beskudt paa 3800
Uens Afstand. Uagtet Skydningen var heftig, led Dampskibet ingen
·æsentlig Skade, hvorimod 2 Mand af Besætningen, eu privat Maskinssistent og en Søvant, bleve dræbte.

Tilstanden i Dybbølstillingen efter Beskydningen
d. 13. April.
Den fjendtlige Beskydning havde efterhaanden naaet 1:1n aaaan Voldsomhed og Overlegenhed, at Stillingens Modstandskraft fakisk var brudt. Fjenden koncentrerede sin Ild skiftevis mod de enkelte
rærker, særligt mod III, IV, V og VI og beskød det bag Stillingen
tggende Terrain, saa at ingen Plet var ubekastet. Reservebrigaden
n-jagedes fra Barakkerne; Brohovederne bleve trufne, og ikke faa
hanater dels fra Broagerland, dels fra Batterierne overfor vor yderste
.øire Fløi traf Broerne.
Det fjendtlige Artilleris Overlegenhed hav:de alt fra d. 9. (se
Iverkommandoens Skrivelse af denne Dag) tvunget os til at opgive en
ystematisk Besvarelse af Ilden fra Skandserne, hvis Kanoner, som
jentagne Erfaringer viste, bleve demonterede, naar de begyndte
lkydningen. Tabene i Bestykningen i de seneste Dage lode sig des1den ikke erstatte, eftersom Transport af Materiel til Skandserne omrent var umuliggjort. Naar der om Dagen :iklfe blev skudt fra
rærkerne, bleve Skydeskaarene blenderede med Sandsække, og Ka.onerne saavidt muligt trukne tilside for at beskyttes af Traverserne.
)fte var ethvert Ophold i Skandserne umuliggjort, og Artilleristerne
øgte da Ly i Krudtmagasinerne. Om Aftenen aabnedes Skydekaarene og Kanonerne, der vare ladte, sattes i Batteri.
Batterierne langs Als Kysten vare særligt fra d. 11. traadte i
l.ktion mod de fjendtlige Batterier foran vor høire Fløi, men vare
kke i Stand til at bestaa Kampen, eftersom deres Brystværn viste sig
r svage mod de svære riflede Piecer. Kun den tidligere omtalte Beydning med 4 Pd.'s og 12 Pd.'s riflede Piecer fra vexlende og skjulte
pstillinger var i Stand til noget at forstyrre de fjendtli~e .A,rbeidf'TS
remgR,ng,

358

Ogeaa i fortifikatorisk Henseende var Tilstanden i Dybbø
stillingen betænkelig. Saalænge den fjendtlige Beskydning endn
var maadeholden, averterede Observationsposter om Farens Komm
og raabte "Dæk" som Signal for Nattearbeidets Standsning. Me
naar Skydningen saa at sige var uafbrudt, naar der hvert Minut fal
mange Projektiler, og Arbeidsmandskabet fik i-alrige Døde og Saared
maatte Arbeidet ophøre.
Dette gjaldt særligt Natten til d. 13
da Beskydningen var stærkere end nogensinde og fuldstænru
kontinuerlig. Naar Skydeskaarene ikke mere bleve opsatte, Ba
ketterne til Infanteriforsvaret ikke vedligeholdtes, de sammenskudtJ
Traverser ikke opbyggedes paany, naar Blenderingerne foran Krudt
magasinerne bleve slaaede igjennem ligesaa hurtigt, som de tilvei
bragtes, Brecherne i Palissaderingen ikke istandsattes og Broern
Tilbagetrækning ikke kunde holdes i Orden, maatte faa Dage væli
tilstrækkelige til at skabe en uoprettelig Ødelæggelse.
Værst var Tilstanden paa venstre Fløi. Skandserne vare h
om Dagen forladte, Bevogtningen overladt til en enkelt Artilleris
de øvrige Artillerister i Krudtmagasinerne og Infanteribesætning
trukket tilbage. Besætningen i Løbegravene var paa Plads; men de
søgte Dækning imod de talrige Projektiler og stolede paa de fremskud
Posters Aarvaagenhed.
Samtidigt rykkede Fjenden med Approcher nærmere og nærme1
ind mod Stillingen.
Trods de vanskelige Forhold holdt Besætningen sig mønste
værdigt, og de Udslag af Mismod, der begyndte at dukke op, m
enten tilskrives det overordentligt faatallige Befalingspersonale*), elle
hvad senere vil blive viist, en Frygt hos .Mandskabet for paa en elli
anden Maade at være forurettet; ved forstandig Tiltale dæmpedes
hurtigt.
D. 14. udstedtes følgende Dagsbefaling:
"De store Prøver, Hæren i Dybbølstillingen har gjennemgaa
har den hidtil baaret med en mønsterværdig Holdning. Jeg sæt
min Lid til, at den Udholdenhed, som fordres, fremdeles vil bevar

1

*) Mislighederne herved lagde sig for Dagen d. 13. Form., da et Kommando un
en ung Reserveofficer kom fra Arbeide i Sønderborg og skulde støde til Re
mentet i Stillingen. Da Kommandoet var kommet til Brohovedet og skulde fr
over det af Granater stærkt beskudte Terrain, vægrede Mamlskabet sig ved
fortsætte Marchen. Andre Afdelinger havde iøvrigt under lignende Omstændl
heder fritaget deres Mandskab for at rykke ml, og General du l'lat fritog lit
!ediis J{9mniandoet drrfoi·.
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{ at Ingen vil trættes i Opfyldelsen af sine Pligter, saalænge Kampen
r Kongens og Fædrelandets V el og Ære fordrer det.
Gerlach."
Selvfølgelig tog Overkommandoen under Overveielse, om der
:ke gaves et Middel til at forandre Situationen, særligt om ikke et
raftigt Udfald muligen kunde fri os for Fjendens umiddelbare Nær:id. Den fandt imidlertid ingen Chancer for, at et saadant Fore,gende kunde lykkes, dels fordi det, hvis en virkelig Fordel skulde
~naas, maatte gjælde om Intet mindre end at kaste Fjenden tilbage
!l.g Dybbøl By, dels fordi Stillingen efterhaanden havde f'aaet en saam ren defensiv Karakter, at der var Vanskelighed ved at komme
El med fornøden Kraft og, hvis Stødet ikke lykkedes, end mindre
dsigt til at komme tilbage igjen indenfor Linien med de betydelige
roppemasser, der maatte kastes frem.
Men naar enhver Bestræbelse for at fri sig nd af Fjendens
avntag maatte opgives, traadte Spørgsmaalet om Besætningens Stilug under en fjendtlig Storm og særligt den farefulde Stilling,
aar Stormen var lykkedes, i Forgrunden. Hidindtil havde man
unnet haabe, at et Gjennembrud af vor første Linie vilde have bragt
'.i enden i en vanskelig Sitnation (sammenhold pag. 337); men dette
[aab maatte nu opgives. Overkommandoen turde ikke regne paa
'ærkernes Modstand mod en Storm eller deres fortsatte Ild fra Gorgen,
gesom det var sandsynligt, at de friske Tropper, .Fjenden holdt i
eredskab, vare tilstrækkelige til at fuldstændiggjøre Seiren, saa at et
e:finitivt Tilbagetog blev den sandsynlige Følge af et Gjennembrud.
•g et Tilbagetog under Forfølgelse medførte store Farer, idet det
taatte føres over nogle faa for Krydsild udsatte Broer.
De Vilkaar, hvorunder Forsvaret af Stillingen førtes i Dagene
mkring d. 13., vare af en saa vanskelig Art, at sikkert de fleste Hære,
aar ikke andre Hensyn traadte hindrende i Veien, ikke vilde have taget
Betænkning at rømme Stillingen for at fri Besætningen for en Ka.ta•
trofe. Overkommandoen kom ogsaa efter Beskydningen d. 11.-13. April
,l Erkjendelse af, at en Tilbagegang til Als maatte haves for Øie som
n velbegrundet, nærforestaaende Forholdsregel. Den udtalte dette i
p._ Skrivelse til Krigsministeriet af 14. April, hvori det hed:
,,Ingen kan beklage dette dybere end Overkommandoen, som omkon11nn11dc1ens Skri,•~l•• til
ldkommen har opfattet Betydningen af Dybbølstillingens Forsvar, Kri11smi11iste_riet
af U. Aimi,
hvis Bestræbelser have været rettede paa at føre dette Forsvar til
t Yderste; men Overkommandoen fo1mener, at Dybbølstillingen i
tte Øieblik har udfoldet al tlen Modstandskraft, den besidder i
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fortifikatorisk Henseende, at en forsat Kamp i samme kun kan før
til en Katastrofe, som intet Udbytte vil kunne bringe for Kongens o
Landets Sag, og at derfor Stillingens Opgivelse er det fra et militæ
Standpunkt rigtige, og at Tilbagetoget til Als bør tiltrædes. For .
beredelserne hertil ere derfor indledede; men Overkommandoen vi
allerede nu udtale sin Overbevisning for Ministeriet, at ogsaa For 1
svaret her har saa svage Sider, at det kun kan ventes gjennemført
en meget begrændset Tid, saafremt Fjenden fortsætter den Angrebs
maade, som trænger os ud af Dybbølstillingen".
Paa Grund af den Tid, der vilde medgaa, inden Skrivelse
kunde naae Kjøbenhavn, telegraferede Overkommandoen samme Da
(d. 14.) til Krigsministeriet, at den voldsomme Beskydning tvang ti
for Størstedelen at standse Arbeidet, og at det derfor ikke var mulig
længer at holde Værkerne i forsvarsdygtig Stand; Overkommandoe
ansaa det for ubetinget tilraadeligt at forberede Tilbagegangen.
I
46
KT!gsminiateTenø
Om Formiddagen indløb imidlertid et Kl. 10 fra Krigsministeri
Samlllle med Hæ- fi
d T el egram, h vori• en S amtale begJære
·
d es me d d en æ]dste ve
ren• s1"bsc1ier. a sen t
Hovedkvarteret tilstedeværende Officer af Armeestaben *). Kl. 11
Middag cl. 14. førtes derefter følgende Samtale pr. Telegraf (Kjøbej
havn-Augustenborg) mellem Krigsministeren og Armeens Stabschei
Ministeren: ,, V edvarer Skydningen lige stærkt?"
Stabschefen: ,,Skydningen vedvarer mindre stærkt mod Stillinge
stærkere mod Batterierne langs Als Sund."
Ministeren: ,, Venter man, at den endnu længe af Fjenden kan for
sættes?"
Stabschefen: ,,Derom kan ingen sikker Mening haves, da Fjende
Ammunitionsbeholdning ikke kjendes. Ialt jugeres J
50,000 8kud at være gjorte imod os."
Ministeren: ,,Er Tilbagegang begyndt?"
Stabschefen: ,,N ei."
Ministeren: ,, Venter man en Storm, og hvorvidt troer De, at de
kan modtages. Ere Tropperne udmattede?"
Stabschefen: ,,En Storm maa stadigt ventes og maa modtage8, hYis de-I
snart kommer, da de befalede Forberedelser til Sikkrin
af Als saavidt muligt maa være videre fremskredn
Tropperne ere egentlig ikke udmattede, men en Del
dem betagne af den stærke Ild**)." - - - - - - *) Den kommanderende General var, som tidligere anført, sygmeldt uden dog

J

have afgivet Kommandoen.
**) De ndelndteDele af Samtalen vedrøre Pe1·sooalin, der ville blive berørte i_detFølgend,

Mi
inisteren!
;abschefen:
inisteren:
;abschefen:

iuisteren:

;abschefen:

inisteren:

,,Hvor lang 'l'ici antager De nødvendig til Forberedelsen
til Sikkringen af Als?u
,,Nogle Dage. u
,,Er Dannebrog ankommen? Hvor ligger dim og Rolf?u
,,Efter M u x o 11 s Opgivelse maa Dannebrog være kommen i
men hvor den ligger vides ikke. Rolf ligger mellem
Høruphav og Broager."
,,Har De intet Ønske om Assistance herfra? Har de noget
at tilføie i Anledning af de gjorte Spørgsmaal eller Situationen i det Hele?"
,,Evakuation af Syge og Saarede herfra ønskes fremmet
af al Magt. Transportskibe ønskes sendte til Røruphav.
Overkommandoen maa have aldeles frie Hænder i det
nærværende Øieblik". - - - - - - - - - - ,,Overkommandoen har frie Hænder. Regjeringen stoler
paa den saavel i militær som 1 politisk Henseende".

Forestillingen til Krigsministeriet lagdes nu foreløbigt tilsiue.
m Aftenen indløb imidlertid følgende Telegram fra Krigsministeren
fsendt Kl. 6 4 Eftermiddag) :
"Efter min Samtale med Stabschefen i Formiddag forelagde jeg
,e gjeringen de gjorte Meddelelser. Den fastholder sin tidligere udlte Anskuelse om Vigtigheden af at holde Stillingen, selv om heraf
mlde resultere forholdsvis betydelige Tab".
Samtidig meddeltes det Overkommandoen, at Konferencen i
ondon var bestemt til at skulle sammentræde d. 20. April.
Da dette Telegram Kl. 6-7 Eftermiddag indløb ved Overkomman)en, var der ved denne ikke mindste Tvivl om, at jo den om Formidtgen afKrigsministeren givne Handlefrihed med Hensyn til Stillingens
pgivelse atter af Regjeringen var hævet, og at enhver yderligere
elegrafering herom vilde være unyttig. Den ovenomtalte Foreilling blev nu strax gjort færdig og expederet til Ministeriet.

4. Periode: 14.-18. April Morgen.
Udsættelsen af Stormen bevirkede Beleiringsarbeidernes videre
·emskriden og Stillingens fortsatte Beskydning. Men da det fjendt•
e Artilleri ikke havde forberedt sig paa en Udsættelse af Stormen,
uglede der Ammunition for at kunne fortsætte Skydningen med
mme Styrke som cl 13., enc1sige for øge Ildens V olc1somhed.
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Der blev rekvireret ny Ammunition snavel ved Reserveammun
tionsdepotet i Slesvig som ved Krigsministeriet i Berlin; men for
løbigt maatte der skydes med større Maadehold. De riflede Batt
rier, de glatte 12 Pd.'s Kanoner i Batteri Nr. 8 samt Haubitzbatterier
fik Ordre til ikke at maatte fyre mere end 50 Skud daglig pr. Styk
Skyts, Morterbatterierne 40, ligeligt fordelte paa Dag og Nat. Battel
erne paa Broagerland havde alt d. 13. faaet Ordre til om Natten
indstille deres Ild mod Skandserne af Hensyn til det preussiske 11
fanteris Nærhed ved disse. - Det daglige Skudantal var ikke des
mindre meget betydeligt.
14. April.
D. 14. beskødes Stillingen mecl 4708 Skud. I Sønderborg By
Havn faldt 24 Granater; en af dem slog igjennem clen nordre B
ned i en af Jagterne uden dog at bevirke Antændelse.
Paa vor Side opt_oge hovedsagelig Skandserne paa høire FJ
og Batterierne langs Als Snnd Artillerikampen; men de førstnævn1
bleve ved den koncentriske Ild, der rettedes imod dem, tvungne
at holde inde med Skydningen.
Ved Beskydningen paa denne Dag lede i alle Skandser Bry
værn, Traverser, J ordopfyldninger paa Krudtmagasiner, Broer
Palissaderinger meget. Det indvendige af Skandse VI var kun ufi
melige, nedstyrtede Jordmasser og Hnller; Broen var impassabel
Skyts. X fik sin høire Face sammenskudt; dennes indre Brystvær
skraaning styrtede ned. Det var i flere Skandser umuligt at foi
tage Omflytning eller Supplering af Materiellet. I V og IX bl
nogle Lavethjul skudte itu; i IX bleve desuden 3 84 Pd.'s G. K.
beskadigede. Af disse blev dog clen ene ikke helt utjenstdygt
medens derimod de to kun i Nødsfald kunde gjøre eet Skud hver, 01
den Anledning ladedes den ene med K;rdæsker, clen anden med
Pose med Sten. I Placementet mellem I og II blev en af 13. Batt
Kanoner demonteret derved, at Lavetten blev skudt itu.
Langs Als Sund fandt en livlig Artillerikamp Sted. Fra
pao.
skæringer bag et S. for Rønhave værende Hegn beskøde 8 4 P
riflede Kanoner overraskende de fjendtlige Batterier Nr. 26 og 21
Ryggen. I siclstnævnte Batterf blev i kort Ticl to Kanoner dem~
terede, to Mand dræbte og en Mand saaret, inden det lykkedes !
1
gjøre Front mod denne Skydning. Fra vor Side gjordes ialt
Skud, og Fjendens Ild blev flere Gange bragt til Tavshed.

I

l tuttc1·icrnc
Als.

'
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1ndtlige Batterier ligeoverfor Arnkilsøre og S. fo~ Sandbjerg beøde Kysten og særlig Rønhave, Barakkerne ved Kjær og selve
jær; Skovfogedhuset og flere af Barakkerne ved Kjær bleve stukne
Bra,nd, hvorfor den Del af 9. Batteri, der hidtil havde kannneret paa Rønhave, fremtidigt maatte bivouakere. I Flankebatteriet
d saavel Materiellet som Brystværn, Traverser og J ordopfyldningen
a Krudtmagasinerne meget.
Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 2
f:fi.cerer saarede samt 27 døde og 63 saarede Underofficerer og Menige.
Overkommandoen befalede, at der paa dette Stadium af Belei- Anordninger
med
Honayn til Stilngen skulde afses fra at remontere Piecerne i de Værker, hvis Broer linsen• Forsvar.
ne saaledes medtagne, at de ikke kunde istandsættes under de fortandenværende Omstændigheder. Det skulde kun tilstræbes at gjøre
roerne passable for Infanteri og at kunne afkaste dem uden Vanskeghed. I de Værker, hvor Artilleriforsvaret m3:atte anses for 71 neualiseret", skulde der træffes Forberedelser til at kunne iværksætte
!I. Sprængning i det Moment, i hvilket Værkerne og de nærliggende
øbegrave forlodes.
D. 17. forklarede Overkommandoen, at et 71 neutraliseret" Artilleri,rsvar maatte siges at være indtraaclt, naar samtlige en $kandses
~anoner, saavel de fremadvirkende som de bagudvirkende, vare satte
d af Stand til at skyde, og den fjendtlige Ild ikke tillod Indringelsen af nye Piecer. N aar under saadanne Omstændigheder Overommandoen tog den Beslutning ogsaa at trække Infanteribesætningen
d af Skandsen, saaledes at denne var forladt, medens Løbegravene
Loldtes besatte, vilde der und.er Fjendens Angreb indtræde et Moment,
orudsat at Angrebet lykkedes, da Besætningen i Løbegravene ved
liden af Skandsen kastedes eller blev trukket tilbage. I et saadant
,ieblik skulde dan forud forladte Skandse sprænges. I andre Tilælde behøvedes en særlig Ordre, og Forberedelserne tjente da kun
il at bringe en saadan Befaling til Udførelse.

15. April.
Natten til d. 15. beskød Fjenden jevnt og vedholdende Stilingen ; Sønderborg blev ikke beskudt, kun en enkelt Granat faldt ved
Kirken. I X traf et fjendtligt Projektil i Mundingen paa en med
Kardæsker ladet 24 Pd.'s K. K. ; ogsaa ødelagdes her en H Pq..'s
Rappert.
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Vor Ild fra 4 Pd.'i:; og 12 Pd.'i:; riflede Kanoner i skjult
Placementer paa Als fortsattes uforstyrret.
Trods den fjendtlige Beskydning arbeidedes, saavidt Omstændig
hederne tillode det, paa V ærkernes Istandsættelse. I X blev Bryst
værnet forstærket ved en 4.' tyk, indre Tilbygning af Sandsække;
VIII paabegyndtes Anlæget af en Travers til Dækning af Barriereporten
Bygningen ar 3,
P aa fjendtlig Side paabegyndtes denne Nat Bygningen af
Parallel paabegyndee.
Parallel. Den nye Tracee laa c. 270 Alen foran 2. Parallel; den
høire Fløi var c. 4.80 Alen fra II, venstre Fløi c. 350 Alen fra Vi
Henimod KL 9 Aften begyndte Arbeidet og var endt Kl. 2 Morgen
Dens Udviclelse til de befalede Dimensioner var først endt d. 17i
Parallelen havde cla c. 4,2 Forls Dybde, en Bundbrede af c. 20 Fod, ol
bød saaledes skjult Opstilling for et betydeligt Antal Tropper. Pal
6 Steder vare Udfaldstrin anlagte, hvert af c. 60 Fods Brede.
Batteri Nr. 30
Til Sikk.ring e.f venstre Flanke anlagdes en Indskæring 1 Nr. 3
bygges og 1>rmerce.
for 4 glatte 12 Pcl.'i:; Kanoner.
0 m Dagen var Beskydningen af Stillingen omtrent af samml
Heftighed som Dagen forud. I Døgnet gjordes 4034 Skud. I Sønder
borg faldt 3 Granater.
Ilden besvaredes klm svagt fra vor Side ; dog gjorde V 11 Kar
dæskskud og 5 Granatskud mod fJendtlige Arbeider.
Skandse I fik for anden Gang alt sit Skyts clemonteret. I I
demonteredes en Kanon; i VIII blev Falken skudt af en 24 Pd.'s K
K. og Lavetten til en 12 Pd.'s riflet Kanon beskadigedes; i IX ble
Stilleskruen til en H Pd.'s Rappert skudt over; i X blev den 24 Pd.'
K. K., hvis Rappert var ødelagt, ituskutlt.
]latlcricrna pna.
Surløkkebatteriet beskød de fjendtlige Arbeider ved Batteru
Ale,
hvorved 2 Gaarde i Byen bleve skudte i Brand ; men Batteriet ble
derefter heftigt beskudt af Fjenden og stærkt medtaget.
Ogsaa Flankebatteriet blev heftigt beskudt og led meget;
Kanoner demonteredes, og næsten hele Jord dækket paa Krudtmagal
sinet blev bortskudt, saa at der endog fandtes Granatstumper inde
Magasinet; af' denne Grund blev om Natten Ammunitionen transpor
teret hen bag et Hegn i Nærheden af Baadsagerbatteriet. Lindel
gaard og Baadsager bleve stukne i Brand af Fjenden.
Fra de 4 Pd.'s riflede Kanoner i Indskæringerne S. for .Rønhavcl
gjordes 48 Skud mod Batterierne Nr. 25 og 26; men da disse hur
tigt understøttedes af to i Beredskab holdte Artilleridelinger samt
det tililende 4 Pd.'s Gardebatteri, blev Fjendens Ild saa heftig, at
1naatte ophøre med Skydningen. Om Eftermiddagen gjenoptoge v

I
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lden fra en mere dækket Opstilling, og denne Gang lykkedes det
(ke de fjendtlige Batterier at faae Overtaget, saa at først Mørket
ragte Ende paa Kampen.
Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 1
ød og 1 saaret Officer samt 17 døde og 39 saarede Underofficerer og
[enige.
Paa. denne Dag ankom et Espingolbatteri fra Fredericia.Etankommor
Eapingolbmttcri
frt1
1. 8. April havde Krigsministeriet opfordret Overkommandoen til Frc!lcriciB.
~ lade det i Fredericia værende kjørende Espingolbatteri afgaa
1 Als, hvor det i Øieblikket kunde gjøre større Nytte end i Fredecia. D. 12. afgik Ordre derom til Kommandanten i Fredericia,
vorpaa BatMriet d. 15. ankom til Als. Det ene Halvbatteri (8 Piecer)
ålledes til Disposition for den nordlige Kystbevogtning med 1 Deling
Holm og 1 Deling i Mels; det andet (ligeledes 8 Piecer) forlagdes
l Kjær og Ulkebøl Nørremark til Disposition for Kystbevogtningen
mgs Als Sund.
Styrken i Sundeved og paa Als var saaledes fra d. 15. April *) Styrken ; Suntle, •• d og paa Aia
1lgende:
d . 15. April.

oved.kvarteret.
Armeens Artilleri:
Reserveartilleriet: 1., 4., 11. og 13. Batteri (1. Batteri afgivet
til Mels Detachementet, 4. og 13. Batteri til Dybbølstillingen) samt Espingolbatteriet (i taktisk Henseende underlagt 7. Brigade).
Artillerikommandoen i Dybbølstillingen:
3., 4. og 6. Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

Ingenienrkommandoen ved den aktive Armee:
l. og 5. Ingenieu.rkompagni.
Brokompagniet.
Ingenieurparken.

1. Division :
1. Brigade (2.
2. do.
(3.
3. do. (16.
8. do.
(9.

og
og
og
og

22. Reg.).

18. do.).
17. do.).
20. do.).

*) Bilag 29 angiver Hærens ordre de bataille d. 15. April; Bilag 30 Navne pas,
Regiments-, Afdelings· og Unckrnfdeliugschefer paa rlenne Dng.
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rcr.oMl!n.

1. Divisions Kavalerikommando:
4. Dragonregiments 2. Halvregiment.
1. Divisions Artillerikommando:
2. og 10. Batteri.
2. Di vision:
Livgarden til Fods.
4. Brigade (4. og 6. Reg.).
5. do.
(8. og 16. do.).
6. do.
(5. og 10. do.).
2. Divisions Kavalerikommando:
Gardehusarregimentets 1. Halvregiment.
2. Divisions Artillerikommando:
8. og 9. Batt. (sidstnævnte afgivet til Forsvaret af Als Sund
7. Brigade (11. og 12. Reg. samt Mels Detachementet).
3. Kavaleribrigades Stab.
Ved Dagsbefaling af 16. overtog Generalmajor Steinman
Kommandoen over 1. Division. D. 11. April, da Generalen i
nærmeste Dage kunde ventes friskmeldt, udtalte Overkommandoen
et Telegram til Krigsministeriet, at den ansaa det for en Selvfølg
at Generalen atter overtog Kommandoen over 3. Division. Dervel
vilde Generalmajor C ar o c blive disponibel; c1et var ønskeligt, at hal
som den ældste General :fik 1. Division, og at Generalmajor V o
overtog en Brigade.
Ministeren svarede samme Dag tilbage, at skjøndt han haa.bed
at Overgeneralens Upasselighed kun var forbigaaencle, var clet c1
naturligt, at den General, som i Overgeneralens Forfald maatte re
placere ham, og Ministeren tænkte herved nærmest paa Gener
S t e in m an n, var t.ilstede paa Als. Som Følge deraf ansaas det rette..,
at General cl u P 1 at afgik til Fredericia som Kommandør for 3. D
vision, og at Generalmajor Steinman n overtog Kommandoen ov
2. Division.
Efter flere Forhandlinger om denne Sag, hvorunder Overkomma:
doen fremførte Ønskeligheden af, at Generalerne du Plat og Car<
beholdt deres Divisioner, vedtoges det, at Generalmajor Steinman
der d. 14. Aften ankom til Als, skulde overtage Kommandoen ov
I
J. Division.
Dette bevirkede endel Forandringer i personel Henseen
Generalmajor Vogt fik Kommandoen over 5. Brigade; Oberst Ber
storff retournerede til 17. Regiment, Major Gedde :fikKommap.do
pver 10. Re~iment,
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D. 15. Aften skulde 3. og 4. Biigade besætte forreste Linie.J\tisste'!miog
Bngudo. is.
Ved 3. Brigade kom en Misstemning, der føltes i Brigadens Afdelinger, over at en Hviledag paa Als var bleven dem berøvet, til Udbrud. For at kunne indføre den ved 8. Brigades Ankomst bevirkede
nye '.rurnus (se pag. 355) maatte en Brigades Ophold paa Als forkortes
fil 2 Dage. Det blev 3. Brigade, hvem denne Afkortning traf*). D.
15. om Eftermiddagen, da Marchen til Stillingen skulde tiltrædes, viste
der sig i flere af Brigadens Underafdelinger nogen Opsætsighed, som
dog faldt bort, da det forestilledes Mandskabet, at den nye Turnus i
Stedet for at skærpe Tjenesten tværtimod vilde gjøre denne lettere
for de enkelte Afdelinger. Mandskabet beroligedes herved og bevarede fra nu af sin gode Holdning. Senere viste Brigadens Regimenter en saa hæderlig Adfærd i Kampen d. 18., at den af Overkommandoen befalede krigsretlige Undersøgelse af deres Forhold d. 115.
Aften bortfaldt paa Divisionens Indstilling herom. Allerede d. 7. havde .M.arineministeriet i Telegram til Eskadre- Forhnndll1111er
u1111nnonde Rolf
chefen udtalt, at efter dets Skjøn tabte Rolf Krakes Nærværelse ved K,nkes _s1 3 tionermø.
Vemmingbund i Vigtighed, efterhaanden som Fjenden kom nærmere
til Skandserne med sine Løbegra,e, hvorimod man antog, at Skibet
vilde være til større Nytte i Als Fjord, hvor det kunde være en
alvorlig Hindring for en Overga,ng ved Hjælp af Baade og Pontoner,
a de ~jendtlige Batterier vare for langt borte til at kunne tiløie Pantserbatteriet nogen væsentlig Skade. Ministeriet sluttede sit
Telegram med følgende Ord: ,,Det er imidlertid klart, at Overkomandoen maa have den afgjørende Stemme".
Overkommandoen vilde dog ikke paa hint Tidspunkt afse Rolf
Krake fra dens Station i Vemmingbund, eftersom den paatænkte en
Samvirken mellom Pantserbatteriet.s og Skandsernes Ild for at gjøre et
Forsøg paa i betydelig Grad at svække de fjendtlige Angrebsbatteriers
Ildvirkning (se pag. 330).
Marineministeriet henvendte sig derefter til Krigsministeriet om
Sagen ved en Skrivelse af 9. April, hvori det hedder:
,,Det stiller sig saaledes for Ministeriet, at Dybbølstillingens endelige Skjæbne ikke vil være afhængig af Batteriet Rolf Krakes Nær•
værelse i Vemmingbund, hvorimod Batteriet i Als Fjord kan have en
afgjørende Indflydelse paa Øens Bevarelse, navnlig saafremt Armeen
*) D. 13. April vnr 3. Brigade efter 6 Dages Tjeneste i Dyhbølstilllngen hleven afløst
og sknl<le i 4 Dnge kantonnere paa Als. Regimenterne naaede først Kantonnementet
sent paa Eftermiddagen. D. 14. erholdt Brigaden uventet Befaling til allerede
næste Dng, cl. 15., at rykke over i Dyhh11lstillingrn,

ikke disponerer over de nøavendige Nicller til at besætte deu nord.l
lige Del af Als med den tilstrækkelige Artilleristyrke".
Endnu d. 15. April rettede Eskadrechefen en Skrivelse t·
Marineministeriet, hvori han beklagede sig over, at han ikk
kunde formaa Overkommandoen til at opgive Rolf Krakes Under
støttelse i Vemmingbund. Samtidig oplystes det, at Situationen f 01
de i den østlige Del af Als Fjord stationerede Skibe (Esbern Snare
Hertha og 2 Kanonchalouper) var bleven mere og mere uholdbar pa
Grund af de fjendtlige Batterier*). Bag Arnkilsøre knude Skiben
ikke længer ligge skudfri. I Løbet af d. 13. og Natten til d. 1
April var der fra Batterierne ved Snogbæk Hage med korte Mellemrm
kastet Granater over Arnkilsøre paa Esbern Snares og Hertha
Ankerplads, "saa vel jugerede, hvad Retning og Afstand angik, at begg
Skibe maatte flytte sig længere ind paa Augustenborg Fjord. D
nævnte Skibe", skrev Eskadrechefen, "ere i en endnu snevrere en
de sac end hidtil, idet de ikke kunne komme ud i Farvandet elle
tilbage, uden at passere Batteriet paa Snogbæk Hage". - - - ,,De
er saaledes nu kun levnet Skibene skudfrit Tilhold paa Augustenbor
Fjord, og medens de ikke kunne famles noget Sted paa Als Fjor
uden at blive kraftigt beskudte, kunne de til Giengjæld aldeles fut
udrette; thi a: løbe forbi de f'orskjellige Batterier vil ikke lade si•
gjøre, uden at Skibene i faa Øieblikke ville blive ødelagte. De fjendt
lige Batterier ere nemlig saa godt forskandsecle, det paa Snogbæ]
Hage endog saa at sige nedgravet i Jorden, at det ikke er muligt
Søen at kunne gjøre dem nogen Skade, da der intet Andet er at sigt
efter end en Kanonmunding, medens Fjendens overordentlig hurt,i~
bet.jente og fortrinligt rettede Skyts paa de Afstande, der maatte iu~I
tages for at kunne have fjemeste Haab om at gjøre nogensomhels
Skade, vil kunne sætte ethvert Projektil i Skibenes Skrog.
Jeg maa derfor gjentage , hvad jeg tidligere har tilladt mi
underdanigGt at antyde, at den paa Als Fjord stationerede maritim
Styrke, efterat Fjenden har saa at sige tilsaaet Kysten med Kn
noner, ikke kan udrette noget, og at den nu kun har 2 Alteruative1
enten Ødelæggelse uden at derved opnaaes noget, eller hvis Fjende1
paa en eller anden Maade trænger ov~r paa Als, maa søge om mulig
at bjerge sig ud uden at have været i Stand ti] at udrette Andet en
demonstrere, hvilket ligger nær ved Prostitution".

fri

l
I

*) De af Fjenden til Beskydning

l\f

vore Kl'igsskibe anlagte Batterier \'Il.re, sc:111
tidligere ni1fJJrt, Batteri Nr, 27 fo1l 4 r. 24 Pd.'s og Nr. 29 for 4 r. 6 Pd.s'. Kano
11c•r, begge tæt S. for Suogliæk Hage (sf' Ifonrt over S1111!luv c!l i 1: ,~ooo).
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Samme Dag, Eskadrechefen i sin Skrivelse til Ministeriet ankede
i"er Overkommandoens Utilbøielighed til at foretage en Forandring i
,olfKrakes Stationering, modtog han følgende Telegram dateret Ulkei!l d. 16. April:
"Overkommandoen anser det for rettest, at Rolf Krake forlægges
1 Als Fjord for at anvendes ved Fjordens og Sundets Forsvar, og
i Dannebrog i Stedet for tager Station ved Vemmingbund for at
irke som Flankebatteri for Stillingen i Tilfælde af Angreb. Det vilde
ære særdeles ønskeligt, da Fjenden arbeider med den flyvende Sape
c. 600 Alens Afstand foran venstre Fløi, at Rolf Kraka, forinden den
~gaar, gjorde et Forsøg paa at fordrive Fjenden fra det betegnede
ted".
Det i ovennævnte Telegram nævnte Skib ' Pandserkorvettenbliver
Rolf Krake
torI Yemmingnd
1annebrog (Orlogskapitain F. Pal udan) havde heist Kommandoen
bu ·
. BO. Marts. D. 6. April foretog Korvetten en Prøvetur i Sundet og
fgik derefter til Eskadren i Østersøens vestlige Del for, samtidigt med
t fuldende sin Organisation, for en kortere Tid at deltage i Bevogtingen af Øen Als. Dannebrog ankom d. 13. April til Eskadren og
;ationeredes i den nordlige Del af Als Fjord ; men da Eskadrechefen
fter Marineministeriets Bestemmelse kun i nogle faa Dage havde
tispositionsret over Skibet, der var bestemt til Forstærkning af
lskadren i Østersøens østlige Del, mente han ikke at kunne efteromme Overkommandoens Ønske om at faae Dannebrog stationeret
d.for Vemmingbund i Stedet for Rolf Krake, hvilket Skib derfor
cke blev borttaget fra sin Station.
Derimod afsendte Eskadrechefen Ordre til Chefen for Rolf Krake Planen
til en Samvirk en mellem
m cl. 16. Morgen, saa tidligt som muligt, at gaa ind i Vemmingbund :i,~!d~:::,:~ 1~g der indtage en saadan Position, at Batteriet med Kraft kunde beskydetilleri gjenoptages.
'errainet foran venstre Fløi og fordrive Fjendens Arbeidere derfra.
ågesom ved tidligere Leilighed paalagdes det Chefen i Tilfælde af,
t Skibet blev altfor haardt angrebet af fjendtligt Artilleri, da at trække
ig ud af Ilden og forlade Bugten uden at udsætte Skibet for Ødeeggelse.
Da det efter denne Ordres Afsendelse senere paa Dagen blæste
p til en haard Kuling med Sø og Rulling, der stod lige ind i Vem1ingbund, og som vilde forringe Skudsikkerheden fra Rolf Krake
ieget, afsendte Eskadrechefen en Kontinuationsordre, der lød paa,
t Veirets Beskaffenhed maatte tages i Betragtning med Hensyn til,
LVorvidt det gav Anledning til at supponere en sikker Skydning;
tvis ikke maatte Forsøget hellere udsættes til første gunstige Leilig47
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hed. Efter Modtagelsen af denne Skrivelse sendte Rolf Krakes Chef K
9 1/2 Aften en Officer til Stabschefen med Meddelelse om, at hvis Veire
ikke bedredes, kunde Batteriet ikke løbe ind i Vemmingbund til de
fastsatte Tid, da det der Intet kunde udrette under de givne Veirforhol
1 Hovedkvarteret opfattedes Udtalelserne fra den fra Rolf Krak
afsendte Officer, som om Skibet stod paa Spil, dersom det løb ind
Vemmingbund, og - som det fremgaar af en mellem Stabschefen o
Souschefen (hvilken sidste denne Aften var paa Inspektion af Stil
lingen) forefunden Kon·espondance - opgav Overkommandoen a
denne Grund Expeditionen.
Armeens Artilleri, der var anmodet om ved det i Dybbølstillinge
og paa Als værende Artilleri efter Evne at understøtte Rolf Krake
Beskydning, underrettedes om, at Expeditionen var opgiven. Divi~sionerne havde ingen Meddelelse faaet om Foretagendet, men var
ved Ordre af 14. paalagte til enhver Tid at holde de dem underlagt
Afdelinger saaledes samlede, at de vare beredte til hurtig Udrykning

16. April.
Natten til d. 16. var den fjendtlige Ild svag. Fra Broagerbattel
rierne gjordes kun c. 40 Skud. Sønderborg blev ikke beskudt.
De fjendtlige Arbeider foran høire Fløi bleve beskudte af de
Stkr. 12 Pd.'s riflede Kanoner ved Baadsagerbatteriet, hvilke Fjende
forgjæves søgte at finde.
I Skandserne arbeidedes efter Evne paa at udbedre Skaden pal
Brystværn og Traverser. Da det kunde forudses, at Stillingen ikk
kunde holdes i mange Dage, og man heller vilde søge at redde d
12 Pd.'s riflede Kanoner end fortsæ!ite den ved Fjendens heftige Il
meget indskrænkede Beskydning af Batterierne paa Broagerland, ble
der denne Nat af yderste Evne arbeidet paa at istandsætte Broernl
til Skandserne paa venstre Fløi og dernæst gjort Forsøg paa fra II ru
indtransportere en 12 Pd.'s riflet Metalkanon til Sønderborg; Kanone1
blev ført ud af Skandsen og forspændt, men kjørte fast i Nærhede1
af Skandsen, og først den næste Nat lykkedes det at faae den ind
transporteret.
Anordninger til
Til I udtransporteredes en 12 Pd.'s G. K., og en af de om Dage1J
l>ybbøl&tillingenø
I
Forsvnr.
demonterede 24 Pd.'s G K. gjordes atter brugelig til Skydning.
Den tilbagetrukne Linie paa Stillingens venstre Fløi var efter
haanden bleven forstærket og udvidet. Den foran Dybbøl Mølle an
lagte Lynette monteredes med 2 6 Pd.'s K. K. og 2 12 Pd.'::i G. K
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.mmunitionsforsyningen blev 40 Skud pr. Piece. Bag Værket an,gdes et Krudtmagasin.
Jo mere Fjenden avancerede med Løbegrave og Batterier, desto
ere føltes Savnet af Morterer. Af disse fandtes der nemlig
llll to 84 Pd.'s i Skandse IX og 3 Haandmorterer i hver af Skandirne III og VI. Som tidligere anført, var en af de væsentligste Grunde
l, at der ikke blev anlagt Morterbatterier, den store Mangel paa Befalingsænd. Da der efterhaanden var kommet en Tilgang af disse,
lev der Natten til d. 16. placeret tre 24 Pd.'s Haandmorterer i et
:anonplacement mellem den tilbagetrukne Linie og Skandserne II og ill.
For at ødelægge de fjendtlige Approcher imod III og for at
indre Fjenden i at underminere dette Værk paabegyndtes en Minemg fra Gravens Kontreeskarpe ; men da man traf store Sten, maatte
='Il begyndte Minegang forlades og en ny begyndes, hvori der d. 18.
n Morgenen var sat 12 Rammer. Om Dagen var den fjendtlige Beskydning noget mindre heftig
1d de to foregaaende Dage, dog gjordes i Døgnet 3032 Skud. Fjenden
3dligeholdt en jevn1 men forholdsms langsom Ild - c. 2 Skud i Mi11tet - imod Skandserne og Terrainet bag disse saavelsom mod
atterierne langs Als Sund. Skydningen fra de sidstnævnte fortsattes.
I IV blev en 4 Pd.'s riflet Kanon demonteret og Bridsken for
3n 84 Pd.'s G. K. længst tilvenstre ødelagdes.
Ved Sønderborg søgte Granaterne kun Broerne. 7 faldt i Vandet
,ran den nordre Bro og 3 paa Land paa Als Siden mellem begge
roerne.
I Baadsagerbatteriet demonteredes en 24 Pd.'s G. K.
Vort Tab af Mandskab ved Beskydningen paa denne Dag var 1
ad og 1 saaret Officer samt 30 døde og 56 saarede Underofficerer og
'. enige.
Denne Dags Aften overtog General du Plat Kommandoen i
lllldeved. Om Formiddagen havde Generalen indfundet sig i Hovedvarteret i Ulkebøl og søgt at formaa General Gerlach, som var
rgmeldt, til at nedlægge Kommandoen, i hvilket Tilfælde først:evnte, som den ældste Divisionsgeneral, vilde overtage Overkom.andoen og da, hvad der var hans Agt, Natten til d. 17. rømme
tillingen, kun efterladende en Maskering i Skandser og Løbegrave,
3r skulde trække sig tilbage, naar Fjenden angreb. Ifølge de fra
:rigsministeriet mod.tagne Telegrammer troede General Ger 1a c h dog
.ke at kunne gaa ind paa Generalens Forslag. En Henstilling fra
-eneral du Plat om at opgive Stililingens fremskudte venstre Fløi og

372

indskrænke sig til Besættelsen af den tilbagetrukne Linie førte ikke
noget Resultat.
Om Aftenen besatte 2 og 8. Brigade forreste Linie, 2. Brigad
venstre Fløi af Hensyn til 8. Brigades Ukjendskab med Stillingen. ~
J,'jcudon 1, 0 •
Omtrent Kl. 91/'l Aften foretog Fjenden et lignende Anløb mo
mægtigor sig voro
N. 1or
~
Ohausseen 1·1ggend e Skyttegrave ID
. dtil Slugten meli e
Skyttogrnvo N. ror vore
ChauBSscon indtil
•
Slugten mellem VI og VIII, som han Natten til d.14. foretog s. for Chausseen.
Mede
VI og VIII.
•
•
•
•
paa vor Side Forpostkompagmet (17. Regiments 3. Kompagm), der v
fordelt paa en Strækning af c. 800 Alen, var under Afløsning, gjor
det fjendtlige "Livregiments" 1. Bataillon, til hvis Understøttels
Fiisilierbataillonen og 2. Bataillon af Infanteri.regiment Nr. 64 stode
Beredskab, et pludseligt Fremløb, hvorved det gjennembrød Kompa
niets Linie og tog 1 Underofficer og 57 Underkorporaler og Meni
tilfange. Et Forsøg, som blev gjort af det afløsende Forpostko
kompagni (18. Regiments 8. Kompagni), paa at tage Skyttegrave~
tilbage, strandede paa den heftige Geværild og medførte et Tab af
døde, 3 saare.ie og 5 fangne Menige. Fjenden besatte Skyttegrave
stærkt, vendte dem om i Nattens Løb og forban~t dem indbyrdes.
Fornudriuger i
Som Følge heraf skulde det Kompagni, der hidtil havde bes
Dybbølstillingens
d
t Skyttegrave, f'remtid"1gt anven d es til F orst ærkning a f' L øb
Besættelse
e nævne
gravene mellem Chausseen og V og besætte Halvdelen nærmest Chau
seen, medens det Kompagni, der hidtil havde besat denne Stræknin
skulde besætte den anden Halvdel. Infanteribesætningen i II, IV o
VI indskrænkedes til 1/2 Kompagni, i IX og X til 8/4 Kompagni.
De fra Skaudserne inddragne Delinger skulde besætte de
stødende Løbegrave, saaledes at fremtidigt
Løbegravene mellem 1 og il
besattes med 11/11 Kompagni,
IV og Chausseen ¼
do.,
1
VI og Slugten
/2
do.,
1
VIII og IX
3 /•
do.,
IX og X
1¼
do.*).
Lytteposter skulde udstilles foran Løbegrd.ve og Skandser.
" ore t rork tung
.
r
Mangelen paa Ingenieurer var vedvarende følelig saavel i Dy
n.
Ingenioure, og bølstillingen som paa Als· til Arbeiderne ved Als Sund havdes saaled
~~
,
kun 1 Officer (Kapitain Brummer), 2 Underofficerer og 9 Sapeure
Overkommandoen tog under Overveielse at ombytte de paa Als og
Sundeved værende Ingenieurkompagnier med andre fra Frederici
men dette fraraadedes af Ingenieurkommandoen. Overkommando
forespurgte derefter d. 15. telegrafisk Kommandanten i Fredericia, 01
~

*) Besættelsen i Detail vil blive given for d. 18. April.
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et var muligt at undvære nogle Ingenieurof.ficerer og noget Mandskab i
redericia samt hvormeget. General Lundin g svarede, at han til
ød kunde afgive 2 lngenieurof.ficerer og 10 Sapeurer, men iøvrigt
Laatte henvise til at faae Ingenieurkraft andetsteds fra ; han nævnte
:1.aledes Halvkompagniet paa Fyen.
I Anledning heraf beordredes Kommandantskabet i Fredericia d.
B. at afgive 2 Ingeniaurof:ficerer samt 10 Sapeurer, og 3. Division
t afgive saa mange Sapeurer, som nogenlunde kunde undværes. Di~sionen afsendte 1 Officer, 2 Underofficerer og 17 Sapeurer; men saael dette Kommando som Forstærkningen fra Fredericia naaede først
Lls, efterat Dybbølstillingen var bleven taget.
Foranlediget ved et Tilbud fra Marineministeriet om Afgivelsen
;f nogle 24Pd.'s Piecer anmodede Overkommandoen om, at 8 Piecer med
3etjeningsmandskab maatte hlive sendte til Høruphav til Anvendelse
.fter Omstændighederne.
Paa fjendtlig Side dannede efter Begivenhederne paa denne
)ag Dækningstropperne af 6. Division en sammenhængende Linie, som,
ilbagebøiet ved Skandse VI langs Østranden af Øster Dybbøl, omtrent
Lalvveis mellem denne By og Ragebøl sluttede sig til Forposterne af
.3. Division.
Da Anlæget af 3. Parallel kunde ventes fuldendt d. 17., blev .~1:~ai~ 0 ; : ~ ;
,tormen fastsat til d. 18. Morgen. I Løbet af d. 16. og 17. bleve Udføroiso.
le 46 Kompagnier, der vare bestemte at udføre af Stormen, samlede
red Bøffelkobbel, hvorfra de Natten til d. 18. skulde marchere frem til
I. Parallel.
17. April.
Natten til d. 17. var Stillin~ens Beskydning stærkere, end den
a.ogen Nat havde været. Ilden rettedes især mod vor venstre Fløi, den
,ilbagetrukne Linie og det bag Stillingen liggende Terrain. 7 Graa.ater faldt i Sønderborg nærmest Als Sund, 6 omkring Broerne.
Fra venstre Fløi (Skandserne ID-VI) blev der skudt imod de
oendtlige Arbeider; særligt kom Haandmortererne i ID og VI til Virk3omhed.
Udbedringen af Skandser og Løbegrave lykkedes kun ufuldlromment, endskjøndt der, saasnart den fjendtlige Ild tillod det, arbeidedes saavel af Ingenieurer som af Arbeidsmandskab med stor
{]fortrødenhed. Skandse IV var især medtaget og egnede sig kun til
fnfanteriforsvar. I II var Struben aaben ; ogsaa i V havde Strubepalissaderingen store Aabninger.
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I Løbegravene arbeidedes stadigt paa at gjøre Ildlinien anvende
lig og paa, at Opgangen til Bankettet blev nogenlunde brugelig
dog udviskedes Normalprofilet mere og mere ved Mandskabets Be
stræbeiser for at skaffe sig Dækning.
Til V indtransporteredes en 24 Pd.'s Granatkanon fra Placemente
S. Ø. for Skandsen (sammenhold pag. 333); fra VID indtrans
porteredes en 12 Pd.'s riflet Kanon til Sønderborg. To i X ødelagt
24 Pd.'s K. K. begravedes i Skandsens Terreplein.
Fra Als Siden blev der fra 3 12 Pd.'s riflede Kanoner, der denn
Battoriorno paa
Als.
Nat vare anbragte i en Slugt tæt ved Baadsagerbatteriet, gjort 150 Sku
ud over Skandserne mod de fjendtlige Arbeider og Løbegrave. Arn
kilsørebatteriet kunde ikke modstaa den fjendtlige Beskydning o
rømmedes derfor denne Nat. Dets to 4 Pd.'s riflede Kanoner bragte
til 9. Batteris nordligste, forsænkede Batteri; i dette vare to af de op
rindelige Skydeskaar blevne lukkede og to nye Skydeskaar anbragte
et i hver af Batteriets Flanker, saaledes at de to Kanoner derfra kund
bestryge Sundet paalangs, den ene mod Nord, den anden mod Syd. 1
Forsvaret imod en Overgang over Als Sund blev i Beleiringen
sidste Dage forstærket ved Anlæget af en ny Slags Batterier paa Als,
nemlig Indskæringer paa Brinken langs Kysten, hvorfra Sundet kund 1
bestryges efter Længden, og hvori Kanonerne stode særdeles god
dækkede, da de ikke kunde beskydes fra Fronten, og da en en:filerende Ild
vilde være uden Virkning paa Grund at; at der intetsteds stod tal
Kanoner ved Siden af hinanden. .Anlæget af disse Indskæringer begyndtes d. 10. Natten til d. 17. vare de saavidt færdige, at de kund
armeres, nemlig:
en Indskæring tæt S. for Arnkilsøre - 1 4 Pd.'s riflet Kanon, der
skød mod Syd.
en
do.
S. for Batteriet ved Skovfogedhuset - 1 4 Pd.'s ri:fl.e i
Kanon, der skød mod Nord.
en
do.
S. for Rønhave søndre Batteri - 1 4 Pd.'s riflet Kanon,
der skød mod Nord.
en
do.
endnu sydligere, nemlig overfor Sandbjerg Mølledam
- 2 4 Pd.'s riflede Kanoner, der skøde den ene mod
Nord, den anden mod Syd.
Et Batteri til 4 Kanoner til Erstatning af Flankebatteriet paabegyndtes.
BeleiringehnttoPaa fjendtlig Side, hvor man ønskede med større Eftertryk
3
riernh::;~. ~;-s:i at udføre den frontale Beskydning af Skandserne, særligt af V ogl
armeres.
.
VI, byggedes denne Nat to nye Batterier Nr. B2 og 33 bag 2. Parallel;
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monteredes med 8 Haubitzer fra Batterierne Nr. 6 og 7. De glatte
IPd.'s Kanoner i Batteri Nr. 8 saavelsom Haubitzerne fra Batteri Nr. 12
eve trukne tilbage til Artillerireserven *). Da Beskydningen af
emmingbund ikke skjønnedes tilstrækkelig kraftig, blev der c, 250
len bag høire Fløi af 1. Parallel bygget et fjerde Strandbatteri, Nr.
, til 2 riflede 24 Pd.'s, der ogsaa skulde beskyde Skandse I.
0 m Dagen var den fjendtlige Beskydning vedholdende og atter
eget heftig. !alt gjordes 4222 Skud. Ilden rettedes ikke alene mod
rnndser og Løbegrave, men ogsaa imod Terrainet bag Skandserne,
ror omtrent hver Plet var bestrøgen. Sønderborg blev ikke beskudt;
,rimod faldt 6 Granater omkring Broerne.
Blokhuset i II kom i Brand; men det lykkedes at forhindre Krudtagasinets Antændelse. I Skandserne var der ialt kun 45 Piecer, og
ire af disse kunde kun afgive eet Skud.
Kampen mellem Fjendens nordlige Batterier og de 6 4. Pd.'s
Ilede Kanoner i Indskæringerne S. for Rønhave fortsattes. Flanket Baadsagerbatteriet bleve beskudte, om end ikke slet saa voldsomt
m de foregaaende Dage.
Vort Tab ved Beskydningen paa denne Dag var 2 Officerer
arede samt 24 døde og 55 saarede Underofficerer og Menige.
D. 14. Eftermiddag havde fjendtlige Baade viist sig mellem Patrouille1inger
tiloøs.
ardeshøi og Broballeskov, men vare forjagne ved Granatskud. Deriod rekognoscerede Baade vor Kyst saavel Natten til d. 15. som til
16.
D. 16. indberettede Detachementet i Mels, at medens Fjenden
v-ligt patrouillerede langs Kysten, syntes det, at vore i Sandvig og
~g Arnkilsøre stationerede Skibe helt vare ophørte med at patrouillere
a. Natten. Overkommandoen telegraferede dette d. 17. til Orlogskapitain
uxoll, der samme Aften Kl. 8 45 svarede pr. Telegraf:
,,Natpatrouillerne ere ikke ophørte, men de ere ikke saa fuldændige som tidligere og kunne ikke være det, saavel fordi Skibene,
rdrevne af de fjendtlige Batterier, have maattet forlægge Stationerne
~d Arnkilsøre og Sandvig ind paa Augustenborg Fjord, som fordi
an har maattet indskrænke sig til færre og større, velbevæbnede
:1,rtøier. I Als Sund patrouilleres ikke, fordi det har foraarsaget
lemper, og Sundet kan iagttages og beherskes fra vor Kyst, der er
,dt besat med Tropper."
i

*) Denne befandt sig i Beleiringsparken ved Nybølmark og skulde finde Anvendelse
ved Stormen.
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Allerede inden dette Svar modtoges, vare fra fjendtlig Side
Officerer, 2 Underofficerer og 14 Mand i 2 Baade d. 17. landede pa
den nordlige Side af det om Natten af os forladte Arnkilsørebatteri o
havde fornaglet de to tilbageblevne Kanoner. Dette foranlediged
Overkommandoen til at telegrafere til Orlogskapitain Muxoll:
"Fjenden er i Eftermiddag gaaet iland med 2 Baade ved Arnkils
øre og har fornaglet de to Kanoner i Arnkilsøre Batteriet. Over
kommandoen maa indtrængende anmode Hr. Orlogskapitainen om vej
Marinens Skibe at assistere Armeen med Bevogtningen af Als Sun
og navnlig at lade Skibene om Natten ligge nærmere ved selv
Stmdet."
Som Svar herpaa telegraferede Orlogskapitainen Kl. 1032 Efter
middag:
"Jeg har for nogle Dage siden tmderrettet Overkommandoen o
at Batteriet paa Snogbæk Hage havde baade Nat og Dag skudt Ski ben
ved Arnkilsøre og Sandvig ud af deres Station, og at Beskydninge
gjentages, hver Gang Skibene nærme sig Batterierne, og a,t de derfo
have maattet søge ind paa Augustenborg Fjord. Nærmere Batteriern
end de nu ligge, kunne de ikke komme, navnlig under nuværen I
lyse Nætter, uden at blive ødelagte og uden at opnaa Noget derved. Fr
den Plads, Skibene nu have, gjøres, hvad der er muligt; men Al
Sund kunne de ikke bevogte uden ved Patrouillering i mørke Nætter.I
Af Hensyn til Forsvaret af Kysten ved Als Stmd befaledes d,
d. 17., at den Bataillon, der laa i Kjær, fremtidigt skulde have Alarm
1
plads i Nærheden af Kjær ved Veien til Ulkebøl Nørremark.
En Udskibningsbro befaledes d. 16. anlagt paa Sydsiden af Keg
næs; Kommandantskabet i Fredericia anmodedes om at sende 2 Jer
transportbaade til Høruphav; alt overflødigt Train skulde fjernes f'
Øen og Artilleriparken etableres paa Skibe i Høruphav.
Linieskibet Frederik den Sjette (Orlogskapitain H. I p sen), de
efter at have heist Kommando d. 22. Marts, den 11. April afgik
Eskadren i Østersøens vestlige Del, hvis Kommando det var beordnl
at underlægge sig, stationeredes fra d. 16. Formiddag i Farvand(
S. for Kegenæs.
Forhnndlingcr
I en d. 17. afsendt Skrivelse til Krigsministeriet gik Overko
nngnncndcDybbølj
st mi~gens Op- mandoen atter*) ind paa Spørgsmaalet om Dybbølstillingens Rømnin
g1vclsc.
I Renhold til Ministeriets Telegrammer af 11. og 14. samt en fi
Krigsministeriet modtagen Skrivelse af 13., hvori det hed, at di
*) Se Overkommandoens Skrivelser af 9. og 14. April, henholdsvis pag. 337 og 3C
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(laatte antages at være af overveiende Betydning ligeoverfor den
1ærmeste Fremtids politiske Forhandlinger at holde Dybbølstillingen
il det Yderste, ansaa Generallieutenant Gerlach sig bunden til at
:>rtsætte Forsvaret og gav denne sin Opfattelse Luft i følgende Uda.lelse af 17. April, der afsluttede en længere Beretning om Tilstanden
Sundeved og paa Als:
,,Ifølge Ministeriets chifrerede Depeche af 14. d's. fastholder Rejeringen sin tidligere udtalte Anskuelse om Vigtigheden af at holde
,tillingen, selv om heraf skulde resultere forholdsvis betydelige Tab.
Jeg kan heri kun se en Befaling til ikke at forlade Stillingen,
(ledmindre Tropperne kastes ved voldsomt Angreb. Det er en Selv~lge, at jeg skal opfylde Regjeringens Villie, da den alene bærer
Lnsvaret for de mig givne Befalinger, og jeg ikke har forsømt at
remsætte, hvorledes Forholdene ere. Men jeg maa ikke desmindre
nse det for min Pligt atter at gjøre opmæFksom paa de store Svageder, vor Stilling lider under, jeg maa fremhæve Skandsernes
vækkede Tilstand baade med Hensyn til de passive Hindringer og
lestykningen, jeg maa· fremhæve Afdelingernes numeriske Svaghed (4
iegimenter rykke i Aften i Stillingen med 4200 Mand) og Troppernes
eprimerede Stemning, der har sin Grund i den store Fare, for hvilken
.e, selv tvungne til fuldstændig Passivitet, ere udsatte, saalænge de
re i Sundeved, og fremfor Alt maa jeg minde om, at vor Retraite,
vad enten vi have 2 eller 3 Broer, er i høieste Grad mislig. - ~

- Tilliden til Dybbølstillingens Styrke er brudt. Det Tidspunkt,
rvor .Kræfterne ere udtømte, vil derfor meget hurtigt og uventet
1unne indtræde; jeg vil da føle mig stedt i den Nødvendighed at udtte den bedste Del af den danske Armee for· en sørgelig og ikke
refuld Ødelæggelse, eller at maatte beslutte mig til, trods min bedste
illie, at handle imod Regjeringens Befaling. Kun naar Regjeringen,
ver mig fuldkommen frie Hænder, og jeg tør stole paa den nødndige Tillid, vil det være muligt for mig i rette Tid at tage den
eslutning ikke at fortsætte Forsvaret af Stillingen til det Yderste, og
derved vil det være muligt for mig i rette Tid at sillie en
derlig Tilbagegang til Als."
p a a f j end tl i g side foretoges Rekognosceringer og For- Fjendens For. en 0 vergang t'l
Als, d er skuld e u di!1øres samt'd'
en
redelser til
1
1 1gt bc1edelsor
Ove, 11nn 11 til
ved
Sottrnp Skov.
ed Stormen paa Dybbølstillingen. I Nærheden af Storskoven uddredes Veiene, Anlæg af Kolonneveie fuldendtes, og der forberedtes
ygning af Indskibningsramper. D. 17. Aften hidførtes fra Blans
48
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de forskjellige Overfartsmidler, saa at samtlige Forberedelser var
færdige d. 18. Morgen.

Natten til d. 18. og Begivenhederne d. 18.
indtil Kl. 10 Formiddag.
Natten til d. 18. var den fjendtlige Beskydning nogenhmd
maadeholden. Fjendens Frontalbatterier rettede hovedsagelig dere.
Ild mod Skandserne; dog bekastedes ogsaa Løbegravene og det ba
Skandserne værende Terrain, hvor Reserverne opholdt sig. Fm Al.
besvaredes Ilden med Granater, som kastedes over vor Linie mo
forskjellige af Fjendens Batterier.
I Løbet af Natten, naar den fjendtlige Beskydning tillod de
foretoges Arbeider i og ved Skandserne dels af disses Besætning, del
af Arbeidskommandoer fra Løbegravenes Besætning og fra Reservern
Brystværnene udbedredes, Krudtmagasinerne sikkredes, flere af d
bortskudte Palissader bleve erstattede; endvidere søgte man at retabler
Broerne, eller, hvor dette ikke lod sig gjøre (som i II), at erstatte de
ved Planker, der let kunde afkastes, eller endelig at træffe Forberedels
til Rullebroens Bortsprængning, hvor den ikke mere lod sig træk
ind (IV og VI). Talrige Mangler forbleve dog uafhjulpne. I
kunde saaledes Barriereporten ikke lukkes ; i III var Strubepalissa
deringen splintret. Det Indre af IV var stærkt medtaget; Gra
1
palissaderne i Struben vare ikke i tilfredsstillende Tilstand; Broe
kunde ikke manipuleres, og dens Sprængning var de1for forberecl 1
Strubepalissaderingen i V var ødelagt, og Værket derfor at betrag
som aabent. I VI kunde Broen ikke manipuleres, og dens Spræn
ning var derfor forberedt. N. for Sammenstødet af Chausseen o
Aabenraa Veien anlagdes 2 indskaarne Pladser for 2 .Morterer til i .
direkte Beskydning af de fjendtlige Løbegrave. Der udtransportered
tilSkandse VI en 4 Pd.'s riflet Metalkanon i Væggelavet; fra Skand,
II blev derimod den anden og sidste 12 Pd.'s riflede Kanon in
transporteret til Sønderborg.
Forandring i IlePaa fjendtlig Side udrustedes Batteri Nr. 30, der laa bag 3. Parallel
ri~:~:i~b.::!!~;,g. venstre Fløi, med 4 Stykker Skyts*) af det 4. 12 Pd.'s Batteri l
:1~:?.!.~;~~: Artilleribrigade Nr. 7; et nyt Skytsplacement umiddelbart S. for Øst<'
lægges og montcros.
Dybbøl anlagdes og udrustedes med 6 Stykker Skyts af det 2. 12 Pd.
Batteri af Artilleribrigade Nr. 3. Disse sidste :fik som Maal Skand<
1

*) Tidligere i Batteri Nr. 17.
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TIT, der syntes at have lidt mindst. I Løbet af Natten fik samtlige
ltykker Skyts Ammunition, hvert til 100 Skud.
De til Udførelse af Stormen bestemte Tropper, udgjørende ia.It
-6 Infanteri- og 5 Pionerkompagnier foruden 7 Officerer og 144 Mand
~æstningsartilleri samledes i 3. Parallel, hvor de fra Kl. 2 Morgen
aa parate til Frembrud.
Disse TroppE1ansamlinger paa fjendtlig Side bemærkEides af Forlostkompagniet (2.) af 17. Regiment, der Kl. 4¾ Morgen sammen med
iforgenrapporten afsendte mundtlig Melding om, at fjendtlige Konner (formentlig dog kun Arbejdskolonner) paa mindst 2000 Mand
evægede sig paa Chausseen. Meldingens Skjæbne er ubekjendt.
erimod indsendte .Forpostkommandøren ved Daggry følgende Melding
·1 Overkommandoen:
"Dagstillingen er rigtig indtagen. Paa høire Fløi er Intet at
emærke. Fj1>ndens Arbeider mod Skandse VI ere avancerede
jendelig in.at; han har etableret Skyttegrave i en Afstand af c. 220
en fra Skandsen."
V ed Daggry omtrent Kl. 4 begyndte imidlertid en saa voldsom og
edholdende Ild fra Fjendens forskjellige Batterier som ingensinde før;
e fra flere Sider hverandre krydsende Granater kastedes i en saadan
ængde mod Skandserne paa venstre Fløi, Løbegravene og Terrainet
ærmest bag disse, at Ilden ofte syntes at komme som Salver. Der
fgaves indtil Kl. 10 7900 Skud mod Stillingen, idet Fjenden som Inddning til Stormen udfoldede sin fulde artilleristiske Kraft. Brystærn, Blokhuse og Traverser sammenskødes, Palissaderinger omyrtedes, og Kanonantallet reduceredes til et Minimum. Jordsmonnet
Skandserne blev en broget Blanding af dybe Huller og Grusbunker.
Ilden besvaredes ikke fra vor Side.
Talrige Granat er faldt i og tæt ved Løbegravene og forvoldte os
etydelige Tab. Kl. omtrent 6 Morgen faldt saa.Iedes paa det Sted, hvor
. Regim.ents Reserve laa, og hvor Regim.entschefen, Oberstlieutenant
aJkenskjold og flere Officerer i det Øieblik: opholdt sig, en Graat, der voldte store Tab. Chefen for Regimentets 1. Bataillon, Kapiin Bal and og Chefen for 3. Kompagni, Premierlieutenant B ehrens
ldt, Regimentsadjutanten, Sekondlieutenant Svane og Lieutenanteme
er lien og C ar Is son, sidstnævnte af den finske Armee, ble ve
aarede, medens Regimentschefen fik en alvorlig Kontusion i Hovedet,
er gjorde ham bevidstløs. Regim.entschefen var dog atter kommen til
ræfter, da Kampen Kl. 10 Formiddag begyndte; han gav Ordre til at
msætte en Officer ved 3. Kompagni, der paa een Gang havde mistet

Beskydningen
ved Daggry.
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alle sine Officerer, og overtog selv i Forbindelse med Kommandoen
over Regimentet Kommandoen over 1. Bataillon, hvis Adjutant
Sekondlieu tenant B a c h e, tillige blev Regimentsadjutant.
Ogsaa 2. Regiment havde før Stormen ikke faa Saarede, blandt
disse Kommandøren for l. Bataillon, Kapitain Arnhol tz, som omtren
Kl. 7 maat.te forlade sin Plads for at søge Lægehjælp. Regimente
høire Fløi var saaledes uden Kommandør.
Paa Slaget 10 ophørte pludseligt Artilleriilden mod Skandsern
og rettedes da mod det bag dem liggende Terrain og Brohovederne
i samme Nu stormede forskjellige Kolonner frem hver mod sin Skandse

IV. Kampen d. 18 April*).
Dybbølstillingens Tilstand i fortifikatorisk og artilleristis
Henseende d. 18 April.
At give et paalideligt og detailleret Kjendskab til Dybbølstillingens passive Modstandskraft i det Øieblik, Stormen foretoges,
ikke være muligt. Efter de ledende Ingenieurofficerers Indberetninger var Resultatet af Arbeidet Natten til d. 18. ikke helt ugunstigt. Men efterat de nævnte Arbeider saavidt muligt vare fuldførte
begyndte i Dagbrækningen den voldsomste Kanonade, V ærkern
endnu havde været udsat for; den vedblev uafbrudt i 6 Timer og
koncentreredes mod de Værker, der vare udsete til at stormes.
Efter tidligere under Stillingens Beskydning konstaterede Resultater af en lignende, kun ikke fuldt saa heftig Ild, maa det, uagtet
ingen speciel Melding om Værkernes Tilstand foreligger senere end
fra Kl. 4-6 Morgen, antages givet, at Stillingens Modstandskraft j
det afgjørende Øieblik har været yderst ringe. Det maa derho
erindres, at Skandserne efterhaanden vare blevne overfyldte med
Traverser, der vel vare nødvendige for at bevare Kanonerne, men
som bevirkede, at Overblik og Kommando i Værkerne gik tabtE), og at
Ildliniens Udstrækning og derved den Besætning, der kunde komme

viJ

-~) Se Kaa.rt over Dy\J\Jølstillingen i 1: 6000.
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U Skud,

formindskedes; fremdeles at Mandskabet, som tidligere omlt, i Løbegravenes hele Længde havde dannet sig Grotter og andre
lags Ly, som lngenieurerne forgjæves bestræbte sig for at give saaanne Former, at Stillingens fortifikatoriske Betydning ikke væsentlig
d derved, men som i Virkeligheden blev til Skade for Forsvaret
der en Storm.
Anlæget af den tilbagetrukne Linie var færdigt ; dette Anlæg
vde ikke lidt mere under Beskydningen, end at det kunde anses for
· ket til at yde den paaregnede Tjeneste, nemlig først at tilbyde det
a forreste Linie tilbagevigende Forsvar et Støttepunkt, paa hvilket
et kunde repliere sig for eventuelt atter at kaste Fjenden ud af Stilngen, ogdernæst, om detskulde blivenødvendigt, at dække en almindelig
'lbagegang til Brohovederne. Selve Brohovedet havde man udvidet ved
anlægge Forbindelseslinier mellem det søndre og nordre Værk, fra
tte sidste en Linie til Chausseen og paa den anden Side af denne
Linie, som kronede Bakkekammen N. for Chausseen og støttede
høire Fløi til Als Sund. Adgangen til Brohovederne lukkedes
ed Barriereporte, spanske Ryttere o. s. v., og nogle Huse med
ssende Beliggenhed vare blevne indrettede til Forsvar. Dette
le Anlæg var d. 18. aldeles intakt, men hvor vel placeret det som
ltforti:fikation end kunde være, var det efter sin Natur og særligt
nset til sin svage Bestykning jkke i Stand til at gjøre længer
odstand, end der behøvedes for at dække Tilbagetoget over Broerne.
Paa Als vare Mølle- og Kirkebatteriet i tjenestedygtig Stand; Batterierne paa
Als.
rimod vare de langs Sundet anlagte Batterier for Størstedelen
agte til Tavshed. Dog havde Flankebatteriet d. 18. endnu to brugee Kanoner, Baadsagerbatteriet tre 24 Pd.'s Granatkanoner; i detfornkede Batteri foranMøllestedgaard (se pag. 352) vare Natten til d. 18.
12 Pd.'s riflede Kanoner fra Surløkkebatteriet anbragte; i Slugten
t ved Baadsagerbatteriet stode tre 12 Pd.'s riflede Kanoner. Langs
sten var der anlagt Løbegrave og Placementer for Feltartilleri.
Antallet af Piecer, der i Stormens Øieblik vare i brugbar Stand, Brugbart S1cyt1 1
Skandoerne da
n ikke nøiagtigt konstateres. V ed nedenstaaende Oversigt ere Op- Stormen rn~dt
Sted.
elserne fra fjendtlig Side om Antallet af brugbare Stkr. Skyts i
re Skandser benyttede:
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altsaa i Skandserne 37 Kanoner, hvoraf dog flere kun brugelige til
Skud, i Placementerne i Løbegravene 18 Kanoner, hvoraf16 vare afgivn
af Feltartilleriet.
I den tilbagetrukne Linie var der 12 Ka.noner, i nordre Bro
hoved 4. 18 Espingoler vare fordelte over hele Linien, 4 Orge
espingoler mellem Skanclserne I-V; desuden 11 Morterer, som d~
o
ingen Nytte kunde gjøre under Stormen. Paa den Strækning, de
var udsat for det første Stormanløb, nemlig I-VI incl., var der k
16 Kanoner i Skandserne, 12 i Løbegravene, ialt 28 fordelte pa~
12 Steder.
Hertil maa endnu føies, at i Skandserne vare Kanonerne o
Dagen under den heftige Beskydning trukne tilbage og Skyd~
skaarene blenderede med Sandsække. Det maatte derfor i alt Fa~j
vare en kort Tid, inden de kunde komme til Skud ; ogsaa vare Bri
skene saa belemrede med nedskudt Jord fra Brystværn og Traverse1
at Kanonerne kun vanskelig kunde bringes frem.
Artilleriets Deltagelse i Forsvaret mod en Storm kunde derfo
kun blive svagt, medens netop en kraftig Kardæskild vilde have vær
ønskelig for at hindre Fjenden i at overskride det korte Rum, d
skilte hans Løbegrave fra vore.
En Del af Skytset i Skandser og Placementer kom desude
ikke til Skud, dels fordi den Strækning, Fjenden havde at tilbag
lægge, var meget kort, dels fordi Angrebsretningen ikke tillo
det, dels endelig fordi Fjenden paa flere Steder kom skjult fre
Kommandoen over Skytset var i flere Placementer overdraget t
uerfarne Befalingsmænd, der ikke havde tilstrækkelig Myndighed ove
Mandskabet; paa slige Steder afgaves kun faa Skud. Dette gjaldt ogs
de Steder, hvor Befalingsmændene strax bleve skudte eller saarede.

I

Det levende Forsvar i Dybbølstillingen.
Beøetnlngen i :,tiJ111111011 d. 1a. Apn 1

D. 18. var Stillingen besat som følger*):

.I Skandser og Løbegrave:
1. Brigade (22. og 2. Reg.) paa venstre Fløi fra 1-Vl incl.,
3. Brigade (17. og 16. Reg.) paa høire Fløi fra VII-Als Sund.
1. Brigade kom fra et 3 Dages Kantonnement paa Als ; 3. Bri
gade havde været 2 Døgn i Stillingen.
*) Se omstaaende Skizze over Besættelsen af DybbølstillingPn cl. 18. April Morgen
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Styrken d. 17. Aften var:
2. Reg. 1159 Underkorporaler og Menige,
. Brigade { 22. 1004
do.
do.,
16. { 17. -

1097
do.
do.,
do.
949
do.
do.
Ved Barakkeleiren: 8. Brigade (9. og 20. Reg.).
8. Brigade var, som nylig ankommen fra Fredericia, første Gang
ykket ud i Stillingen d. 14. og opholdt sig der paa fjerde Døgn; den
ivouakerede Ø. for Barakkerne, der ikke mere kunde belægges, paa
egge Sider af Chausseen. Styrken var:
. f 9. Reg. 1590 Underkorporaler og Menige,
Brigade l 20. 1334
do.
do.
I Brohovedet: 2. Brigade (3. og 18. Reg.).
2 Brigade, som det foregaaende Døgn havde besat Stillingens
enstre Fløi, laa med 3 Batailloner i en Teltleir i Brohovedet, 1
,ataillon (3. Reg.'s I.) i Bivouak i Slugten N. for Aabenraa Veien,
1500 Alen bag X*). Styrken var:
.
J 3. Reg. 1280 Underkorporaler og Menige,
Brigade l 18. 1320
do.
do.
Stillingen var saaledes svagt besat, nemlig:
I første Linie med 4209 Underkorporaler og Menige,
i anden med 2924
do.
do.,
i tredie med 2600
do.
do.;
.lt ikkun 9733 . Mand Infanteri med en meget svag Besætning af
efalingsmænd; saaledes havde 2. Regiment kun 13 Officerer (foruden
i Regiments- og Bataillonsstabene ).
Endvidere fandtes i Stillingen 3 Fæstningskompagnier**) og 3
1genieurkompagnier.
I Reserve laa paa Als:
!lfanteri: 4. Brigade (4-. og 6. Reg.), 5. Brigade (8. og 15. Reg.),
6. Brigade (5. og 10. Reg.) med Stabskvarterer henholdsvis i Tandslet Præstegaard, Augustenborg og Vollerup, samt
Livgarden til Fods i Sundsmark Barakker.
*) Bataillonen skulde have belagt Barakkerne ved Aabenraa Vei, men paa Grund

af den heftige lid hvilede den om Natten i Slugten.
**) Feltartilleriet og Positionsartilleriet i Dybbølstillingen er foran angivet.

Der skal
derfor kun mindes om, at i Stillingen stode 2 Kanoner af 2., 8., 10. og 11. Batteri
samt hele 13. Batteri, og at 4. Batteri benyttedes __som Positionssartilleri, undtagen
3 Piecer, som stode paa Als i Slugten nærved Baadsagerbatteriet.
4lJ
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Artilleri:
2. Batteri Sundsmark,
1. Divisions Artilleri: {
10. do.
Sønderborg;
af 2.
do.
do.
8. do. Vollerup;
af Reserveartilleriet
11. do. Sønderborg Ladegaard.
D. 18. stod der saaledes i Sundeved og J)aa Als til Overkomman
doens Raadighed:
I Stillingen: 8 Batailloner og 3 Fæstningskompagnier,
ved Barakkerne bag Stillingen: 5 Batailloner,
i Brohovederne : 3 Batailloner,
paa Als i Reserve: 13 Batailloner og 4 Batterier.
Talt i Sundeved og i Reserve paa Als: 29 Batailloner, 3 Fæstnings
kompagnier, 4 Batterier og 3 lngenieurkompagnier *). Intet af det
Reserve paa Als liggende Infanteri kom til at deltage i Kampen.
s,<styrkcn ml Als.
Sø forsvaret bestod af:
Rolf Krake paa Sønderborg Rhed.
Hekla, 1 Skruekanonbaad og 2 Kanonchalouper i Als .Fjord.
Esbern Snare, Hertha og 2 Kanonchalouper i Augustenborg Fjor
2 Skruekanon baade og 2 Kanonjoller paa Sydsiden af Als.
Linieskibet Frederik VI. i .Farvandet S. for Als.
Pandserkorvetten Dannebrog i Farvandet N. for Als**).

Besætningen;
Besætningen i Skandser og Løbegrave var forclelt paa fo
Sknndeerog
grave.Løbe- gend e 1\.r
JILaa d e ***)
.. :
*) 'fil Forsvar af Al s's Kyst laa:
7. Brigade (Stabskvarter Rumohrsgaard).
11. Reg. i Ulkebøl Nørremark m. m.
12. Reg. i Hagenbjerg, Oxbøl, Brandsbøl m. m.
9. Batteri var afgivet til Forsvaret af Kjær Halvø.
Mels Detachementet med 1. Batteri i Mels og Holm.
3. Kavaleribrigades Stab: Hjortspringgaard.
1. Halvreg. Go.r<lehnso.rer: Kystbevogtningen fra Kegenæs Ende til Mommarl
2. Halvreg. 11,f 4. Dr. Reg.: Kystbevogtningen fra Mommark til Helles,
gaard Færge.
lait 5 Batailloner, 2 Batterier, 6 Eskadroner.
**) Angaaende Skibenes Bestykning se 1. Del Bilag 11. Af de 84 Kanoner, so
Linieskibet Frederik VI. førte, vare ile fleste (GO Stkr.) 30 P<l.'s Kil.Doner.
***) Ved Angivelse af Per~onalia er sno.vel i Texten som p11,11, Skizzen taget Hens:,i
til de i Morgentimerne lidte 'fab.
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1. Brigade paa venstre Fløi fra I -VI incl.
22. Regiment (Oberstlieutenant Falkenskjold) fra I til III incl.
22. Reg.'s II. (Kapitain Jens en) med 8., 7., 5. Kompagni som
esætning i Skandse I og II, (½ Kompagni i hver) samt de mellemggende Løbegrave; 6. Kompagni i Reserve.
22. Reg.'s I. (uden Kommandør) med 1., 2., 4. Kompagni som
esætning i Løbegraven II-III og i Skandse III (¼ Kompagni); 3.
:ompagni i Reserve.
2. Regiment (Oberstlieutenant Dreyer) fra III excl. til VIincl.
2. Reg.'s II. (Kapitain Lundbye) med 4., 3., 7. Kompagni, forelte som Besætning i Skandse IV (½ Kompagni) samt i Løbegravene
IT-IV og fra IV over Chausseen halvveis til V; 8. Kompagni i
\eserve.
2. Reg.'s I. (uden Kommandør) med 1., 6., 2. Kompagni som Beetning i Skandse V (¼ Kompagni) og VI (1/2 Kompagni) og til;ødende Løbegrave; 5. Kompagni i Reserve.
3. Brigade paa høire Fløi fra VII til Als Sund.
17. Regiment (Oberst Bernstorff) fra VII indtillidtS.forIX.
17. Reg.'s I. (Kapitain Lund) med 2. Kompagni som Forposter i
kyttegravene foran den af Regimentet besatte Strækning, 7. og 6.
LOmpagni i Løbegraven VII-VIII og Skandse VIII(¾ Kompagni);
. Kompagni i Reserve.
17. Reg.'s II. (Kapitain Schi we) med 4., 6., 8. Kompagni i Løberaven fra VIII til lidt S. for IX; 3. Kompagni i Reserve.
16. Regiment (Major Wolle) fra lidt S. for IX til Als Sund.
16. Reg.'s I. (Major Hein) med 6., 5., 2. Kompagni som Besæting i Løb~graven tæt S. for Skandse IX, i Skandse IX (¾ Komagni), i .Løbegraven IX-X og Skandse X (2. Kompagni); 1. Kom1agni i Reserve.
16, Reg.'s II. (Kapitain Ravn) med 3. Kompagni som :B,01-poster
Skyttegravene foran Skandse IX og til Stranden, 8. og 4. Kompagni
om Besætning i Løbegraven fra X til Als Sund, 7. Kompagni i
tese:rve.

Dispositionerne i Tilfælde af Angreb gik ifølge det tidligere mapoaitiouorno ;
Tilfmldoaf Angreb.
11eddelte i Hovedsagen ud paa Følgende:
Naar Stillingens første Linie angrebes, skulde paa Befaling af
?.egimentskommandøren ved Chausseen Signalet "lang Tone" gives,
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og dette dernæst repeteres af dertil langs Chausseen opstillede Horn
blæBere, for at tjene som Alarmeringssignal for Div1sionen med Kvarte
i Brohovedet samt for de to Reservebrigader i Sundeved.
Af disse skulde den forreste, Brigaden ved Barakkerne (i de
foreliggende Tilfa,lcle 8. Brigade), strax med 3 Batailloner besætte de
tilbagetrukne Linie fra Vemmingbund til 200 Alen N. for Chaussee
og efterlade 1 Bataillon ved Aabenraa Veien; Brigaden i Brohovedet!
(2. Brigade), der havde fremskudt 1 Ba.taillon til Terrainet bag Ba
rakkerne ved Aabenraa Vei for at danne Reserve bag Skandserne
og X, skulde ved Alarmering strax dirigere 1 Bataillon frem ti
Besættelse af den nordligste Del af den tilbagetrukne Linie, Løbe
graven VI-VII indbefattet; den skulde lade 1 Bataillon tage fore
løbig Opstilling ved Aabenraa Veiens Sammenstød med Chausseen o
efterlade 1 Bataillon som foreløbig Besætning i Brohovedet. Naa1
den nærmeste Reservebrigade paa Als (6. Brigade) fra sit Kan
tonnement i Nærheden af Sønderborg (Vollerup og Sundsmar
m. m.) efter Overkommandoens Befaling var indtru.ffen i Sundeved
havde den at besætte Brohovederne med 1 Regiment og lade del
andet rykke frem til Aabenraa Veiens Sammenstød med Chausseen; de
her efterladte Batai1loner af de tidligere fremrykkede Brigader sku1d
da slutte sig til deres respektive Regimenter, og den i Brohovede
efterladte Bataillon ligeledes rykke frem til den tilbagetrukne Linie.
Terrain (Lavninge_n bag Dybbøl Mølle). Livgarden til Fods skulde fi."
Sundsmark dirigeres til Sundeved og der tage Opstilling S.
Chausseen i Høide med Barakkerne.
Saaledes udviklet vilde Dybbølstillingens levende Forsvar altsa\
have bestaaet af:
8 Batailloner i første Linie i Skandser og Løbegrave fr
Vemmingbund til Als Sund.
7 Batailloner i anden Linie til Besættelse og Forsvar a
den tilbagetrukne Linie og 1 B a taillon i Reserve bag Skandserll(
IX og X.
Ved Sammenstødet af Stillingens Hovedkommunikationer (Chausl
seen og Aabenraa V eien) vilde der være 1 R eg i ment og Livgarden til Fods til Disposition som Hovedreserve foruden 1 R e 1
giment som Besætning i Brohovederne.
t
Endelig vilde 2 Brigader (4. og 5. Brigade) :findes i fjernert
Kantonnementer paa Als (henholdsvis Augustenborg og Tandslet); efte:
at være trukne frem i Angrebets Nærhed vilde de være at anvendJ
efter Omstændighederne.

foj
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For Feltartilleriets Vedkommende bestemtes det d. 17., at i Tilælde af Angreb skulde 10. Batteri besætte Kanonplacernenterne i den
ilbagetrukne Linie mellem Chausseen og VII, 11. Batteri opmarchAre
æt 8. for Langbrogaard for - til Dækning af en eventuel Retraite f'ter nærmere Ordre at anvendes bag Stillingen omtrent i Høide med
!ammenstødet af Chausseen og Aabenraa Veien. De to resterende
latterier (2. og 8.) skulde indrykke i Kanonplacementer ved Sønder1org. Da hvert Batteri havde afgivet 2 Kanoner til Placementerne i
ltillingen, vare Batterierne kun paa 3 Delinger.
D. 18. førte Generalmajor du Plat Kommandoen i Stillingen
ned Kvarter i Brohovedet. Generalen befalede, at Reservebriraderne i Sundeved skulde holde Appel om Morgenen .Kl. 3, at
Jædertøiet ikke maatte aflægges om Natten, men skulde beholdes paa til
n. 6 Morgen, og at samtlige Officerer skulde være til Stede ved
lppellen. Fra KL 3 -6 Morgen maatte Mandskabet ikke sprede sig
or meget eller begive sig til Ro igjen; en Officer pr. Kompagni skulde
1ave Tilsyn med Mandskabet.

De paa fjendtlig Side trufne Forberedelser til Stormen.
Efter den af Prinds Friedrich Carl udgivne Disposition skulde Stormkolonnors
Do p,-eueeieko
tormen d. 18. April ind.ledes ved en 6 Timers livlig Beskydning af Sammonemtning.
tillingen og KL 10. Formiddag udføres mod Skandserne I-VI ved
jælp af 6 Stormkolonner. Kolonnerne fik Numre efter det Værk, de
ulde angribe. Imod II og IV med deres Løbegrave paa Fløiene
vendtes stærkere Kolonner. Kolonnernes Sammensætning var:
olonne Nr. 1: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1/1 Pionerkompagm og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier,
2 Kompagnier i Reserve.
olonne Nr. 2: 3 Skyttekompagnier, en Arbeiderkolonne paa 1 Pionerkompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier
og 4 Kompagnier i Reserve.
olonne Nr. 3: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1/~ Pionerkompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnier,
2 Kompagnier i Reserve.
olonne Nr. 4: 3 Skyttekompagnier, en Arbeiderkolonne paa 1 Pionerkompagni og 1 Komp. fufanteri, 3 Stormkompagnier
og 5 Kompagnier i Reserve.
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Kolonne Nr. 5: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1/ 2 Pioner I
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagniel
og 2 Kompagnier i Reserve.
Kolonne Nr. 6: 1 Skyttekompagni, en Arbeiderkolonne paa 1 Pioner
kompagni og 1 Komp. Infanteri, 2 Stormkompagnie1
og 2 Kompagnier i Reserve.
Hver Kolonne fik tildelt nogle Fæstningsartillerister.
En mindre Pionerafdeling holdtes i Beredskab til Rydning a
Barrikaden paa Chausseen.
Det samlede Antal Tropper i de 6 Kolonner udgjorde 46 Infanterikompagnier og 5 Pionerkompagnier; de skulde inden Daggry staa
Beredskab ved Udfaldstrinene i 3. Parallel. Manglede der fornøde
Plads, skulde en Del af Mandskabet opstilles i 2. Parallel.
Hovedreserven bestod af Cansteins (11.) og Ravens (10.
Brigader samt 4 Feltbatterier.
Instrux for StorTil Udførfllse af Stormen skulde i hver Kolonne det forresL
mcue U <lf1Jrclsc.
•
• .,
• •
•
•
Kompagm, opløst 1 Skyttelime, hurtigst muligt rykke frem mod elm
Kolonnen anviste Skandse og ind.logere sig ved Gravranden for a
bekæmpe Ilden fra Besætningen, medens den efterfølgende Arbeider
kolonne, sammensat af Pionererne og et Infanterikompagni, var b
stemt til Bortrydning af Hindringer. Pionererne medførte Spad01
Hakker, Øxer, Brækstænger o. s. v. samt Krudtsække a 30 Pd. ; I
fanterikompagniet bar Stiger, Brædder, Røsække m. m. I 100 Skrid
Afstand fulgte den egentlige Stormkolonne, som imod Skanclserne I, II
V og VI bestod af 2, imod Skandse U af 4 og imod Skanclse IV af
Infanterikompagnier. Stormkolonnen skulcle, saasnart de passive H'
dringer vare bortryddede, bestige Brystværnet, Var dette lykkedes, skul
Skyttekompagniet vende sig mod Skandsens Strube ror at afskære B
sætningE1n Tilbagetoget. Ved hver af Kolonnerne Nr. 2 og 4 vare
Kompagnier bestemte til at trænge frem mod Løbegravene til Sidet
150 Skridt bag Stormkolonnen fulgte de endnu tilovers værende Kom
pagnier som Reserve for hver Kolonne.
Samtlige til Stormen bestemte Tropper stilledes under Befalin1
af General v. Mans tein.
Af Rovedreserven skulde Brigaden Oanstein staa i Halv
parallelen, men ved Stormens Begyndelse rykke frem i 3. Parallel; B r j·
gaden Raven skulde tilligemed det Ziethenske Husarregimentrykk,
frem fra Bøffelkobbel ad Chausseen indtil i Høide med 2. Parallel, d
4 Feltbatterier inden Daggry staa i Beredskab i Nærheden af Avn
bjerg.
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Brigaden Ro e der skulde Kl. 10 Formiddag fra N ybøl rykke
tern til Avnbj erg, Garde divisionen og 1 Ulaneskadron fra V ester
lottrup over Stenderup rykke mod Dybbøl. 1 Eskadron skulde staa
Beredskab i Øster Sottrup.
Af. de ridende Batterier af Artilleribrigade Nr. 7 skulde fra
n. 10 3 staa ved Sottrup og 2 ved Nybøl til Disposition for den
(ommanderende.
Af 13. Division (paa den fjendtlige venstre Fløi) skulde BrigadenLandg1mgedemon', c h m 1. d (25 . B nga
. d e ) Kl. 10 .l!.LOrstærk e D.1vis10n
. . ens F orposter og opst1'Iles etrntioner
Aia. mod
amlet ved Ragebøl, Brigaden Go e ben (26. Brigade) samles bag Storkoven. Sidstnævnte Brigade skulde udføre et Skinangreb mod Als for
erved at forlede os til at sende Tropper bort fra Hqvedaingrebspunktet
amt foretage en Overgang, hvis Omstændighederne vare gunstige. I
3etragtning af Vanskeligheden herved gaves der Generalen frie Hænder.
~t ellers smukt Resultat af Dagen burde ikke trykkes ved et Uheld
1aa dette Sted; derimod skulde en Overgang forsøges, saafremt det
fter et mislykket Angreb paa Dybbølstillingen maatte blive nødvenigt at degagere Tropperne foran Dybbøl.
Kl. 4 Morgen skulde Ilden aabnes fra alle Batteri9r og efteraanden tiltage i Kraft. Naar Stormkolonnerne Kl. 10 brøde frem,
lrulde de Batterier, der havde Plads ved Hovedangrebet, indstille
eres Ild, hvorimod Batterierne paa Broagerland og paa venstre
'løi skulde vedblive med Beskydningen af Terrainet bag Skandserne,
lrohovedet, Sønderborg med Broerne, Batterierne paa Als og Skibene
g fortsætte hermed, selv efterat Skandserne vare erobrede. De enkelte
:atterier fik deres Maal nøie foreskrevne.
Kl. 10 Formiddag var Alt parat til Udførelse af Stormen. Forosterne stode i de sædvanlige Stillinger; de skulde, i det Øieblik
:olonnerne brøde frem, afgive Hurtigild og fortsætte dermed saalænge
im muligt.
Der stod saaledes til Raadighed:
Den holo til
Randighed øtnacmdc
J>renesiake
orposter: 2¾ Bataillon.
Styrke.
1
tormkolonner: 11 /2 Bataillon, 5 Pionerkompagnier, 144 Mand Fæstningsartilleri.
ovedreserve: Brigaderne Canstein og Raven: 6¼ Bataillon, 3
Kompagnier Jægere, 4 Batterier med 27 Stkr. Skyts.
rigaden Roe c1 er: 41/'I. Bataillon.
rigaden Schmid: 3 Batailloner.
ardedivisionen: 5¼ Bataillon.
Eskadroner.
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En ridende Artilleriafdeling: 5 Batterier med 20 Stkr. Skyts.
Altsaa imod Skandserne: 33¼ Batl., 3 Komp. Jægere,
Esk., 47 Stkr. Skyts, 5 Pionerkomp.;
ved Sottrup Skov: 5 Batl., 4 Komp. Jægere, 20 Stkr. Skyts
1
2 /2 Pioner komp.;
ialt 38¼ Batl., 7 Komp. Jægere, 5 Esk., 67 Stkr. Skyts, 7¼ Pioner
komp. eller c. 37000 Mand.
En Styrke af over 11000 Mand stod saaledes i forreste Linie be1
redt til at bryde frem mod vor kun 2200 Mand stærke Besætning pa
1
Stillingens venstre Fløi.
Imod Skandserne og Als stode 102 Stkr. Skyts i Batteri, nemlig
Paa Angrebets høire Fløi ved Gammelmark i Batterierne
Nr. 1, 2, 4 ........•............•.....•....•.•.. 12 Stkr. Skyt ·
Paa Hovedangrebets Front i Batterierne Nr. 9, 10, 11,
14, 16, 18, 19, 20, 21, 28, 31, 32, 33 og Placementet
ved Øster Dybbøl .••....••......•..••.......... 56
(Batterierne Nr. 5 og 15 og Skytsplacementet Nr.
30 kom ikke i Virksomhed paa denne Dag).
Paa Angrebets venstre Fløi i Batterierne Nr. 13, 22, 23,
24, 25, 26, 27, 29 . . •........•.................... 34 Ialt .. 102 Stkr. Sk
som indtil Kl. 10 Formiddag udslyngede c. 7900 Projektiler (se pa
379) imod Dybbølstillingen og Batterierne paa Als.
Ialt afgaves der d. 18. 8081 Skud fra Beleiringsbatterierne o1
641 fra Feltbatterierne.

Kampen paa venstre Fløi i første Linie.
Stormkolouncme
b, y,le from.

Paa Slaget 10 ophørte, som tidligere angivet, pludselig Kanonilde1
mod Skandserne og rettedes da mod det bag dem liggende Terra·
og Brohovederne; samtidigt rettedes en heftig Tirailleurild mod Løb
gravenes Besætning, og de 6 Kolonner, der ubemærket havde samle,
sig i Parallelen, gik frem til Storm mod Skandserne I-VI og til
stødende Løbegrave.
Vore Observationsposter gave strax Ild; overalt lød Raabet "ti
Gevær" ; Kommandørerne for 2. og 22. Regimeut lod det befaled
Signal "lang Tone" idelig blæse og Melding afsende til Brigade
Signalet er dog ikke paa foreskreveu Maade blevet repeteret ned t ,
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eservebrigaderne; maaske er Signalet blevet overdøvet af Artilleriilden
ler borttaget af Vinden, eller Hornblæserne ere blevne skudte. Den
>ldsomme Beskydning af det bag Stillingen liggende Terrafo og
ær af Brohovederne gjør det desuden forklarligt, at man ved Reser~rne saagodtsom Intet hørte af hvad der foregik i første Linie.
Neppe vare Fjendens Stormkolonner stegne op af Parallelen
~ Mandskabet traadt til Gevær, før paa vor Side Ilden, saavel Infanriild som Artilleriild, aabnedes paa den hele af 2. og 22. Regiment
~satte Strækning. Disse Regimenter angrebes omtrent samtidigt;
en for Oversigtens Skyld vil deres Kamp blive behandlet hver for

g.

22. Regiments Kamp.
Kolonnerne Nr. 1, 2 og 3 (Nr. 1 og 3 hver bestaaende af 6 Kom1gnier og½ Pionerkompagni, Nr. 2 af 10 Kompagnier og 1 Pionerkom1gni, se pag. 389) stormede frem mod Skandserne af samme Numre.
K:andse III naaedes først og omtrent samtidigt med denne Skandse II,
,a Øieblikke efter Skandse I.
Skandse ill's Besætning var 19 Mand (af 4. Komp.) under
ommando af Officersaspirant I. K, Smith; Kommandør for Skandms Artilleri var Korporal Hess. Skandsen havde kun 1 brugelig
anon, som paa Grund af Affutagens ødelagte Tilstand tilmed kun
mde gjøre 1 Skud, hvilket ikke blev affyret. Stormkolonnen modges med Infanteriild fra Skandsen og Løbegravene; Skyttekom1gniet, der var forrest, gjorde Holdt, kastede sig ned i Skandms umiddelbare Nærhed og begyndte en Skydefægtning. Efter faa
ieblikke kom dog saavel Arbeiderkolonnen som Stormkompagnierne
em, og Hovedstyrken af Kolonne Nr. 4, der feilagtigt rykkede mod
I i Stedet for mod IV, deltog i Angrebet. Fjenden trængte ned i
raven, gjennembrød Palissaderækken, og alleredeKl.105 *) faldt Skandm i Preussernes Hænder. Dog fortsattes Modstanden i Skandsens
1dre, efter preussiske Beretninger endog i Krudtmagasinet. Officersipirant Smit h nedskød med sin Revolver Fjendens Fanebærer; men
1 Anden plantede i hans Sted Fanen paa Brystværnet.
Aspirant
mi th saaredeR, Halvdelen af hans Mandskab &æbtes og de tiloversevne 9 Mand strakte Gevær.
*) Klokkeslettene for Skandsernes Fald ere tagne af det preusaiske Generalstabsværk.
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Skandse H's Besætning (1/2 5. Kompagni) ilede strax ved An
grebets Begyndelse, ført af Sekondlieutenant F. P. Griinwaldt, in
i Skandsen, naaede op paa det næsten nedskudte Brystværn og aabned
ufortøvet sin Ild mod Stormkolonnen, ligesom der fra Skandsen unde
Sekondlieutenant An c ker s Kommando afgaves Kardæskskud. Fjende
blev derved tvungen tilvenstre og tilhøire mod de paa Sidern
værende Løbegrave. Under Beskyttelse af Geværild tilveiebragte d
fjendtlige Pionerer en Aabning i Palissaderne, hvorigjennem en Del a
Skyttekompagniet trængte ind i den syd.lige Del af Værket. Da imi
lertid Skandsen ved det brændende Blokhus og de talrige Travers
var delt i to næsten helt adskilte Afsnit, fortsattes Forsvaret und
Lieutenanterne Griinwaldts og AnckersKommando endnu i noge
Tid i dens nordre Del.
Sknndse 1.
Skandse l's Besætning var ½ 8. Kompagni under Premierlieut~
nant Johanns en; Kommandør for Skandsens Artilleri var Sekonc
lieutenant Storch af Art.'s Krigsreserve. I Værket fandtes kuu
brugeligt Stykke Skyts, som ikke blev affyret. Fjenden passerede Fo
hugget ved Hjælp af medbragte Høsække; en tilstedeværende Aabnin
i Palissaderækken udvidedes af hans Pionerer. Skandsen stormedes fi
flere Sider, og i dens Indre udspandt sig en kort, forbitret Kamp me
Kolbe og Bajonet. Skandsen fyldtes efterhaanden af fJendtlige Troppe
saa at enhver yderligere Modstand af den svage Besætning blev umulig
denne blev taget tilfange og afvæbnet. En Artillerist, der efter at ha✓
overgivet sig løb hen mod Krudtmagasinet med en brændende Luut
1
for at sprænge det i Luften, blev skudt ned af Fjenden.
J,~1,egrnvenelang•
KL 10° faldt Skandsen i Preussernes Hænder.
Strnnden ( 8,
J
KompngniJ.
Det halve 8. Kompagni, som var Besætning i Løbegravene lan!:i
Stranden, og som under Sekondlieutenant Renouards Kornmand
søgte at forhindre Fjendens Fremrykning langs Stranden, oval
vældedes af Stormkompagnierne og toges for Størstedelen tilfang
Kun en mindre Del naaede tilbage til den tilbagetrukne Linie.
Fjenden efterlod 2 Kompagnier i Skandse I og indrette
den til Forsvar mod Øst. !øvrigt udbredte Mandskabet af Kolon
Nr. 1 sig dels mod Nord op mod Løbegraven, dels i .Retning mo
Lynette a i den tilbagetrukne Linie.
Løuegraven
I Løbegraven mellem I og II stod 7. Kompagni (Premierlieut
mellem I og II
J
\7. og'/,~- Kom-nant Carlsen) og nærmest II ½ 5. Kompagni (svensk Sekondlieut
PP~
I
nant Knorring). Fjendens frontale Angreb afvistes ved Geværilde
men 7. Kompagnis venstre Fløi blev, allerede inden Skandse I v,
tagen, kas tet tilbage sandsynligvis af den Del af 2. Stormkolomi
SkBndse n .

1
/1
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:1r ved Kardæskskydnmgen fra II var Røgt ned i den noget foran
øbegraven I-II værende Slugt og derfra vendte sig mod I. Ydergere trængtes denne Fløi, efterat Skandse I var falden, derved at
1 Del af 1. Kolonne vendte sig mod Nord og trængte frem i Løberaven. 7. Kompagnis venstre Fløi nødtes til at gaa tilbage til det
ærmeste Hegn, hvor den kom i Forbindelse med det i Reserve
,aaende 6. Kompagni; Resten af Kompagniet hævdede imidlertid
!lardnakket Stillingen i Løbegravene, hvis Traverser kom Forsvaret
l Nytte. Lieutenant Knorring afviste med Energi Kolonne Nr.
s Forsøg paa at tage hans Styrke i høire Flanke, men overældedes. Lieutenanten faldt, Halvkompagniet sprængtes, og 7. Kom:11gni, der efterhaanden ogsaa angrebes i Ryggen, maatte nedlægge
aabnene.
I Placementet mellem I og II stode 2 Kanoner af 13. Batteri; de
jorde 4 Kardæskskud, hvornæst Kanonerne fornagledes; den Kom,andereude , Korporal Dan i e 1s en , blev saaret og fangen tilligeted det meste af Mandskabet.
I Løbegraven mellem II og III stod fra Syd at regne 1., 2. og l,øbegraven
mollem Il og III .
Kompagni, af sidstnævnte dog kun 3 Delinger. 1. og 4. Kompagni
:e hurtigt blevne overvældede derved, at Kolonnerne Nr. 2 og 3 havde
mdt hele deres Overskud af Styrke imod dem; derefter er 2. Kom:1,gni, som stod imellem dem, formentlig blevet angrebet i begge
!anker. Detailler angaaende sidstnævnte Kompagnis Kamp foregge imidlertid ikke.
4. Kompagni (Premierlieutenant Jæger) blev strax efter Skandse 4 Kompagni.
I's Erobring stærkt beskudt i høire Flanke; det forsvarede sig en Tid
ellem 'J.li·averserne, men da den mod Fronten fremstormende tætte
:jæde, der især trængte Kompagniets venstre Fløi, havde besteget
rystværnet og med Bajonet og Kolbe dræbt og saaret flere af Beætningen, var Tilbagegang en Umulighed, hvorfor Kompagniet overav sig.
1. Kompagni (Sekondlieutenant Aver hoff) :fik omtrent samme 1. Kompagni.
kjæbne. Det angrebes af Kolonne Nr. 2, som først i venstre Flanke,
mere ogsaa i høireFlanke, efter at være trængt ind iPlacementet kastede
g over Kompagniet. Dette sidste Angreb var det alvorligste; Komagniet trængtes fra Travers til Travers og maatte tiltræde Tilbageangen. Denne blev imidlertid umulig, da Angrebet i Vflnstre Flanke
etop da forstærkedes; omringet fra alle Sider maatte Kompagniet
vergive sig.
Fra Placementet mellem II og li, en overordentlig exponeret
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Plads, hvor der stod 2 Kanoner af 13. Batteri, gjordes 2 Kardæsksku
De affyredes af Kommandøren, en Underkorporal*).
2. Kompagni.
2. Kompagni (Kapitain Griin er) er, som anført, blevet angrebe
i begge Flanker; det blev oprullet og tilintetgjort ved Død elle
Fangenskab. Under sin energiske Kompagnichef og sit i det Hel
fortrinlige Befalingspersonale hævdede det sin forholdsvis stærk
Stilling til det, Yderste. Her faldt Kapitain Gr il n er , Lieutenan
Kem p, svensk Lieutenant Lunde g re u, Kommandersergent Lo r e n t
z en, Foureer O ords, Aspirant O es t og mange Flere.
skandeo II overI Skandse II fortsattes endnu Forsvaret. Men efterat Modstande
giver sig.
i Løbegravene til begge Sider af Skandsen var brudt, var Skandse
isoleret; Stormkompagnierne af Kolonne Nr. 2 trængte i Forbindels
med Dele af Arbeiderkolonnen ind i Skandsen saavel fra Nord som fr~
Syd og sluttede sig til dem af Angriberne, der kort forinden vare trængtr
ind i Skandsens sydlige Del (se pag. 394). Der førtes et haardnakkej
Infanteriforsvar og Mange faldt eller saaredes, forinden Skandse
overgav sig. Forgjæves rev Korporal Nell emann (en af Delings
førerne) Fanen ud af Haanden paa den preussiske Fanebærer, ande
Gang blev en preussisk Fane plantet og anden Gang søgte Korporale
at rive den til sig; dog denne Gang sank han tilbage i Skandse
dødeligt saaret. Skandsen faldt Kl.10 10 • De i samme værende 3 Stk
Skyts fornagledes inden Overgivelsen.
~•••rvekompagDer staar endnu tilbage at nævne de to Reservekompagniers Del
mørne (S, og 6.),
tagelse i Kampen. 6. Kompagni, (Sekondlieutenant Krogh), cler sto
som Reserve for venstre Fløi og vecl hvilket Bataillonskommandørel¾
Kapitain Jens en, opholdt sig, fik strax ved Angrebets Begyndelse
Befaling af Kapitainen om at rykke frem til et foranliggende Hegn
Lieutenanten udførte Bevægelsen med Raskhed, skjøndt Ilden fra Bro•
agerland var meget stærk, men blev, da Kompagniet var komme
i sin nye Stilling, saaret og maatte overgive Kommandoen til Sekondlieutenant W ormer. Skandse I og III vare da alt faldne, og d
Fjenden fra flere Sider stormede frem, maatte Kompagniet replier<
sig paa den tilbagetrukne Linie henimod Lynette a, hvor Kampen, on'
end kun en kort Tid, blev staaende.
3. Kompagni, (Sekondlieutenant B e c k), ved hvilket Regimentskommandøren opholdt sig, blev af Sidstnævnte strax ved AngrebeU
Begyndelse beordret frem til Understøttelse for Regimentets høire Fløi
Men da yderste venstre Fløi overvældecles, og Fjenden i Masse brø
*) Den egentlige Kommanderende, Korporal Schøn, var syg.
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em, indvikledes Kompagniet i en heftig Fægtning og maatte, isoleret
om det var, repliere sig paa den tilbagetrukne Linie henimod Ly.ette c.
Regimentschefen søgte at ordne Forsvaret i den tilbagetrukne
,inie, men kun Rester af Regimentet stode til hans Raadighed. Han
,rte en Del af 3. Kompagni henimod Lynette b og sendte sin Adjui,nt, Sekondlieutenant B a c h e , mod venstre Fløi for at ordne Foroldene der. Denne traf i Lynette a Chefen for Regimentets 2.
lataillon, Kapitain Jens en, og overbragte ham Regimentschefens
lrdre til at holde Stillingen til det Yderste. Den tilbagetrukne Linie
ar saaledes besat fra a til c, men med meget ringe Styrke; Forvaret af den maatte blive haabløst, naar Reserverne ikke uopholdeligt
!l.dfandt sig*). Det varede kun en kort Tid, inden Fjenden, der var
rængt frem langs Stranden, havde omgaaet den venstre Fløi. 6. Komagni indvikledes i heftig Fægtning og maatte trække sig tilbage i
tetning af Gaarden Sney. Sekondlieutenant Wormer, der med en
)el af Mandskabet havde søgt at holde sig bag et nogle hundrede Alen
J. for den tilbagetrukne Linie værende Hegn, blev her omringet og
:1.get tilfange. Kapitain Jensen, der var bleven saaret, og som
avde fulgt den tilbagegaaende Bevægelse til det ommeldte Hegn,
lev her paany saaret, denne Gang dødeligt.
Da Regimentsadiutanten kom tilbage for at give Regimentschefen
[elding om, at venstre Fløi var omgaaet, var ogsaa høire Fløi omaaet, 3. Kompagnis Kommandør, Sekondlieutenant Beck, saaret og
~ommandersergent Frie der i c h s o n falden. Førstnævnte, der, skjøndt
aaret, vedblev at føre Kommandoen, førte Mandskabet tilbage til et
agved liggende Hegn, hvor det atter optog Kampen. Her ankom Briadechefen, Oberst Lasso n, der strax efter at have modtaget Melding
m Angrebet havde begivet sig frem mod Brigadens venstre Fløi.
lbersten paalagde Kompagniet at rykke frem; men da Situationens
7
anskelighed blev ham klar, opmuntrede han det kun til Udholdenhed
g gik tilbage for at skaffe Understøttelse. Under Forsøget her-

*) l<'ra den tilbagetrukne Linie, som ingen Infanteribesætning havde, og hvis Artilleri
kommanderedes af Sekondlieutenant af Art.'s Krigsreserve Ko e fo e d, er der ikke
blevet skudt af Artilleriet paa Grund af Fjendens Fremtrængen langs Stranden ind i
Ryggen paa Linien. I Skandse c søgte Reserveofficersaspirant P ri tz el at anbringe
en Kanon saaledes, at den kunde bestryge Løbegraven fra IV, men Brystværnets
Høide forbød dette. Fra Placementet tæt foran Møllen blev der gjort Forsøg paa
at skyde, hvorved den Kommanderende, Korporal W ild, blev dræbt, da h&n
rettede Kanonen.
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paa blev Obersten dødeligt saaret. Brigadeadjutant, Premierlieute
nant P. F. V. Hansen, der af Obersten var udsendt til Bri
gadens høire Fløi, saaredes ligeledes dødeligt. Lieutenant B e c 1
blev kort efter saaret for anden Gang og maatte afgive Komman
doen til en Underofficer. Resten af Kompagniet trak sig unde
Forfølgning ned mod Barakkeleiren, men degageredes forinden ved
Regiments Fremrykning.
Regimentschefen var f'orbleven i b med en mindre Styrke (20-3
Mand), men da Fjenden rykkede frem paa begge hans Fløie, ført
han Styrken tilbage til et bagved liggende Hegn, hvor den paany op )
tog Kampen. Her saaredes Regimentsadjutanten, Lieutenant Bach
og førtes ud af Fægtningen. Kort efter omringedes den lille Styrk
af den fra alle Sider fremmylrende Fjende og toges tilligemed Regi
mentschefen tilfange.
Regimentets korte, men hæderfulde Modstand mod den lan
overlegne Fjende var hermed brudt. Regimentet existerede saa godt son
ikke mere; de faa. Rester førtes tilbage af de to eneste Officerer, del
kom usaarede tilbage, Sekondlieutenanterne D re y e r og R en o ll ar c
Da Regimentet var samlet paa Als, var hele Styrken foruden de t
Officerer 160 Underbefalingsmænd og Menige.

21

2. Regiments Kamp.

Ska11<lse V.

Samtidigt med Kolonnerne Nr. 1, 2, 3 stormede Kolonnerne N~
4, 5, 6 (Nr. 4 bestaaende af 3 Batailloner og 1 Pionerkompagni, Nr. 5 o~
6 hver af 6 Kompagnier Infanteri og 1 Pionerkompagni, so pag. 389
frem mod Skandserne af samme Numer paa den af 2. Regiment bel
satte Strækning. Saavel fra Løbegravene som snart efter ogsaa fr
Skandserne fyredes heftigst muligt mod de fremrykkende Kolonner'
som dog for en Del - Kolonne Nr. 5 og 6 - kunde komme dækked
frem. Kolonne Nr. 5 var allerede inden Stormens Begyndelse frem
skudt ud over 3. Parallel i Røide med Forposternes Skyttegrav
og havde derfor kun faa hundrede Alen at tilbagelægge. So
Følge heraf er Skandse V først bleven naaet, umiddelbart derefte1
Skandse VI, tilsidst Skandse IV.
Skandse V's Besætning - en Deling af 6. Kompagni unde
Lieutenant Sanmark af den svenske Armee - naaede paa Grunj
af det hurtigt udførte Angreb ikke til Skandsen, før Fjenden al
havde bemægtiget sig samme. Heller ikke blev der affyret Kanonskm
fra denne Skandse; der fandtes kun 1 Stk. Skyts i bruge lig Stand
Korporal Hans en af 4. Batteri forsøgte forgjæves at bringe den
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lkud. Da det forreste fjendtlige Skyttekompagni naaede frem til
lkandsen, lagde det sig ned og aabnede en livlig Ild mod denne;
.ort efter, da den fjendtlige Arbeiderkolonne stødte til, sprang
'jenden ned i Graven, overskred Palissaderne og besteg Brystværnet.
lkandsen faldt Kl. 105 • Lieutenant San mark maatte overgive sig
ied sin Deling.
Ogsaa mod Skandse VI udførtes Angrebet saa overvældende
mrtigt, at Besætningen - 1/,2 2. Kompagni under Sekondlieute.ant T hestrup - der fra sin dækkede Stilling c. 250 Alen bag
:kandserne strax i Løb ilede op mod Skandsen, ikke naaede op i den, før
lngriberne alt havde besteget Brystværnet. Sekondlieutenant Jensen
1avde Kommandoen over Skandsens Artilleri; den jourhavende Arilleriofficer, Kapitain Si c k, opholdt sig i Skandsen. Den 84 Pd.'s
t K. II og den 4 .Pd.'s riflede Kanon, der stode i Frontens
enstre Del, gjorde hver 2-3 Skud, men da bøiede Stormkolonnen
ro paa Skandsens · nordre Side , steg ned i Graven og besteg
ort efter Brystværnet fra alle Sider. Skandsen overgav sig Kl. 104 '/•
g denne Skandse var saaledes den første, der faldt. Kanonerne f'oragledes ikke; fra Skandsen gjordefl ialt 12 Skud; uer fyredes endnu,
oedens Fjenden stod paa Brystværnet; svensk Korporal Rosell afyrede ene sin 4 Pd.'s riflede Kanon endnu i det Øieblik, da Fjenden
prang ned af Brystværnet. Det forreste Mandskab af den tililende Inmteribesætning maatte efter en kort Modstand overgive sig; en Del
.f Besætningen (rimeligvis den største Del), der endnu ikke var
taaet ind i Skandsen, veg tilbage til et bagved liggende Gjærde,
tvorfra den i Forening med Reservekompagniet (5.) en kort Tid hin,rede Fjendens Fremrykning fra V og VI.
Skandse IV havde paa Grund af sin tilbagetrukne Beliggenhed
Forskandsningslinien Tid til at blive kampberedt. Det lykkedes
3esætningen - 1/2 3. Kompagni (c. 70 Mand) under Premierlieutetant Gj ø ru p - i rette Tid at naae op i Skandsen, og dels ved
rardæskild, dels ved Geværild fra den og hosliggende Løbegrave
libragtes der det forreste fjendtliga SJ..")Tttekompagni betydelige Tab;
faa Øieblikke blev dets Chef og c. 30 Mand saarede. Chefen for
let efterfølgende Skyttekompagni faldt, og Hovedmassen af disse
~ompagniers Mandskab vendte sig, som tidligere berettet, mod III; kun
n enkelt Deling beholdt Retningen mod IV, en anden Deling ilede mod
øbegraven IV-V. Ogsaa det tredie Skyttekompagni og efter dette
e 3 St ormkompagnier indsloge Veien mod III, som de antoge for An-

Sk 11nd•• VI.
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grebsmaalet. Skandse III faldt, som tidligere berettet, Kl. 105, og her
fra begyndteFjenden strax en ødelæggende Ild mod Løbegraven malle
ID og TV.
Løbegrnven
I Løbegraven mellem III og IV stod 4. Kompagni (Premier
mellem Ill og IV
(4. Kom1iagniJ. lieutenant af Inf. Krigsreserve Tranberg).
Kompagniet mistede stra
ved Kampens Begyndelse denne sin eneste Officer, som paa sin Plad
midt i Løbegraven saaredes haardt tilligemed meget Mandskab. D
derpaa Skyttekompagnierne af Kolonne Nr. 4, Brudstykker af Kolonn
Nr. 3 og efterhaanden ogsaa Stormkompagnierne af Kolonne Nr.
stormede ind i Løbegravene og frem i Ryggen paa Kompagniet, ble
Forsvaret af Løbegraven haabløst. Premierlieutenanten kunde endn
give Ordre til at gaa tilbage til et bagved liggende Hegn, me
savnede Kræfter til fremdeles at føre Kompagniet. Kun Rester
dette naaede den tilbagetrukne Linie, hvorfra det under Serge
Sørensens Kommando i nogen Tid fortsatte Forsvaret, men do
snart trak sig Syd om Dybbøl Mølle ned mod Barakkeleiren, hvo
Mandskabet ifølge Ordre af Overkommandoens Souschef, Major Rose '
sluttede sig til 8. Brigade under dennes Fremrykning.
Fra Placementet i Løbegraven (to 24 Pd.'s G. K. af 13. Batteri
der havde et fortrinligt Skud til Bestrygning af Terrainet foran
gjordes 9-10 Kardæskskud mod de Stormende. Den Kommanderend
Korporal G 1ud, undkom tilligemed 1 Mand.
Sknndse IV overSkandse IV blev, som oven anført, i det første Øieblik kun angreb
giver sig.
af en mindre Styrke, men det varede ikke længe, før Dele af Kolonne
Nr. 3 og 4 nærmede sig Syd fra i kort efter naaede ogsaa Reservekom
pagnierne af Kolonne Nr. 4 frem mod dens Front. Forsvaret lededes me
Mod og Dygtighed af Kommandøren for Regimentets anden Bataillo1t
Kapitain S.U. R. Lundby e, som kraftigt understøttedes afBesætninge
Adjutanten, Sekondlieutenant Hindenburg, beordredes til med e
Artilleriunderofficer og noget Mandskab at gjøre .Forsøg _paa at hugg
Broen i Stykker eller sprænge den, hvilket dog mislykkedes; Premie
lieutenant Cr one, der havde Kommandoen over Skandsens Artiller
og som var ilet til, saaredes ved denne Leilighed. Broens Spræn
uing vilde iøvrigt have været betydningsløs, thi over Graven o
de sonderskudte Palissader besteg Fjenden Brystværnet paa alli
Sider. Kort forinden havde Kapitain Lundby e sendt sin Adjutant til
bage for at give Reservekompagniet (8.) Ordre til Fremrykning
men Adiutanten, der saaredes let, da han løb over Broen, fulgte Løb
graven mod den tilbagetrukne Linie, hvor ban feilagtigt antog, Ø
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, Kompagni stod, og maatte for at undgaa Fangenskab søge over
nod Chausseen. Da Fjenden havde besteget Brystværnet, fulgte
a.dnu en kort fortvivlet Kamp, under hvilken Kapitain Lund bye
Lklt og svensk Premierlieutenant Åkerhjelm saaredes. Kl. 1013 var
kandsen i Preussernes Hænder*). Et Forsøg paa at sprænge Krudtagasinet i Luften hindredes af Fjenden.
Strax efter disse Skandsers Erobring satte Fjenden sig fast i dem
~ sendte Overskuddet af Bin Styrke dels mod Løbegravenes Besætning,
als mod den tilbagetrukne Linie og særligt mod Dybbøl Mølle for
1a hurtig som muligt at blive Herre over dette dominerende Punkt,
vorfra Oversigt havdes over Terrainet ned mod Barakkeleiren og
rohovedet.
I Løbegraven mellem IV og V stode ¼ 3. Kompagni, 7. Kom- L1Hrngravcn N.
for IV.
!tgni og 1. Kompagni.
Det halve 3. Kompagni, som under Kommandersergent Nye - 1 3. Komp.
aard stod mellem IV og Chausseen, blev efter Skandsens Erobring
mleret fra denne, og saavel ved denne Ild som ved Ilden fra Ter~inet Ø. for Skandsen tvungen ud af sin Stilling.
Kommanderirgenten søgte med en Del af sin Styrke at gaa tilbage Syd om
1ybbøl Mølle, men blev mellem denne og Barakkeleiren tagen tilmge af de Syd fra fremtrængencle Fjender.
Ved Delingen af 10. Batteri mellem IV og Chausseen blev den
.ommanderende, Korporal Jensen, strax saaret; herfra gjordes kun
Kardæskskud.
7. Kompagni, Premierlieutenant Larsen, blev ved Stormens Be- 1. Kompagni.
yndelse ikke direkte angrebet. Fjenden saas at bemægtige sig Skandse
[ og noget efter Skandse V, og Kompagniet rettede saa vidt gjørligt sin
Id mod disse Punkter; det afgav ifølge Regimentets Ordre sin i
,eserve staaende Deling til Understøttelse for Skandse V. For A.t
indre Fjendens Fremtræn.gen fra Syd formaaede Kompagnichefen den
Chausseens Overskæring opstillede Deling af 8. Kompagni til at
· sætte Chausseegrøften med Front mod Syd. Det varede imidlertid
ke længe, før Fjenden saas at have besat Dybbøl Mølle; Komgnichefen gav da Ordre til at gaa tilbage til den tilbagetrukne
inie mellem Ska,ndse VII og Chausseen, e,n Bevægelse, under
1
/

*) :Klokkeslettet er, som tidligere angivet, taget efter det preussiske Generalstabs•

værk. Regimentskommandøren, Oberstlieutenant Dreyer, angiver, at Skandsen
ikke er falden før tidligst '/• Time efter Angrebets Begyndelse; derimod stode to
preussiske Faner længe plantede paa Skandsens Glacis, før de saas paa Volden.
iil
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1. K ompngni.

hvilken Kompagniet blev stærkt beskudt i Flanken. Heller ikke
den tilbagetrukne Linie kunde Kompagniet holde eig og fortsatt
derfor Tilbagetoget mod Gaarden N. Ø. for Dybbøl Mølle. Denn
fandtes imidlertid besat af Fjenden, og Kompagniet blev her nødt til a
overgive sig.
I Placementet N. for Chausseen stod Delingen af 2. Batter
under Kommando af Premierlieutenant C. T. Niel sen færdig ti
Skud, og medens Stormkolonnerne overskrede den korte Strækuin1
til V og VI, sendtes der 5 Kardæskskud imod dem. Delingen holcl
ud paa sin Plads, indtil Skandserne V og VI vare tagne, og beskø
dem da med Granater. Da 20 Granatskud vare gjorte, havde Fjende)
omgaaet Stillingen; Kanonerne fornagledes, Besætningen trak sig til
bage og naaede heldigt Brohovedet.
1. Kompagni (Premierlieutenant N. R. Hiort) havde 1 Delin
N. for Kanonplacementet S. Ø. for V, 3 Delinger S. for dette. E1
Timestid før Angrebet begyndte, kom Regimentskommancløren mc
Adjutant til Kompagniet og forblev der under Angrebet.
Strax, da Kompagnichefen bemærkede Kolonne Nr.4's Fremryknin(
mod Skandse IV. kaldte han Mandskabet op til lldlinien, og de
Delinger S. for Kanonplacementet, der havde godt Skud mod Terrain1
foran IV, begyndte ufortøvet en heftig Skydning mod den nævn1
Kolonne. De to Kanoner i Placementet synes ikke at have skudt
deres Kommandør, Korporal Springer, var blandt de Savnede. Ko
efter blev den N. for Kanonplacementet staaencle Deling stærkt træn
i sin høire Fløi af Dele af den ijenclLlige Kolonne Nr. 5 og led betyd
lige '!'ab; her faldt Delingsføreren, Sekoncllieutenant Malling, og fl.er
Underofficerer og Menige. Delingen, over hvilken Kommandersergen
Lommer tog Befaling, kastedes ud af Løbegraven og tog Stillin
ved et bagved liggende Hegn.
Regimentskommandøren, der havcle bemærket Skandse V's Fal
søgte at samle, hvad der af Tropper var forhaanden for derm
at tilbageerobre Skandsen og omliggende Terrain.
Hertil toge
som oven omtalt, en Deling af 7. Kompagni under Korpor
Siewert, samt en Deling af det i Reserve staaende Kompagni (
under Sergent Horsmann. Det lykkedes ikke Sidstnævnte, der· ·
Kommandoen over de to Delinger, og som trængte frem mocl Plac
mentet S. Ø. for V, som Fjenden ogsaa havde sat sig i Besiddelse ~
at bemægtige sig dette. Regimentskommandøren beordrede derf
Kommandersergent Lommer til med hvad han i en Fart kun
samle af det nærmeste Mandskab af 1. Kompagni at gjøre et n~
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'orsøg paa at tilbageerobre V. Dette mislykkedes ligeledes men
. t opnaaedes dog at rense Løbegraven mellem Placementet og
ikandsen for Fjender.
Samtidigt havde Regimentschefen beordret sin Adjutant, Premier.eutenant Rønnow, til hurtigst muligt at skaffe ham Underretning om
'orholdene paa Regimentets høire Fløi og til at formaa 6. Kompagni,
Dm ikke antoges direkte angrebet, til at gjøre et Forsøg paa at tilageerobre Skandse V. Dette var imidlertid en Umulighed, da Komagnie't paa dette Tidspunkt fra begge Sider og i Fronten haardt
rængtes af Fjenden.
Situationen var efterhaanden bleven haabløs for 1. Kompagni.
[ompagniet var beskudt i begge Flanker, og Fjenden var i Fremykning mod Partiet om Dybbøl Mølle; en Mængde Befalingsmænd
are faldne, og hos Mandskabet bemærkedes Tegn paa Modløshed.
)en tilbagetrukne Linie saas imidlertid ikke besat af Fjenden, og i
[aab om fra denne endnu at kunne fortsætte Forsvaret i nogen Tid,
1dtil vore Reserver kom frem, gav Regimentskommandøren Ordre til
'ilbagetog. Ordren naaede ikke 1. Kompagnis Kommandør, Premier1eutenant Hiort, for hvem det imidlertid ligeledes stod klart, at
r hver Kamp i Løbegraven var unyttig; han befalede Tilbagetog mod
kandse VII, men blev under Tilbagetoget saaret og maatte efterdes paa Pladsen.
I Løbegraven mellem V og VI stode 3 Delinger af 6. Kom- Løbegrnven
.
•
•
•
•
mellem V og VI
gm (Premierlientenant F. G. H. 0. Gandil ). Da FJenden angreb, (o. Kompagni).
eordrede Kompagnikommandøren Mandskabet op paa Bankettet. Fra
øbegraven havdes kun en begrændset Udsigt til Siderne, og Ilden
de derfor først begynde, da Kolonnerne Nr. 6 og 6 nærmede
g deres Maal. Saasnart V og VI vare tagne, blev Kompagniet
skudt i begge Flanker, medens Fjenden samtidigt angreb i Fronten.
n fjendtlig Fanebærer sprang op paa Brystværnet og plantede Fanen
er, men blev skudt ned af Menig 217, Vex ø, der dog et Øieblik efter
lv faldt. En anden Fanebærer kom ligeledes op paa Brystværnet,
en faldt for en Kugle fra Menig 77, Svendsen. Ogsaa fra
raven til Skandse V beskød Fjenden Kompagniet i Flanken; Alt,
ad der var nærmest denne Fløi, blev saaret eller dræbt, og Foraret maatte søge Støtte bag de smaa Traverser, som Infanteriet selv
vde bygget sig. Sluttelig rykkede Fjenden frem fra Skandse VI.
ange af Kompagniets Folk laa døde eller haardt saarede, og et Tilgetog var uudførligt, Kompagniet blev i sin Helhed omringet og
aatte overgive sig.
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Det halve 2. Kompagni (svensk Lieutenant Holm er tz), der sto
N. for Vl, beskød Kolonne Nr. 6 under dens Fremrykning mo
Skandse VI og fortsatte denne Ild, efterat Fjenden havde tage
Skandsen; her saaredes dødeligt Sergent S au er mi 1c h og Reserve
korporal Ni e 1sen. Da imidlertid VII og VIII, som endnu vare
vore Hænder, aabnecle Ilden mod VI og den herfra mod VII frem
rykkende Fjende, blev Opholdet i Løbegraven derved umuliggjort fo
Besætningen; Lieutenant H o 1m ertz befalede Tilbagetog op mod VI
men nødtes, forinden Skandsen blev naaet, til at overgive sig.
Endnu staar tilbage at omtale de to Reservekompagniers Forhol
8. Kompagni (Sekondlieutenant F. G. W. Reiter) stod med
Res orvokompag•
nierne (8. 5,),
Delinger som Reserve ved Chausseen og med 1 Deling fremme ve
Barrikaden paa Chausseen. Bataillonskommanclørens Ordre om,
Reserven skulde ile Skandse IV til Assistance, naaede, som tidliger
omtalt, ikke Kompagniet; derimod afgaves efter RegimentskommE
dørens Ordre en Deling under Sergent Horsmann til Understøtt.els
for V, hvorpaa Lieutenant Reiter med de to resterende DelingJ
rykkede frem for at være nærmere ved 3. og 7. Kompagni. Und~
Fremrykningen faldt Delingsfører, Lieutenant To x w er d t, og ko
efter blev Lieutenant Re it er dødeligt saaret. KompagnieL var saa
ledes strax ved Kampens Begyndelse uden Officerer.
EHerat Fjenden havde bemægtiget sig Dybbøl Mølle, maat
Resterne af KompagniPt dele Skæbne med de Rester af 3. og 7. Ko
pagni, som havde maattet forlade Løbegravene, og bleve i Egnen
Møllen og Gaarden N. Ø. for samme for Størstedelen tagne Lilfange.
5. Kompagni (Sekoncllieutenant li ol s t), der stod i Reserve ba
VI, besatte strax ved Alarmeringen Løbegravene mellem VI og VI
men trak sig, da Fjenden havde taget V og VI, tilbage til et Heg
c. 300 Alen Ø. for VI, hvorfra det i Forening med Rester af ,
Kompagni i nogen 'l'id hindrede Fjenden i at bryde frem fra V o
VI i Ryggen af vore Løbegrave. Da Ilden fra venstre Flanke va
uudholdelig og al videre Modstand omsonst, trak Kompagniet sig til
bage til elan tilbagetrukne Linie S. for VII, hvor det i nogen Ti
forblev.
Regimentskommancløren havde mecl svage Rester af de Kompa
nier, der havde været i hans Nærhed, ligeledes naaet clen tilbag
trukne Linie, men paa et noget sydligere Punkt end 5. Kompagn
Da Fjenden havde besat Dybbøl Mølle, maatte denne Stilling fm
lades; Regimentskommandøren trak sig tilligemed den ham o

r, 01,cgrnvcu N. ror
VI ('/, 2. Kompagni).

j
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~ivende Styrke, der for Størstedelen var berøvet sine Førere, op mod
}aarden N. Ø. for Møllen, men fik ligeledes Ild herfra og maatte
mellem Gaarden og Møllen overgive sig; han saae fra dette Sted
ror 8. Brigade i Fremrykning.
Samtidig maatte ogsaa 5. Kompagni, truet i Ryggen af den
remtrængende Fjende, trække sig tilbage. En ny Stilling indtoges
>ag et nordligere liggende Hegn, men maatte opgives, hvorefter
K:ompagniet trak sig henimod Slugten ved Aabenraa Veien.
Rester af Regimentet kom i Forbindelse med 9. Regiment og
leltog med dette i Fremrykningen mod den tilbagetrukne Linie.
Regimentet var efter sin hæderfulde Modstand omtrent tilintet~ort. Af den Styrke, hvormed det udrykkede d. 17. Aften, vare kun
~ Officerer (Premierlieutenant Røn n o w og Sekondlieutenant 1iI o 1s t),
L2 Underofficerer og 273 ITnderkorporaler og Menige tilbage, da
3tyrken naaede Brohovedet.

Efterat Fjenden ikke alene var bleven Herre over venstre
B'løis Skandserække indtil VI, men ogsaa over Størstedelen af den
;ilbagetrukne Linie, kunde han nu fra denne og fra Skandse VI kaste
;ig over den svagt besatte Skandse Vil, og V eien stod da aaben
:or hans Reservebrigaders og Reserveartilleris Fremrykning, som
ogsaa foregik kort efter og omtrent samtidigt med vor 8. Brigades
Fremrykning.
Den høire Fløi af Dybbølstillingen' N. for Slugten mellem VI hølrc1''lø11mgr11Jee
Dy1i1>øl•~illins_011 •
g VIII, stormedes ikke i Fronten. Fjendens Fremrykning mod VI ikke I J!'ronton,
g derfra videre mod den tilbagetrukne Linie blev, som nedenfor
iist, enfileret fra Skandse VIII og Løbegraven VII-VID; men iøvrigt
ndskrænkede høire Fløis Deltagelse i Kampen under dennes hidtil
eskrevne Forløb sig væsentlig til et Forpostengagement ; efter
vilket 17. Regiment::; 2. Kompagni fra Skyttegravene blev beordret
,ilbage til Forstærkning af Løbegraven VIII-IX, hvorimod 16. Regients 3. Kompagni kun trak sin venstre Fløideling ind mod Løberavene, men iøvrigt holdt sin Stilling foran IX-X fra Midten af
øbegravene ned mod Sundet, indtil det senere kaldtes tilbage for
t deltage i Regimentets Retraite. Dog varede det ikke længe, før 17.
eg.'s I. heftigt inddroges i Fægtningen under F,jendens Fremtrængen
østlig Retning.
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11.ncgimonti11<1<lrngos i K11mt1011.

Sknndsc \'II.

17. Regiment havde, som tidligere anført,, besat den venstre

. Fl ø1..
a f' S t ill'mgens h ørre

Strax, da der KL 10 Formiddag hørtes Geværild paa venstre Fløi,
begav Regimentskommandøren, Oberst B er ns tor ff, sig til Lø begrave
mellem VII og VIII. Den til VIII hørende Besætning rykkede ind ·
Skandsen og Bataillonsreserven ( L. Kompagni) forstærkede Besætningen ·
bemeldte Løbegrav. Nogle Øieblikke efter saas Fjenden bemægtige si
Skandse VI. Fra Løbegraven mellem VII og VIII rettedes saavel tmde
Stormen paa VI som efter dennes Erobring en levende Geværild mo
Fjenden, ligesom Besætningen i VIII og en enkelt Kanon i denne,
1
Skandse rettede sin Ild mod VI. Fra VII rettedes Artilleriilden mocl
V og VI, saasnart de vare faldne i Fjendens Hænder.
Omtrent KL 10¼ saas Fjenden at debouchere ud af Skandsern
V og VI og den mellemliggende Løbegrav, og efterhaanden som der
paa 2. Regiment kastedes tilbage, og Fjenden avancerede mod den
tilbagetrukne Linie, blev han stærkt beskudt af d':l to i LøbegraveJ
mellem VII og VIII værende Kompagnier, som dog, saasnart Fjende
havde naaet den tilbagetrukne Linie, ikke længer kunde se og beskyd
ham. Fjenden benyttede det ufornaglede Skyts i VI til dermed a
beskyde Skandserne paa høire Fløi, VIII, IX og X, samtidigt med
at hans Infanteri aabnede Ilden fra B1·ystværnet. Skandse VIII ble
særlig Gjenstand for hans Opmærksomhed, da Skydningen fra dett
Værk i høi Grad generede hans Reserver, som ad Flensborg Ohausseel
vare under Fremrylrning.
Kl. 1030 bemægtigede Fjenden sig den aabne Skandse VII, hvi
Besætning kun bestod af en Halvdeling af 7. Kompagni (under Sergent Ditmar) af 17. Regiment. De 'J.1ropper, der stormede frem moJ
denne Skandse, hørte til mange forskjellige Afdelinger, dels Reservekompagnierne af 6. Stormkolonne, dels Dele af 5., 4. og 3. Stormkolonn~. Fra Skandsen var der forinden gjort 15-20 Sknd med de to
Kanoner, der kunde bære paa V og VI; Kommandøren, Korporal
Sch ulian, maatte føres bort som saaret. Preusserne besatte VII med 112
Kompagni, og aabnede saavel fra denne Skandse som fra de omliggende Partier en en:fi.lerende Ild mod Løbegraven mellem VII og Vlll;
Oberst Bernstorff beordrede derfor Sekondlieutenant D ameck
til med 1. Kompagni at gjøre Forsøg paa at tage VII tilbage.
Lieutenanten samlede den nærmest·e Deling og førte den med
Resoluthed frem til Angreb; Oberst Bernstorff, som sluttede sig til
denne lille Skare, der selvfølgelig Intet kunde udrette, blev selv dødelig saaret c. 20 Skridt fra Fjenden. Kommandøren for 17. Reg.'s I.
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rapitain Lund, der befandt sig faa Skridt fra Oberst Bernstorff,
1vertog Kommandoen over Regimentet. Han indsaa Umuligheden af
t fortsætte Forsvaret i Løbegraven og beordrede derfor de to Kom1agnier i samme tilbage bag et Hegn omtrent parallelt med Løbe;raven; men inden Retraiten kunde foretages, blev den venstre Fløi
f Besætningen overvældet og for Størstedelen tagen tilfange. Hegnet
Loldtes nogen Tid, men Fjendens Fremrykning tvang dog de nævnte
(ompagnier til at trække sig tilbage til det næste Gjærde, lodret
,aa Løbegraven mellem VIII og IX, indtil henad Kl. 11 Fremryktingen af 8. Brigade iagttoges paa begge Sider af Flensborg Chauseen, hvilket strax bevirkede en tilbagegaaende Bevægelse hos
~jenden. Som senere vil blive viist, gjordes fra 17. Regiments Side
,t Forsøg paa at støtte dette Angreb.
17. Reg.'s II. stod uforandret i sin Stilling mellem Skandserne
7III og IX, om end Fjendens Fremrykning i Ryggen af Bataillonen
,evirkede, at Projektilerne nu ogsaa søgte dens Standplads. Kun
let sydligst staaende Kompagni (4.) maatte gjøre Omkring i Løbe;raven for at beskyde Fjenden, hvilken Ordre punktlig udførtes.
I denne Stilling laa Regunentet, da 8. Brigade, saaledes som
1edenfor vil blive skildret, foretog sin Fremrykning. Det fjendtlige Beleiringsartilleri havde ikke været uvirksomt Dot fjendtlige
Artilleriø Yirkµi der Stormen paa første Lime. Vel standsede paa Slaget 10 den øomhecl_ i denne
Per10<1e.
pod Skandserne I-VI rettede Ild, men Broagerbatterierne fortsatte
eskydningen af anden Linie.
I Fronten vedblev Batteri Nr. 11 Ilden mod VID. Denne bekødes desuden af det Natten til · cl. 18. S. for Øster Dybbøl byggede
atteri paa 6 glatte 12 Pd.'s Kanoner, som dog indtil Kl. 10 rettede
in Ild mod VII.
Af Batterierne paa venstre Fløi fortsatte Nr. 13, 23 og 24 Bekydningen af Stillingen fra Skandse IX til Als Sund, medens Nr. 25,
G, 27 og 29 bekæmpede Batterierne paa Als.
Under Fremrykningen mod anden Linie fortsattes Beleiringsatteriernes Ild, om end mod andre Maal. Broagerbatterierne rettede
a deres Ild ned i Terrainet mod Brohovederne og særligt mod de
remrykkende Reserver. Imod Skandse VIII fyrede ogsaa Batteri
r. 10 og to Raubitzer i Nr. 32.
Af det fjendtlige Feltartilleri traadte det 4 Pd.'s Gardebatteri
amt det 3. 6 Pd.'s Batteri af Artilleribrigaden Nr. 3 i Virksomhed.
egge Batterier sluttede sig til Brigaden Rave n, da denne Kl. 10
•

6

•
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rykkede frem fra Bøffelkobbel, og toge c. 300 Alen Ø. for Gl. Frydendal Stilling, hvorfra de Kl. 10¼ aabnecle Ilden ligeledes mod VIII.
Kl. 101/~ var altsaa Fjenden i Besiddelse af hele den tilbage
trukne Linie fra VII til Vemmingbuncl. Flere Afdelinger dyrted
i Kampiver ud over samme og bevirkede, at 8. Brigade under si
Fremrykning temmelig tidligt stødte paa Modstand. Resten forblev ·
den tilbagetrukne Linie for der at have en sikker Støtte imod vor
Reservers Indgriben.

Reservebrigadernes Indgriben i Kampen.
Nogen Tid ef'terat Geværilden under den oven beskrevne Kamd
•
•
•
•
.ll
havde udVIklet sig, var den, skJøndt med nogen Usikkerhed, blevel
hørt i Terrainet c. 2000 Alen bag Skandsernes Linie, hvor 8. Brigad
bivouakerede.
Brigaden bivouakerede Ø. for den afbrændte Barakkeleir
20. Regiment S. for Chausseen, 9. Regiment N. for samme. Saasnarl
man i Leiren blev klar paa, at Geværild lød fra første Linie, kaldt
Regimentskommandørerne Mandskabet til Gevær. Endnu meden
Kompagnierne samledes, indfandt en af 2. Divisions Adjutanter
Premierlieutenant Nysted, sig sammesteds henimod Kl. 10½ o
overbragte Ordre til Regimenterne om uopholdeligt at rykke freuj
efter Dispositionens Bydende.
Divisionens Stabschef, Major aJ
Generalstaben S c ha u, havde nemlig omtrent Kl. 9a;4, ledsaget af for
nævnte Adjutant, begivet sig ud for at inspicere Stillingen. Noge
efter at have passeret Barakkeleiren ved Chausseen hørte de nævnt
Officerer Geværild. Majoren lod Adjutanten n.ln,rmere 8. Brigade o
give den Ordre til uopholdelig Fremrykning ef te:,r Dispositionen ; sel
ilede ban til General du Plat i Brohovedet.
rnevo•itionen ro,
Ifølge Dispositionen skulde 20. Regiment besætte den tilbage•
8 Brignclee An- t
k
• vens t re Fl Øl• fra S tran cl en 1n
. d ti'l C mkl.
•
veuclelee.
ru ne L'lll16S
(20. R eg.'s
Lynette a og Løbegravene til begge Sider mec1 3 Kompagnier o
1 Kompagni i Reserve, 20. Reg.'s 1. Lynetterne b og c me ·
mellemliggende Lø begrav med 3 Kompagnier og ligeledes ]
Kompagni i Reserve). 9. Reg.'s II. skulde besætte den tilbagetrukne
Linie N. for c indtil 200 Alen N. for Chausseen*) med 3 Koml
pagnier og holde 1 i Reserve; 9. Reg.'s I. skulde foreløbigt forblive

s. Briga<lc raner
Ordre til at rykke
rrem.

*) Den nordlige Del af den tilbagetrukne Linie slml<le 2. Brigade besætte (se paq
388).
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om Reserve ved Sammenstødet mellem Aabenraa V eien og
Jhausseen.
Netop som 20. Regiments 8. Kompagni, der var i Queuen af
tolonnen, var ved at afmarchere, indfandt Brigadekommandøren, Oberst
:! c ha rffe n b erg, sig. Denne, der efter Ordre opholdt sig i Brohovedet,
1rholdt omtrent Kl. 10½ Underretning fra den i Stillingen kommanLerende Divisionskommandør om, at Fjenden var i Fremrykning.
)bersten afsendte strax sin ene Adjutant, Sekondlieutenant Irminger,
ned Ordre til Afdelingerne om uopholdeligt at indtage den befalede Stiling, og begav sig selv til Brigadens Bivouakplads. Ved hans Ankomst
rar Fjenden allerede i Fremrykning over Dybbøl Mølle; paa venstre l:t' løi
,ar Fjenden ikke blot i Besiddelse af den tilbagetrukne Linie, men
1ans Skytter vare endog avancerede udover denne.
I BrohovedetI hvor 2. Brigade onholdt
sig I og hvor de -i;;endtBesætningen i
t'
-"J
Brohovedet 11lur•
Granat er fr a Kl . 10 f'-IIJ.1at l. OVerord entl'1g M ængd e, Var, SOm meres
Overkom1ge
mand~en
underidligere omtalt, Geværilden ikke bleven hørt. Da Major Schau om- rett<;,:'re b~t.Anrent Kl. 1080 overbragte General du Pla.t Melding om Angrebet, lod
:l:eneralen strax 2'. Brigade træde til Gevær og afsendte derpaa KL
08 5 - altsaa paa et Tidspunkt, da saavel Skandselinien µaa venstre
rløi som den tilbagetrukne Linie alt var i Fjendens Hænder - føl~ende Melding til Armeens Overkommando i Ulkebøl:
"Der høres stærk Geværild i første Linie; Reservebrigaderne i
:!undeved alarmeres og besætte Retranchementet."
Faa Minuter efter endnu inden 2 Brigade var bleven fuldtGeneral du Plllt's
'
•
Anordninger.
amlet, indtraf ikke alene Flygtninge af 2. og 22. Regiment, der
~erettede, at Skandserne paa venstre Fløi vare tagne, men ogsaa
f Artilleribesætningen paa venstre Fløi af den tilbagetrukne Linie
g blandt disse en Befalingsmand, der berettede, at Fjenden alt
ar trængt ind i denne. Fra de Kommanderende i forreste Linie
k Generalen ingen Melding og var, da hele det ved Staben
ærende Personale var tilfods *), ude af Stand til i rette Tid at skaffe
·g Kjendskab til Situationen. Generalen var imidlertid ikke i Tvivl
m dens alvorsfulde Karakter og· beordrede ved en Adjutant 2.
rigade til - i Stedet for som i Dispositionen bestemt, at lade 2
atailloner rykke frem, 1 til Besættelse af den tilbagetrukne Linies
ordre Del, 1 som Reserve ved Aabenraa Veiens Sammenstød med
hausseen, - at besætte Brohovedet med hele sin disponible Styrke.
0

*) Under Stillingens heftige Beskydning havde det efterbaanden viist sig ugjørligt at
færdes tilbest i Stillingen.
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Efter denne Ordre at dømme har det alt paa dette Tidspunk
staaet General du Plat klart, at Forsvaret af Dybbølstillingen ikk
lod sig gjennemføre efter den givne Disposition. En nøiere Rede
gjørelse for Generalens Opfattelse af Situationen og for RækkAfølge
af de af ham efterhaanden trufne Anordninger lader sig ikke giv
da saavel Generalen som hans Stabschef faldt paa denne Dagj
Saa meget kan dog sikkert siges, at den til 2. Brigade givne Ordre o~
nl
ikke at rykke frem til Besættelse af den tilbagetrukne Linies nordr
Del med Nødvendighed maatte medføre, at 8. Brigade ikke rykked
frem til Besættelse af sammes søndre Del. Nogen Ordi·e herom til sids
General du Plat nævnte Brigade afsendtes dog ikke paa dette Tidspunkt, hvorimo
begiver sig ntl i
.
. . .
1. Linie.
Ueneralen, ledsaget af de tilstedeværende Officerer af D1vis10nsstabe1
ad den gamle Landevei begav sig op mod Chausseen.
Underveis mødte Generalen forsprængt Mandskab af Artilleri o
Infanteri og, støttet til deres Udsagn, afsendtes efterhaanclen følgend
Telegrammer til Hovedkvarteret i Ulkebøl (Klokkeslet ikke au
givet):
"Skandserne IV og V ere tagne. Vore Afdelinger retirere. u
"VI er tagen. Venstre Fløi er opgiven. u
Det af Generalen først afsendte Telegram (se fonige Side) ermo
taget i Ulkebøl Kl. 10110 ; de to sidstantørte Telegrammer henholdsv
Kl. 1047 og Kl. 11 1 ; det første Telegram er altsaa, uvist af hvilke
Grund, modtaget i Ulkebøl senere end det andet. Det skal i Forb
gaaende bemærkes, at Hovedkvarteret allerede var blevet alarmer
ved den voldsomme Geværild, der hørtes fra forreste Linie , o
at den kommanderende General med Stab, efter Kl. 10r. 4 at have a
sendt telegrafisk Ordre til alle Afdelinger i Kantonnement paa A
om ufortøvet at rykke frem efter den tidligere givne Disposition, b,
gav sig mod Sønderborg.
Da General du P 1at henimocl Kl. 10¾ naaede Ba.rakkepladsen, vt
8. Brigades 3 Batailloner allerede i Fremrykning, 9. Reg.'s I., som di
synes, endnu i Færd med at samle sig for efter Ordre at danne Rese1)
ved Sammenstødet mellem Aabenraa Veien og Chausseen. Om G,I
neralen strax ved sin Ankomst til Bivouakpladsen har søgt at stand,
8. Brigades Regimenter for at beor<lre dem tilbage til Brohoveder
eller først i nogen Tid har iagttaget Begivenhedernes Udvikling, k1
ikke oplyses. Bestemt vides det kun, at 9. Reg.'s I. ad Chausse
har begyndt en tilbagegaaende Bevægelse, om hvilken Brigaden
sin Rapport udtaler, at den "efter Sigendeu skyldtes en fra Div

•
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tonen direkte modtagen Ordre om at gaa tilbage til Brohovederne.
'remdeles vides det, at Kommandøren for 8. Brigade ved en Menig
f 20. Regiment har erholdt Meddelelse fra Divisionens Stabschef om,
t Regimentet direkte fra Divisionen havde faaet Ordre til at gaa
ilbage til Brohovederne.
Formodningen taler derfor for, at General du P 1a t strax ved sin
lnkomst til Barakkepladsen i Overensstemmelse med den til 2. Brigade
(ivne Ordre har søgt at standse 8. Brigades Fremrykning for, som
et synes, at faae ogsaa denne Brigade tilbage til Brohovederne. En
)rdonnants er bleven afsendt til det fjernere 20. Regiment, og Genealen har personlig søgt at standse 9. Regiment. Det Haabløse i
isse Bestræbelser har dog snart staaet ham klart, og i Virkeligheden
re Generalens Ordrer herom i det Væsentlige blevne uden Indflydelse
1aa Begivenhederues Gang*).
For en roligere Betragtning maatte det formentlig stille sig saaedes, at om end Skandserne paa venstre Fløi med den tilbagetrukne
~inie vare faldne i Fjendens Hænder, talte Sandsynligheden for, at
tøire Fløis Tropper endnu holdt den dem anviste Stilling, og at 8.
higades Opgave derfor snarest maatte blive den, i en Stilling å cheval
,aa Chausseen omtrent i Nærheden af Barakkepladsen ved Aabenraa
Teien at sørge for, at sidstnævnte Fløis Tilbagetogslinie ikke pris;aves. Kun hvis Begivenhederne havde udviklet sig saa hurtigt, at
·ore Tropper over h e 1e Linien vare i Tilbagetog, kunde det være
igtigt at beordre 8. Brigade tilbage til Brohovedet for i en Opagelsesstilling paa dette Sted i Forening med 2. Brigade at sætte en
Jorn for Fjendens videre Fremtrængen og forhindre, at Tilbagetoget
ver Broeme udartede til Deroute. Generalens Forsøg paa at dirigere
,. Brigade tilbage til Brohovedet synes at tyde paa, at hans Opttelse af Situationen er gaaet i sidstnævnte Retning. !øvrigt er den
ulighed ikke udelukket, at Generalen i det Øieblik, han har kaldt

*) Ved 20. Regiment, der spredt over en lang Linie var indviklet i heftig Nærkamp, var Ordren i hvert Fald uudførlig. Ved 9. Regiment synes det, at Generalens Ordre til at gaa tilbage til Brohovederne (efter Forlydende har et enkelt
af Regimentets Kompagnier (6.) to Gange af Divisionsgeneralen personlig faaet
Ordre til at gan. tilbage til Brohovederne) rygtevis har bredt sig i Regimentet
og har foranlediget 9. Reg.'s I. til at tiltræde en Tilbagemarche, der dog er
bleven standset af Brigaden. Mere tvivlsomt er det, om den har foranlediget
den korte Standsning ved 9. Reg.'s II., der, som senere vil blive viist, fandt Sted
strax efter rlenne Bataillons Fremrykning.
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s. Brigades
Fromrykning.
20. Rogimont,

8. Brigade tilbage, har været saa optaget af det storslaaede Drama, de
udfoldede sig for ham, at han kun har truffet Anordninger med Situa
tionen i Fronten for Øie uden i Øieblikket at tænke paahøire Fløi. I al
Fald vides det, at Generalen, da han omtrent Kl. 11 oplystes om, a
høire Fløis Tropper endnu hævdede deres Stilling, strax afsendt
en af Divisionens Adjutanter, Premierlieutenant Hedemann, t'
høire Fløi med Ordre til 3. Brigade om uopholdeligt at iværksætt
Retraiten ; for Sikkerheds Skyld afsendtes Divisionens Ordonnants
officer, Sekondlieutenant Harboe, ad en anden Vei med samme Ordre
8. Brigades Fremrykning*) foregik, som tidligere berettet, med de
Formaal for Øie at besætte den tilbagetrukne Linies søndre Del. 20
Regiments Batailloner gik frem mod den dem anviste Strækning. D
Regimentet var ukjendt med Terrainet paa venstre Fløi, var en Ordonnantsofficer fra Divisionen medgivet Regimentet**). Ved 20. Reg.'.
I. havde 2. Kompagni Teten og rykkede mod Lynette c; de øvrig
Kompagnier af denne Bataillon fulgte bagud tilvenstre, først 5. og der
efter 6. i den Hensigt at opmarchere ved Siden af og tilvenstre fo
2. Kompagni, medens 1. Kompagni efter Ordre tog Retning pa
Lynette b. Længere mod Øst rykkede 20. Reg.'s II. frem; 3. Kom
pagni havde Teten og tog foreløbig Retning mod Gaarden Sney, de~
efter fulgte 4., 7. og8. Kompagni, echelonnerede bagud tilvenstre for hver
andre. Oberst Scharffen.berg med Stab fulgte Kompagnierne ·
Sney.
Kompagnierne vare ikke komne langt frem, før de bleve be
skudte af fjendtlige Tirailleurer og derfor udviklede sig til Fægtnin&
2. Kompagni modtog de første fjendtlige Kugler allerede ved de
i sydlig Retning V. for Sney løbende Hegn. I 'l'errainet frema
tilhøire bemærkedes Kommandøren for 1. Brigade, Oberst Lasso
der gav Reserverne Tegn til at skynde sig. Kompagniet
rask frem, naaede op i Høide med det Punkt, hvor Obersten
bleven set - og hvor han nu fandtes død - men fik her en StandsninJ
foraarsaget ved at forsprængt Mandskab af 1. Brigade, der troede si
omgaaet, beskød Kompagniet i høire Flanke. Dog førtes Kompagnie

ile<il
val

*) Da Størstedelen af 9. og 20. Regiments Befalingspersonale faldt eller saarede

-.

foreligger der kun et høist ufuldstændigt Materiale for den historiske Fremsti
ling, hvorfor Detailler angaaende disse Regimenters Kamp kun kunne gives m
stort Forbehold.
**) Der blev fra Brigadens Side d. 17. Eftm. gjort et Forsøg paa i Marken at 01
lyse Regiments- og Bataillonsadjutanter om den tilbagetrukne Linies Beliggenhe1
men l<'orsøget blev opgivet paa Grund af den stærke Beskydninp af Stillingen.
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ort efter c. 400 Alen længere frem; for Sikkerheds Skyld blev en
~ompagnifane skaffet tilveie og af Regimentsadjutant, Sekondlieuteant Baumann, plantet bag Kjæden. Kompagniet blev kort efter
eskudt i venstre Flanke fra den afbrændte Gaard Ø. for b. Barillonskommandøren, Major Schack, blev omtrent paa dette Tidspunkt
a.aret og bragt tilbage. Med Længsel imødesaas de øvrige Kompagiers Indgriben for saa snart som muligt at faae Fjenden fordreven
a den ommeldte Gaard. Regimentsadjutanten lod i den Anledning
jentagende blæse: n Venstre Fløi fremad."
Af det efterfølgende 5. Kompagni rykkede kun en mindre Del under
,ekondlieutenant L o o f t ind paa 2. Kompagnis venstre Fløi, medens
en større Del udviklede sig imod de fjendtlige Skytter, der vare
cængte frem henimod Sney, og saaledes kom til at deltage i Bataillon
I's Kamp; dette sidste blev ligeledes Tilfældet med 1. Kompagni.
6. Kompagni aabnede Ilden fra den lille Bakke og Hegnhjørnet
. 300 Alen V. for Sney for derved at understøtte 2. Kompagni
g fortsatte denne Ild, indtil :flere Kompagnier vare komne til
Tnderstøntelse. Hovedstyrken af 5. Kompagni, 1. og kort efter
., 4. og 7. Kompagni naaede efterhaanden frem paa 6. Kompagis venstre Fløi og rettede i Forening et Angreb paa den af'..
'r ændte Gaard, som efter mange Offre toges og besattes. Allerede
.enne Fremrykning havde lysnet stærkt op i Rækkerne. De mange
m den afbrændte Gaard Ø. for b samlede Kompagnier, der tildels
·are blandede mellem hverandre paa et indskrænket Rum og udsatte
or en voldsom Ild, gjorde en ordnende Haand paatrængende nødven.ig. Regimentskommandøren, der var fulgt med 6. Kompagni, søgte
,erfor saavidt muligt al, ordne Besættelsen af Gaarden og de tilstødende
Iegn. 2. l{ompagni, der var nordligst, forblev i sin Stilling N. for
en af brændte Gaard og i nogen Afstand fra denne med høire Fløi
remskudt til det S. V. for Rørlyk liggende lille Krat. 6. Kom1agni stræbte med det ene Halvkompagnj at faae Forbindelse med 2.
rompagni og besatte med det and'et Halvkompagni Gaardens nord'.gste Del. Gaarden besattes desuden af 4. og en Deling af 7. Komagni, medens 3. og noget af 7. Kompagni besatte et mod Syd førende
[egn. Endnu sydligere stode 1. og det meste af 5. Kompagni for,den en Del af 7. Kompagni, som mod Syd søgte Forbindelse med 8.
( ompagni, der var dirigeret mod Stranden.
Tabene blandt Befalingsmænd og Mandskab, der, som oven anført,
llerede havde været store under Fremrykningen, bleve under den nu
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opstaaede Skydefægtning paa nært Hold mod en Modstander, der i vor1
Forskandsninger fandt et godt Anlæg for sit hurtigskydende Vaaben
overordentlig voldsomme.
Foruden, som før nævnt, Kommandøren for 20. Reg.'s I., Majm
Schack, blev Regimentskommandøren, Oberstlieutenant Scholten
dødeligt saaret,, netop som han ved den afbrændte Gaard gav Ordr
angaaende Opstillingen. Kommandøren for 20. Reg.'s II., Major Spar
ling, der rimeligvis for at søge Regimentskommandøren havde begive
sig henimod 2. Kompagnis Stilling, blev her haardt saaret.
Kommandøren for 2. Kompagni, Kapitain Stockfleth, saarede
i Armen, men vedblev at føre Kommandoen, indtil han, da ha
ilede mod hø:ire Fløi, dE\r syntes ham truet, dødeligt saaredes. Se
kondlieutenant Brønn um, Officersaspirant Prior og Kommandan
sergent Bugge, Alle af 2. Kompagni, bleve ligeledes dødeligt saared
Her saaredes ogsaa Sekondlieutenant Lo o f t af 5. Kompagni.
Kommandøren for 3. Kompagni, Premierlieutenant F. W. · 1
P e ters en, saaredes allerede under Fremrykningen kun c. 600 Alm
S. V. for Sney; ligeledes saaredes Kommandørerne for 5. og 7. Kom
pagni, Premierlieutenanterne Steinmann og R. Rasmussen, sids
nævnte dødeligt. Af Regimentets øvr:ige Befalingsmænd saaredes Se
kondlieutenanterne W.E. Lemvigh, Gi.illich og Neergaard s
svensk Sekondlieutenant Ro os, de to sidstnævnte dødeligt, Officers
aspiranterne C. Rage, F. F. Larsen og 0. Petersen, de t
førstnævnte dødeligt, Kommandersergentarne Daniel, Luxhoi O(
Kirsch n er, de to førstnævnte dødeligt; desuden faldt eller saarede
mange andre Underofficerer og en betydelig Del af Mandskabet.
Samtidigt med, at den afbrændte Gaard blev taget, saas Vor
i rask Fremrykning mod Dybbøl Mølle, og Rolf Kraka send
Granater langt:! den tilbagetrukne Linie. Men ethvert Haab om
kunne kaste Fjenden tilbage svandt ved, at den langvarige Skyde
fægtning paa knap 250 Alens Afstand bragte Regimentet til at for
bløde. Der blev vel fra den afbrændte Gaard gjort et Forsøg paa a
trænge frem til Lynette b, og det lykkedes at erobre enkelte Traverse~
men i Hovedsagen kunde Fremrykningen ikke føres ud over GaardeJ
Paa yderste venstre Flø:i gjorde 8. Kompagni gjentagne Forsøg paa a,
naae frem til Lynette a, og særlig naaede Delingen under Sekondlieute:
nant K nu b et Stykke frem langs Strandskrænten; men Kompagni
led følelige Tab. Delingsfører, Kommandersergent Mør c k, Serge
0. Selsted og flere Underkorporaler og Menige saaredes.
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Samtidigt med 20. Regiment var ogsaa 9. Reg.'s II. rykket frem.
~ndnu inden Bataillonen fuldt havde samlet sig, naaede Geværkugler
nd paa dens Samlingsplads og saarede Flere. 8., 4. og 3. Kom-'
agni, der først naaede at komme ud paa Chausseen, rykkede i Løb
g formerede i Sektionskolonner frem ad denne, uden at give sig
i'id til at afvente 7. Kompagni, som havde bivouakeret i større Afband fra Chausseen og derfor var blevet noget tilbage. Bataillonen skulde
t'ølge Dispositionen (se pag. 408) besætte den tilbagetrukne Linie N
or Lynette c indtil 200 Alen N. for Chausseen og altsaa med sin
lovedstyrke rykke frem S. for Chausseen. Udviklingen foregik
midlertid, uoplyst af hvilken Grund, i Terrainet N. for Chausseen; 7.
(ompagni fulgte som Reserve bag Bataillonens høire Fløi. Da de 3
Eirstnævnte Kompagnier vare naaede frem omtrent til det Punkt, hvor
labenraa Veien og Flensborg Chausseen støde sammen, blev der (uvist
rf hvilken Grund) gjort en kort Standsning. Paa Regimentschefens
)rdre begyndte Bevægelsen paany; men den fjendtlige Ild var imidertid bleven saa stærk, at en fortsat Fremrykning i Kolonne var
Lmulig, hvorfor Bataillonschefen gav Ordre til Udvikling i Kjæde.
)e tre Kompagnier udviklede sig da N. for Chausseen i en saa
æt Skyttelinie, at det Hele omtrent var en sluttet Linie. Ogsaa 7.
Compagni udvikledes og sendtes frem for at støtte Bataillonens høire
tløi, der blev mest beskudt. Ved et med stor Resolutbed , foretaget
l'remløb blev vel Fjenden drevet noget tilbage; men Ilden Jra .RøiLerne ved Dybbøl Mølle og Terrainet N. herfor blev snart saa voldom og ødelæggende, at der maatte standses.
Medens dette Angreb udførtes, havde 9. Reg.'s I. efter Divisionens
)rdre paabegyndt den tidligere omtalte tilbagegaaende Bevægelse, der
tandsedes af Brigaden. Bataillonen gjorde strax omkring og kastedes
d S. for Chausseen, 1. og 2. Kompagni i første Linie, 6. og 6. Kom1agni som Reserve umiddelbart ved Chausseen; Bataillonen naaede op
Høide med 9. Reg.'s Il., og hele Regimentet rykkede derefter samlet
rem, tilsidst omtrent dannende en eneste Linie uden Reserve, hvor
.f ompagnierne mere og mere blandedes ind mellem hver.andre under
forsøgene paa at nærme sig Maalet, den tilbagetrukne Linie, om hvis
1øiagtige Beliggenhed Ingen i Regimentet imidlertid vidste Besked.
Ved Angrebet, der foretoges med stor Bravour, lykkedes det at
mste Fjenden noget tilbage; N. for Chausseen naaede endog mindre
~ele af Kompagnierne frem til Retranchementet, men uden at det
log lykkedes dem at sætte sig fast der paa Grund af den morderiske

ø. Re1riment.
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Ild i Front og høire Flanke. S. for Chausseen rykkede 1. og 2. Kom
pagni under Premierlieutenant Redsted og Kapitain Knauer fre
' til Storm mod Ruinerne af Dybbøl Mølle. Det lykkedes ved e
dristigt og voldsomt Angreb at trænge op til Bygningen, hvor ue
kom til Haandgemæng. Premierlieutenant Redsted blev haar
saaret under Forsøget paa at bane sig Vei gjennem et Vindue, o
Kapitain K n au er saaredes dødeligt. Fjenden var imidlertid fo
stærk, og berøvede deres Kommandører maatte Resterne af de sto
mende Kompagnier under den heftigste Beskydning trække sig noget t·
bage; dog holdtes endnu en kort Tid en i Nærheden af den tilbagetrukn
Linie og Dybbøl Mølle indtagen Stilling.
Regimentet havde ved denne Fremrykning lidt overordentlige Ta
.Regimentschefen, 0 berstlieutenant Ters lin g, var saaret, Kommandøre
for 9. Reg.'s I., Kapitain Grev Ahlef'eldt Laurvig, falden, og all
Kompagnier havde mistet deres Chefer. Foruden, som nævnt, KaµH ·
Knauer og Premierlieutenant Redsted saaredes Kapitain H. J.
Hansen, Premierlieutenanterne Gram, P. L. C. F. Hansen, Rose
og E.F.M.Schmidt*) dødeligt,ogPremierlieutenantVoigt, der stra
under Fremrykningen blev saaret, men vedblev at føre Kompa
blev saaret for anden Gang og maatte afgive Kommandoen. Fler
Officerer saaredes allerede, da Fremrykningen tiltraadtes. Y ed 3. Ko
vagni faldt saaledes Sekondlieutenant Lin dhar d allerede ved Aabe
raa Vei, og da Kompagniet derfra under Hurra satte sig i Bevæge!
med Kompagnikommandøren, Premierlieutenant P. L. C. F. Hanse
i Spidsen, blev ogsaa han, som ovenanført, dødeligt saaret. En
videre faldt Sekondlieutenant S aand e; Lieutenanterne A. F. S ch ul
og W es t er man n saaredes, den første dødeligt, og desuden Sall.red
og faldt en stor Mængde Underofficerer, Underkorporaler og Menig,
Af Officersaspiranter faldt Frisenettte og saaredes Rist og A. ]
J. Lars en; blandt Underofficererne saaredes dødeligt Kommande1
sergent Hin g e. De tilovers værende Befalingsmænd og blån
disse Regimentsadjudanten, Sekondlieutenant Berg, vare virksomm
for at skaffe Orden tilveie.
General du P 1at, der med sin Stabschef overværede 8. Brigad
Fremrykning, synes ikke at have været utilfreds med det vundn
Resultat. Over hele Linien vedligeholdtes omtrent IO. 11 ½ e,
staaende Skydefægtning, og Generalen udtalte til sine Omgivelser,
vi havde "drevet Fjenden noget tilbage, og nu holdt vi ham". M

I

'') Sekondlieutenant Schmidt tillagdes Premierlieutenants Karnktcr kort efter Ke.m1>

417
lrigadens Stilling var vanskelig. Paa en Front af mere end 2000
len, nemlig spredt over det Terrain, der skulde have været besat
tavel af 8. som af 2. Brigade, dannede de stærkt lysnede Rækker
tynd Linie uden Reserver, idet de faa Reservekompagnier efteraanden vare indrykkede i første Linie.
Et Modstød af friske, fjendtlige Kræfter maatte nødvendig kulbutere
:rigaden.
Den Modstander, 8. Brigade hidtil havde havt overfor sig, bestod
f Dele af de 6 Stormkolonner, der, som tidligere viist, efter at have
a.t sig fast i Skandserne og det tilstødendPi Terrain havde bemægtiget
ig den tilbagetrukne Linie og tildels vare avancerede ud over denne.
[en i Tiden 11 ¼-11½ grebe paa fjendtlig Side efterhaanden betyde.ge, hidtil tilbageholdte Troppemasser afgjørende ind i Kampen.
Kl. 1020 , altsaa umiddelbart efter Skandserne I-Vl's Fald, havde Nya fjendtlige
Aftl clinger grihe
~eneral Mannstein beordret Brigaden Canstein, der ved Stormens i nd i Knmpon.
!egyndelse var rykket frem til 3. Parallel, til at bemægtige sig den tilagetrukne Linie og iøvrigt fuldstændiggjøre Seiren.
Brigaden inddeltes i en høire Fløikolonne under Oberstlieutenant
·. Hartmann (9 Kompagnier) og eu venstre Fløikolonne under
lberst Baron v. Puttkammer (3 Halvbatailloner, af hvilke en var
ildelt nogle Jægerkompagnier). Førstnævnte Kolonne rykkede frem
nellem Skandserne 1, II og III i Retning af den afbrændte Gaard
~- for b; sidstnævnte, ved hvilken Brigadekommandøren befandt sig,
ykkede til Skandse IV, hvor den gjorde et kort Holdt for at give
øire Kolonne Tid til at komme frem . Under Fremrykningen bekødes Kolonnerne af Rolf Krake.
Af venstre Kolonne, der noget efter gjenoptog Fremrykningen,
ørtes to Halvbatailloner mod Dybbøl Mølle og indvikledes hurtigt i
len her stedfindende Kamp. Den tredie Halvbataillon tilligemed Dele
f 2. Stormkolonne førtes omtrent Kl. 11 ½ over Lynette d mod S. Ø.,
,ftersom man fra det høitliggende Terrain saae Kampen ved den af1rændte Gaard og skjønnede det ønskeligt ved et Stød i Retning mod
lney at fremkalde et Omslag. Stødet, der bragtes til Udførelse endnu
n.den høire Fløikolonne var naaet frem til Indgribning, traf os paa
,et svageste Punkt af vor Fægtningslinie, nemlig i Rummet mellem
. og 20. Regiment og blev et Gjennembrud af vor Linie, der, truet
ied at oprulles, hurtigt maatte tiltræde Tilbagetoget.
Resterne af 20. Regiment vare ude af Stand til at yde Modstand s. Brigade gaar
tilhngc.
f Betydning; Mandskabet var sammenblandet og berøvet sine fleste
'ørere. I Hovedsagen trak Resterne af 20. Reg.'s I. sig over 8uey,
53
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Resterne af 20. Reg.'s II. sig i det aabne Terrain mellem Sney o
Stranden op mod det søndre Brohoved. Først i Egnen N. Ø. fo
Sney bragtes en kort Standsning tilveie. Premierlieutenant F. N.
Pingel og Regimentsadjutant, Sekondlieutenant Baumann, samled
endel Mandskab nogle faa hundrede Alen S. V. for det søndr
Brohoved i en Stilling foran det derværende Teglværk og lang
Slugtens Rand; herfra vedligeholdtes en svag Skydning mod den for
følgende Modstander indtil Alt, hvad der var samlet, omtrent Kl. 1
blev trukket over paa Als. Under Tilbagegangen saaredes Sekondlieutenant Borgen samt mange af Mandskabet. Endnu ved Over4
gangen over Broerne blev Premierlieutenant Ping el saaret, og pa4
Als Siden saaredes Overspillemand B e hr ens dødeligt.
Samtidigt maatte ogsaa 9. Regiment trække sig tilbage. 9. Reg.'s L
gik S. for Chausseen tilbage i Høide mea' Barakkeleiren, og denn
Bevægelse rev 9. Reg.'s II. N. for Chausseen med sig. Fjenden fulgt
ufortøvet efter. 9. .Reg.'s li. blev saa hidsigt forfulgt af Fjenden, at e
.Del af dens Styrke skiltes fra den øvrige Del af Regimentet; 3. Kom
pagni adsplittedes ved, at Mandskab af andre Kompagnier og andr
Regimenter blandede sig ind i det, dels ogsaa paa Grund af den For
virring, der fremkaldtes ved at Kompagniet overfiøiedes i venstr
Flanke. En Del af 7. Kompagni blev taget tilfange derved, at .Fjende
kom i Ryggen paa det; Resten af Kompagniet trak sig i nordøstli
Retning gjennem en af 3. .Reg.'s I. indtagen Optagelsesstilling (hvoro
senere) ned mod Als Sund, hvorfra 'l1ilbagegangen fortsattes lang
Sundet. 4. og 8. Kompagni trak sig i Forbindelse med Levningern
af 9. Reg.'s I. tilbage mod Barakkeleiren, foran hvilken Kampen atte
en kort Tid blev staaende.
Da Strømmen af de tilbagevigende Tropper naaede henimod Ba•
rakkepladsen, stod General du P 1at med sin Stabschef paa Chausseell
ved V eisammenstødet.
Souschefen ved Overkommandoen, Major Ros en, der var ilet u
ad Chausseen og her havde naaet Generalen, beordrede en Deling af 1
Kompagni, der var det nærmeste Kompagni S. for Chausseen, og hvi.
Rester førtes af Sekondlieutenant D in e s en, til at tage Stilling tæ·
foran Barakkerne langs et Gjærde.
Generalen, der havde givet Ordre til, at ingen Tropper fr
Als maatte trækkes over i Sundeved, rettede vedvarende sine Bestræbelser paa at forlænge Modstanden, indtil høire Fløi var naaet tilbage1
hvorom; som tidligere oplyst, Ordre var udgaaet omtrent Kl. 11, o
stræbte i det Hele at sørge for, at Tilbagetoget foregik med Orden o
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nder Fægtning. Fjenden rettede imidlertid paa dette Tidspunkt
delukkende sine Bestræbelser paa at omgaa vor venstre Flanke;
tillingen V. for Barakkerne maatte derfor opgives, og Tilbagegangen
>rtsættes ad Chausseen. Paa dette Stadium af Kampen er sandsyngvis efterfølgende Melding til Overkommandoen bleven afsendt
(afgaaet pr. Ordonnants 7 Klokkeslet ikke angivet):
,.,Skandserne ere tagne. Tropperne i Tilbagegang.
du Plat."'
I kort Afstand fra Barakkerne blev Generalen' der rolig bevægede l\.[O,Jorurno
Go1;1eral ,luRosen
Plat,
011 Schau_ s&1Lres
henad
Chausseen
og
som
tilligemed
de
ham
ommvende
Officerer
•g
1
o~
,lødchgt
jorde sit Yderste for at hindre, at Tilbagetoget udartede til Flugt,
ødeligt saaret 7 og faa Øieblikke efter ramte samme 8kjæbne
[ajorerne Ros e n og S c han. Der blev gjort Forsøg paa at faae
~eneralen bragt tilbage, men dette var umuligt*). Resterne af 9.
,egiment, førte af de tilbageværende Delingsførere og forfulgte af Dele
f den venste Fløikolonne af C an s te in s Brigade, trak sig fod i Broovedet og førtes derfra til Als.

2. Brigade (Oberst H. Kauffmann) havde i Mellemtiden for-2,Brigadeboøættcr
Brohovederne

elt sine bag Brohovederne tilstedeværende Afdelinger paa følgende
[aade: 18. Reg.'s I. besatte Forbindelseslinien mellem de to Brooveder, 18. Reg.'s II. det nordre Brohoved; 3. Reg.'s I. stod, som
dligere omtalt, i Optagelsesstilling for 3. Brigade; af 3. Reg.'s Il.
esatte 2 Kompagnier (4. og 8.) det søndre Brohoved med tilstødende
alissadering og Barrierer. I Overensstemmelse med en detailleret
tisposition for Forsvaret af Brohovederne , som Kommandanten i
isse, Oberstlieutenant Dreyer af Ingenjeurkorpset, meddelte Briaden, bleve de to resterende Kompagnier af 3. Reg.'s II. (3. og 7.)
eordrede til at besætte Løbegravene, som forbandt det nordre Brooveds høire Face med Stranden, og som tjente til at lette de til
,rohovedet retirerende '.l;ropper Passagen gjennem Barrieren i PalisLderingen paa Chausseen. Endelig blev Brokompagniet under Ingeieurkapitain Redemann beordret til at indtage sin Plads til Afl·ydning af Broerne samt til Lukning af Barriereporte o. s. v.

*) Generalens Lig blev optaget af Fjenden, med Veneration lagt i Kiste og hædret

af Feltmarskal W rang el med en Laurbærkrands. Det passerede d. 20. om
Aftenen vore Rækker paa Als.
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Samtidigt med Besætningens Indrykning begav .Brigadekommandøren sig ind i det nordre Brohoved for fra dettes Saillant at iagttag
Terrainet. Klokken var da henimod 11; i det foranliggende Terrai
saas endnu kun Grupper af vore egne Afdelinger; kort efter saas 8
Brigade foretage sit Angreb. Brigaden erkyndigede sig hos den
Skandsen kommanderende Artilleriofficer, Sekondlieutenant Ca sten
schiold, om Skytsets Betjeningsmandskab, og da der ikke fandte
mere Mandskab end til omtrent to af Brohovedets 4 Piecer, meldt
paa Brigadekommandørens Opfordring Premierlieutenant Brett o n a
18. Regiment, Sekondlieutenant Benedicts en, Ordonnantsofficer ve
Brigaden, svensk Premierlieutenant Lindberg samt Mandskab af 1
Regiment sig som Frivillige til Skytsets Betjening.
Da man kort efter saae det preussiske Flag vaie paa vor
Skandser og bemærkede fjendtlige Troppemassers Fremrykning gjen
nem Skandselinien, samt endelig ved Hjælp af Krudtrøgen tydelig
kunde skjelne de to kæmpende Linier, aabnedes Artilleriilden fra Bro
hovedets Piecer *) ; Pandserbatteriet Rolf Krake og Kirkebatteriet pa
Als forenede deres Ild hermed. Denne Artilleriild havde til Maal a
standse Fjendens Fremrykning mod Brohovedet paa en Tid, da dett
var af største Vigtighed, for nemlig at give vore forsprængte Afdelinge
paa venstre Fløi og Afdelingerne paa høire Fløi Leilighed til at trækk
sig tilbage til Brohovederne.
Rolf Krakas llolPandserbatteriet Rolf Kraka havde Kl. 10½ Formidda1
tngclec i Kn.mpcu.
bemærket, at vore Tropper i usædvanlig store Masser trak op mo
Skandselinien, og endskjøndt det for .Batteriet bestemte Avertering
signal om fjendtligt Angreb ikke blev afgivet, gjorde Batteriet stra
klart Skib og lettede. .Batteriet observerede fjendtlige Faner pa
Skandserne I-IV, men hørte ingen Skydning fra disse. Det sto
strax ind under Sundeved og blev ved sin Fremkomst beskudt fr
Broagerbatterierne samt Batterierne Nr. 28 og 31 med riflede 12 Pd.'
og 24 Pd.'s Kanoner. En 24 Pd.'s Granat, der trængte gjenne
Dækket og sprang i Formessen, dræbte Li.eutenant Jes p er sen o
saarede 9 Mand; i forreste Taarn blev en Kap.oneer haardt saaret ve,
en Granatstump. .Batteriet lod sig dog ikke ved denne Ild afholde fr:
at beskyde de fjendtlige Troppemasser med Granater. Da Røge1
bar ind over Land og var meget tæt, turde det ikke altid skyd
af Frygt for at træffe vore egne Tropper, men fulgte med yderst
*) Ved Skydningen skete det Uheld, at Stoppetovet til en 84 Pd.'s G. K. spran

og at Kanonen som Følge heraf rullede ned ad Skrænten.

I
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lpmærksomhed begge Partiers Bevægelser. Ialt gjordes 95 Skud.
latteriet. søgte saavidt muligt at undgaa Beskydningen fra Batteierne i Fronten ved at holde ind under venstre Fløi af vor Linie ;
1en dette lykkedes ikke altid, tildels paa Grund af de i Farvandet
dlagte Fiskenet. - Kl. henved 12 vare vore Tropper trængte ned
J Brohovederne, og da der ikke observeredes større, samlede Masser
f fjendtlige Tropper, stod Batteriet udenfor Skudvidde og holdt det
aaende, indtil Sundeved helt var rømmet af vore Tropper, hvorefter
1
.et Kl. 4 Eftermiddag atter gik til Ankers.
Paa fjendtlig Side føiede snart F~ltartilleriets Ild sig til Belei- J>ot fiendtligo
l!'eltartilleris
ingsartilleriets, der vedblev at spille mod det af os besatte Terrain. J!'remrykning.
)rdre herom gaves Ramtidigt med, at Brigaden Canstein fik Bealing til Fremrykning. Af det ved Gl. Frydendal staaende 4. Pd.'s
¼ardebatteri rykkede Kl. 108 /4 to Delinger, stærkt beskudte fra
lkandse VIII, frem ad Chausseen, men standsedes ved Gjennemkæringen N. for IV. Den ene Deling rykkede derfor op i den
n.ellem IlI og IV værende Løbegrav og aabnede herfra Ilden mod
tolf Krake; den anden protsede af ved Veien N. for IV for at delage i Beskydningen af Skandse VIII, men hindredes heri ved en
eilagtig Melding om, at Skandsen netop skulde stormes, hvilket dog først
1kete paa et senere Tidspunkt Noget senere erholdt ogsaa det ligeedes ved Gl. Frydendal staaende 3. 6 Pd.'s Batteri af Artilleribrigade
fr. 3 Befaling til Fremrykning og tog Opstilling c. 150 Alen N.
or Dybbøl Mølle. Det andet halve Gardebatteri rykkede sammeteds hen og protsede af c. 400 Alen længere mod Nord. I Tiden
Lenimod Kl. 12 aabnede disse Batterier deres Ild mod Brohovedet.
S:::ort efter kjørte ogsaa det 2. ti Pd.'s Batteri af Artilleribrigade Nr. 3
1p tæt N. for det 3. 6 Pd.'s, og 3. 12 Pd.'s Batteri af samme Brigade
;. for det halve Gardebatteri.
Under Kampen i T61rrainet mellem Skandserne bg Brohovedet Stabschefen ved
Overkommandoen
ndtraf Stabschefen vecl Overkommandoen o..:,,. kort efter Kommandøren og
~•nornh~mjor
Ste1nmann 1nd'o r 1. Division, Generalmajor Steinmann, i det nordre Brohoved.
~:,f.f•0 •
0
:!idstnævnte skulde ifølge Dispositionen i Tilfælde af Angreb have
~ommandoen over høire Fløi, Generalmajor du P 1at over venst.re
3'løi. Den kommanderende General, der endnu var upasselig, begav
,ig til et Punkt N. for Sønderborg, hvorfra Kampen kunde overses.
)er blev givet de nødvendige Befalinger til at paaskynde høire Fløis
ri.lbagegang til Als samt til at modsætte sig en fJendtlig Overgang
'il Al.s.

t•:
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Høire Fløis (3. Brigades) Tilbagegang.
Da den midlertidige Chef for 17. Regiment, Kapitain Lund, be
mærkede 8. Brigades Fremrykning mod Partiet om Dybbøl Mølle 1 lod ha1
1. og 7. Kompagni (sammenhold pag. 407) støtte denne ved en fremry kkend
Bevægelse. Under Hurraraab trængte Mandskabet frem til det nærmest
Hegn bag Løbegraven mellem VII og VIlI. I denne Stilling danned
de nævnte Kompagnier venstre Fløi af 3. Brigade, hvis høire Flø
sluttede sig til Als Sund, og som vedvarende havde 16. Reg.'s 3. Kompag
fremskudt i Skyttegravene foran yderste høire Fløi. Bag Brigaden sto
3- Reg.••. 1. ind- 3. Reg.'s I. (Major Arn tz) i Optagelsesstilling.
Da nemlig Majore
tngor Bill Optagelacastilling erholdt Ordre fra Divisionen til at dække 3. Brigades Retraite, lo
han Bataillonen indtage en Fægtningsstilling med 5. Kompagni pa
venstre Fløi ved den afbrændte Gaard bag VIII, 2. og 1. i nordli
Retning mod Stengaard og 6. Kompagni lidt tilbagetrukket med
Delinger paa hver Side af Aabenraa Veien; Bataillonen :fik Ordre ti
at holde denne Stilling, indtil den foran staaende Brigades Afdelinge1
havde trukket sig igjennem,
17• Regiment urDen tidligere omtalte Ordre til 3. Brigades Afdelinger om uop•
holder Ordre til
'l'ilbagegang. holdeligt at tiltræde Tilbagetoget naaede 17. Regiment omtrent K
11 ¼ og lød paa, at Regimentet skulde gaa tilbage til Als og besætt
Løbegravene N. for Sønderborg. Som Følge heraf opgav 17. Reg.'
I. sin Stilling og trak sig gjennem den netop nu udviklede 3. Reg.'
I. ned til Stranden og derfra ind i Brohovedet. Af 1. og 7. Kom•
pagni kom dog ktm Rester tilbage; 5. Kompagni var Besætning i de
alt angrebne Skandse VIII (en Deling i Løbegraven S. for samme
og kunde saaledes ikke deltage i Retraiten; 2. Kompagni, der fra si
Forpoststilling havde trukket sig tilbage til Løbegravene VIII -IX
trak sig tilbage tilligemed 17. Reg.'s II.
J. llrigado erChefen for 3. Brigade, Ober'3t Wørishøffer, var ved EfterretholderOrdro
til
•
· Flø1.· Ob ersten gav K om•
'l'iluagcgang.
nmg om A ngreb et strax 1'let u d ti'l h ø1re
mandøren for 16. Regiment Forholdsregler for forskje1lige muligvi•
indtrædende Tilfælde og begav sig derefter til sin Brigades venstr
Fløi. Da Obersten var naaet til Skandse IX, vel omtrent KL 11 1/,
Formiddag, overraskedes han ved 17. Regiments netop da paabegyndt
Tilbagegang, som ikke forekom ham motiveret ved Fjendens Frem
rykning. Obersten, der Intet vidste om, at denne Tilbagegang skeM
efter Divisionens Ordre, søgte ved Tilraab at standse Tropperne o
sendte sine Adjutanter over imod dem. Disse kom dog snart tilbag
1
med Meddelelse om Sagens Sammenhæng, ligesom ogsaa Divisionen~
17- Regiment

as:,gor nt unc.lol'-

Bt,otte s. Jlrigades
Angreb.
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rdre til Brigaden om at rømme Skandserne og gaa tilbage til Als
Laede samme.
Brigadekommandøren lod strax 16. Regiment tilgaa de nødven- 10. Reg.•• 1. tn.
•
træder 'l.'ilbagege Ordrer, hvorefter først 16. Reg.'s I., der stod sydhgst, og derefter
go.ug.
1
I. Reg.'s II. uopholdeligt tiltraadte 'L ilbagegangen.
Regimenternes Tilbagetog langs Stranden vil nedenfor blive
:ildret.
Netop som 17. Regiment tiltraadte Tilbagegangen, rykkede Brigo.den Raven
d
•lend en fr em ti"l An greb mo dD y bb øs
1 til}"mgens h ørre
· Fl ø1.· E ro'{rmgen
l-. •
af,griberiu
uingen.iFægtmne Del af Stillingen blev omtrent Kl. 11 overdraget Brigaden
aven. Brigaden var ved Angrebets Begyndelse rykket frem fra
øf!elkobbel ad Chausseen til i Høide med 2. Parallel, hvor den
tvde taget Stilling i en Lavning N. for Veien. Den rykkede nu
em ad Chausseen, Regiment Nr. 18 forrest*), derefter Livregimentet.
ørstnævnte Regiment fik det Hverv at tage Skandserne VII og VIII,
en da det erfarede, at VII allerede var tagen, gjorde det Holdt i
ærheden af denne Skandse og gav sit 1. og 2. Kompagni Befaling til
angribe Skandse VIII.
Denne var ved 17. Regiments Tilbagegang bleven isoleret. 5. Kom- i'!kandse vm.
a.gni (Sekondlieutenant Galster) af 17. Regiment udgjorde lnfanteri3sætningen **). Skandsen raadede d. 18. Morgen over 8 brugelige
anolier nemlig 4 24 Pd.'s K. K., 1 12 Pd.'s riflet K. (noget beradiget), 2 12 Pd.'s G. K. og 1 4 Pd.'s riflet K. Sekondlieutenant
. Tillge var Kommandør over Skandsens Artilleri.
Som tidligere berettet, var Skandsen strax, efterat VI var tagen,
leven beskudt foruden af Batterierne i Fronten tillige fra denne
kandse af Kardæsk- og Geværild; da VII var tagen, aabnedes kort efter
·eværild fra den. De to ovennævnte, fjendtlige Kompagnier forsøgte fra
Il at storme Skandsen, men vege foreløbigt tilbage for Infanteriilden
Forbindelse med Ilden fra den 12 Pd.'s G. K., som beskød Terrainet
:1,g Skandsen. Efter nogen Tids fortsat Beskydning lykkedes det
jenden fra den Side af Skandsen, som vendte mod VI og VII, at
ærme sig Graven og at bestige Brystværnet. De Kanoner, der
llllde komme til Skud, betjentes til det sidste, og Skytset blev
*) Af Regiment Nr. 18 vare dog 3 Kompagnier paa Forpost foran XI og X, men

sluttecle sig, cla disse Skandser faldt, til deres Regiment.
**) Den S. for Skandsen staaende Deling af 5. Kompagni var paa clette 'fidspunkt
hleven inddraget i Skandsen.
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derfor ikke fornaglet. Konstabel Nr. 293 af 4. Batteri, Fredrikse
gjorde sig særlig bemærket ved Uforsagthed.
Infanteribesætningen samlede sig paa den mod Syd vendend
Flanke og i Struben og fyrede til det sidste mod den over Grave
og O]J ad Brystværnet fremstormende Fjende. Klokken c. 11 no fal
Skandsen i Preussernes Hænder.
De fjendtlige Kompagnier, der havde stormet Skandsen, fo
bleve i denne, et tredie blev som Reserve i dens Nærhed. Resten
Regiment Nr. 18 vendte sig mod den afbrændte Gaard Ø. for VIIl,
hvor 3. Reg.'s I. stod. Livregimentet fortsatte sin Marche Ø. fo
Løbegraven VIII-IX frem mod Skandse IX.
sknndsc 1x.
De tre Delinger af 16. Regiments 6. Kompagni (Kapitain H.
Andres en), som holdt Skandse IX besat, naaede ikke tilbage tillig
med Bataillonens øvrige Styrke, eftersom Livregimentet af Brigade
Rav en nærmede sig paa samme Tid, som Tilbagegangen skulde t,i
trædes. Angrebet førtes fra forskjellige Sider imod Værket, ogs
gjennem Struben, hvis Barriereport var sønderskudt.
lfapita·
Andresen blev saaret, men vedblev at føre Kommandoen; KommaD
døren for Skandsens Artilleri, Sekondlieutenant Brønn um, lod fy1
med Granater og Kardæsker saa stærkt, som han kunde formaa Manq
skabet dertil, og vedblev dermed iDdtil det sidste; Ifanonerne ble~
✓
J.erfor ikke fornaglede. Omringet paa alle Sider maatte Kompagni
overgive sig; kun den DeliDg, som var udenfor SkandseD, naaede t·
bage i Forening med det øvrige Mandskab af 16. Regiment. Sven
Frivillig, Sergent af Artilleriet Lu 11 dg re 11, blev skudt ned af Fjendel
da han harmfuld vægrede sig ved at aflevere sin Sabel.
Skandnc x.
Besætningen i Skandse X (16. Regiments 2. Komp. und
Premierlieutenant Ve tt) rømmede, averteret af Brigaden, Skandse,
forinden den blev angrebet af Fjenden, og efterat BesætniDgen m
Gevær- og Granatild havde deltaget i Fjendens Beskydning. Ko
mandøren for Skandsens Artilleri, Korporal Kruse, lod Kanone
fornagle inden Afmarchen.
Preinierlieutenant Ve t t førte Kom
pagniet i mindre Afdelinger ned mod. Stranden, samlede det der o
førte det tilbage til Brohovedet.
10. neg.'• 1 1.
16. Reg.'s II. (Kapitain I T. Ravn) paa yderste høire Fløi moc
tiltræder 'J'ilbngc•
•
•
11nng.
tog Kl. hdt over 11 ½ Bngadens Ordre om at gaa tilbage. Forpos
kompagniet (3.) havde, som tidligere omtalt (se pag. 405), trukket si
venstre Fløi tilbage; Bataillonschefen havde ønsket at trække he1
Kompagniet tilbage, men dette modsatte Regimentschefen si
idet han stadigt haabede at faae Leilighed til at udføre et Angre
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mod den :fremtrængende Fjendes Flanker og derfor ikke vilde opgive
o.ogen Stilling i Fronten.
Da Regimentskomm.andøren modtog Ordre om Tilbagegang, bestemte
b.an, at Forpostkompagniet (3.) først skulde inddrages og tage Stilling
ved Reservekompagniet (7.). Derefter skulde forreste Linies Tropper
8. og 4. Kompagni) trækkes tilbage gjenne1m 3. og 7. Kompagnis Rtil. g, og Retraiten fortsættes i to Linier, søgende ned mod Stranden
g langs denne til Brohovedet. Forpostkompagniets Inddragelse farin.kedes imidlertid ved, at Hornblæseren, der skulde blæse 11 tilage" til det temmelig spredte Kompagni, blev skudt, og Kompagierne trak sig derfor efterhaanden tilbage gjennem en af 7. Kompagni
dtagen Optagelsesstilling. Endnu inden 8. Kompagni, der først forod Løbegraven, var naaet ned til denne Stilling, havde Fjenden nærmet
ig Stengaard og beskød Kompagniet, der gik tilbage om 7. Komagnis venstre Fløi, i venstre Flanke i og inden 4. Kompagni, som stod
ærmest Stranden, var kommet tilbage, havde Fjenden aJt taget Stenaard og beskød derfra vore Tropper, der nu søgte ned mod Stranden.
8 Rrg.'• 1. tnUmiddelbart efter, at 3.Brigades Afdelinger vare passerecl.e igjennem trrotlcr
Tilb1111een af 3. Reg.'s I. indtagne Optagelsesstilling, maatte ogsaa denne
gang.
idste Afdeling tiltræde Tilbagetoget, eftersom Fjenden fra flere Sider
endte sig mod den. Efterat 8. Brigades Angreb var afslaaet, vandt
·enden nemligTerrain omkring Chausseen; Dele afBrigaden Raven
amt 2. Bataillon af Reg. Nr. 13, den sidste kommende Nord fra,
ærmede sig Bataillonen.
Langs Stranden fra i Høide med Stengaard og ind mod Broovedet bevægede sig derefter en lang Række af Tropper, hørende til
7., 16. og 3. Reg.'s I. De af disse, der først tiltraadte Tilbagegangen,
om nogenlunde uskadte tilbage; men efterhaanden som Preusserne
ængte frem og dels over Løbegraven Vil-VIII og den afbrændte
aartl bag VIII naaede ned mod Aabenraa Veien og beskøde den
tore Slugt N. Ø. for Barakkerne paalangs, dels fra Stengaard ligedes naaede denne Slugt og i Forening med Batterupbatterierne beøde Strandbredden, blev Tilbagegangen overordentlig mislig, især
a Slugten paa Grund af sin sumpige Beskaffenhed var vanskelig at
assere.
17. Regiments Kompagnier iværksatte nogenlunde heldigt Tilagegangen. Dog maatte 3. og 6. Kompagni i nogen Tid tage
pstilling langs Aabenraa Veien for ved deres Ild at holde Fjenden
a Livet, og 2. Kompagni maatte under Passagen over Slugten skaffe
g Luft ved at løbe op ad Skraaningen, besætte Kanten og fyre.
54
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Vanskeligere stillede Tilbagegangen sig for Kompagnierne af 16
.Regiment. Af 16. Reg.'s I. vare efter Overgivelsen af Skandse IX ku
1., 2. og 5. l{om.pagni tilbage. Sidstnævnte lod to Delinger hen
holdsvis under Sekondlieutenant Fischer og Komm.andersergeni
Kohl tage Stilling ved Skrænten omtrent overfor Barakkerne ved
Aabenraa Veien og dække Retraiten for de øvrige. 1. og 2. Kom.
pagni kom. nogenlunde heldigt tilbage; dog mistede 1. Kompagni s ·
Chef, Premierlieutenant E. W. Agerholm, der var bleven tilbag
m.ed noget Mandskab, og som falclt i Fangenskab, og 2. Kompagni
der i mindre Afdelinger dirigeredes over Stengaard mod Stranden
maatte ved et Flankeangreb skaffe sig Luft. Bataillonskommandøren
Major J. F. Hein, lod de nævnte Delinger i længere Tid holde ud paa
dette Sted for at vente paa 1. Kompagni, der im.icllertid dengang
hvad Majoren var uvidende om - alt havde trukket sig tilbage.
16. Reg.'s II. (Kapitain Ravn) udførte sin Tilbagegang mo
mønsterværdig Ro og Orden.
Da Bataillonen naaede den stor
Slugt, der var stærkt beskudt, og hvor Mandskab af andre Regiment.01
blandedes ind i den, maatte Retraiten i to Linier opgives, og BaJ
taillonskommandøren lod Kompagnierne efter hverandre i Ordenen 3.1
4., 7., 8. passere Slugten. 3. og 4. Kompagni kom. nogenlund
heldigt over Slugten, men 7. og 8. maatte for at lette Overgange
skaffe sig Luft ved hvert at lade en Deling henholdsvis under Sekond1
lieutenanterne L au trup og Thomsen foretage et Angreb op a
Slugten; det lykkedes dem at kaste Fjenden saa langt tilbage, a
Tilbagegangen kunde udføres undtagen af en Deling af 7. Kom"!
pagni, som blev afskaaret.
Chefen for 8. Kompagni, Premier•
lieutenant E. V. Schau, faldt, da han efter at være passeret Slugte
vilde ordne sit Kompagni, Lieutenant Astrup tog Kommandoen
over Kompagniet og førte det tilbage; Brigadeadjutanten, Sekondlieutenant Co 1 ding, var Lieutenanten behjælpelig herved.
Af 3. Reg.'s I. (se pag. 422) var 5. Kompagni (Kapitain Svane~
blevet angrebet af de gjennem. elugten VI- VIII fremtrængendi;
Preussere ; Kompagniet, hvis 3. og 4. Deling under Sekondlieutenan
Lassen i længere Tid havde holdt sig JJaa en Bakke S. for GaardeL
bag VIII, trak sig, da alle de øvrige Afdelinger saas i stærk Til•
bagegang, ligeledes tilbage. Under Tilbagegangen søgte forskjellig1
Delinger under Premierlieutenant W a 1ter, Sekondlieutenant Meinert og Korporal S chlich ting at holde ~Fjenden fra Livet; For1
postadjutanten, Sekondlieutenant C. W. Schultz, Jeltog i Angrebem
paa Fjenden. 6. Kompagni under Premierlieutenant Her z bag Sten•
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aard gik sidst tilbage og havde den længste og farefuldeste Re·aite. Fjenden udviklede sig langs Høiderne ned mod Vandet, og
iompagniet trak sig derfor tilbage til Skrænten overfor Barakkerne
ed Aabenraa Veien, hvor de to Delinger af 16. Regiments 5. Komagni vare standsede. Medens to Delinger fortsatte Tilbagetoget langs
tranden, sluttede de to øvrige Delinger sig ~ de to nævnte Delinger
f 16. Regiment, ved hvilke Kommandøren for 16. Reg.'s I., Major
[ e in, samt 3. Brigades Ordonnantsofficer, Premierlieutenant H e y n,
avde indfundet sig. Kommandøren for 5. Kompagni, Kapitain B.
'et er sen, havde flere Gange ladet blæse "lang Tone" som Signal
)r Hjælp fra bagvedværende Reserver, men Hjælpen udeblev, hvornod Fjenden bestandigt rykkede nærmere. Ved Flankeangreb, ud~rt af de to Delinger af 3. Regiment (henholdsvis under Seondlieutenant Zornig og Korporal Rasmussen) og en Deling
f 16. Regiment under Sekondlieutenant Fischer, forsøgte Styrken at
a,bne sig en Retraite, men det lykkedes ikke; Sekondlieutenant
'is c h e r saaredes, Korporal Rasmus s en faldt, og da Mandefaldet
estandigt blev større, Udsigten til Hjælp bestandigt mindre, overgave
lelingerne sig tilsidst. Da Retraiten af høire Fløi blev befalet var det ikke muligt at l!'oltpiecurne fra
'
Flo.oomentorne
ringe de 6 Feltpiecer af 8., 11. og 13. Batteri i Løbegravsplacemen-•øsoeførtutilbago.
irne paa denne Fløi tilbage, da Bespændingen ikke var tilstede;
[andskabet forsøgte vel selv at trække Kanonerne, men maatte
pgive det og lade de fornaglede Piecer falde i Fjendens Haand.

Forsvaret af Brohovederne og Als.
Kampen i Dybbølstillingen var saaledes omtrent fra Kl. 12 ind- Brobovcdornl'
Bosrottelson afog
.:rænket til Forsvaret af Brohovederne og Als. De Afdelinger fra Løbogr_:~~" 0 paa
egge Fløie, for hvilke Retraiten var lykkedes, vare komne ind;
,dgangene tilspærredes og Barriereportene lukkedes. Brohovederne
.ed tilstødende Løbegrave holdtes vedblivende besatte af 2. Brigade
tr at vinde Tid til Besættelse af Stillingen ved Sønderborg og Nord
't er. Den tidligere angivne Besætning i Løbegraven fra nordre
rohoved til Als Sund forøgedes med 1., 2. og 5. Kompagni af 3.
eg.'s I. 3. Brigade samt Resterne af 1. og 8. Brigade vare eftera.anden sendte tilbage over Broerne for at raillere sig og dereflier
)stilles til Forsvar af Als. Ogsaa disponerede Overkommandoen
er de efterhaanden fra Kantonnementerne paa Als ankomne Brigader
~ Feltartilleriet. Livgarden til Fods var oprindelig bleven beordret
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over i Sundeved for om fornødent ved en Fremrykning imod Aaben
raa Vei at bidrage til at dække 3. Brigades Retraite; men Bevægelse
fandt ikke Sted, da ved dens Ankomst til den nordre Bro de siJ.st
Tropper af den nævnte Brigade alt havde naaet Brohovedet. Liv•
garden besatte derefter Lø begra.ven ved Sønderborg Havn fra Slotte
til Kirke batteriet. Af~elingerne af 3. Brigade beordredes , efter
ha.anden som de ankom til Brohovederne, over Sundet til Besætnin
langs Kysten N. for Sønderborg (17. Regiment IJaa høire Fløi a
16.), sluttende sig til venstre Fløi af 6. Brigade, af hvilken 3 Batail
Ioner forsvarede Sundet fra S. for Flankebatteriet til henimod Kjæ
Vig, medens 1 Bataillon (10. Reg.'s I.) stilledes i Reserve paa Veie
fra Kjær til Ulkebøl Nørremark. N. for disse Afdelinger stod 1
Regiment med 5 Kompagnier i Løbegravene indtil Arnkilsøre og
Kompagnier i Reserve ved Arnkilsøre, Rønhave og Kjær Vig. For
kunne imødegaa en under Kampen mulig forsøgt fjendtlig Overgan
over Als Sund var 4. Brigade beordret til Ulkebøl Nørremark.
5. Brigade naaede i Eftermiddagstimerne frem imellem Volleru1
og Sønderborg, men :fik Ordre til at rykke tilbage til Kantonnemente
Brigadens Kommandør, Generalmajor Vogt, beordredes at overtag
Kommandoen over 2. Division i den faldne Generalmajor du Plat
Sted; Oberst F. L. A. Hein Kommandoen over 5. Brigade.
vtort F••t! t ~rtmr ri
Af Feltartilleriet var 11. Batteri fra sit Kantonnement i Sønder
ager 8 111111g patL
Als.
borg Ladegaard hurtigt naaet frem, men fik Befaling til at kjør
op S. for Møllebatteriet. 10. Batteri anvistes Plads i Kirkebatte1
riet tæt N. for Sønderborg. Af 2. Batteri anbragtes 4. Kanoner
Placementet foran Kirken i Sønderborg og 2 Kanoner i Placement
i Haven, hvorfra den søndre Bro blev bestrøget. Endelig blev
Batteris 1. Halvbatteri placeret ved Slottet, medens 2 Kanone
opkjørtes ved Siden af Delingen af 2. Batteri i Placementet i Haven
Medens dette Skyts successive bragtes til Skud, vare alt længe Bro
· hovedets og de faste Batteriers Kanoner paa Als i fuld Chargerin&
Møllebatteriet blev en kort Tid forladt, fordi Møllen umiddelbart bai
samme var skudt i Brand og Heden derfra blev utaalelig for Betje
ningsmandskabet; men Batteriet blev dog snart igjen betjent ved Frivil
lige, idet der paa Kapitain F all esen s Opfordring meldte sig 2 Kor
poraler, 4 Underkorporaler og 8 Mand, hvortil sluttede sig svensl
Sergent Heinemann, 2 Korporaler samt endel Mandskab af 1"
Batteri.
~f1~~~1:~!f;.!f;
Paa fjendtlig Side udviklede Artilleriilden sig med stigendj
Voldeomhod. Voldsomhed.
N. for den afbrændte Gaard bag VIII rykkede ~

i~
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Iaubitzbatteri af Artilleribrigade Nr. 3 og tilvenstre for samme den
.nden Halvdel af det 4 Pd.'s Gardebatteri ind i Fægtningslinien.
laasnart Skandserne IX og X vare faldne, opkjørte 1. 6 Pd.'s
Jatteri af Artilleribrigade Nr. 7 samt 1. 6 Pd.'s Batteri af Artilleri1rigade Nr. 3 i deres Nærhed. Ialt beskøde 45 Stkr. Skyts i Fore1ing med Broagerbatterierne saavel Brohovedet som Batterierne paa
Us, Broagerbatterierne tillige Havnepartiet og Slottet i Sønderborg.
3eleiringsbatterierne paa venstre Fløi, Nr. 23 og 24, beskøde Batteierue paa Als og rettede tillige deres Kanoner mod den nordre Bro
1g Brohovedets Strube. Til dette Skyts sluttede sig fra Kl. 2 endnu
t riflede 12 Pd.'s Kanoner, der fra Batteri Nr. 10 bleve trukne ind i
~kandse IV.
Der opstod nu en langvarig, overordentligt heftig Artillerikamp.
3rohovedernes Terreplein, Havnen og Sønderborg By overdængedes
ned en morderisk Granatild.
Kl. 1280 afsendte Overkommandoen følgende Depeche til .Krigsninisteriet:
,,Kl. 10½ har Fjenden angrebet, taget IV og V og trængt os til>age til Broho;,.edet, hvor Fægtningen blev staaende under en heftig
3eskydning fra Dybbølbanke af Feltartilleri. - - -Gerlach."
Under Artillerikampen ordnede det fjendtlige Infanteri sig til Gonoml Rnvon
.
l1oortlror }'rornfremryknmg mod Brohovederne. General v. Rave n , der blev haardt rykning mod
Drohovcdcmo.
1aaret ved den afbrændte Gaard ved Aabenraa Veien, formaaede endm at give de her samlede Kompagnier af Regiment Nr. 18 samt af Liv·egimentet Befaling til Fremrykning mod Brohovederne. K0mpag1ierne rykkede frem N. for Veien og grebe her ind i den Skydeægtning, som mere sydligt førtes af Brigaden Canstein ligeledes
nod dette Punkt. Endvidere medvirkede her Dele af 4. Gardereginent, af Fiisilierregiment Nr. 35, af Regimenterne Nr. 18 og 60, af Livregimentet samt af 1. Stormkolonne. Saalænge Bro.hovederne holdtes.
~±' os, holdt Fjenden sig paa 800-1000 Alens Afstand; et enkelt For~
løg, som gjordes paa at rykke nærmere, afvistes ved Ilden af 3. Regients 5. Kompagni, understøttet af Dele af 3. og 7. Kompagni samt
f de i Løbegravene langs Kysten N. for Sønderborg opstillede Tropper
f 3. Brigade.
Da Brohovedet havde opfyldt sin Bestemmelse at dække Tilbageoget til Als og opholde Fjenden, indtil Forsvaret langs Als Sund
ar ordnet, da dets Skyts efterhaanden demonteredes og de Saaredes
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Antal stedse forøgedes, forberedtes Tilbagetoget herfra. Ordrn hero
->
gaves af Stabschefen paa Overkommandoens Vegne.
~
Don no r ilro llro
Kommandanten
i
Brohovederne
fik
Ordre
til
at
afbryde
den
nordr
afbrydes.
Bro, der var stærkest beskudt. Afbrydningen foregik ved Udsving
ning af 120 Alen Bro under den heftigste Ild og med udmærke
Orden og Ro ; Resten af Broen paa Sundeved Siden ødelagdes ved
Øxe og Ild. Derefter toges Bestemmelse om en successiv Formind
skelse af Infanteribesætningen; Oberst Kauffmann fik Ordre til a
trække Halvdelen af sin Styrke ud af Ilden og lod derfor Besætningen
i Løbegraven N. for nordre Brohoved samt 2 Kompagnier af 18
Reg.'s II , der stode i Reserve, omtrent Kl. 11/2 gaa over til Als ove~
Frederik VII.'s Bro. Brohovederne holdtes derefter besatte hvert med i:
Kompagnier (det søndre af 3.1 det nordre af 18. Reg.), medens 18
Reg.'s I. holdt de mellemliggende Løbegrave besatte. Noget efter be
ord.redes Besætningen i søndre Brohoved tilbage, og Brigaden samlede
efterhaanden i en Rendez-vous Stilling N. for Sønderborg, hvo
den forblev samlet under den senere Artillerikamp*). Da Største~
delen af Brigaden var trukken ud af Brohovederne, forlade General
Steinmann og Oberst Kauffmann med Stabe dis~e. De i Bro
hovederne endnu tjenestedygtige Espingoler medtoges og placerede
i Sønderborg Havnebatteri.
Brohovedet
Kl. 1¾ vare kun Dele af 18. Regiment tilbage i Brohovedet, oo
n11;:Yf:s~ Den
sørømmes.
ar- kort efter bleve ogsaa disse førte tilbage; Chefen for 18. Regiment, Maja~
Lund b y e , fulgte med de sidste af disse Tropper. Don søndre Br
blev afbrudt ved Ud.svingning af c. 150 Alen Bro, og Kommandanten
i Brohovedet, Oberstlieutenant Dreyer af Ingenieurkorpset, gik me~
det udsvingende Broled over til Als omtrent Kl. 2. - Uopholdelig
derefter rykkede fjendtlige Tropper frem til Besættelse af Brohovedet
Forsvaret af Als
1. Division overdroges .Forsvaret af Kysten fra Sønderborg Slot
ordnes.
til Kjær Vig.
2. Brigade beordredes til i Forbindelse med Livgarden til Fods, som
und.erlagdes Brigaden, at holde Strækningen fra Sønderborg Slot tiII
Kirkebatteriet og senere til tillige at overtage Forsvaret af Sundets sydligste Del. I Løbet af Aftenen :fik derfor 3. Regiment Opstilling ved
Sønderborg Ladegaanl, Livgarden holdt Sønderborg paa den angivne
Strækning, 18. Regiment stilledes bag Telegrafbakken N. for Byen.
3. Brigade :fik Strækningen fra Kirkebatteriet til Flankebatteriet.
*) 1 Kompagni af 18. Regiment afgaves til Besættelse af et Stykke Løbegrav ved

Sønderborg, som ikke tidligere var blevet besat.
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6. Brigade, som af Overkommandoen beordredes at træde i Stedet
or 1. og 8. Brigade, fik Besættelsen herfra til Kjær Vig.
Resterne af 1. og 8. Brigade samledes under Oberst Scharffene r g som .Reserve bag Bakkerne ved den nordlige U clkant af
ønderborg.
Vort Artilleri paa Als vedligeholdt Ilden endnu i længere Tid og
enyttede den tillige til at ødelægge Resterne af Broerne paa Sundeed Siden og de enkelte Fartøier, som havde været Underlag for den
ordre Bro og vare drevne hen til Kysten. Det var for Størstedelen
rkkedes trods den stærke fjendtlige Ild at faae de 6 Færger*) og 16
'artøier, som laa paa Sundeveil Siden, og som vare bestemte til Slaging af den tredie Bro, førte over til Als. 4 Fartøier bleve brændte
ed Sundeved Siden, ved hvilken kun efterlodes 2 Fartøier og 1
'onton, som efterhaanden bleve skudte i Sænk af vort Artilleri.
Fra fjendtlig Side fortsattes Beskydningen af AlssundstillingenFjondon•
Ild vc<11>1ivcr til Mørket•
ted Kraft; særligt beskødes Sønderborg og nærmeste Omegn med Frcmbrutl.
r oldsomhed.
Livgarden til Fods fik en særdeles vanskelig Stilling
rke alene paa Grund af den heftige Ild, men ogsaa paa Grund af
en i de umiddelbart bag Løbegravene beliggende Huse udbrudte Ildsaade, der truede med at gjøre Opholdet i Løbegravene umuligt.
len fjendtlige Ild vedligeholdtes..med usvækket Kraft indtil omtrent
:1. 61/2; men først ved Mørkets Frembrud var Dagens Begivenhed
1ldstændig afsluttet.
De General Go e ben underlagte Tropper (se pag. 391) vare Kl. Bcgivenhcdomo
ved den nordre
¼ Formiddag samlede ved Storskoven; en Time tidligere var Anlægetno1 ar Alo sund.
r Skytsindskæringer ved Overgangsstedet begyndt. Dette Arbeide
ar dog ikke tilendebragt, inden Ilden begyndte fra vor Side saavel
;a Skovbatteriet som fra Batterierne ved Rønhave. Fjenden bernrede Ilden meget heftigt; Beleiringsbatteriet Nr. 27 tog Del i denne
,rtillerikamp; Batterierne Nr. 26, 26 og 2\J beskøde hvad der viste
fg paa den overfor liggende Kyst. Saasnart Fjenden havde indskudt
g, blev Ilden fra vor Side standset.
Det fjendtlige Infanteri viste sig paa opsigtsvækkende Maade
aade ved Kysten, idet nemlig 3 Kompagnier, helt opløste i
jæde, livligt beskøde 11. Regiments Tropper i Løbegravene; Ponnner bleve satte i V andet. Imidlertid forekom det ikke General
*) De to Færger, som laa ved søndre Brohoved, kuncle paa Grund af stærk nordlig
Strøm ikke føres op til Landgangsbroen ved Slotspynten. Mandskabet, 20 In•
fa.nterister og 11 Pontonerer kastede sig i Vandet og svømmede iland.
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Go e ben, at Forholdene vare gunstige for en Overgang. Med de forhaanden værende Midler kunde høist 1112 Bataillon sættes over
Gangen, og denne Styrke skjønnedes ikke stærk nok til at hævde s·
Position, indtil 2. Echelon var overført. Ilden ophørte derfor noge
efter Kl. 12; General Go e ben erfarede da, at alle Skandser i Dybbølstillingen vare erobrede, og nogle Timer senere, at ogsaa Brohovede
var blevet besat af preussisse Tropper. Tabet i Kampen d. 18. April udgiorde paa preussisk Sid
71 Officerer og 1130 Underofficerer og Menige, hvoriblandt 17 Officerer og 246 Underofficerer og Menige faldne.
Tabet var p a a vor Side 113 Officerer og 4697 Underofficere11
Underkorporaler og Menige. Tabet af Fangne var selvfølgelig sto
paa denne Dag.
Pandserbatteriet Rolf Krake havde et Tab af 1 Officer og 1
Underofficerer og Menige*).

~

Tnbet; Kampen
d. 18 April.

*) Detailleret Tabsliste findes under Bilag 43.

Tilbageblik over Beleiringen af Dybbølstillingen.
Ved Vurderingen af Fori:-var~t paa Dybbøl Banke maa der tages
Iensyn saavel til den ufærdige Tilstand, hvori Dybbølstillingen og
(ysten ved Als Sund henlaa i hine Februardage, da vore udmattede
l1ropper efter Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen indfandt sig til
lens Forsvar, som til de svage Midler af personel og materiel Art,
ler i det Hele stode til Raadighed overfor en Modstander, der kun faa
~ar efter overfor to af Evropas mægtigste Stater :fik Leilighed til at
Ldfolde sin fulde Kraft og høste Trofæer, der hidtil vare ukjendte i
(rigshistorien. Hverken Dybbølstillingens fortifikatoriske Styrke eller
lens Armering stod i et blot nogenlunde rimeligt Forhold til det
lngreb, der rettedes imod den; Stillingen besad derhos store og iøinealdende Mangler. Fra Batterierne paa Broagerland var Størstedelen
f Stillingen enfileret; Tilbagetoget førte over nogle faa, efierhaanden
tærkt beskudte Broer, og Stillingen var ved en Overgang fra Balle;aard til Mels udsat for at blive omgaaet i c. 4 Miles Afstand fra
lønderborg, medens de Tropper, der skulde udføre Overgangen, kun
1ehøvede at flyttes ¼-¾ Mil for at staa rede til Pdførelsen af den_
mgaaende Bevægelse.
For Udviklingen af Stillingens Modstandskraft blev det, som
·dligere anført, af afgjørende Betydning, at Fjenden, dels paa Grund
· Forhandlinger angaaende Operationsplanen, dels paa Grund af
anskeligheden ved at overføre Beleiringsskyts, Uger igjennem lod
enne i Ro, en Tid, der af os benyttedes med størst mulig Energi.
t Fjenden indledede en regelmæssig Beleiring mod en Stilling, der
un sondrede sig fra en almindelig Feltstilling ved dens murede
dtmagasiner, var en Eventualitet, der maatte stille Forsvaret paa
meget alvorlig Prøve.
56
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Oversigt over
llcleiringcn.

Beslutningen om at overføre Beleiringsskyts blev tagen d. 26
Februar. Overførelsen begyndte ufortøvet, ligesom der strax ble
truffet Forberedelser af forskjellig Art til Beleiringens Udførelse.
Oprindelig var det Tanken at tøve med Ildens Aabning, indti
hele Beleiringsartilleriet var ankommet. Men da dette kunde trækk
i Langdrag, besluttede man sig til at sætte de først indtrufne 8 rifl.ed
24 Pcl's Kanoner i Virksomhed. Dette lod sig gjøre dels paa Grun
af det riflede Skytses overlegne Skudvidde, dels i Betragtning af d
lokale Forhold, der tillode en Enfilering af Skandserne og en Beskydning af det bag dem liggende Terrain fra en kun i ringe Grad udsa
Stilling.
De første Batterier (Batterierne Nr. 1 og 2) anlagdes derefter
Broagerland og armeredes Nætterne til d. 12. · og 13. Marts; endnu e~
Par Batterier skulde anlægges der, og Ilden aabnes d. 15. I denn
Bestemmelse skete clog en Forandring derved, at Ilden mod Broager
land aabnedes fra vor Side, hvilket ledede til en minclre Skndvexlin
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Efter Udførelsen af disse Anlæg ansaas det nødvendigt a1
dække Broagerland stærkere end hidtil og til dette Øiemed a
fremskyde Troppeopstillingen· i Sundeved. Hidtil havde I. Korps
hvem Stillingens Indeslutning var overdragen, indtaget en i de
Væsentlige defensiv Holdning og, hvad der stod i Samklang herme
ladet et · større Rum aabent mellem sin egen og vor Forpostlinie
endog det heldige Udfald af Forpostfægtningen d. 22. Februar havd
ikke bevæget Ko11_Jset til at opgive sin tilbagetrukne Opstilling. Efte
A.nlæget af Batterierne paa Broagerland indtog derimod Fjenden e
mere aggressiv Holdmng. De tidligere, mindre Forpostforetagende
afløstes d. 13. og 14. af større, forbUlldne med Rekognosceringer
den 14. besatte Fjenden Nybøl og Stenderup stærkt og fremskø
Forposterne til Udkanten af Stenderup Skov, Bøffelkobbel og Stenbæk.
·
D. 15. Marts begyndte Beskydningen fra Broagerland o
dermed Dybbølstillingens Beleiring. 3 Batterier vare da anlagte ve ·
Gammelmark med en Armering af henholdsvis 4 riflede 24 Pd.'s,
:riflede 6 Pd.'s (indtil nogle ventede 24 Pd. 's indtraf) og 4 riflede 24 Pd.'
Kanoner. Mellem disse stilledes Feltartilleri i Placement, saa at ialt
riflede 24 Pd.'s og 18 riflede 6 Pd.'s Kanoner beskøde Stillingens venstr
Fløi. D. 15. faldt der 463, d. 16. 595 Skud. Den heftige Beskydnin
med svære, riflede Kanoner viste strax Blokhusenes utilstrækkelig
Styrke.
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D. 17. Marts skred Fjenden til Erobringen af det til Anlæget
tf 1. Parallel med bagvedværende Batterier og Parker nødvendige
rerrain. Beslutningen herom faldt sammen med en paa vor Side be1luttet Rekognoscering foran Stillingens høire Fløi. Fjenden førte
oetydelige Kræfter i Ilden, bemægtigede sig vort Forpostten·ain og
1atte sig fast i Linien Ragebøl-Dybbøl-Avnbjerg, fra hvilket sidste
Punkt han havde en fortræffelig Oversigt over Skandselinien.
Paa vor Side var fra nu af en Observation af Forterraiuet i
P-idere Forstand umuliggjort. Et fjendtligt Angreb kunde komme med
kort Varsel; et strængere Kampberedskab og en stærk Besættelse af
Stillingen var den uundgaaelige Følge deraf.
I Tiden indtil 1. April virkede Broagerbatterierne ene mod Stillingen.
li}t fjerde Batteri paa Broagerland ainlagdes Natten til rl. 19. Marts til 2
riflede 12 Pd.'s K.; de 4 Batteriers Armering blev fra d. 26. Marts 8 riflede
M: Pd.'s og 6 riflede 12 Pd.'s *). Maalet var Skandser og Løbegrave
)aa venstre Fløi, Terrainet om Dybbøl Mølle samt større Troppetfdelinger, naar de viste sig. Ilden var ulige med Hensyn til Styrke
>g paa Grund af den ikke meget rigelige Ammunitionsforsyning endnu
~ennemsnitlig kun c. 180 Skud i Døgnet, hvoraf det aldeles overp-eiende Antal faldt om Dagen.
lJ. 19. Marts ankom 10. Brigade (v. Ra ven) fra Holsten og i
ie sidste Dage af Maaneden Gardedivisionen fra Jylland. En medvirkende Grund til denne Tilførsel af Tropper vare de Planer om en
Overgang til Als, som man dengang nærede. En Erobring af Dybbøl3tillingen alene vilde, mente man, ikke klmne føre til Tilintetgjørelsen
:1,f vor derstaaende Hærstyrke; dette Maal kunde kun naaes ved en
Overgang til Als, der tillige vilde medføre Dybbølstillingens Fald.
Planen om en Overgang til Als ledede foreløbigt til Beslutning
om at udsætte Anlæget af 1. Parallel. N aar alt det svære Skyts,
som skulde udgjøre Batteriernes Udmstning, foreløbigt skulde opstilles
ved Ballegaard, var det mindre heldigt at begynde med at opstille
det i Frontalbatterierne ; dets Flytning klmde desuden let blive bemærket fra vor Side. En fra Berlin tilgaaet Opfordring til at anlægge
1. Parallel inden Udførelsen af Overgangen til Als bevirkecle dog, at dette
Anlæg pludseligt maatte fremskyndes. I den Anledning foretog 10. ·
*) Et Frontalbatteri (Nr. 5 ved Avnbjerg), armeret metl 4 rifletle 12 Pd.'s K.,
aabnede vel d. 20. Marts Ilden, men overfor Skandsernes overvældende Ild blev
Skytset alleretle den paafølgende Nat taget ud af Batteriet.
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Brigade, som d. 22. havde besat Forposterne, cl. 28. Morgen et Aulo
mod Stillingens venstre Fløi. Angrebet blev afslaaet, hvorfor Anlæge
af 1. Parallel Natten til d. 30. paabegyndtes i noget større Afstan
fra Værkerne (c. 1400 Alen) end oprindelig paatænkt; den fuldendte
i de følgende Nætter. Natten til d. 1. April anlagdes bag Parallelen
5 Batterier udfor Skandserne I-V, 2 Batterie1· overfor VI, 1 Batter·
udfor Mellemrummet mellem VIII og IX; disse Batterier (Nr. 6-13
armeredes foreløbigt med Feltskyts (40 Stkr.).
Vort Tab af Mandskab ved den daglige Beskydning var endnu kuu
ringe, og Ødelæggelsen paa Værkerne blev for 8tørstedelen erstatte
ved Nattearbeidet. Foruden den fortifikatoriske Udbedring af Skaden
paa Brystværn og Traverser, Palissader m. m. maatte imidlertid hel]
Armeringens Natur forandres. 8kytset anbragtes i lave Affutager, o
der indførtes ende! riflet Skyts. Kanonbænke bortgra ve des , og ~deres Sted bleve Skydeskaar indskaarne ; de ældre Traverser bleve gjort
længere og tykkere, og helt nye Traverser anlagdes, uagtet .Pladsen ·
Skandserne derved indskrænkedes. Det lykkedes endnu i denn
Periode at tilføre Stillingen fuld Erstatning for det demonterede Skyt.8
saa at der d. 2. April Morgen endnu fandtes 83 Stkr. Skyts i Skandserne
Den 2. April føiede Frontalbatterierne (Batterierne Nr. 5-13) dere1
Ild - om end hovedsagelig fra Feltskyts - til Broagerbatteriernes,
I Fronten fyrede 4.0 Stkr. Felt- og 4 Stkr. Beleiringsskyts, fra Broager-!
land 8 Stkr. Beleiringsskyts; c. 50 Stkr. Beleiringsskyts vare førte til
Ballegaard. Om Eftermiddagen aabnedes et Bombardement mod
Sønderborg for at aflede vor Opmærksomhed fra Foretagendet mod
Als. D. 2. afgaves 3721, d. 3. o7\:l3 Skud; imidlertid opgaves Foretagendet mod Als paa Grund af Storm og høi 8ø, og Antallet af 8kud
mod Stillingen indskrænkedes derefter meget betydeligt.
Tabet af Personel paa vor Side var i Dagene fra d. 2 til d. 6.
gjennemsnitlig c. 40 Døde og Saarede daglig. Beskydningen med
Feltskyts gjorde kun ringere Skade paa V ærkerM, og denne udbedredes
om Natten.
Den tilbagetrukne Linie befaledes forlænget til Skandse VII.
Paa fjendtlig Side, hvor man, efterat Planen om en Overgang til
Als var opgiven, besluttede at sætte al Kraft paa Dybbølstillingens
Beleiring, førtes Natten til d. 7. Beleiringsskytset fra Ballegaard ind i
Frontalbatterierne; desuden byggedes 2 nye Bat terier (Nr. 14 og 15),1
saa at der d. 7. Morgen stod 62 Stkr. Skyts i Batteri, deraf 44 riflede .
.Beskydningen var d. 7. og 8. overordentlig voldsom (c. 3500 Skud
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aglig) ; d. 9. paa Grund af stærk Taage kun 1372. Da Ilden hovedtgelig kom fra Beleiringsskyts, var Skaden paa Skandser og Materiel
verordentlig betydelig; derimod holdt Tabet af Døde og Saarede sig til
jennemsnitlig c. 45 Mand daglig. Kræfterne og Midlerne begyndte
hvise sig utilstrækkelige. Kun en taalelig Udbedring paa Jordarbeidet
unde endnu foretages om Natten, og Transporten af Materiel til Erstating af det ubrugeliggjorte maatte forudses snart ikke længer at kunne
nde Sted. Allerede d. 9. var vort Artilleri i en saadan Underlegenhed,
; det ansaas rettest ikke mere systematisk at optage Kampen. Infante.ets Kræfter svækkedes ved det Kampberedskab og den Aarvaagenhed,
er maatt,e fordres, ved de mangfoldige J ordarbeider, der maatte udføres,
g ved Umuligheden af at skaffe Reserverne Ly i Sundeved.
Paa fjendtlig Side byggedes Natten til d. 8. en ny Parallel (den
Lakaldte Halvparallel) c. 400 Alen foran 1. Parallel, altsaa c. 1000 Alen
·a Værkerne, den Afstand, som man oprindeligt havde skjønnet ønskeg for 1. Parallel. Samme og følgende Nat anlagdes Batterierne Nr.
3 og 17 samt 4 Morteerbatterier (Nr. 18-21).
Nætterne til d. 9. og 10. avan<;Jeredes med Løbegrave c. 400 Alen
·em foran Halvparallelen. Natten til d. 11. anlagdes 2. Parallel, 6)0 Alen fra V ærkerne III-V i den Afstand, der oprindeligt var fastLt i Beleiringsudkastet ; den fuldførtes i de følgende Nætter. Stormen
mide udføres d. 14. fra 2. Parallel ved Stormkolonner, udgjørende
.It 32 Kompagnier.
D. 10. begyndte Bygning af Batterier i den nordlige Del afindeutningslinien; d. 12. byggedes nye Batterier dels til Beskydning af
kandserne paa høire Fløi, dels til Kamp mod Batterierne paa Als .
.rmeringen fandt Sted Natten til d. 13. Ialt anlagdes i de nævnte
·ætter Batterierne Nr. 22-29, og d. 13. Morgen stade 118 Stkr. Skyts
Batteri. Af disse kom den 13. 104 Stkr., Mortererne iberegnede,
Virksomhed.
10.-13. April foretoges den artilleristiske Forberedelse til den d.
t paatænkte Storm. Ilden var voldsommere end nogensinde før og
ltog d. 13. i overvældende Grad, idet der paa denne Dag gjordes c.
320 Skud. Skaden paa Skandser og Materiel var overordentlig stor,
abet af Døde og Saarede stigende (i de 4 Dage henholdsvis 30, 70,
3 og 113 døde og saarede Underofficerer og Menige, foruden døde
~ saarede Officerer).
8tillingens Modstandskraft var brudt. Det var ugjørligt under
en Dag og Nat vedvarende heftige Beskydning at vedligeholde
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Skandserne paa venstre .l!'lø1 i tilbørlig forsvarsdygtig Stand og umu
ligt at erstatte sønderskudt Materiel, eftersom Transport af Materiel ti
Skandserne omtrent var umuliggjort ved Ilden.
8. Brigade ankom i Dagene 11. -13. fra Fredericia. Der var der
efter ialt 14 Regimenter og Livgarden til Fods, hvilken sidste dog ikk.1
var stærk nok til at skifte med et Regiment og derfor brugtes t·
Arbeide og iøvrigt som Reserve i Tilfælde af Angreb. Da der ud
fordredes 8 Regimenter til Tjenesten i Sundeved, vilde Brigaderne frem
tidigt faae 4 Tjenestedage og 3 Hviledage.
Vore Batterier langs Als Kysten traadte særlig fra d. 11. i Aktio
mod Fjendens Batterier foran vor høire Fløi, men vare ikke i Stand t'
at bestaa Kampen, eftersom deres Brystværn viste sig for svage mod d
svære, riflede Piecer. Kun Beskydningen med 4 Pd.'s og 12 Pd.'
riflede Piecer fra vexlende og skjulte Opstillinger var i Stand t ·
noget at forstyrre de fjendtlige Arbeiders Fremgang.
Stormen udførtes ikke d. 14., eftersom der fra Berlin indløl
Ordre til at anlægge en 3. Parallel for at føre Stormkolonnern
som skulde gjøres stærkest mulige, nærmere ind paa Stillingen; i de1
Anledning bemægtigede Fjenden sig Natten til d. 14. ved et ml
somt Anløb vore Skyttegrave S. for Chausseen. Stillingens Beskyd
ning fortsattes i de følgende Dage; men da det fjendtlige Artilleri ikk
havde forberedt sig paa en Udsættelse af Stormen, manglede d
Ammunition til at fortsætte Skydningen med samme Styrke so
d. 13., endsige forøge Ildens Voldsomhed. Det daglige Skudantal va
ikke desto mindre meget betydeligt og udgjorde i Gjennemsnit i Dage]
14.-17. c. 4000 Skud daglig. Da Skydningen ogsaa om Natten
Regelen var jevnogvedholdende, Natten til d.17. endog stærkere end del
nogensinde havde været, var Nattearbeidet paa vor Side yderst vansk
1
ligt. Skandserne vare ikke i forsvarsdygtig Stand, Artillerimateriell1
kunde ikke fornyes. Tabet i disse Dage var c. 80 døde og saared
Underofficerer og Menige daglig foruden døde og saarede Officerer.
Ilden besvaredes kun svagt ; det var navnlig Skarnferne paa høi.Jl
Fløi og Batterierne paa Als, der fortsatte Kampen ; men de sidst
nævnte svækkedes mere og mere.
P aa fjendtlig Side begyndtes Natten til d. 15. Bygningen
3. Parallel i enAfstand af c. 400Alen fra Værkerne II-V. Den fuld
endtes i de nærmest paafølgende Nætter og gaves tilstrækkelig sto
Dimensioner (c. 20' Bundbrede) til at byde skjult Opstilling for et be
tydeligt Antal Tropper. Et nyt Batteri (Nr. 30) byggedes. Den 11
Aften foretog Fjenden et lignende Anløb mod vore N. for Chaussee
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iggende Skyttegra,ve indtil Slugten mellem V1 og VIII, som han
!atten til d. 14. foretog S. for Chausseen. Paa hele venstre Fløi
11dtil nævnte Slugt kunde fra nu af kun Lytteposter om Natten fremkydes foran Løbegrave og Skandser. Natten til d. 17. byggedes og
;i;meredes nye Batterier (Nr. 31-33); Stormen fastsattes til d.18. Morgen.
Løbet afd. 16. og 17. bleve de 46 Stormkompagnier sa,mlede ved
Jø:ffelkobbeh, hvorfra de Natten til d. 18. førtes frem til 3.
la.ralle!. Rekognosceringer og Forberedelser foretoges til en Overgang
il Als, der skulde udfør.es samtidigt med Stormen paa Dybbølstillingen.
Løbet af Natten til. d. 18. fik samtlige Stkr. Skyts Ammunition, hvert
il 100 Skud. D. 18. Morgen udfoldede Fjenden sin fulde artilleritiske Kraft som Indledning til Stormen. I denne Skydning deltoge
02 Stkr. Skyts; der afgaves indtil Stormens .Begyndelse 7900 Skud.

Livet under Beleiringen var ensformigt• Uge efter Uge gik Dybb11lssUllingc11
l'orholdene i
u.t paa samme Maade, ud i Stillingen og tilbage paa Als, atter ud iu11d0r 11 u101 ringen.
,tillingen og atter tilbage til Als. Afvexling laa kun i den vexlende
'jenesteturnus samt i Beleiringens fremskridende Gang.
Afløsningen foregik ved Mørkets Indtræden. Fra det Øieblik,
,ønderborg naaedes, viste Situationens hele alvorsfulde Karakter sig.
'omterne i Byen fortalte høit om Granaternes Magt; man. snoede
ig mellem Ruinerne i Byens søndre Del og naaede ad de gjennem
Jyen anlagte Kolonneveie ned mod Broerne, hvor Broagerland øinedes
det Fjerne. I tynde Formationer og i Stilhed gik det over Broerne
g derpaa ad V eiene eller over Markerne ud i Stillingen, snart mere
ilvenstre, · snart mere tilhøire, afhængig af hvor Fjendens Granater paa
,e nne Dag søgte hen, og omsider naaedes den Plet af Stillingen, hvor
,et kommende Døgn skulde tilbringes. Underafdelingerne søgte deres
1
lads paa Forpost, i Skandser, Løbegrave eller i Reserve, og kort efter
egyndte i Stillingen den travleste Virksomhed. Arbeidskommandoer
predte& over hele Stillingen; det var ©pgaven at bygge op, hvad der
m Dagen var revet ned og ødelagt ved den fjendtlige Ild. Spade og
1kovl kom i flittig Virksomhed; Brystværn udbedredes ved Sandsække
g Faskiner; der fyldtes Jord paa Krudtmagasin.er og Blokhuse;
raverser forstærkedes og nye anlagdes. Nyt Skyts bragtes ud til
lka.n.dserne; ødelagt Skyts førtes tilbage. Kanonerne bleve trukne
ed af Bænk og stillede paa Bridsk; Skydeskaar bleve indskaarne.
ag Skandserne arbeidedes paa den tilbagetrukne Linie, et meget
etydeligt Arbeide, der tog mange Afdelingers _Nattero.
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Det var Nattearbeidet, der muliggjorde det lange og haardnakked
Forsvar; det farligste Arbeide var, staaende paa Brystværnet at mod
tage og anbringe de fyldte Sække. Pauser i Arbeidet kom ved Alarmeringer og ved den fjendtlige Ild. Ved Alarmering forsvandt Værk
tøiet og gav Plads for Geværet; saasnart Faren var ovre, fortsattel
Arbeidet paany. En mindre vedholdende Ild respekteredes ikke mer en
nødvendigt. Udkigsposter averterede "Broager dæk!" ,,Avnbjerg dæk!
o. s. v., og der søgtes Dækning mod de enkeltvis kommende Projektile11
Blev Skandsen derimod udsat for en regelmæssig og langvarig Be,
skydning, kunde ethvert Ophold i den blive umuliggjort; men oftJ
fortsattes Arbeidet trods de springende Granater. Talrige og glim~
rende Prøver paa Oforsagthed og Mod lagdes herved for Dagen saa
vel af Befalingsmænd som af Menige. Den foregaaende l!,remstillin
har ikke særligt fremhævet Befalingsmænd eller Mandskab ved diss
Leiligheder, hovedsagelig af den Grund, at det er ngjørligt at frem
hæve Enkelte uden at forurette Andre. Det var den forenede Virke1
af de Mange, der gjorde Udslaget.
I Løbegravene :fik Mandskabet Lov til holdvis at søge Hvil ,
paa den haarde Jord, dog uden at nogen Lettelse i Henseende t'
Tornystres og Lædertøis Bæring kunde tilstaas. Mandskabet ind
rettede sig i Mørket, saa godt det formaaede. Det skaffede sig Dæk
ning imod Granaterne ved Huler i Jorden eller ved opkastede Tra
verser. Ved Anlæget af disse Dækningsmidler tilsidesattes efter
haanden ethvert fortifikatorisk Hensyn, og Løbegro,venes Brystvæn
fik henimod Beleiringens Slutning et betænkeligt Udseende, alt ande
end egnet til Forsvar. Ingenieurerne gjorde hvad der var muligt fo
at bøde paa dette mislige Forhold, men Selvopholdelsesdriften var fo
stærk, og Paabudene forbleve uændsede. Under fortvivlede Forhold
hvor hvert Øieblik kunde afgjøre Spørgsmaalet om Liv eller Død
søgte Soldaten i sin tarvelige Dækning Trøst ved Læsning af gude
lige Skrifter og Psalmer.
Det langvarige Ophold i Dybbølstillingen kjendte Intet til de1
Art Omskiftelser, som Feltlivet byder, hvor Dagens smukke Resnlta
feires i Kammeraters muntre Lag. Af Lyspunkter var der saare fa
Kongens Besøg i Skandserne d. 22. Marts maa mindes ved denn,
Leilighed; dat havde en løftende Virkning paa dem, der hin Na
stode i Skandserne, og hører til de Begivenheder, som Nationen roe
Forkjærlighed mindes. Et Lyspunkt i Forsvaret kom ved det heldig
tilbageslaaede Angreb d. 28. Marts; iøvrigt vare fra Beleiringen
Begyndelse d. 15. Marts at regne, alle Mærkedage af alvorlig Ar
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D. 17. Marts, da Fjenden bemægtigede sig vort Forpostterrain og
;vang os til at holcle en stor Styrke kampberedt i første Linie, cl. 2.
lpril, da Frontalbatterierne føiede deres Ild til Broagerbatteriernes,
>g særligt cl. 7. April, da Frontalbatterierne begyndte Ilden med Beeiringsskyts, vare de betydeligste. Ogsaa Dage som d. 10. og 13.
lpril, da den fjendtlige Ild rasede med ukjendt Voldsomhed, vare
11:ærkedage. .
Beskudt af et overvældende stærkt Beleiringsartilleri, der til
~lutning ikke lod nogen Plet i Stillingen uantastet, var Hæren henrist til at staa i sine Forskandsninger og der taale og lide. Den bar
ned Resignation den tunge Tilskikkelse i det barske Vinter- og ForLarsveirlig at staa i 24 Timer enten paa Forpost eller i Beredskab,
lfte, nemlig under Stillingens heftige Beskydning, uden at kunne
·øre sig. Ikke engang Reserverne, der efter Tur udhvilede i Ba·akkerne, kunde finde en Plads, der var nogenlunde sikker*).
Ønskeligt vilde det have været, om Hæren ved en kraftig o:ffen1iv Bevægelse havde kunnet bryde Beleiringens sløvende Ensform.ig1ed; men efter Overkommandoens Skjøn kunde der ved offensive
)perationer ikke vindes noget positivt Resultat. Allerede det Stand?unkt, hvorpaa vore Tropper stade i Henseende til Uddannelse og
Bevæbning, gjorde det betænkeligt at føre dem til Kamp i aaben
M:ark. Og selv om det lykkedes at trænge noget frem i Terrainet
'oran Stillingen, frygtedes det, at man ikke kunde gjøre Regning paa
t faae dem tilbage, i alt F1:1,ld ikke uden enorme Tab ligeoverfor
rropper med den Uddannelse, det Befalingspersonale og den Bevæbning, som vor Modstander. Det befrygtedes, at i samme Forhold, 1:1om
nan lod Hærens fulde Styrke rykke ud, i samme Forhold vilde
nan bevirke dens Tilintetgjørelse og udsætte sig for, at Stillingen
ned det samme faldt i Fjendens Hænder. Som tidligere anført,
lrøftedes dog mod Slutningen forskjellige Planer om offensive Be~ægelser, ligesom der i samme Anledning søgtes en Kooperation
med Rolf Krake. Pandserbatteriet opfordredes til at løbe ind i

*) Hærens Forhold vakte almindelig Beundring.

Timeskorrespondenten skrev, at
dens Udholdenhed overgik alle Forestillinger. ,,Folkene udholde lige godt Sne
og Frost som Regn og Tø. . . . . De, der om Natten ere blevne gjennemvaade,
lade sig i al Mag tørre om Dagen. De danske Soldater vise altid den samme
Grad af mandig Udholdenhed, hvad enten cle ere irjennemblødte eller følelsesløse
af Frost. De staa, ligge, marchere, hvorhen det bliver befalet dem, uden, som
det synes, at lægge Mærke til clen Tugtelse, Naturen behager at sende dem
o. s. v."
66
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Vemmingbund for ~ at tage Fjendens, med Stillingens Front parallel
løbende og mod denne dækkede, Opstillinger i Flanken og derved
forberede og muliggjøre Hærens Fremrykning. Som tidligere anført~
ansaas dette af forskjellige Grunde uudførligt fra Skibets Side, o
dermed faldt Planerne til Jorden.
Hæren vænnede sig iøvrigt til hvad der ikke kunde være anderledes. .Mandskabet forstod, at Opgaven var ved et Forsvar af For
skandsningerne at bevare fast Fod i Sundeved, og det holdt ud:
baaret af en sjelden Pligtfølelse. De Tegn paa Mismod, der kom
frem, vare kun faa. Tværtimod bevarede Afdelingerne gjennemgaaend
en mønsterværdig Holdning og gjennemlevede det lange Afsnit, fuld
af Farer, Savn og Lidelser, med en Udholdenhed, der søger sin Lige.
Atter her er det vanskeligt at fremhæve Enkelte uden at foruretti
Andre ; men det skal dog nævnes, at d. 16. April, da Beskydningen
var paa sit Høieste, og Stormen, som det kunde vides, nærforestaaendef
stredes 3. og 18. Regiment ved Passagen over Broerne ud til Stillingen.
hvor de næste 4 Døgn skulde tilbringes, om Æren af at have Teten jl
2. Brigade, idet hver Afdeling vilde hævde sit Ry som den første j

j

Brigaden.
Til Infanteriet stilledes de største Krav. Af 7 Døgn tilbragte
de 4 i Stillingen enten i Skandserne og Løbegravene eller bag disse
Reservestilling, og før 8. Brigades Ankomst til Als tilbragtes endo
6 Døgn i Stillingen mod 3 i Kantonnementerne. Talrige Alarmeringer
Afgivelsen af betydelige Arbeidskommandoer og Umuligheden af atl
skaffe sikkre Opholdssteder for Reserverne tærede stærkt paa Infanteriets .Kræfter. Dels ved Bortkommando, dels ved Tab af Saared
og Døde og endelig ved Sygdom var Afdelingernes Rtyrke d. 18. (s
pag. 385) svunden ind til et betænkeligt Minimum*). Brigaderne.
gjennemsni.tlige Styrke var kun c. 2400 Underkorporaler og Menige
3. Brigades Styrke endog kun 2046. Benævnelsen Brigade var fo
en saa ringe Styrke vild]Eldende. Befalingspersonalet var derho"
yderst faatalligt, medens ]J'orhold som d~ i Dybbølstillingen neto
krævede et særdeles talrigt, dygtigt og energisk Befalingspersonale. lngenieurer og Artilleri stode værdigt ved Infanteriets Side.
Til den Enkelte stilledes ogsaa her de største Krav paa Grund ai
Vanskeligheden ved at tilveiebringe Afløsning for Officerer og Mand-

*) Bilag 44 giver Oplysning om den Tilstand, hvori et enkelt af de i Dybbølstillingen
værende Regimenter (2.) befandt sig, da det d. 17. April Aften indtog sin Plads i
Stillingen. Forholdet var i det Væsentlige det samme ved de øvrige Regimenter
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1kab*). Ingenieurerne ledede Arbeidet med Mod og Snarraadighed; hvad der dels ved deres egne Kræfter, dels under deres
l.Jedelse udrettedes i Forsvarets forskjellige Perioder, taler høit her>m. Artilleriet gjorde sin Pligt til det Yderste under den utrætteige Major de Jon q u i er es energiske Ledelse; ogsaa dette Vaaben
iar sin store Andel i det udholdende Forsvar. Midlerne, der stode
;il Raadighed, vare imidlertid faa, og det kunde ikke undgaas, at
nod Beleiringens Slutning Ilden fra vor Side blev svagere og svagere,
lels fordi enhver Kanon, som vistes i et Skydeskaar i Skandserne, i
Regelen inden faa Minttter var demonteret, dels fordi det skjønnedes
~ødvendigt at bevare et Antal Kanoner til at møde Stormen**). I
Beleiringens sidste Periode bødedes paa dette uheldige Forhold veå at
tnbringe riflede 12 Pd.'s Kanoner paa Als paa forskjeUige Steder
~angs Sundet, hvorfra de fjendtlige Arbeider foran Skandserækken
m Natten forstyrredes ved Bueskud. Batterierne virkede ved indiekte Skydning, der her for første Gang kom til Anvendelse. Da
eres Opstilling jevnlig forandredes, var det vanskeligt for Fjenden
t udrette Noget imod dem.
Stabene havde en betydelig Virksom.hed udover deres rent
dministrative Virken. Stabenes Personale inspicerede Stillingen til
orskjellige Tider og ad forskjellige Veie, Brigadestabene paa det af vedommende Brigader besatte Afsnit, Di visionsstabene og Overkommandoen
ver hele Stillingen***). Ved Overkommandoen skiftede Stabschef og
ouschef til hveranden Nat at være i Stillingen. Den fjendtlige Ild,
e ofte frosne Jordknolde og de mange Faldgruber, som skyldtes Nedlaget af Fjendens Granater, gjorde Vandringen til Skandserne og
·ennem de lange Løbegravslinier besværlig og farefuld.
Ogsaa de til Hæren knyttede Korpsers og Institu*l Exempelvis anføres, at en bestemt Officer af Artilleriet var 3 x 5 Døgn itræk i
Skandserne med Mellemrum af 1' 12 Døgn; først i den sidste Del af Beleiringen
blev det efter en Tilgang af nogle Office11er muligt nogenlunde at skaffe Afløsning
tilveie.
**) Ammunitionsforsyningen og Ammunitionsforbruget j. Beleiringens senere Perioder
lader sig ikke mecl Bestemthed angive. Bilag 45 giver Oversigt over den Ammunitionsmængde, der under hele Angrebet paa Dybbølstillingen er indtransporteret
til og udtransporteret fra Skandserne.
***) Exempelvis skal det anføres, at naar General du Plat havde Kommandoen, var
han i Regelen hver Morgen i selve Stillingen fra Daggry indtil Kl. 10-11. I den
sidste Periode inspicerede Generalen i Regelen personlig Stillingen om Aftenen
efter Afløsningen.
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tioners Virken skal kortelig nævnes *). Paa forskjellig Maade
saaledes ved Kogning i Dampkjøkkener og ved Uddeling af varm
Øl gjorde Intendanturen, hvad der var muligt for under d
vanskelige Forhold i Stillingen at skaffe Soldaten Forpleining
Lægerne delte med Besætningen Feltlivets Strabadser og udstode
Farer og Savn med denne. Omfanget af deres Virken var paa forskjellige Dage selvfølgelig yderst forskjelligt. Det er i det Foregaaende viist, med hvilken Hurtighed Stillingen
Modstandskraft blev brudt fra det Tidspunkt (7. April), da Beleirings•
artilleriet saavel fra Front som fra Flanke tog Stillingen under Beskydning. Fra dette Tidspunkt toge derfor ogsaa Forhandlingern
med Ministeriet om en Opgivelse af Forsvaret deres Begyndelse.
Det fremgaar utvivlsomt af disse Forhandlinger, at Gener
Ger 1 a c h mod Slutningen af Beleiringen var tilbøielig til at rømm
Dybbølstillingen; Gang efter Gang forlangte han frie Hænder fo;
selv at kunne bestemme, om og n a ar Stillingen skulde forlade
Men han i;ratte, fuldstændig korrekt, den politiske Opgave høiest
krævede denne, at Stillingen skulde holdes, vilde han holde den (s
OvergeneraJens Skrivelse af 9. April). Dette maatte kunne ske ve
en Skinbesætning, naar de militære Hensyn krævede saadant, fo
nemlig ikke at udsætte den hele Besætning for Tilintetgjørelse.
Overgeneralen savnede imidlertid enhversomhelst In!;!trux fr
Regjeringen. Til samme Tid som Krigsministeren telegraferede,
Regjeringen stolede paa Overkommandoen saavel i militær som
politisk Henseende, lod den Overgeneralen være uvidende endog o
Londonner-Konferencens Sammentræden. General Ger la c h vidste ku
af Aviser, a~ en Konference forestod, men Intet nærmere, end ikke o
Tidspunktet for dens Sammentræden eller om dens Udsættelse. Ha1
telegraferede d. 14. til Krigsministeren for at faae at vide, naar Konfe
rencen skulde træde sammen, og fik da det telegrafiske Svar : d. 2
Vaabenstilstanden kunde formodentlig først indtræde en Uges Ti,
senere, et Tidspunkt, som man ikke turde haabe at kunne udstrækkl
Forsvaret til. Ukjendt som Overgeneralen var med den politisk,
Opgave, der stilledes til Hæren, tog han som Rettesnor Ministeriet•
Fordring i Telegram af 14., at en Kamp skulde leveres i Stillingen
selv om deraf skulde resultere betydelige Tab.

I

•) En nærmere Fremstilling af de forskjellige Korpsers Virksomhed under Krige1
vil hlive given ved Værkets Slutning.
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Kampen blev altsaa modtaget d. 18. April, efterat Stillingen Bemærkninger til
18
avde været indesluttet i c. 10 Uger og udholdt en 5 Ugers Beleiring. K=x:':n~
ll'jenden kastede sig med Voldsomhed over Skandsen.e paa venstre
ll'løi indtil VI inkl., hvis Besætninger paa 20-80 Mand, der først
skulde søge at naae ind i Skandserne, vare magtesløse overfor Stormkolonner paa 1000-2000 Mand. Efter at have bemægtiget sig Skand1erue oprullede Fjenden Løbegravsbesætningen. Resterne af vor
venstre Fløibrigade søgte at forsvare sig i den tilbagetrukne Linie ;
men da de ingen Understøttelse fik af de bagved værende Reserver,
maatte Forsvaret af denne Linie opgives, afterat den nævnte Brigade
var tilintetgjort. Først da Fjenden alt var i Fremrykning udover den
tilbagetrukne Linie, rykkede den nærmeste Reservebrigade frem til
dens delvise Besættelse, efter Forholdenes Natur en ny isoleret Akt;
ogsaa denne Brigade tilintetgjordes. Da høire Fløis Tropper vare
trukne tilbage, forsvarede Brigaden i Brohovedet den sidste Plet af
Sundeved. Om nogen samlet Aktion kunde der under de givne Forhold ikke være Tale.
Ifølge Dispositionen (se pag. 388) skulde den tilbagetrukne Linie
i Tilfælde a:fi Angreb besættes af de to i Stillingen værende Reservebrigader. Af disse laa den nærmeste, Brigaden Ø. for Barakkeleiren,
j:l"igelig 2000 Alen bag den Del af Linien, som den skulde besætte,
g Brigadens Chef var efter Ordre i Bro.hovedet; den anden laa i
rohovedet i endnu større Afstand. AF disse Brigader skulde dog
orelø bigt kun 4 Batailloner besætte Linien , 2 stilles som Reserve
ed Aabenraa Veiens 8ammenstød med Chausseen, 1 forblive som
esætning i Brohovederne og 1 som Reserve for høire Fløi ved
Aabenraa Vei. I denne Stilling skulde Kampen holdes gaaende, indil Tropperne fra Alt! ankom, af hvilke Brigaden fra Vollerup samt Livgarden til Fods fra Sundsmark maatte forudsættes hurtigt at kunne møde.
Først da vilde den tilbagetrukne Linie kunne faae sin fulde Besætning.
Om denne Disposition ubetinget var den heldigste, er der saa
eget mindre Anledning til at undersøge, som ingen Disposition
unde raade Bod paa den Omstændighed, at Fjenden efter Anlæget
f 3. Parallel stod i kun 3-400 Alens Afstand fra venstre Fløis
ærker og her dækket kunde samle store Troppestyrker for i et
·v.et Øieblik at kaste sig over de forsvarsløse Skandser. Der manglede
en Betryggelse, som i en permanent Befæstning haves ved Stormiheden ; der manglede den Betryggelse, som i en .Feltstilling ellers
kabes ved Forpostarne.
Skridt for Skridt havde vore Forposter tabt Terrain, først ved
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Kampene d. 22. Februar og 17. Marts og senere, efterhaanden so
Fjenden saperede sig frem. Saalænge som mnligt holdtes Forposte
fremme, endskjøndt de, blottede for Støttepunkter, i ethvert Momen
vare udsatte for Overfald. Men efterat Fjenden Natten til d. 14.
April havde bemægtiget sig vore Skyttegrave S. for Chausseen o
efter Afløsningen d. 16. Aften dem N. for Chausseen indtil Slugte
mellem VI og VIII, var Udstillingen af Forposter paa Beleirings
fronten umuliggjort, og de Lytteposter, der endnu udstilledes, blev
nedskudte.
Begge Forudsætninger, paa hvilke Gjennemførelsen af Dispositionen
hvilede, glippede. En første U'orudsætning var, at Besætningen i først,
Linie kunde opholde Fjendens Fremryknmg og avertere Reservebrigaderne i Sundeved saa betids, at disse kunde møde til Besættelse af denl
tilbagetrukne Linie, inden Forsvaret j første Linie var tilintetgjort, o
inden Fjenden havde bemægtiget sig Skandserne og var naaeL frem
til den tilbagetrukne Linie; en anden Forudsætning var, at Styrken i
Sundeved i sin Helhed kunde yde Modstand saa længe, indtil Reservern
fra Als ankom.
Modstanden blev brudt, inden den kunde faae Tid til at udvikl
sig. At opstille Reservebrigaden i den tilbagetrukne Linie og a{
samle endnu flere Tropper i Sundeved ansaas ugjørligt paa Grund a:I
den aldeles overvældende, fjendtlige Ild, der ikke lod en Plet ubest.røget eller ubeskudt, hverken i selve Stillingen eller i Tørrainet bal!\
samme, incl. Brohovedet, Sønderborg og Kysten af Als i flere tusind
Alens Afstand fra Sundet. At hidkalde flere Troppflr til Forsvaret a1
Sundeved og Als end alt var sket, var ugjørligt *) og desuden til
ingen Nytte. Derimod vilde det sikkert have været tilraadeligt al
tilkalde 8. Brigade paa et tidligere Tidsptmkt, end det skete.
Den Anskuelse, som i Forsvarets sidste Dage vistnok næredes aJ
de fleste Deltagere i Dybbølstillingens Forsvar I at Momentet va
kommet til frivilligt at rømme Stillingen for at fri Hæren for en
Katastrofe, var fra et militært Synspunkt - om den politiske Betydning af et fortsat Forsvar var Hæren ikke Dommer - sikkert fuldt
berettiget. Paa den anden Side maa det ikke overses, at Hæren1
ved hvad den præsterede d. 18. April, gav saadanne Prøver paa
Mod og Dødsforagt samt mandig Holdning under fortvivlede Forhold,
*) Efterat 8. Brigade d. 13. Apiil var ankommen til Als, var der 33 Bntailloner til-

stede i Sundeved og pan. Als, medens der til Forsvar af Fredericia. Fyen o~
Nørrejylland kun havdes 12 Batailloner.
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om ethvert ærekjært Folk vil føle sig stolt af at kunne henise til. Dette gjælder samtlige Kampens Momenter og alle Vaaben.rter; det gjælder det heroiske Forsvar i forreste Linie, det med
tor Bravour udførte Modangreb, det under vanskelige Forhold udørte Tilbagetog paa høire Fløi, Forsvaret af Brohovedet, Bro1rnes Af brydning under den voldsomme Ild og Artillerikampen fra
Us; endelig gjælder det Rolf Krak es hæderlige Deltagelse i Kampen.
rampen d. 18. blev en værdig Slutsten paa Forsvaret af Dybbøltillingen. Det var et høit Spil at· optage denne Kamp ; men
3eslutningen herom retfærdiggjordes ved Troppernes Holdning,
a vel endog ene ved 8. Brigades Modangreb. Den sidste Rest
f Slesvigs Fastland, den Plet af Jord , hvorhen Europas Opnærksomhed Maaneder igjennem var bleven rettet for at følge vor
Iærs Forsøg paa at byde den overlegne Modstander Trods, var ikke
>leven frivilligt rømmet, men først forladt efter de tungeste O:ffre. Dette
•'orhold er i Aarenes Løb blevet i stedse høiere Grad værdsat af
fonge og Land. Mindet om det seige Forsvar af Feltværkerne paa
)ybbøl Banke og dets Afslutning ved Kampen d. 18. April vil holde
ig, naar Minder om lysere Begivenheder forlængst ere blegnede.
Hærens Holdning under Forsvaret af Dybbølstillingen og Kampen
L. 18. April vandt Paaskjønnelse fra alle Sider. Under Beleiringen
,nkom efterhaanden store Sendinger af Undermunderingsgjenstande,
Pæpper o. s. v. til Befalingsmænd og Menige; en unavngiven kjøbenavnsk Borger tilstillede Overkommandoen en Sum af 10000 Kroner
·1 Uddeling blandt de Troppeafdelinger der ved Mod og Udholdenhed
·orde sig bemærkede under Forsvaret af Stillingen o. s. v.
Hs. Majestæt Kongen tilstillene under 21. April den komanderende General følgende allerhøieste, af Krigsministeren konasignerede Proklamation, der blev oplæst for Tropperne under
Tappre Soldater! Uforsagte, brave Kammerater!
Efter et Forsvar, der vil mindes til de sildigste Tider, ikke blot
aa Grund af Kampens Ulighed, men ogsaa paa Grund af det Relteod, hvormed der stredes mod Overmagten, har Armeen maattet vige
lbage fra Dybbølstillingen til Als. Tunge have de Lidelser været,
m ledsagede Kampens Udvikling, og uforglemmelige ere de store
smertelige Tab, som dens sidste Dage have medført, men med
uds Hjælp ville baade Lidelserne og Tabene ikke have været for·æves ! De ville bære Frugter i den Kamp, som I nu kjæmpe mod
old og Uret, og hvis Formaal er vort dyrebare Fædrelands Tilværelse
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og Uafhængighed. Jeg bringer Eder mm og Folkets inderlige 'l'a
for Eders udholdende og opofrende Heltemod, og jeg er overbevis
om, at den samme Aand fremdeles vil besjæle Eder.
Gud bevare min brave danske Hær og skjænke den Lønnen fm
dens udholdende TapJ)erhed, ligesom han vil skjænke vore faldn
Helte sin naadige Fred!
Christian R.

Bilag.

Bilag 1.

Jddrag af Reglement af 16. Februar 1864 for fjendtlige Skibes
Opbringelse.
Reglementet, ifølge hvilket kun de kongelige Skibe vare berettigede til at
oretage Opbringelser, opstillede følgende Tilfælde, hvor Opbringelse kunde
mde Sted:
a. Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter med
indladet, fjendtligt Gods.
b. Skibe, som forsøge at bryde Blokaden uden Hensyn til deres Nationalitet.
c. Skibe, hvis Neutralitet ikke behørig er legitimeret,
Reglementet fastsatte endvidere, at som mistænkte kunde anholdes og
udbringes til Undersøgelse:
a. Skibe, som have dobbelte eller efter Rimelighed falske Papirer.
b. Skibe uden Papirer, eller hvis Papirer Are blevne kastede overbord eller
paa anden Maade tilintetgjorte.
c. Skibe, som ikke lægge bi paa Krydserens Opfordring, eller som modsætte
sig Eftersynet af saadanne Gjemmesteder, hvor Krigskontrabande eller
Skibspapirer formodes at være skjulte.
Som gode Priser anses :
a. Skibe, som tilhøre de fjendtlige Stater eller disses Undersaatter.
b. Skibe, som helt ere ladede med Krigskontrabande.
c. Skibe, som med Magt modsætte sig Anholdelsen.
d. Danske, fra Fjenden gjenerobrede Skibe.
Sluttelig indeholdt Reglementet den Bestemmelse, at neutrale Handelskibe under Konvoi af en neutral Magts Krigsskibe ikke vare underkastede
Tisitation; men at en afKonvoichefen afgiven Erklæring om at de konvoierede
lkibes Papirer vare i Orden, og at de ikke havde Kontrabande ombord,
,kulde være tilstrækkelig.

Uddrag af Blokadereglementet af 16. Februar 1864*).
Reglementet opstillede som Udgangspunkt den Definition af effektiv
lokade, at en fjendtlig Havn maatte anses blokeret, naar den ved et eller
ere Krigsskibe var spærret saal~des 1 at intet Handelsskib, uden øiensynlig
*)

Reglementernes samlede Titel var: reglement concernant le IJlocage des ports
ennemis et la saisie iles navires ennemis et snspccts par les croisenrs ilauois.
1

Fare for at blive opbragt, kunde løbe ind eller ud af samme Naar vedko
mende Skibschef var ankommen paa Stationen, skulde han bekjendtgjør
Blokaden ved aabent Cirkulære til samtlige Magters Konsuler paa Stedet, o
endvidere opfordre alle neutrale Skibe i vedkommende Havn til at opgive 01
Termin, inden hvilken de atter kunde forlade samme. Han skulde da lad
disse Skibe frit udpassere af Havnen.
Hverken Udklarering til en blokeret Havn eller Skibets Kurs mod 01
saadan, og end ikke Forsøg paa at bryde Blokadelinien skulde være ·
strækkelig Grund for Stationens Krydsere til at opbringe et neutralt Ski
saalænge der var rimelig Anledning til at antage, at dette ikke havde vær
vidende om Blokaden, dengang Forsøget gjordes. Skulde Skibet derimod paan
søge at bryde gjennem Linien, eller det af andre Grunde kunde antages,
det maatte være vidende om Blokaden, vilde det være at anse for forsætli
at have overtraadt Blokaden og derfor at opbringe.

_.., .. .,..:.,

--·

Oversigt over den successive Fremme af Befæstningsarbeideme ved Fredericia i Perioden fra lste Januar
indtil Fæstningens Rømning (26de April).
1. Foran Fæstningen.
A.

Høire Fløi. (Den befæstede Leir).

Arbejde,

Iete Januar-13de
Februar.

Ved Værk I, II og III.
- Strubepaliesadering og Stormpælelægning.
- Blokhusets Indretning, samt Side- og Overdækning med
Jord.

Paabegyndt.
Ligeledes.

-

-

Indretning af Krudtmagasinerne.
Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger
m.m.
Passive Forhindringer foran Værkerne (ffivegrave og
Smaapæle).
Anbringelse af enkelte Kanonblendermger og af blenderede
Rum for Besætningen.

Bortgravning af Kanonbænk paa I, høire Flanke og dennes Forsyning med Banket.

I 14de Februar-20de
Marts.
I

Fuldført den
Fuldført den

20/ •
2
20/a.

... . . . . . . .. . . . . . . . Paabegyndt den

...... .. .

I Forstærkning

af Sidedækningen paabegyndt
ved II og III den 17/ 4,

Fuldført den 2 712.
Fuldført den 20/a.

Ligeledes.
Ligeledes .

• • • • • • • • • • • • • • • • • •

2Ide Marte- 25de
April.

/a.

14

Fuldført den

1• • • • • • • • • • • • • • • • • • •

•".••" I

Fuldført den

27 / 2•

'

28 4 •

Stillet i Udeigt i Rapport af 2 ¾, de første
for II og III, de sidste
for alle Værker.

~

Arb eide.

lste Januar- 13de
Februar.

14de Februar-20de
Marts.

21de Marts-25de
April.

Ved Værk IV.
-

-

Strubepalissadering og Stormpælelægning.

Stormpælelægning fuldført den 2 0/ 2, Strubepalissadering den 6 /s,
Anbringelse af Blokhus.
Afbinding og Funde- Reisning og J orddækring.
ning den 20/s.
Indretning af Krudtmagasinerne.
Paabegyndt.
Fuldført den 27 /2.
Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger
Ligeledes.
Fuldført den 20/s.
m. m,
Passive Forhindringer foran Værket,
Paabegyndt den 11/ •·
Forglacis med dækket Vei foran Værket.
Paabegyndt den 11/4,
vidt fremskredet den
Paabegyndt.

25/ 1,,

Ved Værk V.
-

Strubepalissadering og Stormpælelægning.

Paabegyndt.
Indretning af Krudtmagasinerne.
Ligeledes.
Nedskæring og Beklædning af indvendige Skraaninger
m.m.
Afgravning og Regulering af Terrainet bag Værkerne, Grus- i .. •••· .. ···· .. · · · · ·
ning af Terreplein etc. efter Fornødenhed.
Placement for 2 Kanoner paa Stranden og 2 ovenfor Skrænten ............. . .... .
-

•• ,:i.c_ _

TI~-1- T

_

Stormpælelægning fuldført den 5/s, Strubepalissadering 20/ 8 •
Fuldført den 27 / 2.
Fuldført den 20/s.

•••••••••••••• • •••• 1

.
Fuldført den

Fuldført den

18/ 3.

2

/ 4.

i,::.

fremskredet.
-

Linien I-II og II-ill.

-

Linien ill-IV.

-

Linien IV- V.

-

Linien V -

Ligeledes.

I

Ligeledes.

Barakkeleire etc.
- for Værkernes Besætning (4 Komp. Inf.
Artl.)
- for ¼ Bataillon i Teglværkets Tørrelader ved Stranden.
- for 1/ 2 Bataillon i og ved Fredskrudtmagasinet.
2 / , Bataillonsleire.
-

+

den

I ven, spanske Ryttere

2 0/s.

ved Udfaldsveie den 2/ 4.
J ordarbeidet fortsat. j Fuldført med Palissaderinger etc, den 9/ 4.
Ligeledes.
Ligeledes den 25/ ◄•

I

Paabegyndt.

Vaabenplads foran Kongens Ravelin.

Fælledveiens Udbedring og Vedligeholdelse.
Veianlæg fra Fælledveien til Værk IV.

I

I

Ligeledes.

1

Arbeidet vidt fremskredet den 25/ •·

Fuldført den 2O/u (som
dækket Vei med Glacis).

••••••••••••••• • ••• 1

Paabegyndt.
Fuldført den 26 /s.
6
Fuldført den /a.
Fuldført den 26/ 8 .
Paabegyndt den 21 / 2.
6
Paabegyndt den /a. Fuldført for ¼ Bataillon den 26/a, for 1/ ~ do.
den 16/4,
Fortsat.
Paabegyndt.
Paabegyndt den 26/ 8 •

*) Af Mangel paa Arbeidskraft maatte Arbeidet paa Forbindelseslinierne standses fra Sde til 22de Februar.

"'1 '

B.

Paa venstre Fløi.

Arbejde.

lste Januar- 13de
Februar.

Oversvømmelse i Mølleengen *i.
- Forhøielse af Koldingveiens Dæmning, Anlæg af Overfald.
Forhøielse af Fuglsangveiens Dæmning og Anbringelse af
Grave i Engen imellem denne og Koldingveien.

Fuldført den 31 /s.
Fuldført den 18/2.

-

Forgrav imellem Fuglsang- og Snoghøiveien med foran- Paabegyndt i sidste
liggende glacisformet Stemmedige.
Uge af Januar.
- Overfald i Snoghøiveien.
Paabegyndt.
Anlæg af Koldingværket.
Paabegyndt, men kun
langsomt fremskredet
(Frost, stærkt leret
Undergrund), Brysthøide dog naaet.
Kanonplacementer:
Fuldført den HJ/2.
for 2 Kanoner i den dækkede Vei foran Slesvig Ravelin
til Bestrygning af Fulgsangveien.
Ligeledes.
for 2 Kanoner i Oldenborg Forværk til Bestrygning af
Snoghøiveien.
for 5 Kanoner paa Bakkekam.men bag Oversvømmelsen
S. for Koldingveien og 4 Espingoler i den dækkede
Vei foran Slesvig Ravelin.

--- . - .

"Dl

I

14de Februar-20de
Marts.

2Ide Marts-25de
April.

Forhug anbragt.
Anbringelse paa Dæm- Anbringelse af Forhug
ningen af Forhug med bag Oversvømmelserne
foranliggende Glacis. imellem Fuglsang- og
Koldingvei.
Udført i en Længde
650 Fod den H'/2*).
Fuldført den 20/2.
Fuldført den 2 ¾.
J ordarbeidet i det
Væsentlige fuldført,
Strubepalissadering
paabegyndt, Blokhus
afbundet.

Fuldført den

13 /s.

I D O:Orhoc:... rnØt don 6 /r

I

Fuldført den

27 ia

O')

- for 3 Kanoner sammesteds i Skydeskaar med Travers.
Anlæg af Kolonnevei igjennem Lavningen fra Slesvig Ravelin
til Koldingværket.
Omregulering af Traverserne foran Passagen fra Slesvig Ravelin til Fuglsangveien.
Stormpælelægning m. • m. paa ydre Skraaning af Oldenborg
Forværk mod Snoghøiveien og Værkets Saillant.
Barakkeleire for 2¼ Kompagni i Lavningen imellem Slesvig
Ravelin og Koldingværket og i Ravelinens Grav, samt
for Besætningerne i Oldenborg Forværk m. m.

2.

.... . ..
•

••

•

•••••••••••

•

•

♦•

. ...... .

Paabegyndt.

Fuldført den

>/a.

11

Paabegyndt den
Fuldført den

18/ •
8

Fuldført den

2 0/ 2.

Paabegyndt.

l0/ 4 •

Fuldført den 2 a1•.

Hoved.befæstningens Landfronter med tilstedende Sefront ved de 2 Fleie.

Afgravning af Gravbermen foran de omdannede Fronter fra Fuldført saavidt gjørPrinds Georgs Bastions venstre Kurtinepunkt til Kongens ligt, hvorefter der atter
Bastions venstre Kurtinepunkt, og ved sidstnævnte Punkt stemmedes for den
den omdannede Volds Tilslutning til den gamle.
sænkede Vandstand i
Graven.
Anbragt den 18/ 2.
Sikkringsarmeringen paa Hovedvolden.
Kanonplacementerne i Udenværkerne m. m.

*) Et heftigt 'l'øbrnd Natten imellem den 15de og 16de Februar i Forbindelse med Høivande i Beltet foranledigede Oversvømmelse af hele
Bassinet imellem Kolding- og Fuglsll,Ilgveien og nedenfor sidstnævnte, hvorefter Forgravens Fortsættelse maatte opgives, og der stemmedes
ved Snoghøiveien for Broen under samme. Efter denne Katastrofe var Oversvømmelsen spændt, ovenfor Koldingveien til Høide 10 Fod over
daglig Vande, nedenfor denne steg den efterhaanden til en Høide af henimod 6 Fod. Den nedre Oversvømmelse var søgt gjort yderligere
impassabel imellem Kolding- og Fuglsangveien ved Gravning af flere, brede Grøfter nærmest førstnævnte Vei og forøvrigt til Forbindelse
af existerende Tørvegrave; imellem Fuglsang- og Snogbøiveien bidrog den fuldførte Del af Forgraven væsentlig til samme Øiemecls Opnaaelse.

__,,

Arbejder.

-

for 2 Kanoner i Delmenhorst Bastion og for 2 Kanoner
i Faussebraien ved Oldenborgs Bastions Fremspring til
Bestrygning af Snoghøiveiens indre Strækninger.
- for 2 Kanoner i Slesvig Ravelin.
- paa Hovedvolden i Skydeskaar til Bestrygning af Slesvig
Ravelins Grav.
- i Prindsens og Kongens Raveliner.
- i Faussebraien ved Kongens og Danmarks Bastioner til
Bestrygning af Kongens Ravelins Grav.
Nødbriske for Artilleriet.

14de Februar-20de
Marts.

Iste Januar-13de
Februar.
Fuldført den

18 1
2.

2Ide Marts-25de
April.

I
Fuldført den 5/s.
Fuldført den 18/a.
Fuldført den

20 , a.

Ligeledes.

Fuldført 20 Stykker
den 27 /s. 20 Stykker
den 9/ 4,
Paabegyndt
den ¾ .
Kanonblenderinger paa Hovedvolden.
Godt fremskredet den
Nedskæring og Beklædning af Brystværnets indre Skraaninger
Fortsat.
Paabegyndt.
den 25/4.
m.m.
Ligeledes.
Forbrugskrudtmagasiner og Traverser paa Hovedvolden.
Afbinding og tildels Disse Magasiner fuldReisning af 2 Maga- førtes paa høire Fløi
den 6/u, paa venstre
siner pr. Bastion.
Jorddækning paabe- Fløi den 13/a. Paabegyndt flere Magasigyndt.
ner og Traverser paa
høire Fløi.
Poterne under Kurtinen Holsten-Slesvig,_ 140 Fod lang.
!Udgravning m. m. paa-lPoternen næsten gjen-1 Fuldført den 2/ 4,

oc,

________

__,

gens venstre Sideskraaning.
Poterne i Prinds Christians Bastions høire Kurtinepunkt, 144 !Udgravning m.m. paaFod lang*).
begyndt.
Maske med blenderet Port i Faussebraien ved Kongens Ports
Passage.
Dobbelt Palissadering over alle Gravdæmninger med BarrierePaabegyndt.
porte for Adgangene.
Palissadering fra Prindsens Ports Passage til forbi Prindsessens
♦ ♦
♦ tf
♦!f
Bastions Fremspring (af Hensyn til Gravens ringe Brede),
Palissadering af Slesvig Ravelins Grav.
Palissadering af Prindsens Ravelins Grav.
Palissadering af Kongens Ravelins Grav.
Stormpælelægning m. m. paa den ydre Skraaning af Søfronten
Paabegyndt.
Danmark-Norge.
Palissadering i Stranden ved Norges Bastions lave Flanke.
Gravdæmningernes Forsyning med Smaapæle.
Blokhus i Kongens Bastion.
Nedbrydning af Møllen paa Prinds Christians Bastion.
Hytter for Besætningen ved Norges Bastions lave Flanke, i
Smededamslavningen (foran Fronten Prinds ChristianDronningen) og i Vaabenpladsen foran Kongens Ravelin.
Abrier for Besætningen paa Hovedvolden ved Foden af dennes indre Skraaning.
V oldgadens Udbedring og Vedligeholdelse.
Paabegyndt.
f

L..:.

f

t

t

f

•

f

t

t

t

f

f

f

25/,.
F ortsat.

F ortsat.

Paabegyndt

Næsten fuldført den 2514 .

27

Fuldført den
f

tf

t

I

t

t

tf

f

f

f

tf

/2.

I

f

Paabegyndt.
Fuldført den 18/s.
Paabegyndt .
Fuldført den 20/ 2.

It

f

Fuldført den

16/ 4.

Fuldført den

2/ 4,

Fuldført den

27 / H.
et;_

Fuldført den 2 ½.
Puabegyndt.
•

•

•

•

•

•

•

•

•

◄

Paabegyndt

Paabegyndt den 10/ 4.
Fuldført den 16 / 4.
Næsten fuldført den25/4,
Fuldført den 2/ ,.

Paabegyndt den
F ortsat.

27 / 8 •

Fortsat.

*) Arbeidet ved denne Poterne, saaYelsom ved den under Kurtinen Holsten-Slesvig maatte af Mangel paa Arbeidskraft standses fra Sde til
22de Februar. Den særdeles vanskelige Undergrund her (Yandaarer og Valkeler) hemmede Arbeidet i høi Grad.

~

3.

Fæstningens Indre og Søfronterne med tilhørende Voldgade fra Norges til Delmenhorsts Bastioner.

Arbeide.

I
Istandsættelse og Jorddækning af de 2 blenderede Arsenalkjældere (Krudtmagasiner) i Kastellet.

2lde Marts-25de
April.

14<le Februar- 20de
Marts.

lste Januar- 13de
Februar.

I

Eftersyn af Drager- (Eftersynet fuldført ogl
værker og Bombe- Jorddækning foretaget!
bjælkelag paabegyndt.
den 18/a og 20/a.

2 bombesikkre, forsænkede Krudtmagasiner (22' X 60') ved I Afbinding af Magasi- Magasinerne reiste og' Fuldførte den 2 ¾.
østre Voldgade, med udgravet Vei og foranliggende Maske, Jnerne fuldført. Udgrav- forsynede med Bombe.
ning paabegyndt.
bjælkelag J ordarbeiclet fortsat.
Fuldført den 2 3/4 .
.Bombesikkert Laboratorium (22' X 60') under Islands Bastions Afbinding fuldført.
·Jordudgravning og
høire Flanke (Kastellet).
Reisning fuldført.
Fuldført den 16 / 4.
Blendering af Adgangen til det hvælvede Krudtmagasin i
Kastellet.
Fuldført den 9 / 4.
Jorddækning og Indretning af det bombesikkre Lazareth i Kastellet.
Fuldført den 27 /s.
Bombesikkert Telegrafbureau.
Hovedistandsættelse af 2 gamle Bræddestalde for 300 Heste .
Fuldført den 27 / 2 •
Fuldført den 9/~.
Opførelse af en Stald for Officersheste.
31
Retablering af Brodækket paa østre Bro.
Fuldført den / 1 .
Paabegyndt den 27 /s.
Anbringelse af Baadebavn S. for Broen og Plankebeklædning
Næsten fuldført den
langs denne til Formindskelse af Bølgeslaget.
25 '
' 4.

Opførelse af 2 Blokhuse nedenfor Hovedvolden for Kommandostabe.

I·............... ... ,................... ,Stilletporti Udsigt
i Rapaf ¾.
2

.....

0

Regi,sløifning , deriblandt af det Fredericia Mark omsluttende
,,Rytterdige" .
Afbrænding og Sløifning af nærliggende Bygninger.
Sløifning af fjendtlige Batterier ved Egum Veien og Trælle
Skov.

Paabegyndt.

Fuldført den

61a.

Fuldført den

16

/a.
Fuldført den 2/4.

~

~

--Bilag 3.
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for Fægtningen foran Fredericia d. 8. Marts 1864.
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*) Deraf 18

Slesvigere.

De faldne Officerer vare: Major J. A. F. Hoffmann, p. t. Stabschef ved 3. Division og Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve E. F. Køhler
af 20. Regiment.
De saarede Officerer vare: Generalmajor E. H. C. Wilster, p. t. Kommandør for 3. Division, Premierlieutenant H. C. Weien af 20.
Regiment og Sekondlieutenant L. L. J. Vincent af 20. ~egiment, fangen.
~ De usaarede fangne Officerer vare: Ka1Jitain H. H. N. J. Daue af 20. Regiment, Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve F. 0. J. Holstein
og T. C. B. de Lopez Brandt af 20. Regiment.

----
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Slesvigere.
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Anmærkning.

I

De saarede Officerer vare: Premierlieutena.nt af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri N. C. L. Scheel af 11. Regiment og Sekondlieutenant af
Inf. Krigsreserve C. F. Jung af 11. Regiment.
Den fangne Officer var: Kapitain A. W. Staggemeyer af 11. Regiment.

14
Bilag 5.

Ordre de bataille d. 15de Marts 1864 for den aktive Armee. *)

Overkommandoen.
Overgeneral . . . . . . . . . . .
Stabschef .••••.......
Souchef...............
Attacheret fra Marinen ..

Generallieutenant G. D. Gerlach.
Major F. C. Stiernholm,
Kapitain S. L. C. Rosen.
Orlogskapitain F. Frølich.

Adjutanter:

Ritmester H. C. W. F. Deichmann,
Kapitain C. E. Meldahl,
F. E. Bille,
Premierlieutenant E. G. Gotschalck,
F. F. Jacobi,
A. L. le Mn.ire,
Sekondlieutenant C. A. S. D11lberg,
L. H. W estphal, personel Adjutant

Ansatte ved Hovedkvarteret vare endvidere:
Oberstlieutenant F . W. Baron Rosenkrantz,
Major C. F. Bauditz,
Premierlieutenant af KavLtl. Krigsreserve E. F.
A. Di.iring,
Premierlieutenant af Kaval. Krigsreserve E. F. Dii
ring Rosenkrantz,
Premierlieutenant H. Baron Raab,
Sekondlieutenant 0. Grev Moltke, Bregentved.
Høistkommanderende Artilleriofficer. . . . . . . . . . 0 berst J. Vahl.
Major J. T Wegener, Stabschef.
Høistkommanderende Ingenieurofficer . . . . . . . . Oberstlieuten&.nt J. C. F. Dreyer.
Major C. F. N. Schrøder, Stabschef
Trainkommandør . . . . • . . Ritmester J. Cetti. (Ritmester W. Hatfner var endn
ikke afgaaet fra Overkommandoen).
*) De mindre Unøiagtigheder, som muligen maatte forefindes ved Angivelsen af Perso
nalia i Bilagene 5 og 6 skyldes Ufuldstændighedrn i det foreliggende Materiale.

15
1rdonnantskorpset . . . . . Ritmester C. E. Hansen, tillige Kommandant i Hovedkvarteret.
:orpsintendant ....... . Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.
:orpsauditør. . . ..•.... Overauditør N. Tvede.
:orpsstabslæge ....... . Overlæge J. Rørbye.
:orpsstabsdyrlæge . . . . Stabsdyrlæge C. L . Friis.
:rigstelegrafen og .Armeens Topografer . ... Oberstlieutena.nt W. H. F . Abrabamson.
ureaucbef. . . . . . . . . . . Fuldmægtig i Krigsministeriet C. J. W estergaard.

lste Division.
Kommandør .•.••.
Stabschef . . . . . . . .
Souschef. . . • • . . . .
Adjutanter . • . • . . .

Generalmajor C. A. Vogt.
Kapitain J. C. Blom.
Ritmester J. Z. Schroll.
Sekondlieutenant C. Søltoft og Sekondlieutenant af
Inf. Krigsreserve P. E . M. Rameing.
Ordonnantsofficer .. Sekondlieutenant W. F. Bendz.

1ste Brigade.
Kommandør . • . . . . Oberst G. H. Lasson
Adjutanter .•..•.. Premierlieutenant P. F. W. Hansen og Sekondlieutena.nt E. 0. Mygind.
Ordonnantsofficer . . Premierlieutenant J. E. C. Rosen.
22de Regiment.
2det Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
2den Brigade.
Kommandør ....•. Oberst H. A. T. Kauffmann.
Adjutanter . . . . . . . Premierlieutena.nt W. F. Grev .Ahlefeldt-Laurvigen
og Sekondlieutenant C. F. F. E. Tuxen.
Ordonnantsofficer .. Sekondlieutenant J. W. B. Benedictsen.
3 die Regiment.
I 8de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
3die Brigade.
Kommandør ...... Obe~st J. A. P. F. Wørishøffer.
Adjutant . . . . . . . . . Sekondlieutenant J. G. F. Colding.
Ordonnantsofficer . . Afskediget Premierlieutenant F. J. L. Heyn.
l 6de Regiment.
Bat!. I. Batl. II.

I

1 7de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

Divisionens Kavallerikommando: Major C. A. F. Lillien.skjold.
4de Dragonregiments 2det Halvi·egiment.
4de, 5te og 6te Eskadron.

16
Divisionens Artillerikommando: Major P. E. Glahn.
l0de Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
8 Kanoner.

2det Feltbatteri (4 Pd.'s riflet).
8 Kanoner.

Talt: 1 2 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier.

2den Division.
Kommandør ..•... Generalmajor P. H. C. du Plat.
Stabschef .. . ... . . Major E. F. Schau.
Adjutanter ....... Ritmester F. F. Kjær, Sekondlieutenanteme M. S.
Hedemmm og A. Harttuug.
OrdonnantsofficP1· . . Sekonrllientenant H. C. W. Harboe.
4de Regiment.
Batl. I

Batl. II.

!Jfe Bri_qacle.
Kommandør • . . . . . Oberst J. vV. A. Harbou.
Arljutant . . . . . . . . . Premierlieutenant H. C. Baron Haxthansen.
Ordonnantsofficer .. Sekondlieutenant P. H , W. Lange.
6te Regiment.
Batl. I. Batl. II.

12te Regiment.
Batl. I. Batl. II.

Gte Bri_qacle.
Kommandør ...... Oberst 0. C. S, A. Biilow.
Acljutm1t . . . . . . . . . Sekondlieutenant C. J. C. F. K.rnnolcl.
Orclom1antsofHcer . . Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve Vi7.
Dinesen og P. 0. R. Olrik.
5te Regiment.
Bat!. I. Batl. II.

I

7de Regiment.
Batl. I. Batl II.

1 Ode Regiment.
Batl. I. Batl. II.

Divisionens Kavalerikommando: Ritmester D. W. Hegermann-Lindencron
Gardehusaregimentets lste Halvregiment.
2den, 4de og 6te Eskadron.
Divisionens Artillerikommando: Major W. E. T. Schøning.
8de Feltbatteri (4 Pd.'s riflet) .
9de Feltbatteri (12 Pd .'s K. K.)
8 Kanoner.
8 Kanoner.
folt I:! BatailloneJ", !3 EskadJ·onPI' og 2 Batterier.

1
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3die Division.
Kommandør ..... . Generalmajor P. F. Steinmann, saaret; for ham
Generalmajor E. H. C. Wilster, saaret, hvorefter
Oberst W. N eergaard blev midlertidig Chef.
Stabschef ......•. Kapitain J. A. F. Hoffmann, saaret.
C. M. W. Tvermoes, midlertidig Stabschef.
Souschef ........ .
Adjutanter ...•... Premierlieutenant F. Gri.iner og Sekondlieutenant T.
W estergaard.
Ordonnantsofficer. . Premierlieutenant H. E. E, Nysted.
Kommandant i Divisionskvarteret •.
W. E. A. Biilow.

7 de Brigacle
(midlertidig afgiven til 4de Division).
Bde Brigade.
Kommandør ...... Oberst P. U, Scbar.ffenberg.
Adjutanter. . . . . . . . Sekondlieutenanterne H. Holbøll og C. J . F. Irminger.
9de Regiment.
20de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Ba.tl. II.
I4de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

9de Brigade.
Kommandør . . . . . . Oberst G. J. W. Nielsen, midlertidig Chef.
Adjutanter . . . . . • . Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. Petersen og
Sekondlieutenant M. A. Karmark.
Ordonnantsofficer •.
af Inf. .Krigsreserve T. E. Frisrh.
l 9de Regiment.
2lde Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
I3de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Divisionens Kavalerikommando: Major A. W. Gerlach.
4de Dragonregiments lste Halvregiment.
I ste, 2den og 3die Eskadron.
2det Dragonregimeni.
lste-6te Eskadron.
Ialt 12 Batailloner og 9 Eskadroner.*)
*) Divisionens Artilleri var
Fredericia (se denne).

taktisk Henseende underlagt Artillerikommandoen
3

18

4de Division.
Generallieutenant ·c. D. Hegermann-Lindencrone.
Major F. J. Heramb.
Kapitain C. A. F. Thomsen.
Ritmester T. Freiesleben, Ritmester a la suit
H. F. C. G. Grev Moltke-Hvitfeldt, Sekondlieutenan
T. G. Rohde.
Ordonnantsofficer. . Sekondlieutenanterne H . H. Liittichau og F. E.
Paulsen.

Kommandør ..• . •.
Stabschef ..•....•
Souschef . . . . . . . •
Adjntanter .......

Til 'fjeneste ved
Staben .•...... Hs. Kgl. Høibed Kronprinds Frederik med
Adjutant •..•.• . . Kapitain L. Lund.

7ile Brigade.
Kommandør •... . Oberst C. F. M . Muller.
Adjutant . . . . . . . . Sekondlieutenant F. ,T. Buchwaldt.
Ordonnantsofficer. .
af Inf. Krigsreserve S. F. Fische
I ste Regiment.
11 te Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
1sfc Kavnleribri,qadc.
Kommandør ••.... Generalmajor J. ,T. Honnens.
Aqjutanter •...... Sekondlieutenanterne H. B. Dahl og V. Saurbrey.
Ordonnantsofficer ..
A. L. Baadsgaard.

3die Dragonregiment.
lste- 6te Eskadron.

5te Dragonregiment.
lste- 6to Eskadron.

2den Kavaleribrigndc.

Kommandør ..... . Oberst H. L. Scharffenberg.
Adjutant .. . ..... . Sekondlieutenant J. F. Hegermann-Lindencrone.
Ordonnantsofficer ..
af Inf. Krigsreserve C. F. S.
Baron :Tuel-Brockdorff.
Gte Dragonregiment.
lste- Gte Eskadron.

Garr1ehus3.l.Tegimentets 2det
Halvregiment.
lste 7 3die og 5te Eskadron.

Divisionens .Arfillcrikommmulo: Oberstlieutenant J. C. Just.

5te Feltbatteri (12 Pd. s G, K.)
8 Kanoner.
1

7de Feltbatteri (4 Pd.'s riflet).
8 Kanoner.

3di~ Ingenieurkompagui.
Ialt. : 4 Batailloner, 21 Eskadroner, 2 Batterier og I fogenieurkompagni.

I
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Kommandantskabet i Fredericia.
Kommandant
Generalmajor N. 0. Lunding.
Stabschef . . • • • • . • Oberstlieutenant C. E. Reich.
PladRmajor .•....• Kapitain N. C. Schmidt.
Vagtmesterlieutenant Premierlieutenant J. J. Kerff.
Til Tjeneste ved
Kommandantskabet. Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve A. F. Konicke.

"
stansen.
Sekondlieutenant " Artil.
phanson.
Sekondlieutenant ,, Inf.

W. A. P. Chri-

J. P . . 0. Ste0. F. Dencker.

Artillerikommandoen i Frede1'icia.
Oberstlieutenant R. 0. Holm.
Kapitain C. P. F. J. de Coninck.
J. J. Bahnson.
af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri G. Graah, syg.
Premierlieutenant W. F. Bang.
3die Feltbatteri (4 Pd.'s riflet)
6te Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
8 Kanoner.
8 Kanoner.
12te Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
8 Kanoner.
ste Fæstningskompagni. 2det Fæstningskompagni. 5te Fæstningskompagni.
Espingolbatteriet.
Arsenalet.
lngenieurkommandoen i Fredericia.
Oberst 0. W. Meyer.
2det Ingenieurkompagni.

4de Ingenieurkom1mgni.

Armeens Artilleri.
Kommandør . . . • . . Oberst J. Vahl.
Stabschef •.•.... Major J. T. Wegener.
Til Tjenesten ved
Staben ......... Kapitain S. W. W. Pfaff.
Premierlieutenant C. T. Miillertz.
A.M. Gjern.
W. Grev Moltke-Hvitfeldt.

Reserveartilleriet.
lste Feltbatteri (4 Pd.'s riflet)
4de Feltbatteri (12 Pd.'s riflet)
8 Kanoner.
8 Kanoner.
13de Feltbatteri (24 Pd.'s G. K.)
llte Feltbatteri (4 Pd.'s riflet)
8 Kanoner.
8 Kanoner
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.Artillerilcommandoen i Dybbølstillingen.
Kommandør ...... 0berstlieutenant C. U. E. Haxthausen.
Stabschef ...•.... Major H. A. A. de Jonquieres.
Til Tjeneste ved
Staben. . • . . . • . . Premierlieutenant H. A. Elben.
Sekondlieutenant 0. Baron Giildencrone.
3die Fæstningskompagni.
4de Fæstningskompagni.
6te Fæstningskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet paa Als.

Ingeuieurkommamloeu ved den aktive Armee.
Kommandør . . . . . .
Stabschef . . . . . . . .
Adjutant . . . . . . . . .
Til Tjeneste ved
Staben •.•.•..•

0berstlieutenant J. 0. F. Dreyer.
Major C. F. N. Schrøder.
Premierlieutenant F. L. J. Keyper.
Major 0. 0wesen.
0. T. Jørgensen.
Kapitain W. 0. W. Lehmann.
N. A. Brummer.
W. A. Thulstrup.
F. C. Good.
Premierlieutenant 0. K. Larssen.
Sekondlieutenant H. P. Larsen.
S. B. V. Dyhr.

Umiddelbart underlagt Ingenieurkommandoon.
lste Ingeuiourkornpagni.
Brokompagniet.
Ingenieurparken.
5te

!

Infa1iteri1·eserve1i.
Kommandør ...•.• Generalmajor F. 0. W. 0aroc.
Stabschef . • • . . . . . Kapitain L. E. Fog.
Adjutanter . . • . . . . Sekondlieutenanterne G. C. C. Zachariae og E. A. A.
Marcussen.
0rdonnantsofficer . . Sekondlieutenant 0. M. Wildenradt.
8de Regiment.
I 5de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.

3die Kavaleribrigade.
Kommandør .....• Generalma:ior B. Marcher.
Adjutant ......... Premiorlieutenant T. Schubeler.
0rdonnantsofficer. • Sekondlieutenant af Kaval. Krigsreserve J. Aagaard.
(De Brigaden underlagte Afdelinger vare splittede til Di visionerne .)
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Bilag 6.

tegimenta-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive
Arm.ae d. 15de Marts 1864.

Infanteriet.
lste Regiment:
3ataillon I ................. .
lste Kompagni ........ .
2det
6te
7de
3ataillon Il... , ............ .
3die Kompagni .......••
4de
.....•..•
5te
Sde

0berstlieutenant H. C. J. Beck.
Kapitain C. C. M. Irgens.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. A.
W. Weiss.
Msk. Major V G. Siemsen, syg; for ham
Sekondliei1tenant C. W . Christensen.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve L . Beck.
C. T. Sørensen.
Kapitain J. C. T. Thalbitzer.
Msk. Kapit. E. R. Grev Platen-Hallermund.
Sekondlieutenant i Bornholms Milice .F. C.
J. Sørensen.
Premierlieutenant P. C. C. Hammerich.
C. L. E. Andersen.

2 det Regiment:
3ataillon I. ................ .
lste Kompagni . •.......
2det
........ .
5te
6te
........ .
3ataillon Il. . ...... . ....... .
3die Kompagni .•..•....
4de
. ....••..
7de
•...•....
Sde

0berstlieutenant C. W. L. Dreyer.
Major W. E. S. Gedde.
Premierlieutenant N. H. Hiort.
Kapitain B. F. J. Thorkelin.
Premierlieutenant C. F. W. Secher.
F. G. H. 0. Gandil.
Kapitain J. D. Høst.
S. F. W. Ross.
P. E. Povelsen.
Premierlieutenant W. J. Larsen.
F. C. Worm

3die Regiment:
3ataillon I . .............. , ..
lste Kompagni .•.......
2det
........ .
5te
6te

Major H. W. Mathiesen.
Kapitain M. Arntz.
0. A. Schøning.
A. A. F. Moltke.
af Inf. Krigsreserve L. C. Svane.
Premierlieutenant L. W. Duus saaret; for ham
B . M. D. Walter.
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Bataillon II. . . . . . . . . ..... .
3die Kompagni ........ .
4de
7de
8de

Kapitain 0. J. H. Krabbe.
F. F. G. Fogh.
Premierlieutenant F. F. Hansen.
A. H. Drastrup.
A. W. Falkenskjold.

Major E. G. E. du Plat, syg; for ham Kapitain P. J. F. Bauditz.
Bataillon I. . . . . . . . . . . . . .. . Kapitain S. E. Mathiessen.
lste Kompagni ........ . Sekondlieutenant J. P. Hindenburg.
2det
Kapitain C. S. Glahn.
5te
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. E.
Goeslrjær.
7de
Premierlieutenant J. P. T. Westberg.
Bataillon II...... . ......... . Kapitain S. J. W edege.
3die Kompagni ........ . Premierlieutenant C. F. C. Sarauw.
4de
Kapitain C. P. D. Biigel.
6te
Premierlieutenant F. Bodin.
8de
F. L. Winsløw.
4de Regiment:

5te Regiment:
Bataillon I.
lste Kompagni ........•
2det
5te
6te
Bataillon II. . . . . . . . . . . .... .
3die Kom11agni ....... .
4de
7de

8de
6te Regiment:
Bataillon I.
lste Kompagni ...••...
5te
...•.•..•
2den
6te
Bataillon II. . . . . .... , .....
:!die Kompagni ....•.••.
7de
....... . .

Major A. C. J. Myhre.
M. P. Biilow, syg; for ham Kapitait
J. Hammer.
Premierlieutenant W. B. Stonor.
Kapitain C. W. D. Ha:ffuer.
Premierlieutenant F. W. Ravn.
W. E. A. Olauasen.
Kapitain A. B. Rothe.
W. J. C. Kliiwer (1 7/a syg; fo
ham Premierlieutenant C. P. Nielsen).
Premierlieutenant J. E. Jacobsen.
T. H. A Søderberg, sygJ
for ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserv
N. 0. Snertinge.
Premierlieutenant F L. Satterup.
Major G. W. Caroc,
Kapitain G. A. Falkeuberg.
C. Schøller.
Premierlieutenant af Inf. KrigsreserYe F. P
Ingvers en.
Premierlieutenant J. H. L. Grønlund.
A. C. J. A. W. Moltke.
Kapitain C. A. J. Olufsen.
0, F. Vaupell.
Premierlieutenant P. P. Wauning.
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4de Kompagni
8de
7 de Regi roen t:
Bataillon I.
lste Kompagni ....... .
2det
........ .
5te
7de
Bataillon II. . .............. .
3die Kompagni ...•....
4de
.•..•...•
6te

8de
Sde Regiment:
Bataillon I ...... . .......... .
lste Kompagni ........ .
2det
........ .
5te
Sde
Bataillon II...... .
3die Kompagni ........ .
4de
.....•...
6te
7de
9de Regiment:
Bataillon I.. . . . . . . . . . . . . . . . .
lste Kompagni.........
2det
5te
6te
Bataillon II. . . • . • . • . . . . . . . .
3die Kompagni • • . • . . . . .

Kapitain J. F. E. Baron Haxthause11 ,
Premierlieutenant C. 0. C. Engelhardt.
Oberstlieutenant L. H. L. Muus.
Kapitain N. S. Kiihle *), for ham Kapitain
G. Maes.
Premierlieutenant F. F. Nielsen.
af Inf. Krigsreserve C. A.
Zo:ffmann.
Kapitain 0. M. G. Meyer.
Premierlieutenant C. Sørensen.
Major G. W. Behmann.
Sekondlieutenant C. H. C. Baggesen.
Kapitain C. C. W. F. Holck, syg; for ham
afskediget Kapitain E. C. E. Jacobsen.
Premierlieutenant E. E. P. Nielsen, syg; for
ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve
C. R. Gersdor:ff.
Premierlieutenant S. B. Munck.
Oberst M. 0. B. Hveberg.
Major F. C. A. H. Salchow, syg; for ham
Kapitain J. A. Grønlund.
Premierlieutenant C. W. Thalbitzer.
Kapitain P. H. Nielsen.
F. C. Schiøtt.
Premierlieutenant P. C. G. Barn.
Kapitain G. F. Møller.
Premierlieutenant N. P. Jensen.
Kapitain H. F. Baron Roseukrantz.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve F. F.
Lyneborg.
Premierlieutenant F. C. B. Pio.
Oberstlieutenant H.C. G. TersJing.
Major J. Nørager, syg; for ham Kapitain H.
T. W. Hecksher.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserven W. F.
C. Redsted.
Kapitain C. W. Knauer.
H. J. W. Hansen.
Premierlieutenant J. F. W. Voigt.
Kapitain F. C. Christiani.
Premierlieutenant J. Beeken.

*) lndtraaclt i en Unclersøgcls<'skornrnission ved 4c1r J)ivision (se 1 Del Bilagenes

Pag. 117).
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4de Kompagni . . . .....
7de
Sde
1 0 de Regiment:

Kapitain H. 0. J. Koss.
Premierlieutenant W. F. Gram.
0. G. Rosen.
Oberst F. C. Lange, syg; for ham Major C.

F. M. Rohweder.
Bataillon I. . ............. .
1 ste Kompagni ........ .
2den
•........
5te
........ .
7de
........ .
Bataillon II.
3die Kompagni . , .. , .•..
4de
......•..
6te
Sde
11 te Regiment:

Bataillon I. ............... .
1 ste Kompagni . . . . . . . . .
3die
5te
7de
Bataillon II.
2den Kompagni .... . •..
4de
........ .

Gte
8de

Kapitain S. U. R. Lundbye.
E. B. M. Hansen,
Premierlieutenant F. S. Diechmann.
L. 0. Lorentzen.
Premierlieutenant P. H. W. Hammelev.
Kapitain H. S. Gyldenfeldt.
O. S. Husum.
H. Glahn.
Premierlieutenant C. A. Thesen.
H. E. Petersen.
Kapitain W. 0. B. Stricker.
M. P. W. de Fine Licht.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve 0. F ·
Wilhelmi.
Sekondlieutenant F. C. 0. R. .Kragb.
J. A. Muller.
Afskediget Kapitain A. R. Bjerregaard.
Kapitain R. W. Ohabert,
Premierlieutenant T. G. Miinster.
H. P. Hermansen.
Afskrdiget Premierlieutenant C. F. C. Sigrtty.
Premicrlieutenant A. S. V. Kjrorulff.

I

I 2te Regiment:
Bataillon I .... , ............ .
I ste Kompagni ........ .
2den
.....•...
:'.!die
4de

Bataillon
5te
6te
7de
Sde

Oberst F. L. A. Hein.
Kapitain L. A. Bie.
Premierlieutenant J. P. Raabye.
Kapitain 0. W. Arnholtz.
Premierlieutenant C. G. W. Magius.
af Inf. Krigsreserve W. A.
E. Sørensen, syg; for ham afskediget
Premierlieutenant J. V. Bille.
II........ , ....... . Kapitain H. W. Stockfleth.
Kom1mgni . . .....• Premierlieutenant D. Nielsen.
........ . Kapitain 0. T. Ryberg.
........ . Premierlieutenant A. P. Schmidt.
E. A. Wulff.

13 de Regiment:
Bataillon I. . ... , ..... , . . . . .

Major P. E. Klingsey.
Kapitain C. F. Schøning.

,
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lste Kompagni ....•....
2det
3die
4de
3ataillon II
5te Kompagni
6te
7de
SdP

Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. S.
Hoffmann.
Kapitain. F. H. Berregaard.
Premierlieutenant A F. H. Balsløv.
J. C. M. Ahrentzen.
Kapitain. L. H. G. A. Bruhn. •
Premierlieutenant J. C. Pingel.
H. F. Skeel.
Kapitain 0. Westengaard.
Premierlieutenant B. Bærentzen.

14de Regiment :
~ataillon I. . .............. .
1 ste Kompagni ........ .
2det
....... .
3die
•• . ......
4de
\ataillou II........ . ....... .
5te Kompagni ...•.....
6te
........ .
7de
.•.......
Sde
.•..•••..

Major H. Jungbans.
J. B. A. X. de Plane.
Kapitain L. F. G. Lobse.
R. T. Bartels.
af Inf. Krigsreserve R. Petersen.
Premierlieutenant F . W. Willemoes.

15de Regiment:
jataillon I. . ..•.......•....
1ste Kompagni .••....•.
2det
•..• . ....
5te
6te
ataillon II................ .
3die Kompagni . . .••...
4de
.•.......
7de
........ .
Sde

Oberstlieutenant A. F. Zepelin.
Major H. P. K. Høbling.
Premierlien.tenant J. P. S. S. Clausen.
Sekondlieutenant J. P. A. Boysen.
Kapitain. T. F . A. Ronn.ens .
· af Inf. Krigsreserve W. Borre.
Kapit,'l.in H. R. de Klikker.
A. S. Nickolin.
L. J. Olsen.
Premierlieutenant E. Neergaard ..
R. C. Møller.

16 de Regiment:
ataillon I. ..... . ...... . . .
1 ste Kompagni . . ..... .
2det
.•.......
5te
6te
.•..•....
ataillon II. ... . ...•....•...
3die Kompagni ...•.... .
4de
....... .
7de
Sde

Knpitain C. W. Baland.
Premierlieutenan.t C. A H. Rømer.
F. W. C. L. Hornemann.
Kapitain J. T. Fremming.
Premierlieutenant J. C. Mielche.

Major C. Wolle.
Knpitain J. T. Hein.
Premierlieutenant E. W. Agerholm.
Kapitain E. Hyllested.
C. L. B. Petersen.
H. F. Andresen.
J. T. Ravn.
U. C. H. Dræbye.
F. C. G. Schøller.
Premierlieutenant C. Toldberg.
E. V. Schau.
4
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I 7de Regiment:
Bataillon I. . . . . .......... .
lste Kompagni ........ .
2det
....... .
5te
7de
Bataillon II................ .
3die Kompagni , ....•• ,
4de
•........
6te
8de
18 de Regiment:
Rataillon I. . . . . . . . . ....... .
I ste Kompagni ....... .
2det

5te
7de
Bataillon II. . . .
adie Kompagni ........ .
4de
6te

Rde
19cle Regiment:
B&taillon I ................. .
5te Kompagni
Gte
7de

Sde
Bataillon II..... .
I ste Kompagni ........ .
2det
.•..•••..
3die
4de

Oberst A. Bernstorff.
Kapitain F. W. Lund.
Premierlieutenant E. A. E Trojel.
Kapitain J. C Ganclil.
Premierlieutenant B. C. M. Aarøe.
I. P. F. Nielsen.
Kapitain H. J. T. C. Schiwo.
C. W. Frost.
C. A. Krag.
Premierlieutenant W. Møller.
E. F. 0. G. Baron Pechlin.
Oberstlieutenant F. G. H. Hirsch.
Major E. A. Lundbye
Kapitain F. F. H. Baller.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P .
Andersen.
Premierlieutenant 0. C. D. Walther.
H. A. M. Ahlmauu.
Kapitain P. C. R. Weyhe.
Premierlieutenant H. C. Nielsen.
Kapitain A. C. Volquartz, syg; for ham
Premierlieutenant J. B. Hertz.
A. P. Madsen, syg; for hm
L. F E. A. Baron Bretton
H. T. B. Benzon.
Oberstlieutenant L. N Færch.
Knpitain J. Darre.
0. C. F. Staggomeycr.
L. F. A. Borring.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve W.
Nimb.
Kapitain G. T. Bramhelft.

J. E. A Magius.
Premierlieutenant P. C. S. Harboe.
Kapitain C. H. Baron Adeler.
Premierlieutenant F. L. Hermansen.
C. F. Krøyer.

20de Regiment: Oberstlieutenant J. G. Scholten.
Bataillon I.
Major S. P. L. Schack.
J ste Kompag11i ........ . Kapitain H. H. N. J. Daue, fangen; for hm
Sekondlieutenant F. Harland.
2det
Kapitain F. H. E. H. Stocldlcth.
5te
Premierlientenant C. W. Steinmnnu.
Gte
M. J. Riise.
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Bataillon II. . . . . . . • • . . . . . . Kapitain A. Sperling.
3die Kompagni • • • . . . • Premierlieutenant H. C. W eien,
4de
.••..•.•. Kapitain C. F W. H. Baland.
7de
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. Rasmussen.
Bde
C. F. Willerup.
21 de Regiment: Major O. C. F. Saabye.
:Bataillon I ................. , Kapitain W. P. J . .L. Hackhe.
lste Kompagni .....•..• Kapitain J. E. Beissenherz.
2det
••.•..•.. Premierlieutenant H. Larsen.
3die
E Voss.
4de
Kapitain C. C. Zahlmann.
Bataillon II. . ......•........
- E. P. L. v. d. Recke.
5te Kompagm . . . . • ••. Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. L.
Dreves.
6te
Premierlieutenant W. L. Vaupell.
7de
Kapitain H F. Wedelfeldt.
Premierlieutenant N. M. L. Rovsing.
8de
Oberstlieutenant J. A. F. Falkenskjold.
Bataillon I. ...............• Major M. A. F. Rauc:h.
Iste Kompagni •..•.•.•. Kapitain E. A. F. Meyeren.
O. P T. Griiner.
2det
...•.••..
3die
Premierlieutenant J. P. Behrens.
4de
P. F. A. Jæger.
Bataillon II. . .........• , ••.• Kapitain C. W. Jensen.
5te Kompagni ..•• , ••.• Premierlieutenant O. J. Krabbe.
6te
....... . Afskediget Kapitain W. Schøning.
7de
•...•.••• Premierlieutenant C. F. Carlsen.
0. J. G. Johannsen.
8de
22de Regiment:

Detachementet i Mels: Kapitain F. S. Wildenradt.
lste Kompagni.. • • • . • •
J. F. Holmsted.
2det
• . • . . . . • . Premierlieutenant N. C Esmann.
3die
. . . . . • . . . Afskediget Premierlieutenant C. W. Betzer.
Arbeidsafdelingen paa
Als.................. Kapitain C. F. Biilow.

Kavaleriet.
Gardehusarregimentet:
lste Halvregiment .......... .
2den Eskadron ....••...
4de
. . .•.....
6te

Major F. G. Liitzau.
Ritmester D. W. Hegermann-Lindencrone.
W. Lindholm.
F. J. Sehested.
S. J. Neergaard.
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2det Halvregiment .......... .
I ste Eskadron •••.•....
3die
...•••.••
5te
2 det Dragonregiment:

lste Eskadron
2den
3die
4de
5te
6te
3die Dragonregiment:
1 ste Eskadron ..•......
2den

.........

3die
4de
5te
6te

. . ... . ...
.........
•••

♦

•••••

..........

Ritmester W. 0. Zepelin.
L. C. Langsted.
T. K. Marcher.
E. C. U. H. Abercron.
Major E. P. Bruhn.
Ritmester C. F. Bramhelft, fungerende Major.
H. F. Trepka.
C. F. R. Jessen.
W. F. T. Feddersen.
Premierlieutenant J. A. F. C. Kaai;.
Ritmester C. E. Beck.
C. A. Hansen.
Major F. L. Brock.
Ritmester C. C. Wegener.
C. W. Scholten; syg for ham
Premierlieutenant A. Dahl.
Ritmester C. J. Bruhn.
Premierlieutenant C. C. E. Engelbrecht.
Ritmester E. E. Moe,
J. A J. Lytzen.

4de Dragonregiment:
lste Halvregiment.. • .....•. Major A. W. Gerlach.
I ste Eskadron ..•..•.•. Ritmester F. C. Munk.
2den
J. 0. P. Bentzen.
3die
A. S. H. Flindt.
2det Halvregiment ..••..•.•.. Major C. A. F. Lillienskjold,
4de Eskadron ......•.. Premierlieutenant C L. Boalth.
5te
Ritmester C. W. Sommer.
6te
V. F. G. Biilow.
5te Dragonregiment:
1ste Eskadron ........ .
2den
3die
4de
5te
6te

6te Dragonregiment:

0berstlieutenant N. S. Brock
Major C. A. J. Fibiger.
Ritmester G, F. S. Schwarz.
W. Dahl.
Sekondlieutenant H. G. G. Schøller.
Ritmester E. W. Busky-Neergaard.
C. M. L. Biilow.
C. L. 0. F. Posselt.
0berstlieutenant F. C. A. Bauditz*); for ham
Ritmester H. Sehested.
Ritmester G, Castenschiold **).

*) Incltraadt i en Undersøgelseskommission ved 4de Division.
**) Kommandør for højre Streifkorps.
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lste Eskadron . . • . . . • . .
2den

Ritmester C. A. F. C. L. Paulsen.
H. Castenschiold *); for ham
Premierlieutenant P. C. S, Rosenønt.
H. H. H . Holck.
Premierlieutenant C. Buchwaldt.
Ritmester F. W. F. Frederiksen.
Premierlieutenant W. Sperling.

3die
4de
5te
6te

Artilleriet.
lste Feltbatteri ........ .
2det
........ .
3die
4de
5te
6te
••

♦

••••••

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

7de
8de
.
9de
l0de
llte
12te
13te
Espingolbatteriet ...•.•..

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

♦

••••••••

lste Fæstningskompagni,.
2det
3die
4de
5te
6te

Kapitain N. P. C. T. Brum1.
0, Lunn,
A. L. Klein.
Major W. F. L. Kau:ffinann.
Kapitain C. J. F. Lønborg.
Major F. Jurgensen, syg; for ham
Premierlieutenant C. 0. V. Ringsted.
Kapitain W. P. J . Johansen.
l!,. W. F Messerschmidt.
Major E. V. Schreiber.
Kapitain J. C. Johansen.
M. E. Fallesen.
Major J. D. Z. v. d. Recke.
Kapitain J. W. Salto.
Afskediget Major L. F. M. Meincke,
Kapitain 0.
C.
T.
F.

Moltke.
G. J. Schmidt.
B. Sick.
Bartholin.
H. P. W. Mønster.
H. C. Hertel.

Ingenieurtro11perne: Major C. E. V. Arnholtz.
lste Kompagni .•..•••..
2det
3die
4de
5te
Brokompagniet •.••.....
Ingenieurparken .•......

Premierlieutenant W. Kolderup-Rosenvinge.
Kapitain P. F. H. Bruun.
E. M. Dalgas.
Premierlieutenant C. A. Nielsen.
M. 0. Asmussen.
Kapitain J. C. G. Hedemann.
H. F. F. Jastrau.

*) Kommanderet til Hovedkvarteret

Bilag 7.

Oversigt over Dybbølskandsernes Armering den 7de Februar 1864.
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Bilag 8.

Skud.retning for Dybbølskandsernes Skyts med Skizze over
Skandsernes indre Rum.
I Skandse I ( se omstaaende Skizze) vare de to 36 Pd.'s Kuglekanoner
10vedsagelig bestemte til at beskyde Strandkanten nedenfor Skrænt.en; den
me kunde desuden rettes mod Broagerland, medens den andrn klmde be1tryge hele den foranliggende Skraaning ned imod V emmingbund. De fire
?4 Pd.'s Granatkanoner beskøde det samme Terrain som den sidstnævnte, og
følgelig vare alle 6 Piecer rettede mod Fronten.
I Skandse II var 1 12 Pd.'s Kuglekanon rettet bagud, 4 12 Pd.'s
Kuglekanoner beskøde Partiet ned imod Stranden paa begge Sider af I, og
1rnnde saaledes i Forbindelse med denne Skandses Kanoner frembringe en
krydsende ;Ild foran Mellemrummet mellem I og II. Den 84 Pd.'s Granatkanon I kunde skyde imod Broagerland samt imod Fronten, de to 84 Pd.'s
Granatkanoner II og en 12 Pd 's Kuglekanon imod Fronten; følgelig havde
Skandsen 4 Piecer imod Fronten.
Skandse ill, der var aaben, havde to Kanoner paa hver af sine Facer,
og disse 4 Kanoner vare alle rettede imod Fronten. De to 24 Pd.'s Granatkanoner paa venstre Face krydsede Ilden fra Skandse II foran Mellemrummet
mellem II og m, og de to 12 Pd.'s Kuglekanoner paa højre Face krydsede
Ilden fra Skandse V foran Mellemrummet mellem ill og V, bag hvilket
Skandse IV laa.
I Skandse IV var den længst tilvenstre staaende 24 Pd.'s Granatkanon
bestemt til at bestryge det bagved ill liggende Terrain, den næste 24 Pd.'s
Granatkanon skulde flankere ill, men kunde desuden rettes saavel mod
Fronten som imod det bagved ill liggende Terrain. De to følgende 84 Pd.'s
Granatkanoner II vare nærmeHt bestemte til at flankere Skandse ill og derved frembringe en enfilerende Ild langs Mellemrummet mellem ill og IV.
Den 84 Pd.'s Granatkanon I og de to tilhøire af denne staaende 84 Pd.'s
Granatkanoner II havde deres Hovedretning langs Chausseen, men kunde
paa Grund af deres høie Affutering bestryge Størstedelen af det Syd for
Chausseen beliggende Terrain. Den 24 Pd.'s Granatkanon II, der stod i
Saillanten, skulde hovedsagelig flankere Skandse V, men kunde tillige bagom
denne Skandse. flankere VI samt rettes imod Fronten. De to følgende 24 Pd.'s
Granatkanoner kunde vel flankere Skandse V, men vare dcg væsentligst bestemte til at bestryge det Terrain, der laa imellem og bagved Skandserne V
og VI henimod V.II. De to længst tilhøire staaende 24 Pd.'s Granatkanoner
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vare rettede mod Terrainet bag Skandserne Af Skandsens 12 Piecer vare
saaledes de 7 at betragte som frontale.
I Skandse V vare de to 24 Pd.'s Granatkanoner bestemte til at flankere
Terrainet foran venstre Fløi samt til at flankere og frembringe en krydsende
Ild i Forbindelse med Skandse IV's frontale Piecer og Skandse III's to 12
Pd.'s Kuglekanoner foran Mellemrummet mellem III og V .. At disse Kanoner saa at sige samtidig kunde udføre disse to Funktioner, var en Følge
af, at Skandse V var skudt ikke ubetydeligt frem foran Skandserne paa
•venstre Fløi. De to 24 Pd.'s Kuglekanon.er vare hovedsagelig bestemte til
at bestryge Flensborg Chausseen.
I Skandse VI vare de to længst tilvenstre staaende 12 Pd.'s Kuglekanoner bestemte til at skyde bagud; de to dernæst følgende 12 Pd.' Kuglekanoner skulde enfilere det smalle Mellemrum mellem V og VI saaledes, at
de kunde skyde baade foran og bagved førstnævnte Skandse. De 5 følgende
84 Pd.'s Granatkanoner II paa Skandsens venstre Face havde deres Hovedretning mod Avnbjerg, men kunde rettes saa meget til.venstre, at de virksomt kunde krydse Ilden fra Skandse IV næsten langs hele FlensborgChausseen, der var en af Hovedadgangene til Stillingen. Den 84 Pd.'s Granatkanon I i Skandsens Saillant havde sin Hovedretning mod Vester Dybbøl,
men kunde deltage i Skydningen saavel med venstre som høire Faces Kanone1:. Paa Skandsens høire Face stode 4 24 Pd.'s Kuglekanoner, der
væsentligt vare rettede mod Øster Dybbøl for i Forbindelse med Slmndse
VTII's Kanoner at frembringe Krydsild foran Mellemrummet mellem VI og
VIII Den derpaa følgende 24 Pd.'s Kuglekanon var bestemt til ]'lankering
af Skandse VID, og den længst tilliøire staaende 12 Pd.'s Kuglekanon var
rettet mod det bag Skandsen liggende Terrain. Skandsen havde saaledes 10
frontale Piecer.
Imellem VI og VIII skar en dyb Slugt sig ind, som ikke kunde beskydes fra nogen af disse Skandser. - Ved Enden af denne Slugt, c. 400
Alen bag Mellemrummet mellem VI og VIII, var derfor den lille aabne
Skandse VII anlagt, med 4 12 Pcl.'s Kuglekanoner.
I Skandse VID stode 3 24 Pd.'s Kuglekanoner paa venstre Face for i
Forbindelse med Skandse VI's Kanoner at frembringe en krydsende Ild foran
Mellemrummet mellem Skandserne VI og VIII, Den 24 Pd.'s Kuglekanon i
Saillanten havde sin Hovedretning mod Vester Dybbøl, medens de 3 24 Pd.'s
Kuglekanoner paa Skandsens høire Face tjente til i Forbindelse med Skandse
IX's Kanoner at frembringe en krydsende Ild foran det temmelig store
Mellemrum mellem VIII og IX, der derfor ogsaa blev enfileret af 3 24 Pd.'s
Kuglekanoner paa Skandsens høire Flanke. hvilke nærmest vare bestemte
hertil samt til at flankere Skandse IX. De to længst tilliøire i Skandsen
staaende 12 Pd.'s Granatkanoner vare bestemte ·til at beskyde Terrainet bag
Skandselinien. Skandsen havde saaledes 7 frontale Piecer.
I Skandse IX var den længst tilvenstre stoaende 24 Pd.'s Granatkanon
i Forbindelse med den derpaa følgende 84 Pd.'1:1 Granatkanon II bestemt til
at krydse Ilden fra Skandse VIII. Den 84 Pd.'s Granatkanon I og de tilhøire af denne staaende 3 84 Pd.'s Granatkanoner II rettede en divergerende
Ild mod liele det foranliggende Terrain mellem Vester Dybbøl og Rngebøl.
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e derpaa følgende to 24 Pd 's Granatkanoner tjente hovedsagelig til i Forindelse med Skandse X's Kanoner at frembringe en krydsende Ild langs
et nærmest Stillingen liggende Stykke af Aabenraaveien. Den længst tilhøire
taaende 24 Pd.'s Granatkanon tjente til at beskyde det bag X liggende
errain. Skandsen havde saaledes 8 frontale Piecer.
I Skandse X beskød de 4 24 Pd.'s Kuglekanoner Aabenraaveien samt
errainet paa begge Sider af denne, medens de 3 12 Pd.'s Granatkanoner
are bestemte til Forsvar af Terrainet mellem Skandsen og Alssund Den
jerde 12 Pd.'s Granatkanon beskød Terrainet bag Skandserne. Skandsen
avde saaledes kun 4 Kanoner, der vare frontale.

5
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Bilag .9.

Turnus over Dybbølstillingens Besættelse efter Afløsningen
d. ilte Form. og indtil d. 2lde Februar.

I SkandsebesætForpost.

Hovedpost. ning og Reserve Reserve i Sønderborg.
for Skandserne.

I
Ilte Februar
12te
13de 14de
15de
16de
17de 18de
19de
20de
2Ide -

-

-

12. Reg.
10.

6.
8.
15.
16.
3.
17.
22.
2.
18.

'

-

-

-

-

-

-

5. Reg.
12_.
8.
15.
6.
3.
17.
16. 2. 18.
22.

-

-

}o

IO. Reg.
5.
15'.<
6.
8. 17. 16. 3.
18.
22.
2.

--

-

3. Brig. (16, og 17. Reg.
do.
do.
do.
do.
1. Brig. (2. og 22. Reg._
do.
do.
6. Brig. (5. og 10. Reg.
do.
do.

35
Bilag 10.

Instru.x af 19. Februar for Besættelsen og Forsvaret af de
lukkede Skandser i Dybbølstillingen.
1.

Hver lukket Skandse, hvorunder begge Brohovederne, besættes med den
af Overkommandoen fastsatte Styrke.
2.
Medens Kommandøren for Artilleribesætningen i Skandserne altid alene
har Ansvaret for Artilleriildens Ledelse, overtager den ældste tjenestegjørend€
Officer i Skandsen Kommandoen over den hele Besætning af alle Vaabenarter
i Tilfælde af Angreb, eller naar saadant ventes.
3.
Ved Overtagelsen af Kommandoen i Skandsen og ligeledes ved den daglige Afløsning maa Kommandøren strax overbevise sig, om den er i komplet
Stand, at Portene kunne lukkes, Broen trækkes ind m. v. - Mangler opføres
paa Rapporten. Ere de væsentlige, indberettes de strax til nærmeste Foresatte.

4.
Infanteriet inddeles dernæst, og det øves i at træde paa Pla.ds som til
Fægtning, samt instrueres om Chargeringen m. v., hvorved iagttages:
a. De for Infanteri bestemte Linier, der vende mod Fjenden, besættes med
2 Geledder, omtrent 1 Rode for hver 4 Fod Ildlinie. De andre for
Infanteri bestemte Ildlinier besættes efter Omstændighederne med l å. 2
Geledder. Resten samles i en eller flere Reserveafdelinger, som anvises
hensigtsmæssige Steder til Opstilling. Hvor der findes Blokhuse, opholder Reserven sig i Reglen i disse.
b. En Del af Reserven anvises til Besættelse af Kanonbænkene, naar Artilleriet ikke fyrer, eller naar Fjenden vil storme og er i Nærheden af
Gravranden,
c, Mandskabet instrueres om, hvorledes det har at forholde sig ved Chargeringen. Kun I Geled staar ad Ga11gen paa Bankettet. Naar en Mand
har skudt, træder han ned tilvenstre bagest i Roden og lader strax.
Bagmanden af Roden træder op paa Bankettet og skyder, træder ned
bagest i Roden og lader, og saa fremdeles. Efter Omstændighederne
kan ogsaa anvendes Skydning med et helt Geled ad Gangen, naar ~jenden
er paa nært Hold og gjør Mine til at storme,
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Naar Artilleriet ikke fyrer, og Fjenden er indenfor god Geværskudvidde,
træder Infanteriet op paa Bankettet eller til Skydeskaarene og chargerer,
Paa Bænkene ligger Mandskabet paa Knæ for at have mere Dækning.
d. Mandskabet øves fremdeles i, at forreste Geled springer op paa Brystværnet ad de anbragte Lægtetrin for med Bajonetten at nedstøde Fjenden,
naar han kommer tilsyne over Kronen, og i derefter hurtigt at springe ned.
2det Geled tager strax Plads paa ·Bankettet, naar 1ste Geled er pa
Kronen, for efter Omstændighederne at understøtte det. Det for Bænkene
bestemte Infanteri maa i slige Tilfælde, naar Kardæskskud er givet moc
Fjenden nær Gravranden, strax besætte Bænke og Skydeskaar og agerel
som det øvrige Infanteri ved Ildlinien.
e. Det indøves at benytte Reserven under en supponeret Storm.
f. Naar disse Øvelser ere tilstrækkeligt gjennemgaaede, og Fjenden ikke erl
i Nærheden, tages Infanteribesætningen i Reglen ud af Skandserne og
placeres i deres umiddelbare Nærhed, hvor der er Dækning. Kun enkelte
Skildvagter forblive Skandserne.
5.
Naa.r der om Natten høres Skud i Forpostkjæden, besætter Infanterie
strax de lukkede Skandser, Om Dagen besættes de i Reglen først, naar de
fjendtlige Infanteri samler sig i Angrebskolonner eller nærmer sig paa c.
1500 Alen. Broen afbrydes da og Portene lukkes. Infanteriet opstilles efte1
de anførte Regler, dog nedenfor Bankettet. Reserverne opstilles paa deres
Pladser i Blokhusene, hvor saadanne :findes. Tornystrene aflægges i Værkets
Indre.

G.
Naar Fjenden er paa en Afstand af 7 å 800 Alen, begynder Infanteriilden,
dog kun svagere og med de bedste Skytter. Iøvrigt træder Besætningen
først paa Bankettet og aabner Ilden, naar tætte fjendtlige Kjæder ere paa en
Afstand af 4 å 500 Alen. Der skydes saa hurtigt som muligt, dog med godt
Sigte, naar Fjenden kommer paa 200 Alen og nærmere. Naar Fjenden er il
denne Afstand fra Værket, forlader den Del af Besætningen, der er i Blokhuset, samme og opstilles paa de forud fastsatte Steder i Værket. I Pausen
af Artilleriilden, eller naar denne ophører, besættes Kanonbænkene, især i de
fremspringende Vinkler, mod hvilke Angrebet især kan ventes rettet, og der
vedligeholdes en levende Ild fra Bamme.
Er Fjenden kommen i Graven, maa der nøia passes paa i det Øieblik,
Hovederne vise sig over den ydre Kretelinie. Der benyttes Øieblikket, naar
de Stormende forhindre Ilden udenfor, til at springe op paa Kronen, styrte!
Fjenden ned og skyde ned i Graven,
Lykkes det Fjenden at faa Fodfæste paa Kronen, da kastes Dele afl
Reserven rask imod ham, Dele af den ville muligen allerede tidligere være
benyttede til at erstatte saaret Mandskab, til at forstærke de svagest besatte
Linier o. dsl., men saavidt muligt bør Halvdelen af Reserven holdes tilbage
til Benyttelse under Stormen.
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Den flygtende Fjende beskydes kraftigt, men Ud.fald
under ganske særegent gunstige Forhold.

foretages kun

7.
Angaaende Kanonernes Benyttelse i Skandserne vil Artillerikommandoen
have meddelt fornøden nøiagtig Instruktion.
8.
Det paaligger den Høistkommanderende at forsvare Skandsen haarclnakket under alle Eventualiteter, selv om Armeen iøvrigt er trængt tilbage
og den saaledes er aldeles omringet. Besætningen overgiver sig kun, naar
det, uagtet et kraftigt Forsvar, er lykkedes Fjenden med Overmagt at trænge
ind i Skandsen.
9.

Ved Infanteriilden fra de i Struben aabne Skandser bliver i det Væsentlige det samme at iagttage som ved de lukkede Værker. Forøvrigt maa det
haves for Øie, at Infanteriet kraftigt forsvarer Kanonerne og deres Besætning
i Tilfælde af Stormangreb paa den Linie, hvori Værket ligger.
Saadant Angreb vil sandsynligvis ikke være rettet mod selve det aabne
Værk, men mod vedliggende Løbegrave og deslige, i hvilket Tilfælde det
aabne Værks Besætning efter Omstændighederne kan anvendes til Soutien
or de angrebne Punkter, eller til Modangreb.

Instrux for de i de forskjellige Værker i Dybbølstillingen
kommanderende Officerer.
I.

Forholdet ved Skydningen er forskjelligt, eftersom Skytset er affuteret
lav eller høi Affutage. Naar Værket angribes, besvares Ilden i den første
alvtime af alt Skytset, selv af det som er affuteret i lav .Affutage, men da
det er at antage, at Fjenden er forsynet med langtrækkende og mere sikkert
s kydende Skyts end det, som vore Værker ere armerede med, maa der, efter
den Tid, til hvilken der antages, at hans Skyts har indskudt sig, alt vort
Skyts nedtages af Bænkene og sættes i Sikkerhed bag Brystværnet, indtil
han kommer paa nærmere Distancer af 1500 Alen eller derunder, til hvilken
Tid det igjen bringes op paa Bænkene for at besvare hans Ild. Det Skyts,
som er affuteret i høi Affutage, vedbliver hele Tiden Skydningen, idet dette
Skyts, som er af det sværeste Kaliber, har en større Skudvidde og skyder
~ikkrere end det i lav Affutage.
I Førstningen er Skydningen kun langsom, men paa de kortere Distancer
can Skydningens HlU'tighed voxe, dog aldrig overilet og en god Retning maa,
1tedse iagttages.
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2.

For at sikre Artilleristerne ved Skytset, som skyder over Bænk, kan
der ved Siden af Brystværnet graves Huller, 3 Fod dybe, hvori Artilleristerne
nedtræde, efterat Betjeningen er udført, for saaledes ikke at være udsat for
Fjendens Ild.

3.
Skulde det være fordelagtigt at anvende Granatskud af Kanonerne,
vælges denne Skudart, ellers skydes med massive Projektiler. - Om Aftene
lades Kanonerne med Kardæsker, i hvis Ring er fæstet en Snor, der hænger;
ud af Mundingen, saaledes at Kardæsken kan udtrækkes den næste Morgen.
Kanonen rettes paa 5 a 600 Alen mod de Punkter, hvor Fjenden sandsynlig!
vil tage Stilling.

I

4.
Skulde Fjenden vise Tegn til at ville storme et Værk, beskydes han
med Kardæsker fra 900 Alen af de svære Pjecer (36 Pd.'s K. K., 24 Pd.'
K. K. og 84 Pd.'s G. K) og senere paa 700 Alen af cle mindre (24 Pd.'
G. K., 12 Pd 's K. K og 12 Pd.'s G. K.)
Naar Fjenden nærmer si
Gravranden til Storm, bringes Skytset tilbage for at give Plads for Infanteriet.

5.
Efterat et Angreb er afslaaet, beskydes Fjenden paa det heftigste me
Kardæsker, forsaavidt Distancen egner sig dertil, senere med Granater
massive Projektiler.
6.
Kommandoen vil opholde sig paa et nærmere betegnet Stecl, hvorhe
alle Meldinger sendes, angaaende de lidte Tab af Materiel o. s. v. Naa
Halvdelen af Ammunitionen er forbrugt, sendes Melding desangaaende. Med
Hensyn til Tab af Mandskab. vil Erstatning erholdes fra de Re1:1erver, der
befinde sig bag V ærkerne.

J

7.
Paa hvert Værk vil findes I a 2 Ambulancebaarer til Borttransport
de Saarede. Ambulancen vil holde paa Veien til Sønderborg, hvor Chaussee
til Aabenraa deler sig.

Instrux for Flankebatteriet.
I. Flankebatteriets Bestemmelse er dels at understøtte høire Fløi al
Dybbølstillingen ved at tage det fjendtlige Artilleri og de Kolonner som angribe den, i FlanIren, dels at bestryge det indenfor Skandserne liggend1
Terrain, efterat Fjenden er brudt igjennem Stillingen.

39
2. Fjendtligt Artilleri, der lrjører op mod Batteriet, beskydes saalænge
det er i Bevægelse, men ændses forøvrigt mindre end det, der lrjører op mod
Skandserne i Dybbølstillingen, der beskydes med Granater, naar det er kommet
atteriet paa 3000 Alen nær. Paa denne Distance maa Ilden være meget
angsom, det vil sige hver Kanon gjør ikke mere end eet Skud i ca. 10
· uter i Retningen og Temperingen maa være særdeles nøiagtig; Kommandøren og en Mand med godt Syn begive sig jevnlig ud til Siden for at iagtage Virkningen, for derefter at kunne foretage de nødvendige Forandringer
· Retning og Tampering. Paa kortere Distancer skydes hurtigere.
3. Fjendtlige Kolonner, der rykke frem mod Skandserne, beskydes med
Granater fra 3000 til 1000 Alen; desto hurtigere jo mindre Distancen er.
aa mindre Distancer end 1000 Alen skydes med Kardæsker. Hvor Skudinien nærmer sig Skandserne eller vore Tropper paa mindre end 200 Alen,
aa der under ingen Omstændigheder skydes med Kardæsker, men kun
ed Granater, hvis Brandrør ikke ere tamperede, men hvoraf Plastret er
frevet.
4. Naar Fjenden har gjennembrudt Stillingen og udbreder sig paa det
bag Skandserne værende Terrain, beskydes han heftigt, efter Omstændighederne med Granater eller Kardæsker.

Instrux for Rønhavebatteriet.
I. Da dette Batteris Bestemmelse nærmest er at forhindre Broslagning
eller Overgang i Baade, vil Skydning i andet Øiemed kun kunne finde Sted,
naar betydelige fjendtlige Troppemasser skulde vise sig indenfor Batteriets
irkningssphære, det vil sige indenfor en Cirkel, der med Batteriet som
Centrum drages igjennem den sydlige Spids af Storskoven og Ravnskobbel.
od fjendtligt Artilleri skydes kun saalænge det er i Bevægelse, og i alle
· ælde blive Piecerne at trække ud af Skydeskaarene og at opstille dækkede
bag Brystværnet, naar Fjenden har indskudt sig.
2. Naar Baade sættes i Vandet fra Fjendens Side, blive de at beskyde
af Batteriet, i almindelige Tilfælde ikke paa længere Afstand end 12 a 1500
Alen. Kun naar et meget stort Antal skulde vise sig, kan Ilden begyndes
paa 1800 a 2000 Alen. Skydningen maa paa disse Afstande være meget
langsom, det vil sige c. 1 Skud fra Batteriet hver 5te Minut. Efterhaanden
om Fjenden kommer nærmere, beskydes han hurtigere og hurtigere, saaledes
at hver Pjece omtrent gjør 1 Skud i Minutten, naar Fjenden er indenfor
1000 Alen, og naar han er kommen indenfor 7 a 800 Alen, beskydes han
heftig med Kardæsker. Dersom de fjendtlige Baade søge ind imellem Batteriet og et af Nabobatterierne, og de ved at nærme sig vor Kyst komme ind
et Rum, der paa Grund af Skydeskaarene ikke kan bestryges, kan, ,hvis
Omstændighederne tillade det, en af Fløikanonerne trækkes bort fra Bridsken
g føres saa meget ud til Siden, at den udenom Brystværnet kan beskyde
s Baade, der ere vor Kyst nærmest
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3. Hvis Fjenden under Forsøget paa at gjøre en Overgang har opkjørt Artilleri, besvares dettes Ild under ingen Omstændigheder af vore
Pjecer, hvis hele Virksomhed er rettet paa at forhindre Overgangsforsøget.
For at sikre sig Artilleriild til det Øieblik. Kardæskskydningen kan begynde,
beholdes 2 af PjHerne dækkede af Brystværnet, indtil Afstanden til Baadene
er formindsket til 900 Alen, da disse Pjecer sættes i Batteri, og Skydningen
som ovenfor anført udføres med den største Hurtighed, som er forenelig med
god Sigtning.
4. Om Aftenen lades Kanonerne med Kardæsker med en Snor i
Ringen, der hænger ud af Mundingen, for at Kardæsken om Morgenen kan /
trækkes ud. Om Natten maa Skildvagterne indmelde til Vagten, naar de
høre usædvanlig stærk Kjørsel eller Tummel paa den modsatte Bred. Ret- 1
ningen, hvorfra Lyden kommer, iagttages, for at kunne tjene til Veiledning.
Er der Grund til at antage, at denne Larm hidrører fra Overgangsforsøg,
samles Mandskabet strax, og Kanonerne gives en passende Sideretning, for
at man paa 7 a 800 Alen kan begynde Kardæskskydning. Retningen, hvorfra Lyden kom, samt den Forudsætning, at Fjenden vil søge at komme over
ad den nærmeste V ei, kan tilligemed Orienteringskaartet give V eiledning i
denne Henseende. Ved at fremsende nogle Folk til Stranden og noget ud
til Siderne af Batteriet kan man maaske ogsaa skaffe sig Oplysning i denne
Henseende. Iøvrigt bør den største Stilhed iagttages, for at enhver Lyd,
saasom Aareslag m. m. kan tjene til Veiledning. For at en nogenlunde rigtig
Høideretning kan gives , bør der om Dagen med Kardæskskuds-Elevation
rettes mod forskjellige Punkter af Vandet nær den fjendtlige Bred, og
Pinde afskjæres lig med Afstandene fra Stilleskruens Hoved til Stilleskruemøttrilrnn.
5. Er det lykkedes Fjenden at slaa Bro, eller han næsten har fuldført
dette Arbeide, og det er tilstrækkeligt lyst til at sigte rigtigt, beskydes
Broen med Kugle- og Granatskud, især nærmest det fjencltlige Udg1111gspunkt.
6. Kommandøren og om fornøclent en Mand med godt Syn begive sig
jevnligt ud til Siden for at iagttage Virkningen og derefter om nødvendigt
foretage Berigtigelse i Retningen.

I

Instrux for Kjærvigbatteriet.
1. Kjærvigbatteriet har 2 forskjellige Opgaver at løse, nemlig dels at
understøtte vore Forposter paa den høire Fløi af Dybbølstillingen, dels at
forhindre Broslagningsforsøg og Overgange i Bande
2. Hvis Fjenden i en passende Afstand fra Batteriet opstiller Skyts
imod Forposterne paa Stillingens høire Fløi, maa der rettes en levende
Flankeild imod dette, saaledes at Kuglekanonerne navnlig beskyde Kanonerne,
medens Granatkanonerne vælge Forstillinger og Ammunitionsvogne til Maal.
3. Rykker der større fjendtlige Kolonner frem, beskydes disse efter
Omstændighederne og Afstanden dels med Kugler, dels med Granater, dog

41
saaledes at Kavaleri hovedsagelig beskydes med Granater. Kjæder og mindre
Trops beskydes slet ikke.
4 Dersom fjenden, samtidig med at angribe den høire Fløi, kjører
Skyts op mod Kjærvigbatteriet bliver Forholdet det samme; den Ild, der
rettes mod Batteriet, besvares ikke, da det er Skandserne i Dybbølstillingens Sag ved Flankeild at bringe disse Kanoner til Taushed.
5. Ilden maa under ingen Omstændigheder begyndes pan. større Distancer end 2500 Alen, og da kun enkelte Skud; paa 2000 Alen skydes
meget langsomt, og Retningen udføres med stor Nøiagtighed; først paa de
mindre Distancer skydes hurtigere og desto hurtigere, jo mindre Distancen er.
6. Skydeskaarene maa have en l:!aa stor udvendig Aabning, at de to
venstre Kanoner kunne naa T.tille-Mølle og de to høire Sandbjerg Vandmølle.
7. Naar Baade sættes i Vandet fra Fjendens Side, blive de at beskyde af Batteriet, i almindelige Tilfælde ikke paa længere Afstand end 12 a
1500 Alen. Kun naar et meget stort Antal skulde vise sig, kan Ilden begyndes paa 1800 til 2000 Alen. Skydningen maa paa disse Afstande være
meget langsom, det vil sige c. 1 Skud fra Batteriet hver 5te Minut. Efterhaanden o. s. v. (se foranstaaende Instrux for Rønhavebatteriet).

Skovbatteriet som Rønhavebatteriet.
Virkningssphære: Cirkel gjennem Stranden udfor Sandbjerg og den
fremspringende Pynt af Storskoven.

strux af 2. Marts for Skydning fra Skandserne i Tilfælde af
natligt Angreb.
For at Ilden fra Skandserne ved et muligt natligt Angreb kan blive saa
hensigtsmæssig som mulig fordelt over det foranliggende 'l'errain 1 vilde Hr.
Kapitain N. N. bevirke, at Kanonerne i de under Deres Kommando staaende
Skandser, før det bliver mørkt, blive ladte og rettede i Overensstemmelse
med nedenstaaende Skema.
Nr.
I. 1 36 Pd.'s Kuglekanon langs Strandkanten med Kardæsker paa
700 Alen.
1 24 Pd.'s Granatkanon med Kardæsker mod et Punkt i 700 Alens
Afstand og c. 150 Alen fra Stranden.
1 24 Pd.'s Granatkanon med Kardæsker mod et Punkt i 700 Alens
Afstand og c. 300 Alen fra Stranden.
Nr.
II. 1 84 Pd 's Granatkanon I med Kardæsker mod et Punkt i 700
Alens Afstand og c. 100 Alen fra Kysten.
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker mod et Punkt i 700
Alens Afstand og c. 300 Alen fra Kysten.

e

4.2

Nr.

ill.

Nr.

IV.

Nr.

V.

Nr.

VI.

1 12 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, over det nedbrudte Hus.
1 24 Pd.'s Granatkanon med Kardæsker, 700 Alen, over det nedbrudte Hus.
1 12 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, i Retning mod
den Bakkekam, der ligger lidt tilhøire af en Linie lodret paa Brystværnet.
1 84 Pd.'s Granatkanon II, 3 Pd.'s Ladning og Granat, rettet paa
900 Alen langs Chausseen og temperet paa 1000 Alen.
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker saa meget tilvenstre afi
Chausseen, at man er sikker paa, at ingen Kugle naaer Nr. III,
700 Alen.
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker saa meget tilhøire a
Chausseen, at man er sikker paa, at ingen Kugle naaer Nr. V,
700 Alen.
1 24 Pd.'s Granatkanon med Kardæsker, 700 Alen, lodret paa
Chausseen.
1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kugler, 1000 Alen, langs Chausseen.
2 24 Pd.'s Kuglekanoner med Kardæsker mod Tomterne af Øster
Dybbøl.
1 84 Pd.'s Granatkanon I med Kardæsker, 700 Alen, efter Kapitalen.
1 84 Pd 's Granatkanon II med Granat, 1200 Alen, mod Vester Dybbøl.
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, omtrent
parallel med Chausseen.
·
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, c. 100 Alen

~~~&~

d

Nr. VID. 1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, saa tæt til
som mulig uden Risiko for, at nogen Kugle naaer denne Slmndse.
1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, midt herimelle1ru
og Øster Dybbøl.
1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, tæt paa venstre
Side af Øster Dybbøl.
1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kardæsker, 700 Alen, tæt paa høire
Side af Øster Dybbøl.
Nr. IX. 1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, mod Aabenraaveien.
1 84 Pd.'s Granatkanon II med Kardæsker, 700 Alen, mellem den
foregaaende og den næstfølgende.
1 84 Pd.'s Granatkanon I med Kardæsker, 700 Alen, efter Kapitalen.
1 24 Pd.'s Granatkanon paa venstre Fløi, med Kardæsker, 700
Alen, omtrent lodret paa .Brystværnet.
I
Nr.
X. 1 12 Pd,'s Granatkanon med Kardæsker mod Surlokkegaard.
2 24 Pd 's Kuglekanoner med Kardæsker, 700 Alen, mellem Surliikkegaard og Aabenraaveien.
1 24 Pd.'s Kuglekanon med Kugler mod Aabenraaveien paa 13 a
1400 Alen.
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Om muligt markeres Retningspunkterne i Terrainet, og naar Retningen
er taget, indrettes Alt som til Skydning ved Nattetid, saaledes at den samme
Retning efter Skuddets Afgang kan findes igj en.
Naar Infanteriet giver Signalet "2 lange Toner" fyres med "de i Skemaet
angivne Kanoner; de andre Kanoner i Skandserne rettes mod mellemfaldende
Punkter; men de aabne ikke deres Ild, før man tydelig kan høre eller se, at
Fjenden er i Nærheden,
Saasnart Alt er roligt udenfor Skandserne, indstilles Ilden, og Kanonerne
lades og rettes som tidligere.
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De saarede Officerer vare: Sekondlieutenanterne H. A. J. W. Larssen af 17. Regiment og E. C. Hoffmann af 17. Regiment, fangen.
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Bila_q 13.

Tabsliste
for Fægtningen i Sundeved d. 22. Februar 1864.
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I*) sandsynligvis
Slesvigere,
deserterede.

Den faldne Officer var: Premierlieutenant F. w. Bruun af 18de Regiment.
De saarede Officerer vare: Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P. Andersen af lSde Regiment, Premierlieutenant J. E. C. Rosen af
lste Brigades Stab og Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve: G. L. Grev Sponneck af lSde Regiment, J. C. W. Hirsch af 22de Regiment.
J. E. Bonnelycke af lSde Regiment, J. C. W. Hansen af lSde Regiment, fangen, J. C. R. Frandsen af 22de Regiment og A. L. Hansen at
22de Regiment.
Dep. usatirede fanime Officer var: $eknndlie.utena.nt af..Jnf.. Kci@resme.. H.__S. Helmli af lSde ReJili!!ent.
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Sønderborg, d 2/ltle Februar 181J4.
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Bilag 14.

---

Instrux for Føreren af Mels Detachementet.
Overkommandoen har bestemt, at Bevogtningen af Kyststrækningen fra
Hellesøgaard Færge til Sandvig fra d. 27. d. M. skal l,estrides af et fast
Detachement i Stedet for som hidtil af en Bataillon.

Detachementet formeres i 3 Kompagnier, hvortil afgives af Infanteriet:
1 0 Officerer,
24 Underofficerer,
36 Underkorporaler,
4 Hornblæsere,
564 Menige,
2 Rideheste og
4 Trainvogne.
Af denne Styrke henlæggP.s et Kompagni i Holm og Hellesøgaard Færgegaard, de to andre Kompagnier i Broballe, Mels med Melsgaard og Melemark
amt Hardeshøi Færgegaard.
Endvidere afgives til Detachementet af Rytteriet:
1 Underofficer,
2 Underkorporaler og
20 Menige,
vilke fordeles i ovenanførte Kantonnement efter Detachementets nærmere Betemmelse. Disse anvendes til Patrouille- og Ordonnantstjeneste
Detachementet skal danne en selvstændig og regnskabspligtig Afdeling.

D. 27. ds Kl. 8 Formd. afløser Detachementet den Bataillon, der for
·den besørger Kystbevogtningen og overtager fra samme Tid denne.
Med Hensyn til Bevogtningen meddeles Hr. Kapitainen følgende:
Detachementet skal forhindre fjendtlige Troppers Landgang paa Strækingen fra Hellesøgaard Færgegaard til Sandvig, ligesom al Samfærdsel mellem
enne Kyststrækning og Slesvigs Fastland.
Til Patrouillering i Als Sund er stationeret en Dampkanonbaad ved
tegsvig, og Pantserskonnerten "Esbern Snare" bag Arnkilsøre. 'fil Assistance
or Detachementet i Tilfælde af, at Fjenden maatte forsøge Landgang,

48
kantonnerer lste Batteri (Bruus) med det ene Halvbatteri i Holm, det andet
i Mels.
Detachementet har snarest muligt at sætte sig i Forbindelse med Komman
dørerne for bemeldte Krigsfartøier og for Batteriet, f01: at træffe fornøde
Aftale med disse befræffende Kystens Bevogtning
Detachementskommandøren maa søge at knytte Forbindelser for o
muligt at erholde "Efterretning om Fjendens Foretagender.
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Bilag 15.

Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden
23de Februar-16de Marts.
Skandser og
Løbegrave.

Forposter.
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22de Reg. Barakkerne.
af 2. Div. 7de Reg. Sønderborg.
1s e -

li

"') 4de Regiment gik fra den 7de paa Forpost med 2den Division, medens 12te Regiment overtog Tjenesten paa Kjær Halvø.
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Bilag 16.

Dagsbefaling.
Sønderborg, clen 4cle Marts 1864.

Soldater!
Hs. Majestæt Kongen har allerhøist betroet mig Kommandoen over den I
aktive Armee. Vi staa ligeoverfor mægtige Fjender; men jeg, der i 50 Aar l
færdes imellem Eder, veed, hvad I kunne udrette, veed, at I uforsagte ville
følge Eders Førere.
I Krigen 1848-- 50 har aldrig nogen Mand under min Kommando svigtet
sin Fane og sin Pligt. Jeg tør som Eders gamle General freidigt indestaa
for Eder I ville som tro og tappre danske Mænd vise Eder den Tillid
værdige, som Kongen og Nationen sætter til Eder.
Det skal være min Opgave efter bedste Evne at sørge for Eders Vel.
Til Gjengjæld forlanger jeg Eders uskrømtede Tillid. Uforsagte ville vi gaa
Faren imøde med Gud for Konge og Fædreland.

I

Gerlach.
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Bilag 17.

Skrivelse af 5te Marts fra Overkommandoen til
Krigsministeriet.
I konfidentiel Skrivelse af 2den d. M. har Krigsministeriet ved at henlede
)verkommandoens Opmærksomhed paa, at Fjendens Styrke i Slesvig hovedagelig er koncentreret foran Dybbølstillingen, udtalt det som sit alvorlige
foske, at der fra denne Side maatte foretages noget for at forstyrre den Ro,
1vormed Fjenden staar foran Stillingen og henvist til Expeditioner af Størrelse
a.dtil eet Infanteriregiment maaske med et Par Feltpiecer eller et Antal Koonneespingoler, der antages at maatte kunne udføres med de til Raadighed
taaende Transportmidler.
I fuld Erkjendelse af den store Vægt, som maa tillægges demonstrative
,:ffensive Bevægelser, har Overkommandoen, som ikke er blind for det Pinlige,
ler ligger i Armeens øieblikkelige Situation, allerede i længere Tid havt sin
)pmærksomhed henvendt paa, om der muligen kunde udføres Expeditioner
1aa Slesvigs Kyst, som kunde føre til et heldigt Resultat. Efter Modtagelsen ·
f Krigsministeriets Skrivelse, har Overkommandoen taget Sagen paany under
len alvorligste Overveielse, og uden at tage Hensyn til vor Annees svage
(ræfter, navnlig derved havt for Øie, hvorvidt de omhandlede Expeditioner i
1g for sig vilde kunne lade sig udføre.
Betingelsen for slige Expeditioners Foretagelse maa efter Overkorumannandoens Formening fremfor Alt være den, at der er et bestemt Objekt, paa
tvilket de kunne rettes, og at der er nogen Sandsynlighed for, at det mulige
:lesultat svarer til Risikoen.
Overkommandoen er derved henledet paa, at en Expedition til Ekernørde kunde . forsøges. Udentvivl vil her findes en fjendtlig Besætrung, og
let er altaaa tænkeligt, at det kunde lykkes at tage denne til Fange. Kaster
nan derimod en svag Troppestyrke ind paa et ubevogtet Sted af Kysten for
Lt begive sig længere ind i Landet, vil derved kun opnaas en Alarmering, og
lesultatet vil være, at Fjenden for at forebygge Sligt for Fremtiden, vil trække
m større Styrke ind i Landet. Faren vil være overordentlig stor, og Sand1ynligheden af, at Expeditionen skulde have noget positivt Udbytte formentlig
1ærdeles ringe.
For at komme til en bestemt Beslutning med Hensyn til Expeditionen
il Ekernførde, har Overkommandoen konfereret med Eskadrechefen, Orlogscapitain Muxoll, og da man maatte anse det 4de Infanteriregiment, der er
okaliseret, som mest skikket til Anvendelse ved denne Leilighed, tilkaldt
)berst Faaborg til at overvære Konferencen.
Fra Kapitain Muxolls Side anførtes, at passende Transportfartøier til en
,aadan Expeditions Udførelse i alt Fald for Tiden ikke vare tilstede ved Als;
1t det vilde være nødvendigt, naar Tropper skulde landsættes paa en aaben
ryst, at overskibe dem paa Transportbaade, og at Søtransporter af denne

52
Slags i den nuværende Aarstid vare forbundne med stor Fare. At udføre eri
Landgang om Natten, mente Kapitainen, maatte am1es for en Umulighed.
Skal en Besætning i Ekernførde overraskes og afskjæres, maatte imidler1
tid en Styrke af omtrent en Bataillon aldeles uventet kunne trænge ind
Byen samtidig fra Nord- og Sydsiden. Dette vilde kun kunne ske, enten
naar begge Batailloner bleve landsatte om Natten uden at være bemærkede
Byens umiddelbare Nærhed, eller, naar de, landsatte i længere Afstand, kunn
nærme sig uden at blive opdagede itide, Er en Landgang om Natten uud
førlig, tør det andet Alternativ ikke forudsættes at have mere Chance for sig
da ved Beboerne i en fjendtligsindet Egn Efterretningen om Landgange
sikkert vilde naae Byen tidligere end vore Tropper.
Oberst Faaborg tiltraadte ganske den Anskuelse, at Expeditionen nepp ·
vilde kunne lykkes og fremhævede dels, at Lokaliteterne ingenlunde ere gunstige, dels at Ledelsen vilde være forbunden med de største Vanskeligheder
Da Overkommandoen har maattet erkjende, at man ikke tør love si
noget gunstigt Resultat af en saadan Expedition, selv om det antages, a
Fjenden skulde have glemt enhver Sikkerhedsforholdsregel, maa man anse de
for sin Pligt fortiden at opgive alle saadanne Planer, og er bleven beBtyrke
heri efter at Expeditionen til Liitjenborg, hvorved Fjenden vil være bleve
. gjort opmærksom, er foretaget.
Forsaavidt der udelukkende tilsigtes en Alarmering af Fjenden, formene
Overkommandoen, at denne vil kunne opnaas ved, at Skibe med Transport
skibe i Slæb og med en svag Infanteribesætning, der stilles paa Dækket, a
og til nærme sig forskjellige Punkter af Kysten, tilsyneladende for at udføre
en Landgang.

I
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Bilag 18.

Oversigt
over de den 3die Marts paa Krigsskuepladsen værende og i de nærmeste
Dage derefter ankommende fjendtlige Fæstningskompagnier og Stykker
Fæstningsskyts.
A

B.

C.

Der var allerede afsendt til Slesvig:
I) 2det Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 4 med 12 riflede
12 Pd.'s og 200 Granatskud pr. Piece (disse fandtes i Batterierne ved
Sandager og Alnor);
2) 4de Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7 med 8 riflede 24 Pd.'s
og 200 Granatskud pr. Piece (Halvdelen af disse vare i Frederiksort,
Halvdelen i Batteriet ved llier).
Den 8de Marts afgik til Hertugdømmet Slesvig og bestemt til Angreb
paa Dybbøl Skandserne:
1) 8de Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 7 fra Køln med 4 riflede 24 Pd.'s og 8 riflede 12 Pd.'s og 200 Granatskud pr. Piece
fra Wesel;
2) 3die Fæstningskompagni af Artilleribrigade Nr. 3 fra Torgau med 12
25 Pd.'s Morterer, 200 Bomber og 3 Brandbomber pr. Piece fra
Magdeburg.
Desuden paalagdes det Berliner Artilleridepotet at oversende til
Armeekorpset 200 12 Pd.'s Shrapnels med rridsbrandrør.
lste Fæstningskompagni af Garde-Artilleribrigaden beordredes at ledsage
en Del af det i Magdeburg og W esel i Beredskab stillede Beleiringstrain.
Dette bestod af:
4 riflede 12 Pd.'s og 2000 Granater pr. Piece,
4
24
- 2000
4 25 Pd.'s Morterer tilligemed 5280 Bomber.
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Bilag 19.

Ordre de bataille for 5te (preussiske) Division.
Kommandør •••••••.
Generalstab ......•.•
Adjutantur ......•..•

Generallieutenant v. Tiimpling.
Kapitain v. Caprivi, af lste Armeekorps' Generalstab,
kommanderet til 5te Division.
Premierlieutenant v. Trotha I, af 4de magdeburgske
InfantJ3riregiment Nr. 67.
I
Premierlieutenant v. Marwitz, af brandenbtll'gske Dragonregiment Nr. 2.

9de Infanteribrigadc
Kommandør •. ,...... Generalmajor v. Schlegell.
Adjutant............ Premierlieutenant v. Simon, af 2det brandenblll'gske
Grenaderreg, Nr. 12 (Prinds Carl af Preussen).
Livgrenaderreg. ( 1 ste brandenburgske)
5te brandenburgske Infanterireg.
Nr. 8
Nr. 48.
Oberst v. Berger.
Oberst v. Tiedemann.
3 Batl.
3 Batl.
10de Infanteribrigade.
Generalmajor v. Raven.
Premierlieutenant v. cl. Knesebeck, af 5te pommerske
Infanteriregiment Nr. 42.
lste posenske Infantreg. Nr. 18.
6te brandenburgske Infantreg. Nr. 52.
Oberst v. Kettler.
Oberstlieut. v. Blumenthal.
3 Batl.
I
3 Batl.
Divisionen var tildelt: westphalske Kyrasserreg. Nr. 4, *)
Oberst v. Schmidt.
3 Eskadroner.

Kommandør.........
Adjutant • . • • • . . . • . . .

I

1ste Fodafdeling cif brandcnburgskc .Artilleribrigade Nr. 3.
Kommandør . . . • . • • • • Oberstlieut. v. Scherbening.
lste 12 Pd.'s Batteri.
lste Haubitz-Batteri.
6 Stk.
8 Stk.
Munitionskolonnerne Nr. 1, 2 og 3.
Et let Feltlazareth.

*) 4de Eskadron var ved Hovedkvarteret.
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Bilag 20.

Ordre de bataille for den kombinerede l0de Infanteribrigade.
Generalmajor v. Raven.
Premierlieut. v. d. Knesebeck, af 5te pommerske
Infanterireg. Nr. 42.
ivgrenaderreg. (lste brandenburgske)
lste posenske Infanterireg. Nr I 8.
Nr. 8. *)
Oberst v. Kettler.
Oberst v. Berger.
3 Batl.
3 Batl.
ommandør •..
djutant ..... .

lste og 2den Eskadron af brandenburgske Husarreg. (Ziet. Hus.) Nr. 3.
det Haubitz-Batteri af Artilleribrig.
Nr. 3."'*)
8 Stk.

3die 12 Pd.'s Batteri af Artilleribrig.
Nr. 3. **)
6 Stk.

Et let Feltlazareth af 6te Division.

*) Regimentet manglede Reserven - 366 Mand -, eftersom det var rykket ucl Dagen
efter Mobiliseringsordrens Jrnltræffen. Denne indtraf først den 24cle Marts.
Hidtil vecl 12te Brigade.

Tabs
for Perioden fra 23. Februar
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Artilleriet
Summa •••

Fangne.

2
1
2

33
7
3
3

6

1
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I

li

1

De faldne Officerer vare:
J
16de Marts Premierlieutenant E. A. Bruhn af 17 de Regiment. 15de Marts Sekond
lieutenant V. T. Voldby af 18cle Regiment. 16de Marts, Sekondlieutenant o.f Inf
Krigsreserve C. L. Bo.rner o.f 3die Regiment og Sekoncllieutenant af Inf. Krigsreserv
P. F. Q. GløerfP.ldt af 17de Regiment.

,

57
Bilag 21.

liste
til 16de Marts 1864.

Usaarede
Fangne.

Det totale Tab.

Savnede.

i:i.
i:i.

i=i.
i:i.

Anmærkning.
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...

CO,
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CO,
c.)

CO,

c.)

s0
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3
6
3

2

..

1

5

3

20
7

•

32*
23*

32

l*
l*
l*

2

11
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Deraf 1 Officer og 11 Menige
14/a.

2

»
1
4
1

10

li

38
23

2

36

2

49
8
9
11

*) Slesvigere, deserterede.
*) Slesvigere, deserterede.
Deraf fangne 11 /a 2 Unclerof. og
29 Menige.
*) Slesviger, deserteret.
*) Slesviger, deserteret.
*) Holstener, deserteret.
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De saarecle Officerer vare:
15de Marts Kapitain C. A Krag af 17cle Regiment. 2:len Marts Kapitain af Inf.
Krigsreserve L. C. Svane af 3die Regiment. 14de Marts Premierlieutenant L. V. Duus
af 3die Regiment. 16de Marts Sekondlieutenant P. J. Burmeister af 16de Regiment og
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve J. M. Christensen af 17de Regiment. 14cle Marts
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve N. Jacobsen af 2det Regiment.
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De faldne Officerer vare:
Oberst M. 0. B. Hveberg, Kommandør for Sde Regiment. Major*) P. J. F.
Bauditz, p. t. Kommandør for 4dc Regiment. Premierlieutenant F. L. Winsløv af 4de
Regiment. Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsres. P. Gersdorff af 4cle Regiment, L. M.
Steffensen af 5te Regiment, J. N. Brcyen af 4de Regiment.
*) Tillagdes Majors Karakter kort efter Kampen.
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*) Deraf 1 Slesviger deserteret.
*) Deraf 1 deserteret.
*) Deraf 1 deserteret.
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De saarede Officerer vare: Kapitain S. J . Wedege, Bataillonskommandør i
4de Regiment, fangen. Premierlieutenant J. E. Jacobsen af 5te Regiment. Premierlieutenant af Inf. Krigsres. J. V. Admiraille af 4de Regiment. Sekondlieutenant W. 4..
S. Kolbye af 8de Regiment. Sekondlieutenant af Inf. Krigeres. E. H . S. Øllgaard af
5te Regiment.
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Bilag. 23.

Ammunitionsforbruget i Tiden 23de Februar-17de Marts
inklusive.
Skandse

I. 5 36 Pd.'s Kugleskud.
II. 129 12 Pd.'s Riffelkanonskud, 15 84 Pd.'s Granatskud.
IV. 15 84 Pd.'s Granatskud.
V. Endel 24 Pd.'s Granatskud.
VI. 53 84 Pd.'s Granatskud.
VIII. 57 Granatskud og 10 Brandgranatskud.
IX. Enkelte Granatskud.
X. 10 24 Pd.'s Kugleskud.
Surløkkebatteriet 7 12 Pd.'s Riffelkanonskud.
Kjærvigbatteriet 3 24 Pd 's Granatskud.
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Bilag 24..

Liste over udrustede Skibe den 15de Marts 1864.

Navn.

Chef.

Skruelinieskibet Skjold .•...•... Orlogskapitain Wul:ff ••.
Skruefregatten Sjælland .•.•••..
Grove ..
Niels Juel ..... .
Gottlieb .
Jylland ......•..
Holm ...
Tordenskjold . .. . .
Meinertz
Seilfregatten Thetis •..•.....•.
Sommer
Skruekorvetten Heimdal ...••..• Kapitainlieut. Lund ....
Thor .......... .
Hedemann
Dagmar ....... .
Wrisberg
Seilkorvetten Najaden ..•.. , • . •
Hagen ...
Pandserbatteriet Rolf Kraka .... Orlogskapitain Rothe ..
Pandserskonnerten Absalon .•• . . Kapitainlieut. Wilda .. .
Esbern Snare.
Kraft ... .
Skrueskonnerten Fylla ..•......
Krieger ..
Falken ....... . Reserv;elieut. Johansen •
Dampskibet GeiEJer .••.......•. Kapitainlieut. Jacobsen.
Hekla ............ .
Obelitz ..
Hertha .......... . Lieutenant v. d. Recke.
Slesvig .......... .
Garde .... .
Skruekanonbaaden Krieger ••.. , .
Braag .... .
Mac- Dougall
Marstrand . . . .
Willemoes .. .
Bille ..... .

--

Hu.hl ....... .
Hauch ..•...
Thura .... . . .

Schrødersee ..
Kanonchaloupeme Nr. 18, 19, 21

'

-

16, 17, 20

-

22, 23 .. ,

Kommandoen
hejtit.

5.
16.
16.
22.
18.
5.
5.
5.
3.

Febr. 1864.
Decbr. 1863.
Decbr. 1863.
Januar 1864.
Febr. 1864.
Marts 1864.
Decbr. 1863.
Decbr. 1863.
Febr. 1864.
Marts 1864,
Febr, 1864.
Novbr. 1863.
Novbr. 1863.
Oktbr. 1863.
Febr. 1864.
Novbr. 1863.
Decbr. 1863.
Novbr. 1863.
Decbr. 1863.
Decbr. 1863.
Decbr. 1863.
Decbr. 1863.
Januar. 1864.
Febr. 1864.
Febr. 1864.
Febr. 186-4:.

7.
11.
21.
21.
5.
19.
28.
7.
22.
30.
6.
6.
6.
Braåm .. .. . 14.
Bruun. .... .
9.
Holm ... . . . 14.
Christiansen 14.
Reservelieut. Schou, Marcher, Ditzel ..•.•.. , 28. Febr. 1864.
Reservelieut. V orre, Chri2. Marts 1864.
stensen, J ohnsen . . .
Reservelieut. Sørensen,
6. Marts 1864.
Schnipp •••••••••••

Bilag 25.

Oversigt over den preussiske Marines Skibe i Østersøen ved Krigens Udbrud, og deres Fordeling ved
Midten af Marts Maaned 1864.
Høistkommanderende .
Stab. • .••.•••••... · . . . .

Skibets Betegnelse.

Hs. Kgl. Høihed Admiral Prinds Adalbert af Preussen.
Korvet-Kapitain Batsch, Lieutenant z. S. I Kl. v. St. Paul.

Navn.

Sted og Datum
for
Kommandoens Heisning.

Kano- Bener. J s::etnmg.

Chef.

A. Eskadren.
Station: Svinemunde.
Chef:
Kapitain z. S. Jachmann.

Lukket Korvet ••.••. Arcona.
Aaben Korvet •••.•.. Nymphe
Lukket Korvet ...•.. Vineta.
Avisa og kgl. Yacht . Grille.

Swinemi.lnde.

-

18 /2

1864.

20

/'J 1864.

Danzig.
Stralsund.

8

/a 1864.
10/a 1864.

Kapt. z. S. J achmann.
Lieut. z. S. I Kl. Werner.
Korvet-Kapt. Køhler.
Lieut. z. S. I Kl. Ulffers.

28
17
28
2

Bemærkninger.

Fra d.18de Marts blev Korvet -Kapt. Hassenstein
Chef for Ål·cona i Stedet
for Kapitain Jachmann,
der var bleven udnævnt
til Kontre-Admiral.
360

52

med Eskadren d. /s1864.

,

Station: Farvandet ved Stralsund og Ri.igen.
Chef: Kapitain z. S. Kuhn.
a. Den opererende Afdeling.
Stralsund.J .: ~b.!...864.

l Lieut. z. S. I Kl.

Grev Monts.

~

190
først
360 Vineta forenede sig
21

B. Flotillen.

Aviso (Hjuldamper) .. Loreley:.

~

2

66 Kommando-Fartøi.

Lieut z. Z . I Kl. Kinderling.
Stralsund. 1 ¼ 1864. Lieut. z. S. I KL Kinderling.
11 / 2 1864.
- II Kl. Butterlin.
11 / 2 1864.
Donner.
1 1/2 1864.
Fahnr. z. S. Zembsch.
1
- - v. Rabenau.
1 112 1864.
l l/2 1864.
Heuzner.
-

Dampkanonbaad I Kl. , Comet.
Hay.
II Hyane
Pfeil.
Skorpion.
Wespe.

-

II. Flotille-Division.
Korvet-Kapt. Hassenstein. (Fra 80 / s_Lt. z.S. !Kl. Niirnberger).
1
Stralsund.
/s 1864. · Lieut. z S. I Kl. Niirnberger.
Dampkanonbaad I Kl.I Delphin.
1
Korv. Kapt. Hassenstein.
/s 1864.
Camaleon.
1 /s 1864.
Lieut.
z. S. II Kl. Grev v.
II - I Fuchs.
Waldersee.
1 /a 1864. j
Lieut. z. S. II Kl. Knorr.
Natter.
1
Fahnr. z. S. Deinhard.
Schwalbe.
/a 1864.
1 /s 1864.
Lieut. z. S. II Kl. Kiihne.
Tiger.
-

-

-

I

III. Flotille-Division.
Lieut. z. S. I Kl. Arendt.
Fahnr. z. S. Grev Pfeil.
Stralsund. 2 ¼ 1864.
Dampkanonbaad I Kl.I Cyclop.
2 l / 2 1864.
Lieut. z. S. II Kl. Friherre
II - Habicht.
v. Reibnitz.
Jaeger.
2 ¼ 1864.
Lieut.
z.
S II Kl. Pirner.
Salamander
2 ½ 1864.
Fahnr. z S. Frih. v. Hallerstein.
1 21 / 2 1864.
Fahnr. z. S. Goeker.
Sperber.
2 ½ 1864. Fahnr. z. S. v. Fischer-Treuenfeld.
Wolf.
-

I

I

3
2
2
2
2
2

66
45
45
45
45
45

3
3
2

66
66
45

2
2
2

45

3
2

2
2
2
2

I

45
45

I

66
45
45
45
45
45

I Begyndelsen af April Maaned foretoges den Forandring i Inddelingen af Flotille-Divisionen, at alle Kanonbaadene af II K1
dannede Divisionerne I- III, og de 4 Kanonbaade af I Kl. udgjorde en :Riesarve-Division.

O')

0:,

Skibets Betegnelse.

Navn.

I
Sted og Datum
for
Kommandoens Heisning.

Chef.

Kanoner.

Besætning.

Bemærkninger.

b. Den stationære Afdeling.

12 Rokanonbaade .••• Nr. 2, 3, 4,
(Kanonchalouper)
5, 6, IO, 11,
12, 13, 14,
15, 16
4 Kanonjoller .....•. Nr. 3, 4,
5, 6.

IV. Flotille-Division.
Lieut. z. S. I Kl Kmusnick.
18
Havde ingen Chefer.
/a 1864.

I

Stralsund,

-

6 Rokanonbaade •..•• Nr. 9, 18, Stralsund.
(Kanonchalouper)
27, 28, 29,
30.

I

.

"

V. Flotille-Division.
Lieut, z. S. II Kl. Beyer.
18
Havde ingen Chefer.
1a 1864.

I

2

1

2

40

"

40

I

Desuden bleve følgende 7 Dampskibe leiede til Marinens Brug: ,,Tartar", ,,Pfeil", ,,Ueker", ,,Verein", ,,Rugen", ,,Anklam"
og "Blitz". Den sidste anvendtes som et Slags Hospitalsskib (Kranken-Transportschift), de andre som Tendere og
Bugserbaade for Flotille-Divisionerne.

a:,
~

Navn,

Skibets Betegnelse.

c.

Sted og Datum
for
Kommandoens Heisning.

Chef,

Kanoner.

Besætning.

Bemærkninger.

Attacheret Eskadren, men ikke bestemt til Operationer.
Sta.tion:

Swinemiinde.

'rjemkaldte I
fra et ØvelSeilfregat .••...•...• Niobe.
sestogt i 1· •"· · •"
Seilbrig ..•.••.....• Musquito.
·1Nordsøen d. · · • · · • · ·
do.
. •...•••.••• Rover.
16de Novbr. • • • • • • •
1863.

Lieut. z. S. I KJ. Struben.
- II - Beyer.
- - Stenze!.

18
12
10

2-300 Bemandingen vexlede, da
ærnNiobe" var Eskadrens
nge- Depot og Kaserneskib.

I

m

lribe. j

~

c:.,>

D. Ikke under Kommando.
Seilfregat . , • . . . . . . . • Gefion og
Thetis.
Seilbrig . . • • . . • . . . . •
Hela.
Dampkanonbaad II Kl. Krokodil.
Nr. 1, 7, 8,
~

!

17, 19, 20,
23,
Rokanonbaade . ••... . ?21, 22,
_

-

9
96
'
1~ 4' _::,,
31, 32, 33,
34.

l

Under Reparation i
Stral!mnd.

J

IIkke

under Kommandopaa Grund af Mangtll
paa Mandskab.

66
Bilag 26.

Skrivelse fra Feltmarskal Wrangel til Generallieutenant Lundin&
Unnutzes Blutvergiessen und die unvermeidlichen Zersturnngen, welch
jede Belagerung einer Festung herbeifii.hrt, bestimmen mich Euer Hochwoh
geboren aufzufordern, auf eine fiir die Garnison cbrenvoll anerkennende Bas
mit mir in Unterhandlung zu treten. Der dies Scl1reiben iiberbringeudo
cier hat Befehl bis 2 ffi1r hente Mittag Antwort zu erwarten, und wird b
dahin das Fcner der Batterien schweigen.
Euer Hochwohlgeboren versichere ich bei dieser Gelegenheit meine vo
ziigliche Hochachtung,
Vor Fredericia den 2lten Marz 1864.
Der Felclmarschall
Wrangel.
An
Den Koniglich Danischen Herrn Commandanten
der Festung Fredericia.

Offj

General Lundings Svarskrivelse.
Ayant, rec;u la depeche de Votre Excellence a 1 11 45m j'ai l'houneur
repondre /i Vot.re Excellence, que l'acccptation tle Votrr proposition ost ho
de mon pouvoir.
Daiguez, Monsieur le l\farechal, agreer ]'assurance de ma parfaite con
deration.
Fredericia le 21 mars 1864.
Lun ding.
Le general commanclant.
A son Excellence
Mr. le Marechal de Wrangel,
General en chef de l'armee reunie
de Prusse et d'Autriche,
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Den faldne Officer var: Sekondlieutenant af Inf. Krigsres. C. P. C. Christensen af 21de Regiment, falden den 19de Marts.
De saarede Officerer vare: D. 19. Marts Premierlieutenant M. J. Riise af 20. Regiment; d. 20. Marts Sekondlieutenant af Inf. Krigsres. G.
V. Borgen af Arbeiderbataillonen i Fredericia.

Bilag 28.

Bestykningsliste for Fredericia Fæstning den 21de Marts 1864.

I

84 Pd.'s 84 Pd.'s 24 Pd.'8'24 Pd.'s 12 Pd.'s 12 Pd.s 6 Pd.'s
K. r. K.
K . K. K. K.
G. K.
K. Il.

G. K., K.

I.IG.

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

elmenhorst's Bastion ..... ,
. ..
.
ldenborgs Bastion . , ............ .
.
lave Placement ....
Forværk . . ... , ..............
olstens Bastion
..
.esvigs Bastion ......• . .........•.......
.
. .
- Ravelin
11glsangsveien ...
..
. . .
.
urtinen mellem Slesvigs og Prindsessens
Bastioner
• . • • • • • • . • • t.
:-indsessens Bastion ....... . ...
.
.
ed Koldingveien . . .. , .• , , ..........•.
:-inds Georgs Bastion . . .
. .
urtinen mellem Prinds Georgs og Prinds
Christians Bastioner ..
p fods Christians Bastion ........••.•.....
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Bilag 29.

Ordre de bataille d. 15de April 1864 for den aktive Armee. *)

Overkonuuandoen.
Overgeneral . . . . . . . . . . Generallieutenant G. D. Gerlach.
Stabschef . . . • . . . . . . . . Obenitlieutenant F. C. Stiernholm.
Souschef. . • . • • . . • . . . . . Major S. L. C. Rosen.
Attacheret fra Marinen •. Orlogskapitain F. Frølich.
Adjutanter:

Kapitain C. E. Meldahl,
F. E. Bille,
Premierlieutenant E. G. Gotschalck,
F. F. Jacobi,
A. L. le Maire (syg paa Lazareth),
Sekondlieutenant C. A. S. Dalberg,
L. H. Westphal, personel Adjutant.

Ansatte ved Hovedkvarteret vam endvidere:
Svensk Major P. Baron Rosenkrantz,
Ritmester V. F. G. Biilow,
Premierlieutenant af Kaval. Krigsreserve E. F. W.
A. Diiring,
Promierlientenant af Kaval. Krigsreserve E. F. Dli.ring-Rosenkrantz,
Premiorlieutenant af Inf. Krigsreserve A. C. N. W.
Holstein,
8okondlieutonant 0. Grev Moltke-Bregentved.
Høistkommanderende Artilleriofficer. . . . . . . . . . Oberst J. Vahl.
Ober1,tlientc11ant J. T Wegener, Stabschef.

*) De mindre Unøiagtigheder, som mnligen nmatte forefindes ved Angivelsen af Perso1111lia i Bilag 29 og 30, skyldes Ufuldstændigheden i det foreliggende Materiale.

?1
lløistkommanderende Ingenieurofficer . . . . . . . . Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.
Major C. F. N. Schrøder, Stabschef
Trainkommandør ... . ... Ritmester H. C. W. F. Deichmann.
Ordonnantskorpset • • . . . Ritmester C. E. Hansen, tillige Kommandant i Hovedkvarteret.
Korpsintendant ....... . Generalkrigskommissær U. C. v. Schmidten.
Korpsauditør. . . . .... . . Auditør V. C. Ussing.
Koqlsstabslæge ..
Overlæge J. Rørbye.
Korpsstabsdyrlæge . . . . Stabsdyrlæge C. L. Friis.
Krigstelegrafen og Armeens Topografer
Oberstlientenant W. H. F. Abrahamsotl
Bureauchef. ......... . Fuldmægtig i Krigsministeriet, Premierlieutenant C.
J. W estergaard.

lste Division.
Kommandør ...•.•
Stabschef . . • . . . . .
Souschef. . . . . . . •
Adjutanter . . . . . .

Generalmajor P. F. Steinmann.
Kapitain J. C. Blom.
Ritmester J. ,z. Schroll.
Sekondlieutenant C. Søltoft og SekoncUieutenant af
Inf. Krigsreserve P. E. M. Ram3ing.
Ordonnantsofficer .. Sekondlieutenant W. F. Bendz.

l ste Brigade.
Kommandør • • . . . . Oberst G. H. Lasson
Adjutanter .. . . •.. Premierlieutenant P. F. W. Hansen og Sekor,cllieutenant E . 0. Mygind.
Ordonnantsofficer .. Premierlieutenant J. E. C. Rosen (syg paa Lazareth),
22de Regiment.
2det Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl, I. Batl. II.

I

2den Brigade.
J{.ommandør . . . • . . Oberst H. A. T Kauffinann.
Adjutanter ..•..•. Premierlieutenant W. F. Grev Ahlefeldt-Laurvigen
og Sekondlieutenant C. F. F. E. Tuxen.
Ordonnantsofficer . . Sekondlieutenant J. W. B. Benedictsen.
3die Regiment.
I 8de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
3die Brigade.

Kommandør ••••.. Oberst J. A. P. F. Wørishøffer.
Adjutant • . . . . . • . . Sekondlieutenant J. G. F. Colding.
Ordonnantsofficer . • Afsk. Premierlieutenant F. J. L. Heyn.
I6de Regiment.
Batl. I . Batl. II.

I

17de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

Bdc Brigade.

kommandør ..••.. Oberst P . U. Scharffenberg.
Adjutanter. . • . . • • • Sekondlieutenanterne H . Holbøll og C. J F. Irminger.
9de Regiment.
20de Regiment.
Batl I . Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
lste Divisions Kavalerikommando: Major C. A. F. Lillienskjold.
4de Dragonregiments 2det Halvregiment.
4de, 5te og 6te Eskadron.
lste Divisions Artilleri.kommando: Oberstlieutenant P. E . Glahn.
l0de Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
2det Feltbatteri (4 Pd.'s riflet).
8 Kanoner.
8 Kanoner.
Ialt: 16 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 Batterier.

2den Division.
Kommandør ...••. Generalmajor P . H. C. du Plat.
Stabschef . . . • . . . Major E F. Scl1au.
Adjutanter ••..... Ritmester F. F. Kjær (syg paa Lazareth), P1·emierlieutenant H . E. E. Nysted og Sekondlieutenant M .
S. F. Hedemanu.
Ordonnant,sofficer . . Sekoudlieutenant H. C. W. Harboe.
Den Kongcliyc Li?.<Jfll'cle fil F ods.

4clc Brigade.

Kommandør ...•.. Oberst T. C. Faaborg.
Adjutant .......•. Sekondlieutenant G. C. C. Zachariae.
af Inf. Krigsreserve
Ordonantsofficer • .
Olrik

P. 0. R.

Gte Regiment.
Batl. I. Batl. TI.

4de Regiment.
Batl. I Batl. II.
bfe B1·igrulc.

Kommandør ...•.. Generalmajor C. A. Vogt.
A'\jutanter . • . . .. Sekondlieutenanterne A. Harttung og E . A . A.
Mnrcussen.
Ordonn,mtsofficer .. Sekondlieutenant P. H W. Lange.
I 5de Regiment.
Sde Regiment.
Bntl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
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6te Bri_qade.
Kommandør ...•.. Oberst 0. C. S. A. Bi.Uow.
Adjutant . . . . . . . . . Sekondlieutenant C. J. C. F. Kranold.
Ordonnantsofficer ..
af Inf. Krigsreserve W. L. Dinesen.
5te Regiment.
1 Ode Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl II.
2den Divisions Kavalerikommando: Major D. W. Hegermann-Lindencrone.
Gardehus aregimentets 1ste Halvregiment.
2den, 4de og 6te Eskadron.
2den Divisions Artillerikommando: Major W. E. T. Schøning.
9de Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
8 KanonPr.

8de Feltbatteri (4 Pd.'s rifl.et).
8 K!_j.noner.

Ialt 13 Batailloner, 3 Eskadroner og 2 BattPrier,

3die Division.
Kommandør • . • . • Generalm9:jor F. C. W. Caroc.
Stabschef . . . • • . . • Kapitain L. E. Fog.
Souschef. . . . . . • • •
C. M. W. Tvermoes.
Adjutanter . . • . . • Fremierlieutenant F. GTiiner og Sekondlieutenant T.
W estergaard.
Ordonnantsofficer • • Sekondlieutenant C. l\f. Wildenradt.
Kommandant i Divisionskvarteret .. Premierlieutenant W. E. A. Biilow.

9cle Brigade.

Kommandør •..•.• Oberst J. W. Neergaard.
Adjutant ......•. , Sekondlieutenant M. A. Karmark.
Ordonnantsofficer .•
af Inf. .Krigsreserve T. E. Frisch,
7de Regiment.
13de Regiment.
Batl. I. Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
I 4de Regiment.

Batl. I.
19de Regiment.
Batl. I. Batl. II.

Batl. II.
2lde Regiment.
Batl. I. Batl. II.
10

743die Di 7isions Kavalerikommando: Major A. W. Gerlach .
4de Dragonregiments 1 ste Halvregiment.
lste, 2clen og 3die Eskadron.
Ialt IO Batailloner og 3 Eskadroner.*)

41le DiYision.
Kommandør . . . , . •
Stabschef . . . . . . .
Souschef • . . . . . . .
Adjntanter . . • . . . .

Genemllieutenant C. D. Hegermann-Lindencrnne.
Major F. J. Heramb.
Kapitain C. A. F. Thomsen.
Ritmester T. Freiesleben, Ritmester å. la suite
H. F. C. G. Grev Moltke-Hvitfeldt, Ritmester A.
W. R. Oppen - Schilden og Sekondlieutenant T. G.
Rohde.
Ordonnantsofficerer Sekondlieutenanterne H . H. Lutticbau og F. E. "'\V,
Paulf.1en.

Til ~jeneste ved
Staben. . . . . . . . Hs. Kgl. Høihed Kronprinds Frederik med
Adjutant . . . . . . . Kapitain L. Lnnd.
1stc Regiment.

Batl. I.

Batl. II.

1sfc Kavaleribrigade.

Kommandør ..... . Generalmajor J. J. Honnens.
Adjntant .. . •..... 8ekonrllioutenant H. B. Dahl.
Ordounantsoffict>r ..
A. L. Baadsgnnrrl .
'.ril Tjeneste ved Staben:
V. Saurbrey.
3clie Dragonregiment.
lste- 6te E skadron.

ute Dragonregiment.
lste- Gte Eskadron,

2den Krwaleribri(jndc.

Kommandør .. .. ,. Oberst H. L. Scharffenberg.
Adjutant ....... . Sekondlieut.ennnt J. F. Hegermann-Lindencrone.
Ordonnantsofficer . .
af Kaval. Krigsreserve C. F. S. W .
Baron Juel-Brockdorff.
2det Dragonregiment.
lste- Gte Eskadroii.

6te Dragom-egiment.
I ste - 6 te Eskadron.

Gardehusarregimentets 2det Halvregiment,
1 ste, 3die og 5te Eskadron.

*) Divisionens Artilleri var i taktisk Henseende underlagt Artillerikomtnandoen i
Fredericia (se denne).
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4de Divi,sions .Artillerikommando : Oberstlieutenant J. C. Just.

5te Feltbatteri (12 Pd.'s G. K.)
8 Kanoner.

7de Feltbatteri (4 Pd.'s riflet).
8 Kanoner.

3die Ingenieurkompagni.
!alt: 2 Batailloner, 27 Eskadroner, 2 Batterier og 1 Ingenieurkompagni.

Direkte under 0ve1·kommandoen.
7dc Brigade.

Kommandør •.... Oberst C. F. M. Miiller.
Adjutant . . . . • • . . Sekondlieutenant F. I. Buchwaldt.
Ordonnantsofficer..
af Inf. Krigsreserve S. F. Fischer.
11 te Regiment.
12te Regiment.
Batl. I Batl. II.
Batl. I. Batl. II.
Detachementet i Mels.
3.

Kavaleribrigade.

Kommandør ..•.. Generalmajor B. Marcher.
Adjutant ......... Premierlieutenant T. Schiibeler.
Ordonnantsofficer. . Sekondlieutenant af Kaval. Krigsreserve J. Aagaard.
(De Brigaden underlagte Afdelinger vare fordelte til Divisionerne.)

Armeens Artilleri.
Kommandør ...... Oberst J. Vahl.
Stabschef . . ..... Oberstlieutenant J. T. Wegener.
Til Tjeneste ved
Staben: ........ Kapitain S. W. W. Pfaff.
Premierlieutenant 0. T. Miillertz.
A. M. Gjern.
W. Grev Moltke-Hvitfeldt.
Rcserveartilleriet.*)
4de Feltbatteri (12 Pd.'s riflet)
lste Feltbatteri ( 4 Pd.'s riflet)
8 Kanoner.
8 Kanoner.
13de Feltbatteri (24 Pd.'s G. K.)
Ilte Feltbatteri (4 Pd.'s riflet)
8 Kanoner.
8 Kanoner

Espingolbatteriet.
*) lste Batteri og E spingolbatteriet vare i taktisk Henseencle unclerlagte 7dc Brigacle,

4de Batteri var fordelt til Dybbølstilliugeu og paa Als og 13de Batteri afgiven
til fast Tjeneste i Dybbølstillingen.
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Arlillerikom mand-0en i Dybbtflstillingen.
Kommandør ....... l\lajor H. A. A. de Jonquieres.
Næstkommanderende: \V. F. L. Kauffmann (fra Sele April).
Til 'l'jeneste ved
8taheu. . . . . . . . . Premierlieutenant H. A, Elben.
Sekondlieutenant C. Baron Giildencrone (syg i Kjøbenhavn).
4de Fæstningskompagni.
3die Fæstniugskompagni.
6te Fæstuingskompagni.
Laboratorie- og Haandværkeretaten.
Artilleridepotet.

lngeniem·komnuuuloeu ve1l clen aktive Armee.
Kommandør . . . . .
Stabschef .... _. .••
Acljutant ..•......
'L'il Tjeneste ved
Staben •......

Oberstlieutenant J. C. F. Dreyer.
Major C. F. N. Schrøder.
Premierlieutenant F. L. J. Keyper.

Major C. Owesen.
C. T. Jørgensen (ansat som høistkommanderencle
Ingenieurofficer ved 4de Division fra 20de Febrnar).
Kapitn,in vV. 0. W. Lehmann (ansat som høist- 1
konunanderenrle Ingenieurofficer ved 3clie Division
fra 14de Marts).
Kapitain N. A. Brummer.
W. A. Thulstrup.
F. C. Good.
Premierlieute11nut 0. K. Larssen.
Sekondlieuteuant S. B. V. Dyhr.
Umiddelbart underlagt Ingenieurkommandoen.

1 ste Ingenieurkompagni.
5te

I

Brokompagniet.
Ingenieurparken.

Kommamlantskahet i Ji'reclericia.
Kommandant
Generallieutonant N. C. Luncling.
Stabschef . • . . . • . . Oberstlieutenant C. E. Reich.
Pladsmajor ... . ..• Kapitain N. C. Schmidt.
Vagtmesterlieutenant Premierlieuteuaut J. J. Ker.ff.
Til 'l'jeneste ved
Kommandantskabet: Sekoncliieutommt af Inf. Krigsreserve W. A. P. Christensen.
Sekondlieutenant A. F. Konicke.
C. F. Dencker.
J. P. C. Ste- Artil.
phanson,

I
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.Artillerikommandoen ·i Fredericia.
Oberstlieutenant R. 0. Holm.
Kapitain C. P. F. J. de Coninck.
J. J. Bahnson. (Se dog i det Følgende pag. 87).
af Kjøbenhavns borgerlige Artilleri G. Graah, syg.
Premierlieutenant W. F. Bang.
Sdie Feltbatteri (4 Pd.'s riflet)
6te Feltbatteri (12 Pd.'s K. K.)
8 Kanoner.
8 Kanoner.
12te Feltbatteri (12 Pd.'s K. K .)
8 Kanoner.
ste Fæstningskompagni. 2det Fæstningskompagni. 5te Fæstningskompagni.
Arsenalet.

lngenieurlcommancloen i Fredericia.
Oberst C. W . Meyer.
2det Ingenieurkompagni.

4de Ingenieurkompagni.
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BilalJ 30.

Regiments-, Afdelings- og Underafdelingschefer ved den aktive
Armee d. 15de April 1864.

Infanteriet.
Den Kongeligo Livgarde til F:ids: Major J. C. Kri~ger.
lste Kompagni .•....... Kapitain M. B. Nægler.
F. C. Kaas.
2det
••.••..••
3clie
L. H. Krieger.
4de
A. E. Herskind.
lste Regiment: Oberstlieutenant H. C. J. Beck.
Bataillon I. ................ . Kapitain E, A. S. Stricker.
lste Kompagni ........ . Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. A
W. Weiss.
2det
Premierlieutenant J. M. H . .Riebau.
6te
af Inf. Krigsreserve L. Beck
7de
C. T. Sørensen.
Bataillon II................ . Kapitain J. C. T. Thalbitzer.
3die Komrmgni ........ .
C. C. M. Irgenl:l.
4de
........ . Afsk. Kapitain E. R. Grev Platen-Hallermund.
5te
Kapitain P. C. C. Hammerich.
8de
Premierlieutenant C. L. E. Andersen.
2clet Regiment:
Bataillon I ................. .
lste Kompagni ...••....
2det
5te

6te
Bataillon II. . . . . . . . . , ..... .
3die Kompagni .•..•..•.

Oberstlieutenant C. W. L. Dreyer,
Kapitain C. W. Arnholz, (blev saaret tuniddelbart før Stormen cl. 18/4),
Premierlieutenant N, H. Hiort.
Kapitain B. F. J. Thorkelin, syg; for ham
Sekondlieutenant A. H, W. Thestrup.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N J ørgensen, saaret; for ham
Sekondlieutenant C. F. Holst.
Premierlieutenant F. G. H. 0. Gandil.
l\Iajor J. D. Høst, syg; for ham
Kapitain S. U. R. Lundbye.
S. F. W. Ross, saaret; for ham
Premierlieutenant M. R. Gjørup.
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4de Kompagni .• . .•...
7de
Sde

3die Regiment:
Bataillon I ..... ~ . . . . . . . . . . .
lste Kompagni ....... .
2det
........ .
5te

Gte
Bataillon Il.
3die Kompagni .•.......
4de
7de
Sde
4de Regiment:
Bataillon I. . . . . . . . . . . . . . . .
1 ste Kompagni ........ .
2det
•........

5te
7de
Bataillon Il. . . . . . . . . . . . . . . .
3die Kompagni •.•••....
4de

6te
Sde
5tø Regiment:
ataillon I.
1 ste Kompagni •....... ,

2clet
5te

Gte
Bataillon Il .••.•.••••.......
3die Kompagni • • • . . ..

Kapitain P. E. Povelsen, syg; for ham
Afsk Premierlieutenant G. 0. F. Tranberg.
Premierlieutenant W. J. Larsen.
F. 0. W orm, syg; for ham
Sekondlieutenant af lnf Krigsreserve F. G. W.
Reiter.
Major H. W. Mathiesen.
M. Arntz.
Kapitain 0. A. Schøning.
A. A. F. Moltke.
af Inf. Krigsreserve L. 0. Svane.
Premierlieutenant L. W. Duus, saaret; for 11am
J. B. Hertz.
Kapitain 0. J. H. Krabbe.
F. F. G. Fogh, syg; for barn
Sekondlieutenant H. F. BilstE•d.
Premierlieutenant F. F. Hansen.
A. H. Drastrup
A. W. Falkenslrjold.
Major E. G. E. du Plat, syg; for ham
M. A. F. Rauch.
Kapitain S, E. Mathiessen.
Premierlieutenant J. B. Linnemann.
Kapitain 0. S, Glalm.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve 0. E.
Goeskjær.
Premierlieutenant J. P. T. Westberg.
Kapitain E Hyllested.
Premierlieutenant 0. F. 0. Stirauw, syg; for ham
F. F. Jantzen.
Kapitain 0. P. D. Bi.i.gel.
Premierlieutenant F. Bodin.
Afsk. Premierlieutenant T. Thorson.
Major A. 0. J. Myhre.
M. P. Biilow, syg; for ham
Kapitain J. Hammer.
Premierlieutenant W. B. Stonor, syg; for ham
Sekondlieutenant F. A. Schleppegrell.
Kapitain 0. W. D. Haffner, syg; for ham
Premierlieutenant N. T. Nielsen.
Afsk. Premierlieutenant L. F. Drewsen,
Premierlieutenant W. E, A, Claussen.
Kapitain A. B. Rothe.
W. J. C. Kliiwer.

80
4de Kompagni •••......

7de
Sde
6te Regiment:
Bataillon I. . . . . ........... .
lste Kompagni ..•..••..
5te
2den
Gte
Bataillon II.....
3die Kom1)(1.gni ••.•...•.
7de
..•••...
4de
8de

Premierlieutenant J. E. Jacobsen, sa:u·et; fo
ham Premierlieutenant af Inf. Krigsreserv
N. 0. Snertinge.
Premierlieutenant T. H. A. Søderberg.
F L. Satterup.
Oberstlientem1.nt c+. W. Caroc.
l\fojor G. A. Falkenberg.
Kapitain C. Schøller.
Premierlientenant af Inf. Krigsrese1Te F. P.
Ingversen.
Premierlientenant J. H. L. Grønlund.
Kapitain A. C. ,T. A. W. l\foltke.
Major C. A .•J. Olufsen.
Premierlientenant 0. C. D. Walther.
P. P. '\Vanning.
Kapitain .J. F. E. Baron Haxthansen.
Premierlientenant C. 0. C. Engelhardt, simret .
for ham Sekondlientenant N . P. la Cour.

7 de Regiment: Oberstlientenant L. H. L. Mnus.
Bataillon I.
Kapitain C. S. Husum.
lste Kompagni . . . .. . .. Prernierlientenant F. F. Nielsen.
af Inf. Krigsreserve 0. A
2det
....•••.•
Zoffmmm.
5te
Kapitain 0. M. G. l\foyer.
7de
Premierlieutenant C. Sørensen.
Bataillon II ................ . M3:jor G. W. Behrnann.
3die Kompagni ....... . Afsk. Kapitain E. C. E. ,JacobsP11.
4de
Kapitain C. C. W. F. Ilolck, syg; for han
Prernierlientenant H. C. Baro'.1 Haxthansen.
Gte
E. E. P. Nielsen.
8de
S. B. Munck.

1I

8 de Regiment:
Bataillon I. . . . . . . . . . . . . . . . .

lste Kompagni ..•••....
2det
5te
8de

Bataillon II .•.•.•.••••••.•••
3die Kompagni ..•....••

I

Major C. F. Banditz.
F. C. A. H. Salchow, syg; for ham
Ka1Jitain P. H. Nielsen.
Premierlientenant C. W. Thalbitzer.
Sekondlienten:mt L. Severin.
Kapitain F. C. Schiøtt.
Premierlieutenant P. C. G. Bern, saaret; fo q
ham Sekondlieutenant, Friherre C. E. Falken-1
berg, svensk Underlieutenant.
Kapitain G. F. Møller.
Premierlieutenant N. P. Jensen.

j
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4cte Kompagni
6te
7de
9de Regiment:
Bataillon I. ................ .
lste Kompagni . . . • • .. .
2det
5te
6te
Bataillon Il. • . . ........... .
3die Kompagni .•..•..•.
4de
7de
Sde
I Ode Regiment:
Bataillon I. •....... . •......
lste Kompagni ••.••.••

2det
5te
7de

Bataillon Il. . . . . . . . . . . . . . .
3die Kompagni ..... . .. .
4de
Gte

Sde

Kapitain H. F. Baron Rosenkrantz.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve F. F.
Lyneborg.
Premierlieutenant .F. C. B. Pio.
Oberstlieutenant H. C. G. Tersling.
Kapit.ain E. C. F. Grev Ahlefelclt-Laurvig.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve W. F.
C. Redsted.
Kapitain C. W. Knauer.
H. J. W. Hansen.
Premierlieutenant J. F. W. Voigt.
Kapitain F. C. Christiani.
Sekondlieutenant E. F. M Sclunidt, ( den 18/4:
Premierlieutenant P. L. C. F. Hansen).
Kapitain H. C. J. Koss, saaret; for ham den
18 /4: Sekondlieutenant E. F. M. Schmidt.
PrPmierlieutenant W. F. Gram.
C. G. Rosen.
Major W. E. S. Gedde.
Kapitain 0. F. Vaupell.
Premierlieutena.nt af Inf. Krigsreserve 'Il. <fl-.
F. W. Huusher.
F. S. Diechmann.
Kapitain L. C. Lorentzen.
Premierlieutenant P. H. W. HammPlev, saaret;
for ham Sekondlieutenaut af Inf. Krigsreserve
C. S. Aagaard.
Kapitain C. W. Frost.
Premierlieutena.nt af Inf. Krigsreserve J. C.
C. Madsen.
Kapitain H. Glahn.
Premierlieutenant C. A. Thesen.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve C. F.
Wilhelmi.

Major W. C. B, Stricker.
Kapitain M. P. W. de Fine Licht.
Sekondlieutenant F. C. 0. R. K.ragh,
Premierlieutenant J, Beeken.
E. S. W. Biorberg.
Sekondlieut.enant H. l:I. N. Ha.ar.
Bataillon Il........•........ Kapitain R. W : Chabert.
2det Kompagni . • • . , . • Premierlieutenant T. G. Miinstei'.
H. P. l:Iermansen.
4de
.•......
6te
Afsk. Premierlieutenant 0. F. C. Sigett.y.
Sde
Premierlieutena.nt A. S. V. Kjærulff.

11 te Regiment:
Bataillon I
1 ste Kompa'];ni ..•••••.•
3die
•....•...
5te
7de

11

l 2te Regiment: Oberst F. L. A. Hein.
Bataillon I. ............. , . . Kapitain H. T. W. Heckscher.
lste Kompagni......... Premierlieutenant J. P. Raabye.
2den
• • • . . • • . . Afsk. Sekondlieutenant H. G. Clausen.
3die
Premierlieutenant C. G. W. Magius.
4de
af Inf. Krigsreserve W.
E. Sørensen, syg; for ham Premierlieutenan
A. F. Ludvigsen.
Bataillon II................ . Kapitain H. W. Stockfleth.
5te Kompagni
Preruierlieutenant D. Nielsen.
6te
Kapitain C. T. Ryberg.
7de
Premierlieutenant A. P. Schmidt.
8de
E. A. Wulff.
l 3de Regiment:
Bataillon I. • ...•..•.•......
lste Kompagni •••.•....

2det
3die
4de
Bataillon II................ .
5te Kompagni
Gte
7de
8de

Major P. E. Klingsey.
C. F. Schøning.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve R. S
Hoffmann.
Kapitain F. H. Berregaard.
Premierlieutenant A. F. H. Balsløv.
V. L. Treschow.
Kapitain L. H. G. A. Bruhn.
Premierlieutenant J. C. Pingel.
H. F. Skeel.
Kapitain O. Westengaard.
Premierlieutenant B. Bærentzen.

14de Regiment:
Bataillon I. ............... .
1ste Kompagni •...•....
2det
3die
4de
Bataillon II................ .
tite Kompagni ........ .
6te
......••.
7de
••.......
8de

Major H. Jnnghans.
,T. B. A. X. de Plane.
Kapitain L. F. G. Lohse.
R. T. Bartels.
af Inf. Krigsreserve R. Petersen.
Premierlieutenant F. W. Willemoes.
Kapitain C. W. Baland.
Premierlieutenant C. A. H. Rømer.
F. W. C. L. Ho111emann.
Kapitain J. T. Fremming.
Premierlieutenant J. C. Mielche.

15 de Regiment:
Bataillon I . • ••.••.•..•••.•.
lste Kompagni .•.......
2det
6te

Oberstlieutenant A. F. Zepelin, syg; for han:
Major L. A. Bie.
H. P. K. Høhling.
Premierlientenant J. P. S. S. Clausen.
F. G. Jungwirth.
Kapitain T. F. A. Honnens.
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6te Kompagni ....•....

Bataillon II...........•.....
Sdie Kompagni ....••...
4de
••.......
7de
8de

Kapitain af Inf. Krigsreserve W. Borre, syg;
ældst Lieutenant ved Komp. og derfor formentlig Kompagnikommandør var Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve J. C. C. Petersen.
Kapitain H. R. de Klilcker.
A. S. Nickolin.
L. J. Olsen.
Premierlieutenant E. Neergaard.
R. C. Møller.

16de Regiment:
ataillon I. . . . . . . . . . . . . . . . .
lste Kompagni .•.••...
2det
.••.....
5te
6te
ataillon II................ .
3die Kompagni ••.•.•.. .
4de
.....•• ·••
7de
Sde

Major C. Wolle.
J. T. Hein.
Premierlieutenant E. W. Agerholm.
G. D. C. A. Vett.
Kapitain C. L. B. Petersen.
H. F. Andresen.
J. T. Ravn.
U. C. H. Dræbye.
Sekondlieutenant F. W. Hansen.
Premierlieutenant C. Toldberg.
E. V. Schau.

1 7 de Regiment:
ataillon I. . . . . ......•....
lste Kompagni •.•••.•.•

Oberst A. Bernstorff.
Kapitain F. W. Lund.
Premierlieutenant E. A. E. Troiel, syg; for ham
Sekondlieutenant F. T. L. F. Dameck.
Kapitain J. C Gandil.
Premierlieutenant F. B. Hoppe, saaret d. 16 /4;
for ham (d. 18/4): Sekondlieutenant €. Galster.
Premierlieutenant J. P. F. Nielsen.
Kapitain H. J. T. C. Schiwe.
C. M. Gorm.
C. A. Krag, saaret; for ham
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve P. 0.
Oramer.
Premierlieutenant W. Møller.
E. F. 0. G. Baron Pechlin.

2det
5te
7de
Bataillon II..••.••••..•.....
Sdie Kompagni ......•.
4de
•.... . ...

6te
Sde
18 de Regiroen t:
Bataillon I. . . . . . . . . . . . . . . . .
lste Kompagni . . . . . . . . .
2det
.........
5te
7de
Bataillon II........ . • .

3die Kompagni . . . . . . • .

Major E. A. Lundbye.
Kapitain F. F. H. Baller.
Sekondlieutenant A. S. F. C. Kellner.
Premierlieutenant af Inf. Krigsreserve N. P .
Andersen.
Premierlieutenant J. L Larsen.
H. A. M. Ahlmann.
Major P. C. R. Weyhe.
Premierlieutenant H. C. Nielsen.
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4cle Kompagni . • • • • . • . .

6te
Sele
19 de Regimon t:
Bataillon I ........•.........
5te Kompagni ........ .
6te
..... , . •.
7de

Sele
Bataillon II. . .... . . . ...... , .
l sto Kompagni ........ .
2det
••.....•.
3die
4cle
20de Regiment:
Bataillon I.
l ste Kompagtii ....• . ...
2clet
5te
6te
Bataillon II . ............ .
3clie Kom]!agui .. . . .
4de
7de
Sde
21 de Re g iment:
Bataillon I . . ............... .
I ste Kompagni .•. . .....
2det
3clie
4de
Bataillon II. . .............. .
5te Kompagm
6te
7de
Sde

Promierlieutenant af Inf. Krigsreserve J. H .
Haarbølle, saaret don 1 ¼; for ham
Sokondlieutenant C. A. J. Hansen.
Promierlieutonant A. P. Madsen, syg; for ham
L . F . E. A. Baron Bretton.
H. T. B. Benzon.
Oberstlieutwant L. N. Færch.
K apitain C. C. B. Løvenhjelm.
0. 0. F. Staggemeyer.
L. F. A. Borring.
Premierlieutenaut af Inf. Krigsreserve W. L.
Nimb.
Kapitain G. T. Brainhelft.
Major J. E. A. Magius.
Premierlieutenant P. C. S. Harboe.
Kapitain C. H. Baron Adeler.
Kapitain J . Darre.
Premierlieutenant C. F. Krøyer.
Oberstlieutenant J. G. Scholten.
Major S. P. L. Schack.
Sekondlieutenant A. W. Jautzen, (den 18 / 4 :
8ekoncllicutenant F. Harland).
Kapitaiu F. H. E. H. Stockfleth.
Premierlieutenant C. W. Steinmann.
M. J. Rii1:1e, saaret; for ham
F. N. Pingel.
l\lajor A. S1l0rling.
Premierlioute1mnt H. C. Woien, saaroL; for
ham Prmnierlieutemmt F. W. W. Petersen.
Sekoucllieutenant L. C. H. Bronnum, (d. 18/ 4 :
A. W. Jantzen).
Premiorlieutenant af Inf. Krigsreserve R. Rasmussen.
C. F. Willerup.
ObPrstlioutenant G. J. W. Nielsen.
K,.pitain W. P . J. L. Hackhe.
J. E. Beissenherz.
Premierlieutenant H. Larsen.
E. Voss.
C. F. W. Stæhr.
Major 0. C. F. Saabye.
Kapitain E. P. L. v. d. Recke.
Premierlieutenant W. L. Vaupell.
Kapitain H . F. W edelfeldt.
Premierlieutenant N. M. L. Rovsing.

I
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22de Regiment:
3ataillon I. . .............. .
lste Kompagni. . . ...•.
2det
..•.••...
3die

4de
3ataillon II.......... , ..... .
5te Kompagni
6te
7de
8de
Detachementet i Mela:
lste Kompagni.........
2det
3die

Oberstlieutenant J. A. F. Falkenskjold.
Kapitain C. F. W. H. Baland, (faldt umiddelbart før Stormen d. 18/ 4).
Sekondlieutenant F. Averho:ff.
Kapitain 0. P. T. Griiner.
Premierlieutenant J. P. Behrens, (faldt
umiddelbart før Stormen d. 18/4; for ham
Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve S. P. J.
Beck).
Premierlieutenant P. F. A. Jæger.
Kapitain C. W. Jensen.
Premierlieutenant 0. J. Krabbe, syg; for ham
(d. 18/ 4): Sekoncllieupenant F. P. Griinwaldt.
Afsk. Kapitain W. Schøning, syg; for ham
(d. 18/,): Sekondlieutenant J. C. C. Krogh.
Premierlieutenant C. F. Carlsen.
0. J. G. Johannsen.
Kapitain F. S. Wildenradt.
J. F. Holmsted, syg; for ham
Sekoncllieutenant H. J. Mii.hlertz.
Pretnierlieutenant N. C Esm11,nn.
Afsk. Premierlientenant C. W. Betzer.

Arbeiderafdelingen paa
Als.................. Kapitain C. F. Biilow.
Arbeiderbataillonen i
Fredericia...........

Kapitain C. C. Zahlmann.

::3treifkorpset ..• , .• ,...

Kapitain B. C. M. Aarøe.

Kavaleriet.
Gardehusarregimentet: Major F. G. Liitzau,
D. W. Hegermann-Lindencrone.
ste Halvregiment •...•...•.•
2den Eskadron .....••.. Ritmester W. Lindholm.
F. J. Sehested.
4de
........ .
S. J. Neergaard.
6te
W. 0. Zepelin.
det Halvregiment .•.........
L. C. Langsted.
1 ste Eskadron ..•...•..
T. K. Marcher.
3die
••••••...
5te
E. C. U. H. Abercron.
2det Dragonregiment:

Major E. P. Bruhn.
Ritme1;1ter C, F, Bralllhelft, fun~ere!!dE) Major.
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I ste Eskadron

2den
3die
4de
5te
6te
3die Dragonregiment:
lste Eskadron
2den
3die
4de
5te
6te
4de Dragonregiment:
lste Halvregiment •..•.......
1 ste Eskadron ... . .... .
2den
••.•....•
3die
••.••...
2det Halvregiment .•.•.••.•..
4de Eskadron •...•....
5te
6te
5te Dragonrogiment:
lste Eskadron
2den
3die
4de
5te
6te
6te Dragonregiment:
lste Eskadron . . • • . . • . .
2den
3die
4de
5te
6te

Ritmester H. F. Trepka.
C. F . R. Jessen.
W. F. T. Feddersen.
Premierlieutenant J. A. F. C. Kaas.
Ritmester C. E. Beck.
C. A. Hansen.
Major F. L. Brock.
Ritmester P. G. Bauditz, fungerende Major.
C. C. W egener.
C. W. Scholten; syg for ham
Premierlieutenant A. Dahl.
Ritmester C. J. Bruhn.
Premierlieutenant C. 0. E. Engelbrecht.
Ritmester E. E. Moe.
J. A J. Lytzen.
0berstlieutenant F . W . Baron Rosenkrantz*J.
Major A. W. Gerlach.
Ritmester F. C. Munk.
J. 0. P. Bentzen.
A. S. H. Flindt.
Major C. A. F. Lillienskjold.
Premierlieutenant C L. Boalth.
Ritmester J. Cetti.
Premierlieutenant C. F. U. B. Ji'lrgensen.
0borstlieutenant N. S. Brock.
Major C. A. J. Fibigor.
R itmester G. F. S. Schwarz.
W. Dahl.
C. W. Sommer.
E. W. Busky-Neergaard.
C. M. L. Bi'llow.
C. L. 0. F. Posselt.
0berstlieutenant F. C. A. Bauditz.
Major G. Castenschiold **).
Ritmester C. A. F. C. L. Paulsen.
Premierlieutenant P. C. S. Rosenørn.
Ritmester H. H. H. Holck.
H. Sehested.
F. W. F. Frederiksen.
Premierlieutenant W. Sperling.

*) Kommandør for Fyens Kystbevogtning.

**) Kommandør for 4. Divisions høire Streifkorps.
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Artilleriet.
l ste Feltbatteri .••..•...
2det
••.•.•...
3die
4de

5te
6te
7de
Sde
9de

Ilte
12te
13te
Espingolba tteriet ..••.••.
lste Fæstningskompagni ..
2det
3die
4de
5te
Gte

Kapitain N. P. C. T. Bruus.
0. Lunn.
A. L. Klein.
Major W. F. L. Kauffmann. (Se dog Bilag 27 pag. 76. - Batteriet var fordelt i
Dybbølstillingen).
Kapitain C. J. F. Lønborg.
E. E. S. Thestrup.
W. P. J. Johansen.
F. W. F. Messerschmidt.
M11;jor E. V. Schreiber, (fra d. 8/, tillige
Kommandør over de nordlige faste Batterier
langs Als Sund).
Kapitain J. C. Johansen, (d. 18/•: Kapitain
H. P. W. Monster).
M. E. Fallesen.
Major J. D. Z. v. d. Reclrn.
Kapitain J. W. Salto.
Afsk. Major L. F. M. Meincke.
Kapitain 0. Moltke.
C. G. J. Schmidt.
T. B. Sick.
F. Bartholin.
H. P. W. Mønster, (d.
J. J. Bahnson).
H. C. Herte}.

18 / 4:

Kapitain

lngenieurtro1>perne: Major C. E. V. Arnholtz.
lste Kompagni .••...•..
2det
3die
4de
5te
Brokompagniet . .. ....•.
Ingenieurparken • . • •••

Premierlieutenant W. Kolderup-Rosenvinge.
Kapitain P. F. H. Brutm.
E. M. Dalgas.
Premierlieutenant C. A. Nielsen.
M. 0. Asmussen.
Kapitain J. C. G. Hedemann.
H. F. F. Jastrau.

Bilag

31. 1

Skrivelse af lOde April fra Generallieutenant Hegermann-Lindencrone til Generallieutenant Lunding.

Kalby Gaard den lOcle April 1864.

Deres Excellence!
Da det er mig af høieste Vigtighed og Interesse at erfare Deres :M:enin1
om Sitm1.tionen og om de Midler, mnn kan og bør gribe til for i dette a
gjørende Øieblik at virke til Armeens og Fædrelandets Gavn, saa tillader je
mig at fremsende disse Linier ved Divisionens Souschef, Kapitain af Gt-neral
staben Thomsen, der vil være Deres Excellence bekjendt, og som m· ind
saavel i Forl10ldene lrnr, som i min Anskuelse af disse, og ved hvem jc~
maaske tør vente at erfare Deres Excellences vægtige Mening direkte og al
deles paalideligt.
Som et af mine vigtigste Hverv anser jeg det at aflede fiendtlige Kræftei
fra Stillingen ved Fredericia, samt. som Deres Excellences og mit fælles_Hven
at virke for Landets Forsvar i det Hele.
Saalt-des som Sit.nationen nu er, med Dybbølstillingen stærkt truet o
en vigtig Katastrofe dersteds maaske nrPr forest:ulPnde, Fredt>ricia d<>rimod fo1
Øieblikket mindre t,rængt og formentligen forsynet mPcl en Btw t,f,11ing nf c
14 Batailloner og med mit Korps norden for ~jendens Rtilling ved Veile, tø1
dog vistnok det Spørgsmaal opst.aa: B~r der ikke gjøres et Forsøg paa ve~
den høieste forenede Krnftanstrængelse af Besætningen i Fredericia og mi
Korps, gjennem et samtidigt Angreb i Front, Flanke og Ryg, at tilintetgjør
det {jendtlige Armeekorps i Jylland, for da med forenede Kræfter at træng
ind i Slesvig til Undsætning for Anneen Jl[la Als og i Sundeved?
Jeg tilsfaar, at Tanken un1Pgtelig er dristig med Hensyn til Fjenden!'
overlegne Styrke og gode Beskaffenh<>d, men naar Alt st[lar paa Rpil, rna
Alt voves, og en dristig Handling, udført i rette Tid, har ofte tørt til et uventel
og stort Resultat, hvorom Kon\maudanten i Fredericia fra 1849 vePd litl
Besked.
Skal et saad<1.nt Foretagende imidlertid gjøres nogenlunde muligt,, rl
maa det i fri .Mark mod Veile virkende Korps mindst have 3 Regimente1
Infanteri til sin Raadighed, da uden dette dPn i Veile og Omegn staaench
Styrke af 8 å 10,000 Mand ikke vil kunne fordrives. Har Korpset derimoc
denne Styrke, rla fortrøster jeg mig til at angribe Veilestillingen for at kast
denne aldeles og pnn samme Tid med Størstedelen af Kavaleriet nt ti·æng<

frem mellem Veile og Kolding, navnligen rettende Angreb paa ~jendens Skyts
og paa overalt at bringe Fjenden i Uorden, imedens Besætningen ved Fredericia gjør et kraftigt Udfald og i Forbindelse med mit Korps opdriver den
yderste Kraft for :1t gjøre den mellem os staaende Fjende uskadelig.
Troer Deres Excellence at kunne forøge min Styrke med 2 Regimenter,
og er De enig med mig i, at et Foretagende som det omtalte under nærværende Forhold bør voves, da skal jeg ikke være sen i Udførelsen af mit
Angreb , men haaber 4 Døgn efter Infanteriets Ankomst til Aarhus at kunne
angribe Veilestillingen.
Skulde Herr Generalen ikke dele min Anskuelse eller ikke kunne afgive
den fornødne Forstærkning, da maa jeg indskrænke min Virksomhed til at
aflede en Del af Fjendens Stridskræfter fra Fredericia; men da imidlertid
Sundeved for Øieblikket er Sværpunktet, og dette muligen paa en heldig
Mttade kunde forrykkes ved et vel udført Angreb heroppe, saa er der tilvisse
Meget, der taler for en snarlig, kraftig, offensiv Indgriben.
Med Længsel imødeseende min høitagtede Herr Geneuallientenants Udtalelse har jeg den Ære at underskrive mig som Deres Excellences
altid med uforandret Høiagtelse og Hengivenhed
ærbødige
Cai Hegermann-Lindenci:one.

Ii>eres Excellence
Herr Generallieutenant Lunding,
Kommandant i Fredericia Fæstning,
Kommandør af Dannebroge og
Dannebrogsmand p. p.

Bilag 32.

Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i Perioden fra 17de Marts Aften til lste April Aften:
I Stillingen.
I Barakkerne.II Sønderborg.

I Kantonnementet.

Venstre Fløi. l Høire Fløi.

Fra I 7 de Marts Aften til I Sde Marts Aften .•.
- ISde

- I9de

- I9de

- 20tle

- 20de

- 2lde

- 2lde

- 22de

- 22de

- 23de

- 23de

- 24de

- 24de

- 25de

. 25de

- 26de

6. 1 4.Reg, 15., 8. Reg. 5., 7. Reg.
(4. Brig.)
(Inf. Res.)
(6. Brig.)
• • • 1 IO., 2. Reg.
7,, 5. Reg. 8., 15. Reg.
(6. Brig.)
(Inf. Res.)
.. " 6., 4. Reg. 15., 8. Reg.* ) 5., 7. Reg.
(4. Brig.)
(5. Brig.)
(6 . Brig. )
• • ,1 17., 16. Reg. 18.,
3. Reg. 4., 6. Reg.
(3. Brig.)
(2 . Brig.)
(4. Brig.)
• • -i 15., 18. Reg.
6., 4. Reg. 3., 18. Reg.
(5. Brig.)
(4 Brig.)
(2. Brig.)
3., 18. Reg. 17., 16. Reg. 4., 6. Reg
(2. Brig.)
(3. Brig.)
(4. Brig.)
•• -i 22.,
2. Reg. IO., 5. Reg. 16., li. Reg.
(1. Brig.)
(6. Brig.)
(3. Brig.)
• • , 1 16., 17. Reg. 18.,
3. Reg. 5., 10. Reg.
(3. Brig.)
(2. Brig.)
(6. Brig.)
• • • 1 22.,
2. Reg. IO., 5. Reg. 3., 18. Reg.
(I. Brig.)
(6. Brig. )
(2. Brig.)

I

...

2., 16. Reg

3., 18. 1
(2. Brig.)
4., 6. Reg. 3., 18.,
(4. Brig.) (2. Brig.)
2,, 10. Reg. 3., 18.,
(2. Brig.)
8., 15 . Reg. 2., 22.,
(5. Brig.) (1. Brig.)
l 6., 17. Reg. 2., 22.,
(3. Brig.) (1. Brig.)
8., 5 Reg. 2., 22 .,
(5 Brig.) (1. Brig.)
3., 18. Reg. 4. 1 6. 1
(2. Brig.) (4. Brig.)
2. 1 22. Reg. 4., 6.,
(1. Brig.) (4. Brig.)
16., 17. Reg. 4., 6.,
(3. Brig.) (4. Brig.)

10., 17., 22. Reg.
~

16, 17., 22. Reg .
(3. Brig.)
16., 17., 22. Reg .
(3. Brig.)
5., 10., 7. Reg .
(6. Brig.)
5., 1 O., 7. R eg .
(6. Brig.)
5., 10. Reg.
(6. Brig.)
8., 15. Reg .
(5. Brig.)
8., 15. Reg
(5. Brig.)
8., 15. Reg_
(5. Brig.)

0

6. Reg. 8., 15. Reg. 5., 10 R eg.
(4. Brig.>
(5. Brig)
<6 Brig.)
22., 2. Reg. IO., 5. Reg. 8., 15. Reg.
28de
(1. Brig.)
(6. Brig.)
t5. Brig.)
8., 5. Reg. 4., 6 Reg. 5., 10. Reg.
29de
(5. Brig.)
(4. Brig,)
l6, Brig.)
3., 18. Reg. 16., 17. Reg. 4., 6. Reg.
30te
(2. Brig.) j (3. Brig.)
(4. Brig.)
6. , 4. Reg.,15., 8. Reg. 16., 17. Reg.
3lte
(4. Brig.) j (5. Brig.)
(3. Brig.)
1ste April Aften .... 17., 16. Reg. 18., 3. Reg. 8., 15. Reg.
(3. Brig.)
(2. Brig.)
(5. Brig.)

- 26de

- 27de

- 27de

-

- 28de

-

- 29de

-

- 30te

-

- 3lle

-

4.,

I

2., 22. Reg. 3., 18, 16., 17. Reg.
(1. Brig.) (2. Brig.)
(3. Brig.)
4., 6. Reg. 3., 18., 16., I 7. Reg.
(4. Brig.) (2. Brig.)
(3. Brig.)
2., 22. Reg. ·3,, 18., 16., 17. Reg.
(1. Brig.) (2. Brig.)
(3. Brig.)
8., 15. Reg. 2., 22., 5., IO. Reg.
(5. Brig.) (1 Brig.)
(6. Brig.)
3., 18. Reg. 2., 22., 5" 10. Reg.
(2. Brig.) (1. Brig.)
(6 Brig.)
4., 6. Reg: 2., 22.,
5., 10. Reg.
(4. Brig.) (1. Brig)
(6. Brig.)

1
Til Besættelse af Kanonplacementerne i Dybbølstillingen foruden det dertil fast afgivne 13de Batteri afgaves d. I 8de Marts
Aften I0de Batteri, d. 19de Aften 8de Batteri, den 20deAften 2detBatteri, den 2Ide Aften llteBatteri o. s. fr., idet Batterierne
daglig afløste hinanden i den her angivne Orden (d. 22de !Ode Batteri, d. 23de Sde Batteri o. s. v.).
Da Livgarden til Fods ikke var stærk nok til skiftevis at forrette Tjeneste med Regiroenterne, lagdes den fra den 20de som
fast Garnison i Sønderborg, dannede Reserve i Tilfælde af Angreb og var til Raadighed som Arbeidskommando.
Kommandoen i Sundeved førtes :
fra I 7de Marts Aften til 20de Marts Aften af General du P 1at,
20de
- 23de
- Vogt,
23de
- 26de
- du Plat,
26de
- 29de
Vogt,
29de
_;__
I ste April Aften
du P 1at.

*) Ved den d. 19de indtraadte ny Ordning sammensattes 5te Brigade af den tidligere lnfanterireserves Afdelinger.
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De falllne Otlicerer vare: Premierlientcnanterne C. F. W. Sether af 2clet Regiment,
Sekonc1Iientenanteme li. F. S. Bt•nzon af Gte Regiment, H. A. C. Goltlscluult ni lOde Regiment og Sekonclhcuteua11t af Inf. Kr1gsres. W·
H. B. Dickmeiss iif 2det Hegimeut.

H. K Petersen af 10c1e Regiment.
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De saarede Officerer vare: Kapitain S. F., W. Ross, p. t. Bataillonskommandør
i 2det RPgiment. Premierlieutenanterne P, H. W. Hammelejr af l01lc Rc~iment og C. 0 , C.
Engelhardt af 6te Regime~t.
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Anordning af 28de Marts for Reservernes Anvendelse i Tilfælde
af, at Dybbølstillingen angribes.
Overkommandoen vil herved have givet følgende Bestemmelser med
Hensyn til de i Reserve staaende Afdelinger for det Tilfælde, at Dybbølstillingen angribes.
I.
Af den Brigade, som staar i Barakkerne, dirigeres uopholdeligt det Regi.ment, som er underbragt i de Syd for Chausseen beliggende Barakker, med
en Bataillon til den tilbagetrukne Linie bag venstre Fløi , hvor den opstiller
sig muligst dækket for at anvendes som Reserve for Løbegravene , eventuelt
til foreløbig Besætning af den tilbagetrukne Linie, medens den anden Bataillon forbliver staaende ved Barakkerne. Af det Regiment, som er underbragt i Barakkerne Nord for Chausseen, dirigeres den ene Bataillon til Lavningen bag Dybbøl l\Iølle, den anden Bataillon bag Slugten mellem Nr. VI.
og VIII.

2.
Saasnart Brigaden i Sønderborg er blev'en alarmeret, afgiver den een
Bataillon til Brohovedet, dirigerer den anden Bataillon 1if samme Regiment
direkte fra Brohovedet til Lavningen bag Skanclserne Nr. IX og X og rykker
med det andet Regiment til Barakkeleiren, hvor det tager Opstilling Nord for
Chausseen a cheval paa Aabenraa Veien. Er den ankommen hertil, dirigeres
den indtil da ved Barakkerne tilbageblevne Bataillon til den til samme Regiment hørende i den tilbagetrukne Linie.
Denne Brigade maa stedse være beredt paa at kunne rykke hurtigt ud.

I

I

3.
Den kongelige Livgarde til Fods rykker strax til Barakkeleiren og tager
Opstilling her Syd for Chausseen.

4.
I
Den i Barakkerne ved Sundsmark og i Ulkebøl kantonnerende Brigade 1
afløser, naar den er kommen til det nordre Brohoved , den derværende Bataillon af den sub 2 omhandlede Brigade med eet Regiment. Den afløste
Bataillon forener sig dernæst ad kortest Vei med den til samme Regiment
hørende Bateillon 7 der staar bag l\Iellemrummet mellem Skandserne IX og X.

Brigadens andet Regiment rykker frem til Barakkeleiren og afløser det der
staaende Regiment, som rykker frem bag Slugten mellem VI og VIII. Har
Regimentet indtaget sin Plads her , dirigeres Bataillonen , som stod her, til
den til samme Regiment hørende Bataillon bag Dybbøl Mølle. Denne Brigade efte;lader kun, naar det udtrykkelig befales, en Bataillon paa Alarmpladsen ved Kjær.
Saaledes vil der bag hver l'løi staa ell satnlet l3rigade som Reserve, og
ved Barakkeleiren den Kongelige Livgarde til Fods og eet Regiment, samt
eet Regiment i l3rohovedet.
Kaldes den i ltantonnementet Augustenborg liggende Brigade ttl Sønnerborg, opmarcherer den foreløbigt ved Augustenborgveien Nord for Sønderborg.
Denne Brigade efterlader, naar ikke udtrykkelig anderledes befales, 1 Bataillon i Egen.
Indtil jeg indtræffer ved Barakkeleiren, fører den til hver Tid i Dybbølstillingen kommanderende Divisionsgeneral Kommandoen og træffer Dispositionerne, forsaavidt Omstændighederne ikke gjøre en Afvigelse nødvendig i
Henhold til Foranstaaende. Efterat jeg er indtruffen, overtager lste Divisions Kommandør Kommandoen paa høire Fløi, 2den Divisions Kommandør
Kommandoen paa venstre Fløi.
Naar Feltartilleriet er rykket over, tager det Batteri, som ankommer først,
strax Position i de bag Nr. IV, VI og VIlI liggende Kanonplacementer, det
andet Batteri oppebier nærmere Ordre Vest for Brohovedet; det tredie Batteri bliver foreløbig holdende paa Parkpladsen.
I Tilfælde af Alarmering kunne begge Broerne benyttes baade ved Udog Indmarchen.

Gerlach.
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De faldne Officerer vare:
Den lMc Marts Kapitain II. S. Gylilenfcldt og Sekondlientenant af Inf.
Krigsreserve C. 0 . Carlson, begge af l0dr Regiment.
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De saarecle Officerer vare:
Drn 20cle Marts Sekondlienteuaut af Bornholms Milices Artillrri ,T. A. P. AnrkN·
af Fæstningsartilleriet og Sekondlieutenant af Kjøhenhavns borgerlige Artilleri .I. Anclersen af Fæstningsartilleriet. Den 29dc Marts SrkoncllirntPnaut .T. P, C.•Tilrgrnsen
af 15de Regiment.
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Skandsernes Armering den 2den April Morgen.
(Se omstaaende Skizze over deres indre Rum paa samme Tidsplmkt).
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Instrux af lste April
for 'fjenesten i Skandserne i Dybbølstillingen.
1.

Foruden Betjeni11gsmandskabet til det i Skandserne anbragte Skyts beatemmes for Skandserne følgende Infanteri-Besætning:
1 12 Kompagni,
i Nr.
I. . . . . . .

II. . . . . . . . .

m .......
IV.........
V. .

3

/~

30 1\Iand,

VI. .

J/4

IX. ...
X. .

a/4
I
I

vm. .
og

a;t

¼

Kompagni,

2.
Kommandanten for samtlige Skandser har Befalingsmyndighed over Artilleri- og Infanteri-Besætningen i Skandserne.
3.
Den ældste tjenestegjørende Officer i hver Skandse fører, i Tilfælde af
Angreb, Kommandoen over hele Skandsebesætningen; clog have Kommandørerne for Artilleri- og Infanteri-Besætningen hver for sig altid udelukkende
Ansvaret henholdsvis for Artilleriilde11s Leclelse eg Infanteriets Anvendelse.
4.
Kommandøren for Artilleribesætningen fører Tilsyn med den indre Orden
i Skandsen og har Infanteribesætningen derfor at følge de af ham i saa
Henseende givne Anvisninger.
· Han sørger for, at Skandsen er i forsvarsclygtig Stand, at Broerne kunne
inddrage:!, Portene lukkes, m. v., at enhver opstaaet Skade indmeldes til den
jourhavende Artilleriofficer og hurtigst muligt repareres.

5.
0 m Dag en skal mindst Halvdelen af hver Kanons Betjeningsmandskab
stadig være i Kanonens umiddelbare Nærhed, 1 Konstabel for hver 1 a 2
Kanoner skal stadig iagttage Fjendens Bevægelser og Terrainet, for at komme
til Kundskab, om der sker Arbeider i Terrainet, hvorom der strax gives
Melding til Kommandøren for Skandsens Artilleribesætning. Resten af Artilleribesætningen søger Ly i Terrainet bag Skanclsen indenfor 300 Alens
Afstand fra denne.

100
Falder der Skud fra Skandsen, rykke Artilleristerne strax ind i denne.
Infanteribesætningen søger om Dagen Ly i Terrainet bag Skandsen
indenfor 400 Alens Afstand fra denne; dog skal denne udstille 2 a 4 Observationsposter i Skandsen, hvilke iagttage Fiendens Bevægelser og, naar Noget
observeres, strax melde det til Infanteribesætningens Kommandør, der attei•
averterer Kommandøren for Artilleribesætningen.
Gjør Fjenden Mine til Angreb, iler Besætningen strax ind i Skandsen,
Broen inddrages og Portene lukkes. Kommandøren for Infauteribesætningen
skal strax ved Afløsningen udtage og inddele Mandskab til Broens Inddragen
og Portens Lukning.
6.
0 m Natten skal hele Skandsebesætningen være i Skaudsen, Broen
være indu.raget, Portene lukkede, Kanonerne laclte og rettede paa den l\Iaacle,
som er angivet i de af Artillerikommandoen for Skandsen givne Instruxer.
Skildvagterne ved Kanonerne skulle have Rør og Aftrækkersnore ved
Haa,nden til de Piecer, ved hvilke de have Post.
Foretages der Arbeider i Skandsen om Natten, inddrages Broen ikke,
saalæuge der arbeides. Anvendes et særligt Arbeidskomm·mdo i Skandsen
og en Overfyldning af l\Iandskab i denne er at befrygte, skal, snalænge
Arbeiderne vare, 011 Del af Infanteribesætningen trækkes ud af Skandsen og
søge Ly i Terraiuct tæt bag samme. Falder der Skud i Forpostkjæden, rykker
Arbeidskonnnamloet ucl af Slmmlsen og Infanteribosætningen, der midlertidig
lrn.r søgt Ly bag denne, rykker ind, hvornæst Broeu i,trax inddrages og
Porteu lukkes.

7.
A.rtilleribesæt11iJ1gen skal udføre alle artilleristiske Arbeider i Skandsen,
gaa lngeuieurcrne t.ilhaande med J ordarbeider i denne og selv udføre cle Arbeider, der .u1vises d011 af dens Kommandør, og som sigte til at skaffe Dækning for .l\Iandskabet.
Infanteribesætningen skal til Arbeide i Skandsen afgive det l\fandskah,
som Kommandøren for Artilleribesætningen anmoder om.

8.
De i "Instrux for Besættelsen og Fon1varet af de lukkede Skandser i
Dybbølstillingen" af l!Jclr Februar d. A. givne Bestemmelser forblive i Kraft,
forsaavidt de ikke maatte være forandrede eller modificerede yecl ovenanførte
Bestemmelser; dog ville Blokhm,ene fremtidigt ikke være at benytte, hverken
til Opholdssted eller Forsvar.
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Instrux af lOde April for det Premierlieutenant Aarøe underlagte Streifkorps.
Saaledes som Hr. Lieutenanten i Deres Rapport af 5de ds. har udtalt,
er det Korpsets Opgave ved hyppige Foretagender mod de langs den slesvigske Kyst forclelte, fjendtlige 'rropper at tvinge ]'.jencleu til at anvende en
større Del af sin Hær til Kystens Bevogtning og til Ddlkning af sine i Nærheden af Rtrandbredden værende Kantonnementer. Der maa imidlertid ved
disse Expeditioun tages Hensyn til, at den 11rivate Eiendom slrnanes, hvor
ikke Opnaaelsen af Expeuitionens Øiemed nødvendiggjør andet.
Da Overkommandoen neppe vil se sig i Stand til at meddele Dem saa
detaillerede Oplysninger, som udkræves angaaende de lokale Forhold for at
saadanne Streiftog kunne lykkes, maa De paa egen Haand indhente de fornøclne Eftenetninger, Overkommandoen maa dog gjøre opmærksom paa, at
de Rekognosceringer. som i den Anledning ville være nundgaaelige, maa foretages saaledes, tit Fjenden holdes i Uvished om, hvad der agtes foretaget.
Enhver Efterrotning af Betydning om Fjendens Dislokation, Marcher,
paatæukte Operationer, hans Troppers Tilstand o. s. v., som paa denne Maade
maatte komme til Korpsets Kundskab, vil være hurtigst muligt at indberette
saavel til Overkommandoen, som den nærmeste militære Befalingsmand, for
hvem Eften-etningen maatte have Interesse, saasom Kommanrløren for Detachementet i Mels, Kommandanten i Fredericia., den 3die Division (for Tiden i
Veilby pr. lliiddPlfart). Foruden de her berørte Indberetninger imødeser Overkommandoen daglige Meldinger om Korpsets Opholdssted og 'l'ilstand og
Meddelelse om hYilke Planer der agtes udførte.
Overkommandoen har Intet imod, at Korpset foretager Expeditioner mod
Halkhoved, Gjenner, Flensborg og Ekernførde og skal yderligere henlede Opmærksomheden paa Broagerland, som for Tiden ttntages mindre stærkt besat.
Naar Operationerne mod den sydlige Del af Slesvig tage derfls Begyndelse,
vil Korpset hensighm1æssigst være at forlægge til Als, hvor det da nærmere
skal faae sit Kantonnement anvist.
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Skrivelse af 23de Marts fra Overkommandoen til Krigsministeren angaaende Samvirken mellem Hær og Flaade.

Detachementet paa l\Iels er med Hensyn til Bevogtningen af den nordvestlige Kyst af Als hidtil bleven understøttet af den i Stegsvig strLtionerede
Pandserskonnert ALsalon. Alene ved denne af Søværnet ydede Assistance
har den slesvigske Kyst, navnlig Bugten bag Varnæshoved, knnnet observeres
tilbørligt, ligesom et Forsvar uden maritim Ejælp vilde være meget vn.nskeligt.
Under Gaars Dato indmeldte Detachementet paa Mels imi(Uertid, a
Absalon samme Dags l\Iorgeu ifølge høiere Ordre havde forladt StlLtiouen, og
at Hertha, som for 'l'iden ligger i Stegsvig, vilde afgaa derfra, saasuart Leiligbeden var gum;tig , for at tage Station bag Arnkilsøre.
BevogtningstJenesten og Forsvaret af den nonliige Del af Als Sund vil
saalecles, s ,asuart Hertha forlader Slesvig, være overladt til nogle Kanon
chalouper, som ligge i Stegsvig og 8andvig.
Paa en ved rlenue Melding foranlediget Forespørgsel til Eskadrechef
Orlogskapit;Li11 l\Iuxoll, erholdt Overkom11rn.11doen Uudorretning om, at Absalo1
var sendt til Kjøbculmvn paa l\farinemiuistericts Ordre, og at intet 1u1de
Dampskib til at remplacerø den havdes for Tiden, samt at l Skruekanonbaac
vilde blive stationeret i Stegsvig, saasnart Eskadrechefen fik en saadan til
sin Disposition.
Det ligger i Sagens Natur, at det ikke er muligt for Overkommandoen
at kunne paatage sig Allsvaret for en betryggende Bevogtning og et tilbørlig
Forsvar af de vestlige Kyster af Als og Fyen uden kraftig Umler;;tøttel;;e fn
Marinens Side, og da cler ikke haves Kræfter nok til at besætte Kysterne,
1
saaledes at Marineforsvar helt kan undværes.
Overkommandoen tror imidlertid med Grund at kunne henvise til de ovennævnte Fakta som Bevis paa, at man ikke tør gjøre Regning paa 8øværnets
tilstrækkelige Medvirkning, ligesom den Fremgangsmaade, der er fulgt vecl
at bortkommandere Absalon uden i Forveien at underrette Overkommandoen.
godtgjør, at der fra Marinens Side ikke iagttages det Nødvendige for at tilveiebringe en fyldestgjørende Kooperation.
I den med Krigsministeriets Skrivelse af 14. cl. M. Overkommandoen
1
tilstillede Skrivelse fra Marineministeriet er udtalt angaaende Forholdet mellem
Orlogslrnpitain Muxoll nnderlagte $kib(;l og Overkommandoen, i~t Forholde

I
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maa anses at være saaledes: ,,at Marineministeriet afgiver den Styrke, som
det, med tilbørlig Hensyn til andre Forhold ser sig i Stand til; at den kommanderende Søofficer konfererer med Overkommandoen om de Punkter, som
denne fortrinsvis maatte ønskede dækkede og observerede, og at den kommanderende Søofficer derefter udfører det paa den Maade, som han anser for
rigtig og agter at forsvare".
Men en saadan Ordning af Forholdet kan ikke tilfredsstille Overkommandoen, medmindre den ved sine Foranstaltninger kunde lade den
Hjælp, der mnligen kan ydes af Marinen, helt ude af Beregningen; den kan
det saa meget mindre, naar Marinen disponerer over de Skibe, paa hvis
Understøttelse paa et bestemt Punkt Overkommandoen har taget Hensyn, og
de tages bort uden at der betids gives Underretning derom, og naar der foreligger en Erklæring, som den Overkommandoen igaar har modtaget fra Orlogskapitain Muxoll, hvori der siges :
"Jeg maa bede Overkommandoen ikke at stole trygt paa den maritime
Bevogtning, da denne i stormende V eir og i Tykning er tvivlsom."
Idet Overkommandoen paaberaaber sig det anførte og henviser til den
Fare, der kan være Følgen af den Mangel paa Enhed, som hersk er for Tiden
i Marinens og Armeens Foranstaltninger, tillader Overkommandoen sig paany
at andrage paa, at der gives mere betryggende Bestemmelser angaaende Ordningen af Forholdet mellem Overkommandoen og den Del af Marinestyrken,
som er bestemt til Understøttelse for Armeen, og at det i alt Fald paalægges
,Teilkommcnde itide at underrette Overkommandoen om Forandringer i de
engang aftalte Dispositioner.
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Anordning
med Hensyn til Skibes og Personers Adgang til og Afreise fra
Øen Als.
§ I.
Det forbydes l1erved alle Fartøier af hvilkensomhelst Art eller Størrelse
at lande paa ØenA!s eller forlade Øen andre Stecler end Høruphav, Momm ark og Fyns hav. Undtagne ere selvfølgelig ikkun l\farinens Skibe og
andre Fartøier, der godtgjøre at seile i H:Prens Tjeneste eller ere forsynede
med Overkommandoens Tilladelsesbevis, ligesom ogsaa de paa Øen værende
faste Lodserier.
§ 2.
Med Hensyn til den Del af Befolkningen, der tidligere har ernæret sig
ved Fiskeri, overlades det d'H1T. Politimestere. hver for sin Jurisdikt.ions
Vedkommende, at udstede TiHadelse t,il Fiskeri paa Kyststrækningen fra
Hellesøgaarde over hele Østkysten til Kegenæs og Hørnphav; dog er det en
Betingelse, at Øvrighederne nærmere anvise 1 it 2 Steder i hver ,Jurisdiktion ,
hvor Baadene skulle have Station, saa at det ikke tillades Nogen at gaa ud
eller at lande andetsteds end ved rle saaledes anviste Stationer.
Paa Vestkysten af Øen fra Hellesøgaarde til Sømlerborg Pr alt, Bandeog Bundgarnsfiskeri forbnr1t; de derværende FiskefartøiPr og øvrige Baade
skulle enten oplægges og trækkes paa Land vetl Aug nstenborg og Rtegsvig
eller henføres til de af Politimesteme anviste Stationer paa Østkysten .
Af de i § l nævnte, almindelige A11løbssteder tør Høruphav ikke benyttes til Fiskeristation.

§ 3.
Det er saaledes ikke tilladt paa Øen at have private Fartøier anrletsteds
end Augustenborg og Stegsvig (paa hvilke begge Steder Fartøierne slrnll
være aftaklede, oplagte eller trukne paa Land), de 3 almindelige AulØbHlmvne
og Fiskeristationerne. Nanr mindre Fartøier ikke dnglig bruges, slrnlle de
trækkes paa Land. Fra Ban.de, der ikke ere i øieblikkelig Brug. skulle S ei l,
Aarer, Aaretolde og øvrigt Inventarium strax bringes ilnndl
under Kystvagtens Bevaring og Tilsyn.

§ 4.
Enhver privat Skibsfører eller Baudfører skal øieblikkelig ved Ankomsten
til eller Afgang . fra Øen melde sig ved den etablerede Kystvagt, og førend
denne yed Undersøgels e af Dokumenter l)g Personer har erklrPret, at Intet er
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til Hinder for at gaa il.and eller <tfreise, tør Ingen forlade Skibet eller dette
forlade Øen. Enhver Skibsfører er ansvarlig ikke blot for sit Mandskab, men
::igsaa for, at enhver privat Passageer medfører lovformelig Legitimation.

§ 5.
Som lovlig Legitimation udfordres, at enhver Fremmed, Indlænding
eller Udlænding, medbringer et af en dansk Øvrighed udstedt Pas
indeholdende nøiagtigt Signalement, Reiseroute, Reisens Hensigt og Varighed.
[ Stedet for Øvrighedspas kan selvfølgelig træde Pas, udstedt af et af de
kongelige Ministerier.
For Skippere og Skibsmandskab vil dansk Borgerbrev, Styrmandspatent
og Søfartsbøger være tilstrækkelig Legitimation til at anløbe vedkommende Havne;
ville Vedkommende derimod begive sig ind paa Øen, maa de medbringe Pas.
De Fremmede, Indlændinge eller Udlændinge, der ikke have havt fast
Ophold paa Øen inden d. 1. Februar d. A., have, forsaavidt saadant ikke
allerede er sket, at tilveiebringe Legitimation som anført.
§ 6.
De nævnte Legitimationsdokumenter skulle strax ved Ankomsten ligesom
ogsaa ved Afreisen forevises og paategnes af den paa Stedet værende Kystvagt. Samtlige Værter ere ansvarlige for, 'at ingen Fremmed tages i Logis,
forinden Vedkommende har forevist lovlig udstedt og paategnet Pas,
§ 7.
Disse Bestemmelser træde i Kraft om 8 Dage fra Dato.

Skulde Nogen benytte falsk Pas eller overlade Andre sine Legitimationsdokumenter, eller skulde Nogen i andre Henseender overtræde disse Bestemmelser eller derpaa gjøre Forsøg, vil han blive alvorlig straffet.
Armeens Overkommando, Sønderborg den 31te Marts 1864.

Gerlacb.
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Turnus for Dybbølstillingens Besættelse i
I Stillingen.
V onstro Fløi.[ Høiro Fløi.

Fra lste April Aften til 2den April Aften .....•
2den

-

3clie

3die

-

4de

4de

- 5te

5te

-

6te

6te

-

7de

7de

-

8de

8de

-

9de

9de

- lOde

-

l0de

- llte

-

llte

- 12te

-

12te

- 13de

-

13de

- 14de

-

14de

- 15de

-

15de

- 16de

-

16de

- 17de

-

17de

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

10., 5. Reg. 2., 22. Reg.
(6. Brig.)
(1. Brig.)
3., 18. Reg. 17., 16. Reg.
(2. Brig.)
(3. Brig.)
22., 2 . Reg. 10., 5. Reg.
(1. Brig.)
(6. Brig.)
8, 15. Reg. 6., 4. Reg.
(5. Brig.)
(4. Brig.)
l 0., 5. Reg. 2., 22. Reg.
(6. Brig.)
(1. Brig.)
4., 6. Reg. 15., 8. Reg.
(4. Brig.)
(5. Brig.)
16., 17. Rog. 18., 3. Reg.
(3. Brig.) . (2. Brig.)
15., 8. Reg. 4., 6. Reg.
(5. Brig).
(4. Brig.\
3., 18. Reg. 16., 17. Reg.
(2. Brig.)
(3. Brig.)
22., 2. Reg. 5., 10. Reg.
(1. Brig.)
(6. Brig.)
17., 16. Reg. 18., 3. Reg.
(3. Brig.)
(2. Brig.)
5., 10. Reg. 2., 22. Reg.
(6. Brig.)
(1. Brig.)
6., 4. Rog. 8., 15. Reg.
(4. Brig.)
(5. Brig.)
10., 5. Reg. 20., 9. Reg.
(6. Brig.)
(8. Brig.)
16., 17. Reg. 6., 4. Reg.
(3. Brig.)
(4. Brig.)
3., 18. Reg. 20., 9. Reg.
(2. Brig.)
(8. Brig.)
22., 2. Reg. 17., 16. Reg.
(1. Brig.)
(3. Brig.)

Til Besættelse af Placementerne i Stillingen afgaves uforandret (se Bilag 32)
og indtil d. 13de Aften foruden det fast afgivne 13. Batteri daglig et Batteri,
nemlig 2., 11., 10., 8. Batteri skiftevis i den saaledes a.ngivne Orden. Fra
d. 13de Aften besatte en Deling af 11., 8., 2. og 10. Batteri henholdsvis
Placementerne Ø. for Aabenraa Veien, mellem VIII og IX samt N. og S. for
Chausseen. Disse Delingers Materiel forblev i Stillingl'n; kun Besætningen og
Bespændingen afløstes hv_e r Aften. En Halvbatterikommandør var i Still.ingen
for hver 4 Piecer henholdsvis pua høire og venstre Fløi.
Livgarden til Fods, der, som tidligere anført, ikke var stærk nok til skiftevis at forrette 'fjeneste med Regiroenterne, forblev som fast Garnison i Sønderborg (1 Kompagni), og iøvrigt i Bataillonsbarakkeloiren ved Sundsmark
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Perioden fra lste April Aften til 18de April:

I Barakkerne.

3., 18. Reg.
(2. Brig.)
2., 22. Reg.
(I. Brig,)
16., 17. Reg.
(3. Brig.)
5., 10. Reg.
(6. Brig.)
4., 6. Reg.

I Brohovedet.

3., 18. Reg.
(2. Brig.)
2., 22. Reg.
(1. Brig.)
8., 15. Reg.
(5. Brig.)
~rig-)
5., 10. Reg.
2., 22.
Reg.
(6. Brig.)
(1. Brig.)
4., 6. Reg.
8., 15. Reg.
(5. Brig.)
(4. Brig.)
., 18., 112 17Reg. 16.,t{d 7 Reg.
(3. Brig. )
2.Brig.)
4., 6., ¼ 8. Reg. 1 /28, 7 15.Reg.
(5. Brig.)
4.Brig.)
6., 17., 1 /113,Reg. 1/23., 18.Reg.
3.Brig.)
(2. Brig.)
5., 1o., ¼ 22.Reg. 2., 1 /'t 22.Reg.
(1. Brig.)
6. Brig.)
B., 18. 7 ¼ 16.Reg. 1/216.,17.Reg.
2.Brig.)
(3. Brig.)
~-, 22., ¼ 10.Reg 5., 1/210.Reg.
(6. Brig.)
I.Brig.)
,., 15,, ½ 6.Reg. 4., ¼ 6.Reg.
(4. Brig.)
5.Bng.)
~-, 2 o., ½ 5. Reg. ½ 5., 10.Reg.
(6. Brig.)
8. Brig.)
4. 7 6., ¼17.Reg. 16.,1/217.Reg.
4. Brig.)
(3. Brig.)
[)., 20., ½ 3. Reg. ¼ 3., 18.Reg.
8. Brig.)
(2. Brig.)

l,._

I Kantonnementet.

I Sønderborg.

16., 17. Reg.
(3. Brig.)
5., 10. Reg.
l6. Brig.)

4.,
(4.
4.,
(4.
4"
(4.
3.,
(2.
3.,
(2.
3.,
(2.
2.,
(1.
2.,

6., 8., 15. Reg.
Brig.) (5. Brig.)
6., 8., 15. Reg.
Brig.) (5. Brig.)
6., 8., 15. Reg.
Brig.) (5. Brig.)
18., 16., 17. Reg.
Brig.) (3. Brig.)
18., 16., 17. Reg.
Brig.) (3. Brig.)
18., 16., 17. Reg.
Brig.) (3. Brig.)
22., . 5., 10. Reg.
Brig.) (6. Brig.)
22., 5., 10. Reg.
(1. Brig.) (6. Brig.)
2., 22., 5., 10. Reg.
(1. Brig.) (6. Brig.)
4., G., 8., 15. Reg.
(4. Brig.) (5. Brig.)
4., 6., 8. 7 15. Reg.
(4. Brig.) (5. Brig.J
4., 6., 8., 15. Reg.
(4. Brig.) (5. Brig.)
16., 17., 9., 20. Reg.
3., 18.,
(2. Brig.) (3. Brig.) (8. Brig.)
3., 18., 16., 17. Reg.
2., 22.,
(1. Brig.) (2. Brig.) (3. Brig.)
3., 18., 8. 7 15. Reg.
2., 22.,
(I. Brig.) (2. Brig.)
(5. Brig.)
2., 22.,
8., 15., 5. 7 10. Reg.
(1. Brig.) (5. Brig.) (6. Brig.)
8., 15., 5., 10. Reg.
4., 6.,
(4. Brig.) (5. Brig.) (6. Brig.)

(Stabskvarter. det hvide Hus) N. for Augustenborg Veien. Den udgjorde
eserve i Tilfælde af Angreb og var til Raadighed som Arbeidskommando.
Kommandoen i Sundeved førtes:
fra lste April Aften til 4de April Aften af General Vogt,
- 4de
- 7de
af General du Plat,
- 7de
- 1Ode
af General Vogt,
- !Ode
- 13de
af General du Plat,
- 13de
af General Vogt,
- 15de April Morgen
af General Steinmann,
- 16de Aften til Dybbølstillingens Fald af General du Plat.
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De faldne og saarede Officerer vare:
5. April Sekondlieut. F. C. C. Sd1miut af 15. Reg., falden, Premierlieut. P. C. G.
Bern af 8. Reg., sanret. 6. April Kapit. E. Il. :M:. Hansen af 10. Reg., Premierlicut.
F. W. Ravn af 5. Reg., og Sekoncllieut. af Inf. Krigsres. T. A. Jensen af 5. Reg., faldne.
7. April Sekondlieut. af Artill. Krigeres. A. C. Petersen af Fæstningsartilleriet, snaret.
8. April Sekondlieut. af Inf. Krigsres. E. F. Juncker o.f 16. Reg, sanret. 11. April
Kapit. af Artilleriet J. C. Johansen, Chef for 10. llattcri, falden; Sekoncllieutenanterne af Inf.
Krigeres. F. F. V. Stickmann af 2. Reg, R. II. G. Gradhant af 22. Reg. og E. A. Berner af lG.
Reg., saarede. 12. April Major C. F.M. Rohweder, Kommandør for 10. Reg. og Prcmier-
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liste
ira 2den til 17de April.
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licut. A. E.L. Eising af 17. Reg., faldne; Premierlieut. (svensk) Z. F. Aschan af 17. Reg.,
saarct. 13. Ap ri! Sekondlieut. af Ingcnienrkorpset H. P. Larsen aflngenieurkommamloens
Stab og Sekoncllieut. af Artill. Krigsres. L. W. Weiterneyer af ]fæstningsartilleriet, faldue.
14. April Sekondlieut. af Inf. Krlgsres. A. V. Hansen af G. Reg., falden; Premierlieut. af Inf.
Krigsrcs. N. Jørgensen af 2. Reg~ og Sekondlieut. af Ingenicurkorpset C. H. Arendru1>
af Ingenieurtropperne, saaredc. 15. April Sekondlieut. af Inf. Krigsres. E. J. Lassen
af 6. Reg., falden, Sekoncllieut. af Inf. Krigsres. C. P . Rye af 17. Reg., saaret. 16.
April Sekonillieut. af Inf. Krigeres. P. N. J<::. C. de Seue af 16. Reg., falden; Premierlieut.
F. R. Hoppe af 17. Reg., saaret. 17. April Kapit. H. C. J . Koss. af 9. Reg. og afskediget Premierlieut. af Inf. Krigsr cs. J . H. Hnarbølle 18. Reg., saaredc.

110

Tabsfor Kampen i Dybbølstillingen
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Summa .•.
Pantserbatteriet Rolf Krake.
*) I Tabslisten er medoptaget Tabet ved Beskydningen om Morgenen inden
Stormen. - De Savnede maa antages for Størstedelen enten at være faldne
eller hjemsendte af Fjenden som Slesvigere.
De den 18de inden Stormen faldne eller saarede Officerer varo:
Faldne : Kapitainerne C. F. W. H. Baland af 22de Regiment og J. P.
Behrens af 22de Regiment.
Saarede: Kapitain 0. W. Arnholtz af 2det Regiment, Sekondlieutenant
F. V. Svane af 22de Regiment, Sekondlieutenant af Inf. Krigsreserve W. C. J.
Berlien af 22de Regiment, Sekondlieutenant K. 0. Carlsson (svensk) af 22do
Regiment.
De under Kampen den 18de faldne eller saaredeOfficererp.p. vare:
Faldne: Generalmajor P. H. C. du Plat, Kommandør for 2don Division,
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~n 18de April 1864 *).
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Deraf 6 Læger.

8

Obersterne G. H. Lasson1 Kommandør for lste Inf. Brigade og A. Bernstorff1
Kommandør for I 7de Regiment. Oberstlieutenant J. G. Scholten 1 Kommandør
for 20de Regiment. Majorerne S. P. L. Schack af 20de Regiment, E. F. Schau,
Stabschef ved 2den Division, S. L. C. Rosen, Souschef ved Overkommandoen.
Kapitainerne C. W. Jensen af 22de Regiment, E. C. F. Grev Ahlefeldt-Laurvig
af 9de Regiment1 S. U. R. Lundbye af 2det Regiment, C. W. Knauer af 9de
Regiment, 0. P. T. Grimer af 22de Regiment1 F. H. E. H. Stockfleth af 20de
Regiment1 H. J. W. Hansen af 9de Regiment. Premierlieutenant af Inf. Krigsr.
R. Rasmussen af 20de Regiment, PreID1erlieutenanterne W. F . Gram af 9de
Regiment 1 C. G. Rosen af 9de Regiment, E. V. Schau af 16de Regiment,
P. F. W. Hansen, Adjutant ved lste Brigade, P. L. C. F. Hansen af 9de
Regiment, E. F.M. Schmidt af 9de Regiment, C. L. Roos (svensk) af 20de Regiment, Sekondlieutenanterne C. J. F. I.rminger, Adjutant ved 8de Brigade,
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H. W. Mogensen af 3die Regiment, A. F. W. Sch:1ltz af 9de Regiment,
F. H. C. Saande af 9de Regiment, L. C. H. Brønnum af 20de Regiment,
Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsr. F. G. W. Reiter af 2det Regiment, C. E.
Malling af 2det Regiment, J. A. Ne➔rgaard af 20de Regiment, V. C. Kemp
af 22de Regiment, H. J. Lindhard af 9de Regiment, A. F. W. Toxverd af
2det Regiment, Sekondlieutenanterne J. S. G. Lundegren \svensk) af 22de
Regiment, Knorring 1svensk) af 22de Regiment. Konstitueret Overlæge H. J.
Boesen af l 7de Regiment.
Saarede: Oberstlieutenant H. C. G. Tersling, Kommandør for 9de Regiment (fangen); Major A. Sperling af 20de Regiment. Kapitain H. F. Andresen af 16de Regiment (fangen). Premierlieutenant C. W. Steinmann af 20de
Regiment, Premierlieutenant af Inf. Krigsr. W. F. C. Redsted af 9de Regiment 1fangen), Premierlieutenanterne A. H. Drastrup af 3die Regiment,
G. W. E. Crone af Fæstn. Artil. (fangen), F. W. W. Petersen af 20de Regiment,
N. H. Hiort af2det Regiment (fangen}, J. F. W. Voigt af 9de Regiment 1fangen),
F. N. Pingel af 20de Regiment. Afskediget Premierlieutenant af Inf. Krigsr.
G. C. F. Tranberg af 2clet Regiment. Sekondlieutenanterne J. C. C. Krogh af
22cle Regiment \fangen), C. E. P. T. Fischer af 16de Regiment (fangen), R. F.
T. Wolff af 17de Regiment (fangen), Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsr. M.
Looft af 20de Regiment, S. P. J. Beck af 22de Regiment, Sekondlieutenant af
Artil. Krigsr. C. W. B. Castenschiold af Fæstn. Artil., Sekondlieutenanterne af
Inf. Krigsr. H. A. Bache af 22de Regiment, A. T. Hindenburg af 2det Regiment, C. L. T. W estennann af 9cle Regiment, W. E. Lemvigh af 20de Regiment, S. S. V. Giillich af 20cle Regiment, L. Borberg af 17de Regiment
(fangen), Sekondlieutennnterne 0. Nordenfalk (svensk) af 3die Regiment,
R. V. H. Akerhjelm (svensk) af 2det Regiment (fangen), Underlæge N. Gedalia
af l 7de Regiment.
Usaarede Fangne: Oberstlieutenanterne C. W. L. Dreyer, Kommandør
for 2det Regiment og J. A. F. Falkenskjold, Kommandør for 22de Regiment. Major J. T. Hein af 16de Regiment.
Kapitninerne C. L. B. Petersen af 16de Regiment, T. B. Sick af Fæstn. Artil., F. G. H. 0. Gandil af
2det Regiment. Premierlieutenanterne P. F. A. Jæger af 22de Regiment,
E. W. Agerholm af 16de Regiment, 0. J. G. Johannsen af 22de Regiment,
W. J. Larsen af2det Regiment, I. P. F. Nielsen af l 7de Regiment, C. F. Carlsen
af 22de Regiment, J. B. Hertz af 3die Regiment, M. R. Gjørup af 2det Regiment.
Afskediget Premierlieutenant af Inf. Krigsr. F. J. L. Heyn af 3die Inf. Brigade.
Sekondlieutenanterne F. Averho:ff af 22de Regiment, F. T. L. F. Dameck
af l 7de Regiment, C. Galster af l 7de Regiment, A. H. W. Thestrup af
2det Regiment, A. C. A. Tillge af Fæstn. Artil., F. P. Grrtnwaldt af 22de
Regiment, J. Hansen af 16de Regiment; Sekondlieutenantflrne af Inf. Krigsreserve W. Christiansen af 16de Regiment, J. R. H. Steenstrup af 22de Regiment, G. V. Borgen af 20de Regiment, P. S. Wørmer af 22de Regiment,
M. C. Nielsen af 3die Regiment, H. A. C. E. Hohlenberg af 22de Regiment,
J. J. Zornig af 3die Regiment; Sekondlieutenanterne af Artil. Krigsreserve
B. M. Jensen af Fæstn. Artil., J. W. A. Brønnum af Fæstn. Artil., W. Storck af
Fæstn. Artil; Sekondlieutenanterne af Inf. Krigsreserve C. A. Koefoed af l 6de
Regiment, J. A. Bunde af 22de Regiment; Sekondlieutenant af Bornholms
Milices Artilleri J. A. P. Ancker af Fæstn. Artil.; Sekondlieutenanterne A. R.
Holmerz (s"'ensk) af 2det Regiment, H. Horn (svensk) af 17de Regiment,
H. C. Sparre (svansk) af l 7de Regiment, H. F11hnehjelm (svensk) af 9de Re.
giment, A. Sanmerk (svensk) af 2det Regiment. Overlæge J. F. C. Michaelsen af 9de Regiment; Konstitueret Overlæge·J. C. S. Schade af 2det Regiment; Underlægerne D. D. Hagn af 9de Regiment og F. B. Larsen af ·2det
Regiment.
Den faldne Marineofficer var: Lieutenant W. B. Jespersen.
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Oplysning
om den Tilstand, hvori et enkelt af de i Dybbølstillingen værende Regimenter
(2det) befandt sig, da det d. l 7de April indtog sin Plads i Stillingen.
Efter Opholdet ved Dannevirke og Tilbagetoget fra samme var 2det
Regiment den 8de Februar om Morgenen indtruffet til Dybbølstillingen i en
mindre fuldstændig kampdygtig Stand. Dog savnede det ikkun 28 . Underofficerer og Menige, hvilke tilmed, efter at være indlagte paa Lazareth,
for Størstedelen atter indfandt sig ved Regimentet faa Dage efter Ankomsten
til Sundeved. Det stod paa Forpost til d. 1 Ode om Eftermiddagen, og var
da allerede nogenlunde restitueret.
Et af dets Kompagnier, 2det, indvikledes den nævnte Dag i en Forpostfægtning, som bibragte det et Tab af
Kompagnikommandøren, Kapitain Thorkelin, let saaret, Overkommandersergent Atternp, en af Regimentets dygtigste Underofficerer, haardt saaret
og fangen, samt 24 faldne og saarede Underofficerer og Menige.
I Kantonnementet paa Als havde Regimentet 5 Dages Hvile, og maatte ·
derefter anses for at være i en saa kampdygtig Stand, som det efter sin
Sammensætning og øvrige indre Forhold kunde være. Men fra nu af begyndte
en Tjeneste, der allerede efter sin Natur maatte medtage Kræfterne meget
betydeligt, og som i Forbindelse med Afgang af forskjellig Art bidrog til
sukcessive at hidføre en Svækkelse, der tilsidst naaede en betydelig Høide.
Regimentets Styrke under Gevær var den 12te Februar 34 Officerer, f\8
Underofficerer, 22 Spillemænd, 146 Unclerkorporaler og 1315 Menige; kommanderede vare-: 1 Officer, 8 Underofficerer, 8 Underkorporaler og 10 Menige;
syge vare: 2 Officerer, 1 Underofficer, 1 Spillemand, 3 Underkorporaler og 73
Menige; savnede dels efter Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen, dels efter
Fægtningen d. I Ode vare: 3 Underofficerer, 2 Spillemænd, 3 Underkorporaler
og 26 Menige.
Den 14de Februar maatte Regimentet afgive: 1 Officer, 2 Underofficerer
og 80 l\Ienige, Haandværkere, til fast Arbeide under Ingenieurkommanrloen
samt I Underofficer og 25 Mand til A1•beide ved Pæleramning i Høruphav. Af
disse Jlleldte den lste Marts 20 Mand sig tilbage til Tjeneste; Resten, tagen
blandt Regimentets bedste Folk, forblev hele 'riden bortkommanderet.
Den 25de Februar modtog Regime.ntet c. 260 Forstærkningsmænd, Sydslesvigere, og den 2lde Marts 1-72 Rekrnter fra Exercerskolen i Kjøbenhavn.
Uagtet der blandt de førstnævnte fandtes flere velsindede og dygtige Folk, gik
det rette Sammenhold i Regimentet for en Del tabt ved dem, idet Størstedelen af disse Folk ikke kæmpede med Lyst, ja Mange ligefrem søgte at
unddrage sig den besværlige 'fjeneste, Enkelte endog ved at desertere. En Del
15
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af dem fjernedes vel fra RegimEmtet vPd cle hyppige Bortkommandoer; men
de fleste maatte Regimentet ua.gtet gientagne Forestillinger beholde i sin Midte.
Den :l6de Februar maatte Regimentet afgive til Mels Detachementet: 1
Officer, 4 Underofficerer. 6 Underkorporaler og 94 Menige;
den 7de Marts afgaves 1 Underofficer og 9 Mand til fast 'l'.ieneste ved
Espingolerne;
den 13de Marts afgik Kapitain Mathiesseu, Kommandør for lste Kompagni, til 4de Regiment som Bataillonskommandør;
den 18de Marts afgaves til Artilleriet 30 Mand;
den 20de 1\fortR afgik Kapitain Høst, Kommandør for Regimentets 2drm
Bataillon, som syg til Augustenborg Lazareth, hvorfor Kapitain Ross, Kommandør for 3die Kompagni, overtog Kommandoen OYer 2den Bataillon ;
den 21de Marts afgaves 2 Officerer og 50 Mand, ved Navn udtagne efter
Overkommandoens Bestemmelse og uden Regimentets Medvirkning, til Streifkorpset under Premierlieutenant Aarøe, til hvillrnt d. 26de fremdeles afgaves
100 Maud, udsøgte blanrlt Regimentets dygtigste Folk;
den 25de Marts afgik Kaptain Povelsen. Kommandør for 4de Kompagni, som syg fra Regimentet; og i Fægtningen cl. 2Rde Marts mistede
Regimentet Kapitain Ross, saarPt, PremierliPntenaut Secher, Kommandør for
5te Kompagni, og Sekoncllientena.nt Dickmeiss, faldne, et meget føleligt Tab i
Officersbesætningen, foruden nS Underofficerer og Menige faldne, sanredP og
fangne eller savnede samme Dag;
den 2Hde Marts afgik Major Gedde, Kommandør for lste Bataillon,
til 17de Regiment som Regimentskommandør, og Kapitainerne Lundbye og
Arnholtz ansattes som Bataillonskommandører verl Regimentet. Major Gedde
retoumerede vel atter den 2den April til Regimentet, men afgik paany den
5te April, og Kapitain Arnholtz, som i den Tid var afgaaet fra Regimentet,
overtog atter dets I st.e Bataillon fra d. 5te.
DE>n I 5de April retournerede Størstedelen af de til Artilleriet den
18de Marts afgivne 30 Mand til Tjeneste ved RegimPntet ; men samtlige
iøvrigt afgivnE> kommanderede Officerer , UnclerofficerPr og Menige forbleve
fjernede fra Regimentet, som efterlrnanden, foruden de fomævnte Afgange
havde lidt et Tab af 3 Officerer, 66 Underofficerer og Menige saarerle,
faldne eller savnede under Forsvaret af Dybbølstillingen
De Syges Antal var den 17cle April om Morgenen, forinden de paa rlPnne
Dage Sygmeldte kunde optages i Rappo1·ten, voxet til en Høide af 12 OfficerPr,
11 Underofficerer, 3 Spillemænd, 30 Underkorporaler og 332 Menige, heri
dog indbefattet saarede. Kommanderede vare endnu : 4 Officerer, 14 UnrlP1·officerer, 24 Underkorporaler og I 75 Menige. Savnede (Fangne eller Faldne)
og Absenterede vare: 2 Underofficrrer, I SpillE>mancl, G Underkorporaler og
48 MenigE>.
Under Gev!Pr talte Regimentet i alt den 17de Morgen: 20 Officerer,
58 Underofficerer, 18 S1)illemænd, 111 Underkorporaler og 1154 Meuige, samt
58 Trainkuske.
Tjenesten i Stillingen havde saaledes svækket Regimentet betydeligt.
I de Infirmerier, der oprettedes paa Als, efterlodes stedse en stor Del Syge,
som først i det sidste Øieblik meldte sig og bleve førte til Lægerne, og som
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saaledes ofte paa Styrkelisterne vare betegnede som værende til Tjeneste.
Mandskabet af Forstærkuingen og de mange ældre Stedfortrædere vare i denne
Retning især en Plage for Regimentet.
Den 17de Aften udrykkede Regimentet, efterat det i de sidste Dage
havde havt en yderligere Afgang af syge Officerer, blandt hvilke Kompagnikommandørerne, Kapitain Thorkelin og Premierlieutenant W orm, med en Styrke,
som efter Regimentets Indberetning til Brigaden ikkun udgjorde 115\J underkorporaler og Menige.
Regimentew Officersbesætning denne Dag ved Udrykningen var følgende:
Oberstlieutenant Dreye1·, Regimentskommandør; Premierlieutenant Rønnov,
A.djutant.
lste Bataillon: Kapitain A.rnholtz. Da Kapitainen saaredes den 18de
Kl. 7 Morgen, var Bataillonen under Kampen uden Kommandør (og uden
Adjutant.)
lste Kompagni: Premierlieutenant Hiort; Sekondlieutenant Malling af
Krigsreserven.
2det Kompagni : Sekondlieutenant Thestrup ; svensk Lieutenant Holmerz.
5te Kompagni: Sekondlieutenant Holst.
Gte Kompagni: Prernierlieutenant Gandil; svensk Lieutenant Snnmark.
2den Bataillon: KiLpitain Lundbye, Sekondlieutenant Hind nburg afKrigsreserven, Adjutant.
3die Kompagni: Premierlieutenant lU. Gjørup; svensk Lieutenant, Baron
Ak.erhjelm.
4de Kompagni: Afskediget Premierlieutena.nt Tranberg.
7de Kompagni: Premierlientenant Larsen.
Sde Kompagni: Sekondlieutenant Reiter af Krigsreserven ; Sekondlieutenant Toxverdt af Krigsreserven.
Ved Regimenteti; to Batailloner var der saaledes under Kampen ialt
ikkun 7 Linieofficerer og 5 Reserveofficerer, altsa!l- pr. Bataillon ikkun 3- 4
Linieofficerer, medens en preussisk Bataillon normalt havde 18 Linieofficerer
og havde Midler til at erstatte sine Tab.
Bataillonskommandørerne havde kun et overfladisk Kjendskab til deres
Undergivne; af Kompagnikommandørerne vare kun de 3 af Regimentets oprindelige (se lBte Del, Bilag 23); Resten var for en Del unge Officerer. De
3 fremmede Officerer havde kun været mellem 8 og 14 Dage ved Regimentet,
Lieutenant Sanmark kunde næppe gjøre sig forstaaelig for Mandskabet. A.f
Overkommandersergenter havdes Ingen, af virkelige Kommandersergenter kun
2, og af ælcb:e Underofficerer kun meget faa til Tjeneste.
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Oversigt over den Ammunitionsmængde, som under hele Angrebet p
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bbølstillingen er indtransporteret i og udtransporteret fra Skandserne.
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Rettelser.
Side
3 Korpus 17 de L. f. n. er læs: der
17
13de L. f. n. Korpst læs: Korpset
50
l0de L. f. o. 2 riflPde 4 Pd.'s Batterier læs: 2 Batterier
71 Marginalen 2den L. f. o. Fægtningstilling læs: Fægtningsstilling
74 Korpus 20de L. f. n. forlade den læs: forlade den i
106 Marginalen 3clie L. f. n. afendes læs: afsendes
148 K011ms 5te L. f. o. Kommandoskifte læs: Kommandoskifte i
164
lOde L. f. o E. P. G. Gløerfeldt læs: E. P. Q. Gløerfeldt
169 Anmærkning 2clen L f. n. pag. 163 læs : pag. 162
176 Korpus 18de L. f. n. Chanssen læs: Chausseen
185
lste L. f. o. Uastenskjolcl læs: Castenschiold
187
lste L . f. n. syclvestlig læs: sydøi;tlig i
194
2den L. f. n. Iløruphav læs: Hørup 'Flav
240
2den L f. u. Nr. læs : NØ1Te
21a
4de L. f. o. Castenskjold læs: CastPnschiold
285 Marginalen 4de L. f. n. Persone læs: Personel
287
2clen L . f. n. Prrmirrlicmtenan læs: Premierlieutenaut
320 K011ms 4de L . f. n. Bottrle læs : Bottelet
3die L. f. n. faldPn læs: blcven snaret
320
Sele L. f. n. Pndnn læs: endnu
350
15cle L. f. o. Ordre læs: Ordre
370
3W
5te L. f. n. sidstnævnte af læs: sidstnævnte ticlligere tilhørende
385 Anmærkning2dcm L. f. n. l'ositionssartilleri læs: Positiousa.rtilleri
403 Korpus lste L. f. o. ligeledes men læs: ligeledes, mf'n
416
5te L f. n. overværeclr, læs : iagttog
433
l0cle L. f. o. Minttter læs: Minuter
Kommandeur læs : Kommandør
385 Skizzen { Oherst Dreyr.r læs: Oberstlieutenant Dreyer
Kapit.ain HPin læs : Major Hein
Bilag
14
15cle L. f. o. Olwrstlienteunut F. W. Baron Rosenkrantz læs: Svensk
Major P. Baron Roseukrantz
4de L. f o. W. Neerganrcl læs: ,J. W. Neergaarcl
17
18
15de L. f. o. F. J. Bnc-hwalclt læs: F. I. Buchwaldt
28
21df' L. f. o. 4de Dragonregiment læs: 4cle Dragonregiment: OherstIieutenant F. W. Baron Rosenkrantz
3die L. f. n. A. L. Hansf'n læs : A. S. Hansen
46
110
4de L. f. n. K.O. Carlsson (svensk) læs: K. 0. Carlsson (forhenværende
finsk).

