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Porord.
Under Danmarks Kamp med Preussen og Osterrig have Begirenhederne paa Vesterhavs - Derne, navnlig i den

sidste Deel af

Krigen, tildraget sig en saa almindelig Opmærksomhed hos det
danske Folk , at de ere blevne, Gjenstand for en forskjelligartet
llrOflelse, ikke alene i Pressen og It ig s r a a d e t , men ogsaa
blandt Publikum i Almindelighed,

Da det derved er uundgaae-

ligt, at mange urigtige og forvanskede Fremstillinger af det som
virkelig har tildraget sig, have fanet Indpas, skylder jeg, som
har staaet i Spidsen for disse Foretagender, baude Publikum og
mig selv at give en Iuldstændig Fremstilling, saavel af Dernes
Forsvar, som af de .Begh enheder , der hermed staae i nærmest
Forbindelse , stouct paa

de Aktstykker jeg ifolge min Stilling

Lil Sagen er i Besiddelse af.

Da Begivenhederne Iiggc os saa

nær, skal jeg, s a av i d t mulig, tilbageholde mine egne Betragtninger og kun bestræbe mig for at give en tro Skildring af
AlL, hvad del! \ irkelig har tildraget sig i den Ilækkefblge , som
Sagerne have udviklet sig.
KjlllJenhavlI i Februar 1865.

Hammer.

I n d le d n i n g.

Forinden

jeg gaaer over til at fremstille Øernes Forsvar
i sidste Krig og hvad dermed staaer i Forbindelse, skal
jeg tillade mig at forudskikke nogle almindelige Bemærkninger.
.
Naar Danmark har været indviklet i Krig, som val'
rettet mod selve Landet, har det altid været Regjeringens
Opgave, næstefter at bevare Herredømmet paa Havet, tillige
at forhindre Fjenden i at skaffe sig fast Besiddelse af Øerne
langs med Kysten, selv naar Fastlandet var falden . i en
overlegen Fjendes Hænder. - Med Hensyn til Krigsførelsen
ere Øerne paa begge Sider af Landet af stor strategisk
Yigtighed, og ikke mindst Øerne paa den vestlige Side af
Halvøen, forudsat at man forståaer med de Midler, der
staaer til Ens Raadighed, at; benytte Forholde·ne paa
og ved Vesterhavs-Øerne, da disse Forhold ere saa fortrinlig
skikkede til baade med en lille Styrke at forsvare Øerne
og idelig forulempe Fjenden paa Fastlandet. -See vi tilbage i Tiden, have disse Øer ogsaa altid havt
deres Betydning i Krigen. Cbristian IV. leverede Hollænderne et Slag i Listerdyb. I Krigen med Englænderne i
Begyndelsen af dette Aarhundrede bleve Øerne forsvarede
af forskjellige Kanonbaadsflotiller , bevæbnede Smakker .og
faste Batterier og det endog heelt ned paa Holsteens Kyst.
Skjøndt vi dengang havde at gjøre . med en Fjende, der
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var os langt overlegen paa Havet, lod vi ham dog paa ingen
Maade uhindret løbe ind i Vestkystens Farvande eller sætte sig
i fast Besiddelse af nogen ø. - Øen Helgoland maatte vel falde
efter en længere Tids Blokade, men den ligger saa langt ude i
det aabne Hav, at den langt overlegne Fjende havde det i
sin Magt at blokere og udhungre den, uden at det var
muligt for vore Kanonbaade at forhindre det. Han gjorde
meer end eet Forsøg paa at trænge ind i Farvandene
mellem Øerne, men blev hver Gang afvist af vore Kunonbande. Mindesmærket over faldne danske Søkrigere paa
den lille ø Horst ved Bnsum minder endnu den Dag idag
om en af de heldige Træfninger, hvorved Fjenden dengang
blev afvist fra vore Ryster. I Krigen 1848-50 overlod
man heller ikke Vesterhavs- Øerne til sig selv. Ihvorvel
det kun var svage Midler, der bleve anvendte, var man
dog dermed istand til at h o l d e Øerne og indjage Fjenden
Skræk paa Fastlandet, indtil slesvigholsteenske Kunonhaade
fortrængte vore armerede Smakker til Øen Fanø.
l t 850 satte man sig atter i fast Besiddelse af Øerne,
idet Kanonbaade og Dampskibe førtes derover og fordrev
Fjenden til Elben. Ja, der anvendtes endogsaa dengang
ikke ubetydeligt til Anlæg af Værker med Positionsskyts.
Da Freden var sluttet j 1851 afvæbnedes Landet, og som
Følge heraf bleve de omhandlede Værker atter sløifede og
Positionsskytset samt Kanonbaadene igjen førte til [{jøbenhavn. Da man nu j nogle Aar formodenlig ikke troede
paa Krig, blev der heller ikke foretaget Noget for at skabe
et tidsvarende Værn for Vestkysten. Da de tydske Uvejrsskyer imidlertid alter trak op l var man strax. betænkt paa
ogsaa at forsvare Vesterhuvsøerne, J det tidlige Fornar
1861 sendtes en Division af !:l Kanonjoller og en anden
Division af 4 Kanonchalupper under Orlogscapitain Muxolls
Commando over til Vestkysten. Da Krigen imidlertid den
Sommer drev .over, blev de 4 Kanonchalupper oplagte "i
Tønningen og de 8 Kanonjoller ved Nordby paa Fanø,
hvor de opsattes paa Land under dertil indrettede Skure.

Krudtmagasin anlagdes, og der blev truffen Forholdsregler
til Oprettelse af en fast Station for Kanonjoller. Valget
hertil faldt navnlig paa Fanø, fordi der deels paa selve
Øen, deels i de nærmeste Dlstrlcter paa Fastlandet fandtes
saamange værnepligtige Søfolk, at den commanderende
Officeer, i Tilfælde af et saa pludseligt Indfald af Fjenden,
at ikke Indkaldelsen af Søfolk og Eqviperingen kunde skee
paa regelmæssig Maade, denne da paa selve Stedet og i
Omegnen vilde være istand til at samle den fornødne Styrke
til i en Fart at armere Jollerne, og med disse indtage en
efter Forholdenes Natur egnet Stilling. I 1862 førtes de
4 Kanonchalupper atter fra Tønningen til Kjøbenhavn uden
senere at erstattes af Andre eller den fornødne Dampkraft.
For, under de uhyre Forandringer og umaadelige Fremskridt, som der i de senere Aar ere gjorte i Krigsmateriellets Udvikling og Omdannelse, med nogenlunde Held at
kunne virke i Vestkystens Farvande med Kanonfartøier, var
det en absolut Nødvendighed, at disse understøttedes af
en forholdsmæssig Styrke af smaa armerede Dampfartaler.
En Begyndelse i denne Retning hanbede jeg i min
tidligere Stilling som Krydstold-, Fyr- og Vager-Inspecteur
paa Vestkysten at kunne fremkalde ad practisk Vei, og
foreslog i 1859 Regjeringen, at lade bygge et efter Vestkystens Forhold specielt construeret Dampskib, skikket til
at føre riflet Skyts, og som i Fredstid skulde anvendes til
den daglige Inspectionstjeneste paa Vestkysten. Endskjøndt
Forslaget var stillet i Forbindelse med samtidige Besparelser
i andre Retninger, sa~ledes at de aarlige Administrationsudgifter ved Anvendelse af et saadant Skib til Inspectionsfartøi ikke forøgedes, stødte Sagen dog paa Vanskeligheder,
vel meest formelle, mellem Generaltolddlrectoratet og Marineministeriet , og Forslaget blev derfor dengang aluaet
ihjel, hvilket sanvel tidligere som senere har været dets
Skjæhne.
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1863, da Udsigterne til Krig bestandig bleve mere og
mere truende, og da Begivenhederne til Slutningen syntes
sanledes at overvælde Regjeringen, at den neppe selv havde
Tid til at tænke paa Alt, hvad der skulde skee, navnlig
paa den fjerne Vestkyst, tillod jeg mig paa Grund af min
Stilling og mit særlige Localkjendskab i disse Farvande, at
henlede Regjeringens Opmærksomhed paa forskjellige Ting,
der burde iagttages, forinden lislæg og fjendtligt Indfald
gjorde det umuligt. Som Følge heraf hleve alle brugbare
Krydsfartøier, samt Sømærker fra Holsteens Vestkyst og
Eideren førte bort fra deres tidligere Stationer, og oplagte
i Vyk paa Føhr. Fyr- og Lods-Gallioten bragtes ligeledes
derhen. Derimod bleve alle de frisiske Binnendigsbaade,
over 1000 i Tallet, ikke, sanledes som jeg havde foreslaaet,
bragte i Sikkerhed over til Øerne, og jeg troer heller ikke,
at del' blev foretaget noget Skridt til at udføre denne vigtige
Forholdsregel. Marineministeriet indlod sig i Forhandlinger
med Rhederierne for de to i Husum oplagte ·Dampskibe,
..Harn m e r« og lIAugusta., om at lade disse, der paa
Grund af deres ringe Dybgaaende og særlige Construetion
fortrinsviis egnede sig til Brug i Vestkystens lave Vatfarvande, overføre til Vyk.
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Disse Forhandlinger trak imidlertid saameget i Langdrag, at da Ordrer omsider kom i Slutningen af December
eller Januar, vare Dampskibene indefrosne og Husum Aa
og Farvandene udenfor sanledes tillagte med tyk lis. at
det var en Umulighed' at bringe Dampskibene bort, og
da Fjenden først i Februar rykkede ind i Hertugdømmet
Slesvig og besatte hele Landet, stod der for os kun tilbage
at gjøre Maskineriet ubrugeligt, for at Dampskibene ikke
ved første aabne Vande skulde tjene Fjenden til at hesætte
Øerne, hvilket ved at guae hurtig tilværks og med saa heqvemme Midler ved Haanden ellers vilde kunne været udført fra Husum længe før det var muligt at faae de for al
Dampkraft blottede Kanonjoller fra Fanø sydpaa. Efterhaanden som det nu nærmede sig mere og mere en Katastrophe, blev der fra Regjeringens Side givet det første
Tegn til, at man ogsaa skulde begynde at røre sig paa
Vestkysten. Lieutenant H o l b ø Il af Marinen, som dengang
fungerede som Næstcommanderende ved det vestlige Krydstoldvæsen, blev nemlig ved Ordre 'af 12te Januar commanderet til at gaae til Fanø, for der at overtage Commandoen
over Stationen.
Paa Grund af Iisgang uanede han imidlertid ikke derhen før d. 1ste Febr, Ban fandt der en ministeriel Skrivelse af 19de Januar til at overtage Commandoen over 40
Mand, der vare beordrede dertil, og hvoraf der var mødt
en ao Stkr. Deri var givet Ordre til at opkaste Batterier
paa Nordkysten af Fanø, for paa den Maade at beskytte
Indløbet i F a n ø l o. Dette Arbeide iværksattes strax, men
forsinkedes mest paa Grund af haard Frost og Snee og
Nødvendigheden af at maatte lade forfærdige Slæder til
Kanonernes MQntering.
Efterat jeg i Begyndelsen af Januar Maaned havde
været i Husum og Tønning l for mundtlig at lade mine
underordnede Bestillingsmænd vide, hvorledes de havde at
forholde sig naar Landet blev besat af Fjenden , begav jeg
mig atter tilbage til Føhr, hvor jeg ved lisgang blev afskaaren
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fra al Forbindelse med Fastlandet indlil d. 3die Febr, Saasnart jeg erholdt Underretning om Krigens Udbrud, ilede
jeg øjeblikkelig til Fastlandet, for ifølge Anale med General
W il s t e r at slutte mig til ham i Frederlksstad, for der efter
Omstændighederne at gjøre Nytte saa godt som muligt.
Jeg nanede D ag e b o I d, 6te Febr. j der vidste man ikke
noget om hvad del' "al' skeet. I N Yb ø I herskede almindelig Bevægelse, Gensdurmerlet havde Ordre til at trække
bort. De kongelige Embedsmænd vidste Ingenting j men
Bønderne sagde, at den danske Armee trak fra Dannevirke,
og de politiske Agenter begyndte allerede deres Forretning
med at afsætte Embedsmænd. Jeg drog imidlertid sydpaa
for at se e, hvad rier lod sig udrette med de i Husum Havn
indefrosne Dampskibe, men ved Stedesand mødte jeg
Artilleriet fra Frederiksstad under C a p i tai n M ø n s t e r s
Cornmundo, og fik nu Vished om Opgivelsen af Dannevirkestillingen. Under disse Omstændigheder - Fjenden overskredet Dannevirke, den danske Armee pau Tilbagetog til
Flankestillingerne, ingen Forsvarsanstalter trufne paa Vesterhavsøerne. maatte jeg som ansvarlig Embedsmand paa denne
Kyst og som den, der havde sammenhobet en heel Deel
Kongelig Materiel paa Øen Føhr, søge at sætte mig i Forbindelse med H.egjeringen saa hurtigt som muligt og imidlertid handle ener C o n d u i t e. Føreren af Dampskibet
"H a Ol m e r" afsendtes med Besked til Fohr og Underretning
til Befolkningen om, at jeg meget s n ar t vilde vende tilbage. Jeg hanbede derved i nogen Tid at tilbageholde de
Optøier, der ligesaavel vilde blive sat igang der, som overalt
i den sydlige Deel af Slesvig, der var blottet for danske
Tropper, Paa Føhr var det sanmeget farligere, paa Grund
af det nysnævnte der oplagte kostbare Materiel af KrydsIartøler , Sømærker og Fyrskib. Selv fortsatte jeg Reisen
nordpaa, I Tønder og Ribe havde Amtmændene endnu
aldeles ingen Meddelelse faaet em, hvad der var skeet, I
Kolding indtraf jeg den 7de og afsendte følgende Telegrammer til Marineministeriet og Generaltolddirectoratet.
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Til Marineministeriet d. 7de Febr.
•Ministeriets, Ordre udbedes om, hvorledes at forholde
med Materiellet paa Føhr. Skal Føhr holdes, maa et
Dampskib uopholdelig sendes, helst til Fanø. Denne ø,
saavelsom Føhrs Sikkring, udfordrer et Militairdetachement.
Om Fanøes Sikkring har Stiftamtmanden Gaars Dato tilskrevet Krigsministeriet. Svar udbedes pr. Telegraf til
Fredericia...
Til Gene;altolddirectoratet.

»Finder det urigtigt, at Intet er skeet for at sikkre
Føhr med et værdifuldt Materiel. Holder det for Pligt at
gjøre opmærksom herpaa.
Venter Ordre i Fredericia. Agter at afgaae til Fanø
og tllsøes sydpaa. Fjenden er nu tæt ved Aabenraa...
Den næste Dag i Fredericia modtog jeg pr. Telegraph Svar fra Marineministeriet, saalydende :
Fra Marineministeriet d. 8de Febr.
KI. t t' ar- Fmd.
ilingen Dampskib at sende Dem. Virk med de Kræfter
De har. Reservelieutenanter sendes herfra. Complettering
af Besætningerne kommer fra Sessionerne i Jylland. Ordre
til Dem afgaaet igaar til Fanø. Materiellet paa Fanø ødelægges hellere end at falde i Fjendens Hænder, men man
stoler paa, at dette dog kun skeer i yderste Nød .•

O. Lu t k e n.
Fra GeneraItolddirect. d. 8de Febr.
.RI. l' 37" Eftmd .
•Marineminisleriet har svaret Herr Capitainlieutenanten.
Idet jeg henviser til dette Svar, meddeles i Anledning af
Deres Telegram af Gaars Dato, for hvilket jeg takker, at
De anmodes om paa bedst mulige Maaqe at drage Omsorg
for Krydstoldvæsenets Materiel, der mulig helst maa føres
til Fanø, hvor det dog idetmindste er paa jydsk Grund ...
Ramus.
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Da jeg uden Dampskib ikke havde Udsigt til at kunne
udrette Noget paa en Tid, hvor Sønderjyllaud saagndtsom val'
besat af en mægtig fjendtlig Armee, og Forbindelsen imellem
Øerne var spærret ved lisgang , kunde jeg, hvis Pligt det
val', at gjøre mit Yderste for at beskytte det til mine Emueder hørende Materiel, ikke lade mig berolige ved det
Telegraphsvar, jeg havde faaet fra Marineministeriet. Jeg
lelegrapherede derfor strux tilbage til samme Ministerium
saaledes:
..Dampskibet »Lt l m fj o r d e n« eller en anden lille
Damper el' absolut nødvendig for at sikkre Føhr og det
derværende Materiel til 150,000 Rbd.s Værdi. Jeg utroiser
nu overland til Fanø og gjør mit Bedste. Jeg lader Lods
holde Udkig ved Graadyb. Il
Da Marineministeriet imidlertid allerede havde underrettet mig om, at det intet Dampskib havde at sende, turde
jeg ikke forsømme at henvende mig, hvor der endnu kunde
være Tanke om at faae fornøden Hjælp . Efterat have confereret med Fredericias Commandant , General L u n d i n g,
afsendte jeg derfor følgende Telegram til Ilovedqvurteret
paa Als:
»Kanonjolleme paa Fanø kunne ikke sæltes ud for
lis. Har. Ordre til at ødelægge dem før de falde i Fjendens
Hænder. De to smaa Dampskibe i Husum ere indefrosne
der. Et betydeligt Materiel ligger paa Føhr. Et Compagni,
dirigeret til Strandby, vil sætte mig istand til at holde Fjenden
fra øerne. For at kunne bruge Kanonjollerne og sikkre
Føhr , maa Dampskibet »Lilmfjorden« eller et andet, helst
5 Fod dybtgaaende, scndestil Fanø snarest muligt. Jeg
reiser nu iforyeien overland.•
Paa Grund af Sneefog og . Storm ankom jeg først d.
9de om Eftmd. KJ. 4 til Varde. For sanmeget som muligt
at paaskynde Ankomsten af det, ifølge Marineministeriets
første Telegram, fra Sessionerne i Jylland indkaldte søværnepligtige Mandskab, som jeg maatte antage var beordret

at møde fra de nærmeste Udskrivningsdistricter omkring
Fanø, henvendte jeg mig til vedkommende Øvrigheder i
Varde. Af disse erholdt Jeg den Underretning, at der
ingen Ordre var indløben om at sende udskrevne Søfolk
fra deres Districter til Fanø, samt at der heller ingen Folk
vare mødte fra andre Steder. Da Fjendens Overskriden
af Kongeanen snart kunde befrygtes, sendte jeg en Expres
til Udskrivningschefen , Justltsraad Kra r u P i Ringkjøbing,
og bad ham af al Kraft at pauskynde Indkaldelsen af det
ifølge Ministeriets Ordre til Fanø bestemte Mand skab, som
jeg nu maatte antage vilde komme fra .Ringkjøbingegnen.
Jeg anmodede derfor Øvrighederne om, for det Tilfælde,
at Fjenden skulde besætte Strandby, da al lade det Mandskab, der maatte ankomme, bestemt til Fanø, gaae over
Oxby og Ho, for at jeg kunde overføre det fra Skallingen.
Den 10de om Morgenen begav jeg mig til S t r an d b Y,
og efterat have sat mig i Forbindelse med Omegnens Folk
og aftalt forskjellige Signaler-, gik jeg over til Fanø, hvor
jeg modtog en Telegram af 6te, - som Lieutn. H o Ib ø Il,
formedelst Telegraphens Afbrydelse, forgjæves havde forsøgt
paa at sende mig - ifølge hvilken Marineministeriet beordrer mig til, som C h e f at tage Commandoen over den
paa Fanø oplagte Division af 8 Kanonjoller. Denne Ordre
bekræftedes ved Marineministeriets Skrivelse af 7de Febr.
saalydende :
..Idet Ministeriet herved bekræfter den Hr. Capitainlieutenanten igaar ved Telegraphen givne Ordre til som
Chef at tage Commandoen af den paa Fanø oplagte Division af 8 Kanonjoller , skal man meddele Dem Følgende,
med Hensyn til hvad De i denne Commando har at iagttage.
Øiemedet med at holde en Division Kanonjoller paa
Vestkysten er aauvidt muligt at forhindre en fjendtlig Besættelse af Vesterhavsøerne og, forsaavidt Omstændighederne
skulde føie sig dertil, at assistere Armeen eller Dele af
den i Foretagender paa Vestkysten. Desuden vil De, naar
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en Blokade-Eskadre kommer til Nordsøen, have paa bedste
Maade at assistere den, og vil denne Assistance efter Ministeriets Skjøn fornemmelig komme til at hestane i at
drage Omsorg for Eskadrens Forsyning med Kul og Proviant, samt muligen for Communicatlonen, De vil selvfølgelig erholde nærmere Ordre i sna- Henseende.
Ministeriet overlader Dem med de Dem underlagte
Kræfter, at trætTe de Foranstaltninger, som De skjønner
hensigtsmæssigst for Sikkringen af Øerne, og Man stoler
paa, at De i saa Henseende vil gjøre Deres Bedste, men
Man vil ikke undlade at indskjærpe Dem, at tage alt behørigt Hensyn til Øernes Befolkning og dens Tarv, saml at
drage Omsorg for, al Intet af den Dem underlagte Styrke
falder i Fjendens Vold. Materiellel maatte i yderste Nød
hellere ødelægges.
Paa Fastlandet ville De behage at afholde Dem fra
Foretagender, medmindre Deres Assistance forlanges fra Armeen, i andre Tilfælde vil De forud have at indhente Ministeriets Bestemmelse.
Lieutenant Holbøll vil underlægge sig Deres Cornmnndo
og overlevere Dem Alt Stationen paa Fanø vedkommende,
hvoraf De vil erfare, al 8 Reservelieutenanter igaar ere afreiste herfra til Fanø for at gjøre Tjeneste paa Kanonbandene, al omtrent 140 Søværnepligtige ere beordrede at
møde paa Fanø, efterhanuden som de udskrives ved Sessionerne i Jylland, og at sandsynligviis 1() Eiderlodser ville
komme til Fanø, hvoraf 2. ere betænkte anvendte som Bekjendtemænd ved Divisionen, og de Øvrige som Underofficerer paa Jollerne.
Som Ministeriet igaar telegrapherede, ønskes Dampskibene II Hammer« og ;,Augusla ll til Disposition for Divisionen. Det vil være at foretrække, om Hhederieme godvillig vilde overlade Marinen disse Skibe til Brug, men i
mødsat Fald man der lægges Beslag paa dem, for at de
ikke skulle falde i Fjendens Bændel'. Forinden De imidlertid
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slutter nogen Overeenskomst om dem, ville De behage at
gjøre Ministeriet Forslag om Fragten eller Erstatningen, som
maa søges ansat saa billigt som mullgt.«
O. Ltit k en.

Og desuden modtoges Ministeriets Ordre af bte Febr.
hvori der meddeeltes, at der D. D. var beordret 140 Mand
Søværnepligtige til at møde.
Jeg overtog strax Commandoen, og da de til Disposition staaende Kræfter vare ringe og r?-a, sammenkaldte jeg
samme Dags Eftermiddag et Møde paa 'l'hinghuuspladsen
hvor jeg gav. Besked om hvorledes Sagerne stod.
Alle
Folk, der som bekjendt ere Søfolk, lovede paa min Opfordring at staae mig bi efter bedste Evne og Kræfter med
at sætte Kanonjollerne tilvands , og til enhver Haandsrækning
som jeg i paakommende Tilfælde maatte forlange. Uagtet
de Ulykker, der allerede havde ramt Danmark, var Stemningen her fortræffelig, man besad en urokkelig Tro paa
den retfærdige Sags Sejer, og Mødet sluttedes med et nifoldigt begeistret Hurra for Konge og Fædreland.
Der afsendtes strax en Officeer til Hjerting, for at sikkre
de der hjemmehørende Fiskerfartøier mod at falde i Fjendens Hænder og tjene ham ved et muligt Overgangsforsøg,
og de fornødne Foranstaltninger bleve trufne til saa hurtig
som muligt at kunne overføre det søværnepligtige Mandskab
som jeg hver Dag maatte vente, samt det Infanteri hvorom
jeg havde telegrapheret til Bovedqvarteret.
Kanonjollernes Kalfaktering, som nylig var paabegyndt,
fortsattes med alle de Midler, som vare til vor Raadighed, og
alt hvad der kunde foretages, saavel til Sikkring af Øen
som til at fremme en hurtig Equipering, blev sat iværk,
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Den t t te afsendtes Rapport til Marineministpriet, hvori der
med Hensyn til Øens foreløbige Forsvar og Anlæget af Batteri paa Batteripynten blev gjort opmærksom paa, at delte
navnlig rnaatte tjene til at beskyde en fra Søen indkommende
Fjende, eftersom Afstanden fra Fastlandet el' tur stor til at
det med Virkning kunde anvendes mod riflet Skyts, som
Fjenden der muligviis kunde fane isinde at opkjøre for at
beskyde Jollerne. Vi kunde saaledes med de Artillerikræfter vi havde ikke have forhindret Fjenden i, dersom
han havde villet, med rillet Skyts at s ø n d e r s k y d e
I{anonjollerne, der hvor de stode oppe paa Land under
Tag, ligesaalidt som det var muligt at forhindre en Beskyd- .
ning af N o r d b Y og alle de private Skibe som laae i Bavnen. - Det omhandlede Batteri kunde saaledes ikke beskylle
os imod denne Fare, men var kun istand til at beI
skyde Fjenden, ifald han skulde faae isinde at foretage en
Overgang paa det Sted, hvor Batteriet stod, hvilket ikke var
sandsynligt. Det rimeligste Maal, som et saadant Batteri
altsaa med Held kunde tænkes anvendt imod, var en fra
Søen indkommende Fjende, men da en sandan absolut
maatte være Dampskib, vilde dette hurtig løbe forbi Batteriet, hvis det ikke lykkedes at skyde det isænk, og søge
ind efter Havnen . Jeg å nsaac det derfor rettest kun at
montere 2 Kanoner paa Batteripynten, hvorimod 2 Stkr.
opstilledes nærmere inde ved Byen, for sanledes at kunne
virke fra forskjellige Punkter og bringe Fjenden i en Krydsild.
Jeg indberettede delte til Ministeriet og henstillede til samme,
hvorvidt der var nogen Sandsynlighed for, at der fra Søen
kunde ventes noget fjendtligt Angreb. Jeg vidste Intet
derom, og da jeg i Efteraaret besøgte Jnhdehavnen fandtes
d e r ingen til en sandan Expedition skikkede Krigsskibe.
Det som der kunde være meest Fare for var, som sagt,
Jollernes Beskydning med riflet Skyts. For at krydse et
saadant muligt Forsøg, bleve Jollerne flyttede ned til Strandkanten, medens Skurene, hvorefter det rnaatte antages at
Fjenden vilde rette sin Ild, bleve paa den oprindelige Plads.
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.. Forøvrigt ti , hedder det videre i Rapporten til ,Ministeriet,
..er det en Selvfølge, at saasnart det paa nogen . tænkelig
Maade er muligt for lis at faae Baadene til vands og arm e r e d e, da vil saadant blive foretrukket fremfor alle andre
Forholdsregler. ti Jeg nærede imidlertid ingen Frygt for, at
. Fjenden for det Første skulde driste sig til at gaae over
til Fanø, navnlig dersom jeg fik det Infanteri, hvorom jeg
Min Rapport sluttedes saaledes:
havde telegrapheret.
»Hvorfor jeg imidlertid saa indtrængende har anmodet
om et D ajn p s k i b, og endnu paa det indstændlgste maa
anmode om snarest mulig at fane et saadant, er for at
komme hurtig til de andre Øer, og holde den oprørske
Bevægelse tilbage, som jeg kun ved min personlige Nærværelse er istand til at forhindre . Farvandene her ere saa
fulde af lis, at det er umuligt at bevæge sig fra ø til ø,
hverken med Seilfartøi eller med Robaad, kun ved Hjælp
af et Dampskib som Commandofartøict -Bauch « eller lignende, er jeg istand til at løbe ind og ud til de forskjellige
øer. Massen af Befolkningen paa Øerne er fredeligsindet
og loyal, men naar Agitationen og dens Agenter faaer Tid
til at komme over til Øerne, saa vover selv det loyale
Fleertal i Tider som disse ikke at røre sig mod den ophidsede Pøbel, og et ringe Antal vil være tilstrækkelig til, ligesom paa Fastlandet, at bortjage alle Kongelige 'Embedsmænd,
og ødelægge det Kongelige Materiel.
Det Budskab jeg
sendte til Føhr ti. 6te Febr. vil rimeligviis for en kort Tid
tilbageholde et Udbrud, men gaaer der længere Tid hen kan
det ikke forhindres.
Dersom der altsaa ikke kan undværes noget Dampskib
fra Kjøhenhavn, kunde et dertil passende r e qvir e r e s fra
England pr . Telegraph og beordres til Listerdyb, hvor
jeg da vil tage imod det. Her paa Fanø ligge 800 Tønder
Dampskibskul. Sendes et Dampskib fra K j ø b e n h a vn maa
det gaae til Graadyb, hvor jeg, som meldt pr. 'I'elegraph,
holder Lods parat.«
Jeg fremsendte desuden Afskrift af en Protokol, opta-
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gen over fem af Krydsvæsenets Assistenter, der som Flygtninge vare komne hertil den foregaaende Aften for at melde
sig til Disposition ved Stationen. Af dem erfarede jeg,
foruden det som Protocollen udviser, tillige at L o d s o I d e rmanden, Fyrskipperne og sex Lodser fra Eideren
tilfods havde forladt H u s u m l for om mulig at naae til
F ø h r, medens de øvrige fjorten Lodser havde s v i g t e t
d e r e s E e d. De fem Assistenters Tjeneste kunde benyttes
ved Kanonjollerne som Bekjendtemænd. Det vilde desuden
blive -n ødven dlg t, naar Kanonjollerne kom ud, at benytte
nogle r{rydsfartøier Side om Side med hine for at tjene
som Logis- og Koge-Skibe for detacherede Joller. Jeg
foreslog Ministeriet at Krydsvæsenet vedblev at administreres og lønnes som saadant, selvom det iflæng og efter
Omstændighedernes Bydende skulde blive benyttet som Marineafdeling.
Med det Dampskib, som forventedes oversendt fra Kjøbenhavn, requireredes endeel manglende Am un i t i o n og forskjeIlige Reqvisiter til Jollerne.
Med Hensyn til det for Kanonjollerne udskrevne og
endnu ikke ankomne Mandskab sendte jeg under 12te Febr.
følgende Rapport til Marineministeriet.
Efter at jeg i Henhold til underdanigst Rapport af
Gaars Dato, havde henvendt mig til Udskrivningscbefen,
Justitsrund Krarup i Ringkjøbing, om snarest mulig
Indk aldelse af det til Fanø bestemte Mandskab, modtog jeg
igaaraftes fra 'denne Meddelelse om, at samtlige Søfolk der
fra Districtet vare beordrede til at møde i Kj ø b e n h a vn,
samt at han ingen Besked v'dste med Hensyn til Folkene
hertil. Da nu Øvrighederne i Varde heller ingen Besked
vide, har jeg sanledes forvisset mig om, at der ikke er beordret Mandskab fra de Fanø D æ r m e s t tilgrændsende ]) is tr ic t e r af Nørrejyllands Fastland, fra hvilket jeg
med skjellig Grund maatte vente Mandskabet. Det ligger
nu nærmest for mig at antage, at de hertil forventede Folk
ere tilsagte at møde fra de sønderjydske Districter, i hvilke
det er mig bekjendt, at der er udskreven mange Sø- og
l)
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Usøvante, Da Slesvig imidlertid er besat af Fjenden, vil
det fra de sydlige Districter udskrevne Mandskab dog være
forhindret i at give Møde i Kjøbenbavn, og jeg bar derfor
under disse .Omstændigheder anseet det for rigtigst at forsøge paa, at faae saamange Folk som mulig fra disse Distrikter, saavelsom fl.'a Romø, samlede til Fanø.
I den Hensigt har jeg i Nat afsendt en paa Egnen født
og nøie bekjendt tro Mand (Krydsassistent C h r i s t e n s e n
fra Møgeltønder) med en Opfordring fra mig til Mandskabet
om uopholdelig at give Møde paa Fanø. Jeg bar anviist
dem at gaae ad Snigveie og Stier saa spredte som mulig
for at undgaae at blive holdte tilbage af Fjenden.
Jeg bar desuden anmodet enhver dansk Øvrighed om
af yderste Evne at gjøre hvad der staaer i deres Magt, for
at denne Opfordring kan blive efterkommet snarest muligt.
Jeg hanher at det høie Ministerium paa Grund af Omstændighederne vil billige dette Skridt, sanvelsom at jeg,
for øieblikkelig at- bøde lidt paa den store Mangel af Mandskab ved Stationen, i Dag bar taget 11 Mand her fra Fanø,
som gik og drev om paa Øen, deels uden Indkaldelsesordre
deels med Ordre til at møde paa Logisskibet i Rjøbenhavn,
hvorhen de imidlertid ikke hidtil havde vovet at reise af
Frygt for at falde i Fjendens Hænder."
Under Ulde modtog jeg følgende Skrivelse fra Marineministeriet:
Kjøbenhavn d. 9de Febr. 1864.
n Ministeriet har modtaget Hr. Capitainlieutenantens Telegram fra Fredericia af Gaars Dato, hvori De gjør opmærksom paa Nødvendigheden af et lille Dampskib som »Liimfjorden" for at sikkre Føhr, og af et Telegram fra Orlogscapitain M u x o Il har Ministeriet desuden erfaret, at De
havde henvendt Dem til Armeens Overcommande med Anmodning OID, at et Compagni maatte blive dirigeret til
Strandby for at assistere Dem med at holde Fjenden fra
Vesterhavsøerne, samt om at Dampskibet »Liimfjorden« eller
et andet lille Dampskib hurtigst maatte blive sendt til Fanø.
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Ministeriet skal i den Anledning meddele Dem, al
Dampskibet »Liimfjorden u, hvis det kan faaes til Disposition, skal blive oversendt Dem, saasnart dette overhovedet
bliver muligt.
Med Hensyn til at De tal' henvendt Dem til Armeens
Overcommando deels om Tr'oppe~ og deels om Dampskibe,
maa Ministeriet 'Indskjærpe Dem, at De udelukkende er
dette Ministerium underlagt, og at Deres Hverver, sanledes
som i Ordren udtalt, med de Dem underlagte Midler al
søge at slkkre Øerne paa bedste Maade, men at det ikke
• er Dem overladt, at søge at forøge de Dem -underlagte
Kræfter ved Forlangender til Armeen. Naar De har Nogel
i saa Henseende at foreslaae, ville De behage at henvende
Dem her til Ministeriet.u
O. Lu tk e n.

Under 14de Fehr. indberettede jeg til Ministeriet angaaende det forventede Mandskab til Stationen, samt svarede
paa ovennævnte Skrivelse saaledes:
"Det høie Ministerium meldes underdanlgst, at del'
indtil Dato endnu ikke er mødt Nogen af de i Ministeriets
Skrivelse af 6te ds . til uopholdelig Møde fra Jylland indkaldte Folk, ligesom jeg hidlil forgjæves har søgt Oplysning
om, hvorfra dette Mandskab kunde ventes. Jeg indøver nu
det her tilstedeværende Mandskab saa stærkt som muligt,
og har i de sidste 2 Dage begyndt Skydeøvelser med Geværer. En Kanon er i Forgnars bleven monteret i det
yderste Batteri.
En Storm i Nat af S.V. og Vest har klaret Farvandel
en heel Deel for lis, og jeg haaber imorgen at kunne
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sætte 4 Kanonjoller i Vandet og om 2 Dage til de andre
4 Stkr. Joller.
Fra den, ifølge underdanigat Indberetning af 12te ds .
til Distrlcterne i det vestlige Slesvig afsendte Krydstoldassistent Christensen, har jeg i dette Øieblik modtaget Underretning om, at der i bemeldte Dlstricter endnu findes af
udskrevet men hidtil uindkaldt Mandskab 7 11 800, der alle
ere parate til at møde, sansnart Ordre gives. Da dette
imidlertid langt overskrider det, som behøves her paa Stationen, har jeg i dette Øieblik afsendt Besked om, at der
kun skal møde det fornødne Antal til Complettering.
Det høie Ministeriums Ordre af 9de ds. hvori det meddeles, at Dampsklbet »Liirnfjorden Il , hvis det kan faaes til
Disposition, skal blive oversendt hertil, sansnart det ov.er~
hovedet bliver muligt, er .modtaget under Gaars Dato.
Med Hensyn til den deri indeholdte Indskjærpelse under Henviisning til tidligere givne Ordre, meldes underdanigst, at da jeg fra Fredericia telegrapherede til Overcemmandoen om Assistance, havde jeg endnu slet ingen Ordre
modtaget fra Marineministerietj kun en telegraphisk Henviisning til visse Ordre, der endnu ikke vare komne mig
ihænde, samt et Afslag paa min Anmodning om Assistance
til at sikkre Materiellet. Da jeg imidlertid samtidig havde
modtaget en telegraphisk Ordre fra Generaltolddirectoratet
om paa bedst mulige Maade at drage Omsorg for Krydstoldvæsenets Materiel, maatte jeg ansee mig berettiget til
at foretage de Skridt, som vare nødvendige for at naae
dette Øjemed."
Underdanigst
Hammer.
I Anledning af den af mig forberedte Indkaldelse af de
Søværnepligtige fra de sønderjydske Enklaver modtog jeg
under 16de Febr. følgende Svar fra Herredsfoged Sarauw,
dateret Vi s b y d. 14de Febr.
»Jeg modtog idag Deres Opraab at .møde paa Fanø,
jeg har troet det rigtigt, at jeg udskriver det nødvendige
2
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Mandskab og vil Ordre til c. 200 Mand udgaae idag til
Møde paa Fanø uden Ophold.
Fra Udskrivningsdislrictet har jeg faaet Indkaldelsesordre for 90 Mand, men Mødestedet er ikke opgivet, hvisaarsag jeg ligeledes beordrer disse til Fanø; Mandskabet
som skal bruges andetsteds, kan da afgaae derfra og jeg
sende Dem nyt, naar De lader mig Antallet vide, 50111 De
behøver.
Herredscontoirer i V i s b y d. 14/',! 64.
Sarauw.
Der var snuledes gode Udsigter til, at jeg snurest n1Uligt kunde Iane tilstrækkelig Mandskab samlet paa Fane, og
det var mig sanmeget kjærere at dette kom fra de sydligste
sønderjydske Enklaver j thi herfra havde jeg netop i forrige
Krig havt mit Mandskab. Det var dengang besjælet af den
største Iver og Lyst li! at kjæmpe mod Tydskerne, og det
Bekjendtskab som jeg, paa Grund af Forholdene siden den
Tid, var vedbleven at staae i til denne Egns Beboere, gav
mig den glædelige Forvisning, at disse Folk ikke nu havde
mindre Iver og Lyst til al forsvare deres Fædreland.
Endnu d. 16de var Stationens Besætning indskrænket
til hvad der forefandtes ved min Ankomst og de faa Folk,
som jeg selv, ifølge tidligere Indberetning til Ministereriet,
havde antaget. To Kanonjoller vare ved Beboernes Hjælp
satte tilvands og Arbeidet med de Øvriges Udsætning fortsaltes ligesom Eqviperingen strax paabegyndles.
Eftarat have ordnet Alt hvad der paa Stationen kunde
ordnes, truffet de fornødne Forberedelser til Anskaffelse af
Proviant og hvad der i den nærmeste Fremtid skulde skee,
indmeldte jeg under lode Febr. til Ministeriet, al jeg nu
overleverede Cornmandocn til Lieutenant II o Ib o II for, saaledes som det var antydet i Indberetning af 11le s. M., at
gaae til de sydligere øer.
Den 17de om Morgenen arbeidede jeg mig med et
lille Fartoi ud igjennem Isen i aaben Sø, og med en gunstig Letlighed krydsede jeg samme Dags Eftermiddag igjenII

19
nem Land dyb Sønden om A m r u m, Jeg traf her Tøndelæggeren for Smaldybet og efterat have erholdt den Meddelse, at L an d fo g d e n havde fjernet sig fra Vy k og fortiden opholdt sig ombord i Inspectionskutteren "N e p t u n II
i Am r II m II a v n, tog jeg endnu samme Aften videre til Vyk,
hvor jeg land ede RI. 8 Aften.
Et Par Dage iforveien var der udbrudt Pøbeloptøter.
Prætendenten havde faaet sine Agenter instruerede. Et Par
af Byens Borgere havde overtaget Agenturen , og lignende
Optøler, som andre Steder vare satte i Gang. De Borgere,
som nærmest maae henregnes til Pøbelen, bleve beværtede
af Agenterne, Oprørssangen blev sungen igjennem Gaderne,
slesvigholsteenske Cocarder pauhæftede o. s. v. Flækkecollegiet havde først frataget Landfogden Uppeburselskassen,
og siden, da Urolighederne antoge en alvorligere Beskaffenhed, saae ban sig nødsaget til at begive sig ombord i
Krydsfartalerne. Disse vare af Inspectionsassistenten V ib o r g i al Fart blevne udrustede, sausnart der skete Tegn
til at Oprøret vilde bryde ud og saa betids ført bort til
A m r u m II a vn, at de ikke faldt i Urostifternes Hænder'.
Toldvæsenet havde allerede, ifølge Opfordring, anerkjendt
Civilcommissairerne, nedtaget det Kongelige Toldskildt
og strøget Dannebrog. Postvæsenet havde endnu ikke anerkjendt den fjendtlige Øvrighed, men dog nedtaget Skildtet,
formod enlig af Frygt for Pøbelen.
Efter min Ankomst forsvandt, idetmindste tilsyneladende,
enhver Bevægelse, og alle oprørske Tegn og Cocarder bleve
borttagne.
Enhver retlede sig efter mine maadeholdne
Foranstaltninger og Anordninger. Afsendelsen af en Deputation til Flensborg, som i Stilhed var besluttet af Flækkecollegiet for at anerkjende Regeringscommissairen, blev
foreløbig forhindret.
Jeg sammenkaldte Flækkecollegiet
og Landskabsrepræsentanterne for Østerlundsføhr, og efter
Forhandling med disse - to cornmunale Myndigbeder besluttedes det, at L an d f o g d e n atter skulde komme
hjem, samt at alt skulde gaae sin gamle Gang. Efter
2'
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et Par Dages Forløb var saaledes Ro og Orden gjenoprettet paa Føhr, men hvorlænge det vilde vare, naar jeg
tog bort og ikke snart kom igjen med væbnet Magt, kunde
jeg ikke svare for l da der var daglig Postforbindelse med
Fastlandet og saaledes fri Indpas for Agitationer og Fjendens Indflydelse.
Min Mission paa Føhr var nu foreløbig tilende , men
paa Grund af nordlig Storm med Frost og Snee, var det
umuligt at komme Nord paa. Jeg begav mig derfor overland til de i Amrum Havn liggende indefrosne Krydsfurtaler
for at benytte Tiden til at faae disse organiserede sna godt
som muligt. Ved en Expres afsendt fra U ø ru ti m satte jeg
mig i Forbindelse med Landfogden paa S i Id, samt med
L i s t og R u m ø. - Den 22de sprang Vinden om til NV. og
Isen løsnedes saameget, at jeg kunde løbe ud med Fartølerne og op omkring Vyk, hvor All betandtes at være
rolig.
Paa Grund af lis saae jeg mig ikke istand til at
føre nogen af Krydsfurtelerne med nordpaa. Jeg forlod
dem derfor med Ordre til, sanvidt gjørligt at krydse ved
F ø h r og A m r u m, samt vedligeholde en fingeret Forhindelse med et dansk Kr l g s s k ih udenfor Smaldyb. Det
hidlil i Vy k Havn oplagte Fyrskib fra Eideren blev med de
troe blevne Eiderlodser ombord udlagt i Smaldyb.
Den
23de Juni om Morgenen gik jeg fra Yyk med et lille Fartøi og VUl' heldig nok, elter at have arbeldet hele Dagen
igjennem Taage og lis, at naae H ø ro u m O d d e. Derfra
begav jeg mig næste Dags MOI'gen overland til Ti n n u m
paa S i Id, hvor jeg havde en Sammenkomst med Landfoged T ved e. Denne Embedsmand havde sin gode Conduite at takke for, at han endnu sad ukrænket i sit Embede. Jeg erfarede, at det ildesindede Parti ogsaa del'
havde gjort Forsøg paa at bringe en Folkedemonstration
istand, men at Forsøget mislykkedes, da Landskabsfuldmægtigerne salte sig derimod.
Der blev baaret en Hyldlngsadresse om til P r æ t e n d e n t e n, og Agitatoren, Dr.
J e n n e r, var især virksom med alle Slags Overtalelser og
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Trudsler for at faae Øens Befolkning til at underskrive,
Det lykkedes imidlertid kun tilde els , da over Halvdelen af
Befolkningen var loyal.
En Deputation bestaaende af C.
Bleicken og en vis Prott fra Ves t e r l a n d var udvalgt for
at reise til Hertugen i Ki e I, men paa Grund af Jisgang
var den endnu ikke naaet til Fastlandet.
Told i.. æsenet
paa, Sild havde opført sig flinkt. Opfordringen fra Civilcommissairerne om at anerkjende disse var afviist, 'Støttet paa,
at Fj enden ikke havde noget factisk Herredømme over øen.
Det Kongelige 'fold- og Postskilt var endnu paa sin Plads,
endskjnndt ildesindede Personer havd e opfordret til at tage
dem bort. Saavel paa Vyk som paa Sild hævede jeg alle
contante Beholdninger paa Oppebørselsstnerne, samt af Toldog Post-Kasserne og aftalte med vedkommende Embedsmænd
fremtidig at indbetale Alt hvad der kom ind til mig, da jeg
havde Brug for dem til Bestridelse af løbende Udgifter ved
Flotillen, og stadig indberettede til Ministeriet om hvilke
Summer jeg havde hævet, for at de paa vedkommende
Sted kunde blive Embedsmændene godskrevne. 20,000 Rdl.
deels i contante Penge, deels i Værdipapirer modtoges fra
Sild og bragtes i Sikkerhed ombord i et Fartøi , og indsendtes senere til Rjøbenhavn.
Jeg traf ogsaa med
det Samme de fornødne Forberedelser for at faae en Postforbindelse i Gang over Øerne nordpac. Generalpostdirecteuren var allerede tidligere fra Fanø tilskrevet om at lade
den udenlandske sanvelsom den indenlandske Post gaae til
Øerne overNørrejylland og St r a n d hy, og Alt var saaledes forberedt til at Øerne fremdeles kunde administreres
paa sædvanlig Maade.
Den 25de om Morgenen afgik jeg fra L i s t, og paa
Grund af stille Veir ble v jeg nødt til at tilbagelægge 'louren
i en Robaad udenom Rom ø til S øn d er h o, hvor jeg lykkelig ankom samme Dags Eftermiddag. Fra Fanø aflagde
jeg Rapport til Ministeriet om hvad del' havde tildraget sig
sønderpaa.
Paa Grund af Storm og Snefog vare Arbeiderne ved
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Kanonjollerne kun ubetydeligt fremskredne. Det under 6te
Febr. indkaldte Mandskab var endnu langt fra fuldtalligt
tilstede, endnu var der intet Dampskib ankommet, og istedetfor de Folk som jeg havde ventet at faae fra de sønderjydske Districter, forefandt jeg en Skrivelse fra Lægdsmanden
i Ribe Amts 87de Lægd af 16de Febr. saalydende:
»Jeg tager mig herved den 'Frihed at underrette Dem
om, at jeg, tilligemed de andre Lægdsmænd 1'01' Løve og
Møgeltønder Herreder, fra Stiftamthuset i Ribe, har modtaget Ordre, at det d. 14de ds. indkaldte Mandskab, der
idag skulde møde paa Fanø, ikke skal relse før efter nærmere Ordre.«
Toghale d. Uide Fehr, 1864.
Hr y s c h a u ,
Lægdsmand for Hihe Amts
87de Lægd;
og fra Herredsfoged Sa r au w af 17de Febr. i samme Anledning saalydende:
»Ifølge Skrivelse af Gnars Dato fra Stiftamtmanden har
han sendt Contraordre til Sognene om at det herfra beordrede Mandskab ikke skal møde paa Fanø uden efter
nærmere Ordre. Igaar modtog jeg Skyldbøgerne til det
ved Distrlctets Skrivelse af 10de indkaldte Mandsknb , omtrent 100, som skulde møde pun Fanø uden Ophold , men
det er nu at befrygte, at del' vil opstane Forvirring hlandt
Mandskabet, saa dr.t ikke kan give Møde saa hurtigt, som
Commandoen paa Fanø efter Tidsomstændighederne kunde
ønske det. Jeg skal strax expedere Skyldbøgerne med nye
Ordre, som jeg nu, efter hvad der er passeret, maa indskrænke til de 100 Mand, som efter Districtets fornævnte
Skrivelse er indkaldt."
Herredscontoiret Visby d. 17de Fehr, 1864.
Sn r au w.
Under 19de Fehr. var der i samme Anledning fra
Mm'ineminesteriet indløben følgende Telegram dateret d.
lSde Febr.
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"De er ikke berettiget til at blande Dem i
Udskrivningsvæsenets Bestemmelser.
Folkene
til Fanø Stationen møde fra Veile og. Ribe Amter.
Efterhaanden som dette Mandskab indtræffer,
skal de af Dem tilbageholdte Folk afgaae efter
de B e s.t e m m e l s e r, der nu ere givne af rette Vedk om m e n d e.«
Da min Nærværelse som særlig Chef for Kanonjollestationen knyttede mig til det Sted, hvor denne var tilstede,
og vilde forhindre mig i hurtigt at bevæge mig fra den
ene ø til den anden, og da jeg desuden havde mange
andre Forretninger at besørge, samt dertil endnu ToldFyr- og Vagervæsen et , havde jeg under 11te indstillet til
Marineministerit't , at Commandoforholdet maatte forandres
saaledes, at Lieutenant H o l b ø 11 blev udnævnt til Chef for
selve Kanonjolledlvlsionen , medens det blev overdraget til
mig at tage Overkommandoen over Flot i Il en p a a Ves tk Ys t e n, det vil sige over den samlede Styrke af en Division Kanonjoller '0 Krydsfartøier, mindre Dampskibe og
de Tropper, der rimeligviis maatte blive oversendte. Jeg
havde derhos indstillet, at der foruden Lieutenant H o Ib ø Il og de otte Reserveofficierer, endnu maatte blive sendt
mig en Officeer til at fungere som Adjutant.
Paa dette Forslag modtog jeg Ministeriets Approbation
ved Tilbagekomsten fra de sydlige Øer, og det forandrede
Commandoforhold indtraadte d, 26de' Fehr.
Endvidere forefandtes en Skrivelse fra Marineministeriet
angaaende Lægetilsynet ved Stationen, ifølge hvilken dette
blev overdraget Dlstrictslæge L o rr h, men Ministeriet tilføler at "naar Kanonjollerne sættes i Activitet vil
det sandsynligvis blive nødvendigt at træffe
andre Foranstaltninger til Udførelsen af Lægetilsynet."
Der var imidlertid allerede under 17de foreslaaet Ministeriet at antage Pbysicus Diercks fra Tønning , der selv havde meldt sig, som Læge ved Flotillen.
Han blev ogsaa udnævnt i denne Egenskab af Ministeriet
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d. l ste Marts, men mødte aldrig for at overtage sin Post').
Hr. L in s to w fra Lauenborg , der som Flygtning val' ankommen til Fanø, blev antaget som Proviantregnskabsfører.
-- Indstilling blev givet til Ministeriet om at faae 75 Mund
til Forstærkning af Krydsfartøiernernes Besætning, for at
disse med sanmeget større Virkning kunde tjene til Assistance ved Afspærringen imellem Øerne og Fastlandet").
Den 26de modtog jeg en Skrivelse fra Marinerninisteriet af 23de samme Mnaned , hvori jeg, under lleuvilsning til det ovenfor meddeelte Telegram af 18de og i Henhold til de fra Stationen indløbne Skrivelser og Indberetnin ger,
nu blev bemyndiget ti I at gjøre Man ds kab et ful d lalli gt,
deels med de Folk, der endnu opholdt sig paa Fanø
ro e d a n d e D n e s t e m m e l s e ,og d e e l s m e d a Il d e t :\1 a n d skab, der o g s a a med anden Bestemmelse maalte
ro ø d e p a a F a n ø. Saa gavnlig en sandan Bemyndigelse
vilde have været mig fra Begyndelsen, sna liden BeLydning
') Hr. D i e re k s havde imidlertid modtaget Ans'ætlelse som Lnzurelhlæge ved Frederiksberg Slol.
Da en Læge ved en sna Isoleret
Styrke, som den mig underlagte , imidlerLid var aldeles 1I0dlendig,
indstillede jeg under fjerde April til Minisler.fel, nl antage Physicus
U I rik i Tonder i denne Still lug. dn han tldl lgere havde ladet mig
vide , al hnn vnr rede til at komme som Læge, fordi hnn en af
Dagene ventede at blive ulsut. Saasnarljeg fik Min isteriets Approbation
derpaa af LGde 5. III., underretlede jeg ham strax derom, men
imidlertid havde han forandret Bestemmelse, ug ausuae del fur sin
Pligt at blive i sil Embede snalænge som mulig. Pan den Mnade
blev Flotillen uden eg en Læge i den Iørste Afdeling af Krigen,
og nøledes med det Lægelilsyn, der kunde beserges uf den lydske
Landskabslæge Hitscher i Nieblum.
Da del senere legnede lil , al
Fjendtlighederne vilde blive gjenoplagne og Sandsynligheden for nl
Flotillen omsider ganske maatte blive afskaaren Ira Forbindelse
med Land, Indslillede jeg under 12le Juni tll Marineminesleriel.
at der inden Vnabenhvilens Ildløb mautte oversendes en Læge fra
Kjobenhavn med de fornødne Ee r b l n dt n g s r e qvt s l t e r.
Paa denne Iudstilllng fik jeg aldrig Svar, og Flotillen blev fremdeles
ved nt være uden Læge.
H) Denne Forstærkning kom aldrig.
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havde den nu, da alle de Folk, der paa min Opfordring
havde været paa Veien til Fanø, vare sendte t il b ag e.
Imidlertid stoppede jeg 10 Mand paa Fanø, der vare beordrede til Logisskibet og tog dem til Tjeneste paa Stationen,
men hermed var endnu langtfra Mandskabet fuldtalligt
Hvad der bidrog til at forværre Stemningen paa de
sydlige Øer, var den Omstændighed, at der var forlangt
Mandskab stillet til Flaaden.
Romø samt Vesterlandsføhr og Amrum gjorde, hvad der stod i deres Magt, for at
opfylde Forpligtelsen: og bevilgede endogsaa af' Landskabskassen et betydeligt maanedlig Tilskud for enhver, som
frivillig meldte sig; men paa Øst erlandsføhr og Sild viste
der sig en afgjort Uvillie derimod. Da Stillingsordre indtraf til Øerne, omtrent samtidig med Efterretningen om
Dannevirkes Rømning, fik Agitationen i den sidste en kjærkommen Løftestang, som den ogsaa benyttede med Held.
Endeel af det unge Mandskab løb bort, og da Forholdene
udviklede sig saaledes som ovenfor er omtalt, var det ikke
muligt for Øvrighederne, at faae de communale Myndigheder til at efterkomme Forpligtelserne, og selv efter Ordenens Gjenoprettelse paa Føhr maatte jeg ansee det for
rettest at lade Sagen bero. I Overensstemmelse hermed
gav jeg Indberetning til l\iinisteriet, og foreslog fr e m d e Ie s
at lade Sagen bero, selv efter at Flotillen var kommen sydpaa, meest af den Grund, at der efter den Tid neppe vilde
være Folk tilbage at faae, og ingen Udsigt for Landskabsiollegierne til at skaffe andre, selvom de vilde anvende
betydelige Summer til at leie Stillingsfolk").
Tilstanden paa Øerne var saaledes meget tvivlsom, og
saafremt de skulde beskyttes mod at falde i Fjendens Hænder,

0) Ministeriet resolverede imidlertid senere, at vedkommende Com-

mune skulde opfylde deres Forpligtelser, hvilket havde tllfølge, at
Repræsentanterne for Landskaberne Sild og Østerlandsrøhr, samt
Flækken Vyk reent ud 'vægrede sig. Romo og Vesterlandsf ø 11 r. samt A m r u m leverede det befalede Mandskab.
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og de lovlige Myndigheder ikke blive fordrevne, var det en
absolut Nødvendighed, at der intet Øieblik forsømtes for at
bringe nogen, om end nok saa ubetydelig Militairstyrke derned.
Jeg havde derfor allerede afsendt Ordre til Kutteren 11 N e p t u n" og nogle af de større Krydsfarteler, at gaae op til Fanø
for al afhente endr-el af det nu nogenlunde indøvede Mandskab , hvormed jeg da agtede at begive mig sydpaa , for
foreløbig at iværksætte Øernes Afspærring, indLil det Dampskib, som jeg ikke undlod at nævne i enhver Rapport Lil
Ministeriet, og som jeg ogsaa nu med hver Dag ven lede,
vilde sætte mig istand til at hringe , idelmindste no gle af
Jollerne i Virksomhed.
Jeg indmeldte under 29de til Ministeriet, hvad jeg saaledes havde isinde al foretage , og gjorde opmærksom paa,
at det' vel endnu var megen lis i Farvandene, og at Jollernes Eqvipering derved belydelig blev forsinket, men at
det dog lod sig gjøre med Fartøier og Bande at bevæge
sig saa smaat imellem Øerne, medens det med et Dampskib vilde være let at bevæge sig og udføre hvad der var
meest magtpaaliggende.
Jeg lillod mig at antyde delle,
for at Ministeriet ikke skulde lade sig afholde fra at sende
et saadant herover, (ordi der muligviis i Kjøhenhavn kunde
være grundet Anledning til at tro, at Iisforholdene her endnu
dannede en alvorlig Hindring derimod.
Under 1ste Marls saae jeg mig istand Lil al sende Ministeriel følgende Indheretning saalydende :
Ved Fanø d. l ste Marts 1864.
»Idag Morges er Commandoen helst ombord i de lo
Kanonjoller "B a r s ø. og Il Il ø r u p Cl. Efterat de i sidste
Rapport anmeldte Krydsfarteier iganr ere ankomne til FUJHI
fra Føhr, have de indtaget Provianl for fjorten Dage til tre
Jollers Besætning, samt Stikbaaker til at udprikke de sydlige Vatfarvande.
llenyttendc den gunstige Leilighed af
østen-Vind afgaaer jeg idag Formiddag m. 6~ med de to
Joller og en tredie Jolles Besætning, samt Kutteren »N e p-
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t u n .. og fire Krydsfnrtøier udenom Fanø sydpaa for at iværksætte Afspærringen mellem Øerne S il d og F ø h r paa den
ene Side og F a s tI a n d e t paa den anden.
De tvende sidste Joller ere idag satte tllvands, og Lieutnant H o l b ø Il har Ordre til at udruste dem hurtigst muligt
og helse Commandoen efterhanuden som de blive klare.
Ifølge en under Gaars Dato modtagen Efterretning fra
Føhr af 27de ds. hersker der "el endnu Rolighed i Vyk,
men ikke destomindre har det ildesindede Parti efter min
Afreise sat igjennem, at en Deputation under 26de ds. er
afgaaet til Flensborg for at anerkjende Civilcommissairerne og
bede om at Føhr ikke maatte blive skilt fra det øvrige
Slesvig .«
Underdanigst
Hammer.
To Joller bleve tagne paa Slæb af Kutteren "N ep tun o , en
Kanonjolles Besætning blev indskibet i Krydsfartøiet Nr. 11,
og tilligemed de ommeldte tre andre Krydsfartøier naaede
vi udenom Fanø ned for Knuddyb. Her faldt Vinden sydlig, og da man paa det aabne Vesterhav maa omgaaes særdeles varsomt med Kanonjoller , som ikke er søgaaende,
saae jeg mig nødsaget til med de to Joller og de to Krydsfartøier om Aftenen at søge ind i Kn u d d Yb e l. ne to
andre Krydsfartøier fortsatte Reisen til L i s t, hvor den ene
Jolles Besætning blev landsat. Da Vinden d. 2den vedblev
at holde sig sydlig, sendte jeg de to Joller, ledsagede
af de to andre Krydsfartøier ind igjennem Jyvredyb for
at gaae indenom R o m ø, medens jPg med Kutteren »Neptun« søgte at nnae u d e. n o m til L i B t. Lidt hen paa Eftermiddagen blev det imidlertid Stille og taaget. For ikke at
tabe Tid gik jeg om Natten KI. 12 i Robaaden lidt søndenfor »Kn u d e r n e .. og roede tilList, hvor jeg ankom henad
KI. 4 om Morgenen. For at berolige Stemningen havde
jeg udstedt en Proclamatlon til Beboerne paa Øerne, der
allerede var ankommen til List Dagen iforveien og strax
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sendt til Landfogden paa Sild.
Proclamatlonen var snulydende :
"Beboere af Vesterhavsøerne!
"Mit nuværende Hverv hos Eder er at beskytte Øerne
mod den Fjende, som har gjort Indfald i det danske Fastland!
Af Eders sunde practiske Forstand venter jeg, at J
ville understøtte mine Bestræbelser, som næst Øernes Forsvar gaaer ud pan at fremme Eders Tarv og sande Vel.
Mishilliget af enhver' brav og rettænkende Mand iblandt
Eder, har enkelte Pøheloptøjer fundet Sted, som det langt
overvelende loyale Fleertal af Beboerne under Forholdenes
Tryk ikke har kunnet hindre. Mod Gjenoptagelse af Sligt
advaret' jeg alvorlig med Ttlfølende , at den militaire Magt
paa vedkommende Øvrigheders Forlangende er beredt til at
skride ind, Ved Forholdenes Udvikling Cl' der penbudt mig,
at haandhæve en complet Afspærring med Fustluudet , saalænge det er besat af Fjenden.
For Postforbindelsen vil
der indtil videre paa anden Maade blive draget Omsorg.•
flamme.',
Chef for Flotillen paa Vestkysten.
Paa List forefandt jeg en Skrivelse fra Landfogden pna
Sild, hvorefter K e i t u m n y med Omegn befandt sig i Oprørstilstaud , og da der samme Eftermiddag m, 2 skulde
afholdes en stor Forsamling, hvori der skulde besluttes at
organisere en Folkevæbning ror at modsætte sig den Kongelig - danske Styrke, som mnligviis kunde blive sendt til
Keitum, bestemte jeg mig til strax at tage derop med den
ene Jolles llesætnlng , som Dagen iforveien var ankommen
til List, for derved at kvæle dette Foretagende i Fødselen,
og muligviis gjenoprette lovlig Tilstand. Fra K a m p By
sendte jeg Lieutn. Il a s m u s s e n med Jollebesætningen til
J{ e i t u m , medens jeg selv hegav mig lige til Landfogden i
Tinnum. Lieutn, Rasmussen medbragte mine Ordre til
de i Keitum bosatte Hovedmænd for Oprøret: Dr. J e n n e r,
]{jøbmand Corn. L o r e il s e n , forhenværende Skibscapitain
A, An d e r s e n, Formand tor Østersfiskeriet U. B I e i c k e n,
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forhenværende Skibscapitain J a n s en og furhenværende
Bondefoged S i m o n s e n til uopholdelig at indfinde sig bos
mig i Landfogdiet. - En Timestid efter ankom Lieutenant
Rasmussen med sit Mandskab og de nævnte Herrer
med Undtagelse af Dr, J e n n e r, der ikke fandtes i sit
Huus, og som efter Angivelse allerede var fraværende i en
anden By for at forberede det Fornødne til Forsamlingen
KJ. 2. Da jeg kun havde en ringe Magt at støtte mig til,
maatte jeg optræde med Maadehold og finde mjg i at forhandle med disse Oprørere og Høiforrædere, der selv ligeoverfor mig var frække nok til at vedkjende sig deres
Anerkjendelse og Hylding af Prætendenten i Kiel, Jeg gav
dem Valget imellem at undertegne vedfølede af mig opsatte
Erklæring *), eller at blive ført bort som Fanger. De Fleste
af dem, navnlig A. Andersen og Jansen, vare tilbøielige til
at vælge det Første, men dette strandede paa Corn. Lorensens Modstand. Medens denne Forhandling stod paa, stormede en Folkehob af over 100 Mand fra Keitum ud imod
Landfogdiet, i hvis indre Gaard mine Folk vare opstillede.
Jeg gik ud imod Folkehoben , og forbød dem at trænge
ind i Landfogdiets Gaard, men Stemningen var saa fanatisk
og Modet saa høit , at de ikke efterkom min Opfordring,
men vedblev at storme løs.
For at min lille Hob, ikke
synderlig vaabenøvede Folk, ikke skulde blive omringet og
afvæbnet, saaeieg mig nødt til, at gribe til det sidste
Middel og commandere "læg an", og kun Trudseleu
om at der vilde blive fyret, saasnart en Eneste traadte
indenfor Rækværket, udøvede den forønskede Virkning. Medens dette foregik udenfor, .fortsatte Oprørets Hovedmænd
') Wir Unlerzeichnelen erkl åren hlemlttelst bei Verlusl der Ehre und
des guten Leumunds , dnss wlr nus nilen Krålten uns liestreben
Viollen, dnss die Autorltåt SI'. Jifnjeslill des Konigs Christin n der
Neunten , die gesetzltche Ordnung und den schuldlgen Gehorsnrn
gegen die Obrlgkeit hier auf der Insel aufrechthnlten wird, so lange
die lnsel nlcht "om feindlichen lI111itnir besetzt lst,
Tinnum d 3 Mårtz 1864 .
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deres Forhandlinger iude i Landfogdiet, og da jeg kom tilbage i Forsamlingen, forelagde de mig el af dem selv opsat
Udkast til en Erklæring, som de alle vare villige til al undertegne, og endskjøndt dette med Omhyggelighed undgik
enhver Hentydning til al de ansane Hans Majestæt Kong
Christian den 9de som deres retmæssige Konge , saa kan
det dog neppe misbilliges, at jeg under saa kritiske Forhold
healurtede mig til al tage Erklæringen for god med den
Bemærknlng , at den i Realiteten omtrent indeholdt del
samme, som jeg havde forlangt i mit Udkast, Erklæringen
lød saaledes:
"Wir Unterzelchneten verpflichten uns so lange der
factische Zustand unsel'er Insel fortdauert, nåmlich so lange
als unsere Insel von der Flotille unter dem Obercommando
<les Herrn Capitain Ilammers , oder auf irgend anderer
Weise durch militårischen Miltel Seiner Majeståt des I{onigs von Dånemark vom Festlande abgeschnilten ist , und
bis dahin, dass dieser Zustand durch Maasregeln der verbundeten Occupalionscommando oder del' Civilcommission
aufgehoben werden mochte, mit allem unserm Einfiuss und
soviel in unserer Macht steht , ml' gesetzliche Huhe und
Ordnung auf dem Lande sorgen zu wollen.«
S y u d. 3 l\frlrts 1864.
A. Andersen.
A. J. Simonsen.
C. J. Jansen.
Lorensen.
U. Il l e i c k e n.
.Jeg maa herved bemærke, at jeg alene besluttede mig
til denne Indrømmelse, fordi i-s klart indsaae, at det Andet
kun knnde gjennemføres ved Blodsudgydelse, og denne
Yderlighed overfor ubevæbnede Folk vilde jeg af yderste
Evne undgaae. Efterat den ommeldte Erklæring med Underskrifterne var bleven oplæst for Folkel , begav Alle sig
rolig hjem . Der var sanledes gjenopreltet en Slags lovlig
Tilstand paa Sild, men jeg frygtede, eller var rettere overheviist om, al den ikke vilde være af lang Varighed, fordi
den meest fanatiske og ufortrødne »Wnhler« , forhen-
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værende Friskaremand D r. J e n n e r, ikke kunde bringes.
tilstede, og paa de Andres mundtlige Løfte om at vilde
indestaae for Jenner stolede jeg ligesanlidt som paa alt det
Andet, der blev lovet af Halforrædere.
Landfogdens
Spørgsmaal, om jeg var villig til ved et fornyet Udbrud
af Uroligheder at lade K e i t!! m besætte med saa stor
Magt, at den fuldkommen kunde beherske Oprøret,
maatte jeg besvare benægtende, da jeg ikke havde det fornødne Mandskab. Jeg havde hidtil kun til min Raadighed
de endnu ikke fuldtallige Besætninger til Kanonjollerne. og
da disse indtil Dato vare uden Assistance af Dampkraft
vare de allerede i og for sig udsalte nok, og det vilde
under saadanne Forhold være reent ugjørligt at blotte
nogle af Jollerne for Besætning. Paa Grund af de udstrakte Vatstrækninger foran Keitum, kunde denne By hellerikke beherskes fra Søsiden. Til yderligere Belysning af
hvor fanatisk Stemningen var blandt det fuldstændig dominerende, men oprørske Mindretal af Befolkningen, skal jeg
endnu anføre, hvad der fra aldeles tilforladelig Side el'
kommen til min Kundskab.
Den ' Deputation, bestaaende.
af Corn. Bleicken og Prott, som var afreist med Byldingsadressen til Prætendenten, havde tillige det IIverv, at skaffe
Militairbesætning over til Sild, hvad de med deres Kjendskab til Farvandene mente let lod sig gjøre med Dampskibet DB a m m e ru i Husum, saameget lettere som det var
dem fuldtvel bekjendt, at jeg indtil Dato slet intet Dampskib havde.
Denne Meddelelse var ikke alene gjort mig
fra selve Øen Sild, men jeg modtog samtidig fra særdeles.
paalidelig Haand i den sydlige Deel af Landet Ilekræftelse
paa , at de samme Herrer d e r havde udtalt sig med Tillid
om dette Forehavende.
Fra denne Expedition vendte jeg tilbage til List samme
Aften, og da de to Joller "Barsø" og "Hørup" endnu paa
Grund af taaget Veir og østlig Vind ikke vare komne igjennem Romø-Leie, begav jeg mig strax samme Nat over til
Romø og traf der saadanne Foranstaltninger, at bemeldte
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Joller endelig den næste Dag ankom til List j Førerne
fik Ordre til at gjøre deres Bedste for al naae sydpaa
til Føhr, medens den ommeldte Jollebesætning under Lientnant Basmussen forblev paa List for tilligemed nogle Krydsfartøier at afspærre Forbindelsen. .Teg derimod gik med
Kutteren -Neptnn« nordpna til Fanø for at benytte den
gunstige Leilighed af østen-Vind til at føre endnu Ilere
.Toller sydpaa, hvor deres Nærværelse var saa paatrængende
nødvendig, og hvor det uden Dampskib var snu yderst vanskelig at faae dem Lransporterede hen. Jeg ankom til
Fanø den samme Dags Aften, og afgav strax Rapport til
i\Jinisteriet om hvad der var gaaet for sig paa Sild. .Teg
gjentog atter min tidligere IndsLilling om at faae oversendt
et Compagni, om ikke andel, saa blot Invalider, eller andre
for Felten mindre vel skikkede Folk . Med en sandan Styrke
burde Keitum belægges med Forpligtelse til at underholde den
samtidig med, at den erklæredes i UeleiringsLilsLand Foruden min Rapport afsendte jeg, for om mulig at fremme
Sagen angaaende Dampskibs Oversendelse, følgende Telegram til MarineministerieL
III Ke i tu m paa Sild er udbrudt Oprør, som jeg
igaar, saa godt som Omstændighederne tillode , foreløbig
har dæmpet. Der arbeides stærkt paa Øens Besættelse af
fjendtlig Militair ved Hjælp af Dampskib.
Jeg er blottet
for Midler til at hindre det. Udsendelsen af et mindre armeret Dampskib og et Buxeerdampskib er uopsættelig nødvendig.
Veirforholdene ere og have i de sidste 14 Dage
været saa gunstige som de maaskee blive hele Aaret.«
Den 5te Marts 1864.
Hammer.
Den næste Dags Formiddag RI. 9~ blev, som jeg indmeldte til Ministeriet, Commandoen heist paa Kanonjollerne
IIAarøsundu og »Ær ø«, førLe af Lieutenanterne Hansen
og J( li 11 i g, hvorpaa jeg strax, med disse paa Slæb af Kutteren II N e p t 11n n, begav mig sydpaa. Det lykkedes mig
samme AfLen at naae ind ad Listerdyb.
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Den 6te om Morgenen med Floden fortsatte jeg igjennem Ves t e r l ei e, men paa Grund af stiv Kuling af S. S. V.
maatte jeg stoppe under M o r s u m N æ s. Det var haarde
Toure for Kanonjollebesætningerne, som ikke knnde komme
tilkøis hverken Nat eller Dag og neppe nok faae tørre Klæder paa , men de bleve fO'i'pleiede og opmuntrede saa godt
som Omstændighederne tillode det. Om Natten blæste det
næsten en Storm og først den 7de om Middagen var jeg
istand til ·at fortsætte Reisen sydpaa.
Jeg havde begge
Jollerne paa Slæb af Krydsfnrtøiet og med en frisk sydvestlig Kuling naaede jeg Vyk samme Dags Eftermiddag og
forefandt de to tidligere afgaaede Joller II n a r s ø" og II H ør up «, som først vare ankomne til Vyk nogle Timer tidligere. De havde været nødte til at gjøre Touren vestenom
F ø h r. Jeg havde nu en Styrke af fire .Kanonjoller samlet
i Vyk Havn.
Da Ilesætningerne vare reent forkommede,
maatte de nødvendig i de første Dage indqvarteres og forpleies iland , medens en Kanonjolle holdt Vagt udenfor
imellem Vyk og DagebøJ.
Der blev desuden holdt adskillige Krydsfartøier i Gang for at gjennemføre Afspærringen
fra Fastlandet. Hele den af Fjenden besatte Kyst af Fastlandet fra Dug e b ø l og Nord efter blev blokeret. Da det
imidlertid ikke kunde gaae an ret længe, at have Jollernes
Besætning indqvarteret iland, fordi Jollerne i saa Tilfælde
vilde ligge tørre i Ebbetid og saal ':,.des være ude af Stand
til at bruges, lod jeg E i d e rfyr s k ib e t foreløbig stationere
udenfor Vy k og benytte som Logisskib for to Jollers Besætning, der da tilligemed Jollerne, der fortøiedes ved Fyrskibet, bestandig vare rede til at bruges.
Befolkningen paa Sild havde i de faa Dage, jeg havde
været fraværende, forholdt sig rolig. Paa F ø h r l hvor jeg
ikke havde været siden d. 2:lde Febr., havde man i Landskabet Østerlandsføhr opført sig loyal. Paa VesterI a n d s f ø h r og Am r u m var Stemningen udmærket. Kun
i Vy k havde det ildesindede Parti villet efterligne Keilummernes Adfærd. Der var nemlig afholdt en Forsamling,
3
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hvori man besluttede at gjøre Modstand, saafremt del' fra
den militaire Magts Side skulde blive foretaget Arrestation
af de Folk, som havde været bortreist fra Øen i ulovligt
Ærind e, eller saafremt der blev foretaget nogen Udskrivning af Søfolk. Da Partiet imidlertid kun var lille, og blot
havde en mindre Deel af Vyks Befolkning bag sig, tog jeg
foreløbig ingen Notits deraf, endskjøndt jeg nøie kjendte
sanvel Lederne for det ildesindede Parti som de Personel',
de nærmest brugte som Redskaber.
Ilvor Tydskerne havde fuldstændig Haaderum, udøvede
de en vidtgaaende Terrorisme. Jeg lik sanled es at vide,
at en Mand fra S y d ves t hj ø rn e, som jeg ved min forrige Nærværelse paa Føhr havde anmodet om at leie nogle
faa Binnendigsbaade, som jeg agtede at bruge ved Kanonjollerne, var bleven meldt som Spion, og af et fjendUig
Commando hleven ført i Lænker til T ø n d e r ' j. DCl' blev
dernæst sendt et temmelig stort Militaircommando ned til
Sydvesthjørne, formodenlig for at forhindre mig i at
borttage Binnendigsbande, der nu vare til Fjendens Raadighed, og med hvilke han let kunde ha ve overskibet en
ikke ubetydelig Styrke til Øerne forinden min Ankomst;
men jeg troer ikke at det var Fjendens Hensigt endnu at
bemægtige sig Øerne, da han vel neppe vilde indlade sig
') Denne Mand, hvis Navn er Decllef Lur e n t z e n , ble v Gjcnstand
for den uretfærdtgste og brutaleste Behandling. Han hensad længc
i Lænker i Tønder, i et usselt Fængsel, blev senere slæbt til Kolding, stillet for en Krigsret og dømt til Tugthuusstraf paa Llvsud,
endskjondt han aldrig havde beganet eller været opfordret til at
hegaae det mindste af den Forhrydclse , han var anklaget for.
Han blev sendt til T'h e r e s i e n s t a d t i Bohmen og hensat i et
Tugthuus mellem de laveste Forbrydere.
Da Krlgsfnngerue hleve
frigivne, blcv han med disse sendt lil Kjobcnhavn, hvor jeg sidst i
August Maaned traf ham i den ynkeligste Tilstand, blottet for det
Nødvend igste . Han blev nu forsynet med de Ioruudne Penge og
relste tilbuge Ul Hustru og Børn . som han plclede at ern ære ved
Dagarbelde , og som under hans Fraværelse havde vansmægtr-t i
den yderste Nød.
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paa at besætte et Puukt, uden at bave nogen sikker Forbindelse, og en saadan kunde ikke sættes i Gang mellem
Øerne og Fastlandet, saalænge jeg var Herre i de indre
Farvande. Jeg indsendte, under Sde, Rapport til Ministeriet
om den nuværende Stilling og Tilstanden paa øerne. Jeg
bemærkede deri, at saalænge jeg ikke havde den øvrige
Styrke sydpaa og navnlig saalænge jeg ikke tik et Par
Dampskibe til Disposition, vilde jeg ikke see mig istand til
at udstrække Øernes Afspærring længere end til F ø h r og
A In ru m inclusive. Foruden de af mig tidligere nævnte
Dampskibe »Li i mfj o r d e n« og »Ha u c h« tillod jeg mig
endnu at henlede Ministeriets Opmærksombed paa Dampskibet "Frederik VII., som toer paa Issefjorden.
Det stak kun 3 Fod dybt og egnede sig fortrinlig til at benyttes i disse Farvande, hvorfor jeg foreslog Ministeriet en
med de herværende Farvande vel bebjendt Mand til Fører,
En stadig Postforbindelse fra F ø h r over Øerne nordefter
blev sat i Gang.
Et Par Dage efter min Ankomst Lil Føhr modtog jeg
l\Iarineministeriets Skrivelse af 4de Marts, hvori Ministeriet
tilkjendegiver mig sin fulde Anerkjendelse af, hvad jeg hidtil
under de extraordiuulre Forhold havde foretaget, Ministeriet bemyndigede mig til, naar jeg maatte ansee det fol'
nødvendigt eller hensigtsmæssigt for Krigsførelsen , da at
erklære Beleiringstilstand paa Vesterhavsøerne , enten fol'
alle disse Øer, eller for enkelte Dele af dem ,
Det paalagdes mig imidlertid at anvende denne Bemyndigelse med
den yderste Varsomhed, og sansnart den var bragt i Anvendelse, da uopholdelig at gjøre Indberetning til Ministel'iet.
Jeg modtog nn endelig ogsaa liestemt Tilsagn om liat
Dampskibet IIL ii m f j o rd e n" vilde komme herud, og at
dets Oversendelse vilde blive fremskyndet sna meget som
kun gjørligt, samt at Krigsministeriet havde bestemt
at ville afsende et Detachement af I OO 1\1 a n d t il F an ø,
der vilde blive underlagt min Commande • . - Et Telegram
fra Ministeriel af Sde Marts meddelte ligeledes, at Krigs:1*
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ministeriet havde beordret Generalcommandoen at sende
de 100 Mand til Fanø, samt at Dampskibet "L i i m fj o 1'd en" vilde afgaae fra Kj øb en h a vn næste Fredag. Jeg
hanhede nu hver Dag at modtage det længe forventede
Dampskib og Tropperne, Der udvikledes imidlertid al mulig
Virksomhed og Paapassenhed af den lille Styrke jeg havde
samlet, og heldige Forbindelser knyttedes paa forskjellige
Steder, hvorigjennem jeg jævnlig. erholdt paalidelige Underretninger om Fjendens Foretagender og Bevægelser.
Jeg lod mig del være magtpaaliggenlle, i alle mulige
Henseender at sørge for Øboernes Tarv.
Det var dem
hanrdt og pinligt at skulle være afskaarne fra Forbindelse
med Fastlandet.
De klagede over l\langel paa Fødemidler og vilde have Lov til at gaae til Fastlandet, men jeg
henviste dem til nye Forbindelsesvele. Fra Fanø og Hjerting
kom der saaledes Fartøier med Rug og Salt, Da der ingen
Fjende var i Nordsøen, lod jeg ogsan en enkelt Skipper
gaae til Altona efter Stykgods. Under disse eiendommelige
Forhold fik Øerne en egen midlertidig Overøvrighed i
Herredsfoged Villemoes, der foretog de fornødne indledende
Skridt til Valg til Rigsraadet.
Den Il te Marts vare de fire Kanonjoller paa Fanø
fuldstændig færdige, men manglede endnu noget af Besætningen. Paa Grund af stormende Velr maatte de hlive
liggende i Havnen.
Da Lienteuant H o I b ø Il d. t-Ide fik
Underretning om, at Fjendrn VUl' i Varde og i Nærhed-n
af Kysten , heiste han Commandoen og lagde ud med Jollerne. Veiret blev nu bedre l og jeg hanbede hver Dag,
men forgjæves, at Dampskibet og Tropperne skulde komme.
Imidlertid blev Stemningen atter uroligure j især ophidsede
det Befolkningen en heel Deel , da Ministeriets gjentagnc
Ordre om Stilling af Mandskab blev forelagt Flækkeeollegiet
og Landskabsrepresentationen. Navnlig begyndte man i
O e ven u m, hvor der opholdt sig adskillige fremmede frisiske Tjenestekarle, hvoraf nogle vare værnepligtige, at summenrotte sig og forsyne sig med Knipler og Pigge for om
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mulig at faae Knncnbaadsvagteu drev en bort fra Vy k.
Optøier efter en større l\Iaalestok end hidindtil blev sat i
Værk, »Schleswig-Holsteln u blev afsungen af de forskjellige
Hobe, der droge igjennem Landsbyen ind til Vyk, og Tilstanden blev saa alvorlig, at Øvrighedens Myndighed var
brudt. Det traf sig saa heldigt, at der netop blæste en
Storm af vestlig Vind. saaledes at I{anonjollerne kunde
undværes fra Afspærringslinien (med vestlig Storm var det.
umuligt for Fjenden at foretage noget Overgangsforsøg fra
Fastlandet). Jeg samlede dem nu i Vyk Havn og lod Besætningen concentrere i to større Loenler og reqvirerede
Forpleining af Byen . Jeg gjorde mit Yderste for at undgaae Beleiringstilstand, da min Styrke endnu var for ringe
til i Længden at hævde en snudan. Jeg handlede derfor i
Uvereenstemmelse med Øvrigheden og sendte- Patrouiller
ud til forskjellige Sider. Enkelte Arrestationer bleve foretagne, og en af Urostifterne, en indvandret preussisk Barbeer, blev sat ombord i Fyrskibet. Efter et Par Dages
Forløb var Holigheden fuldstændig gjenoprettet, og Øvrighedens Myndighed igjen befæstet.
Der var imidlertid mange forskjellige Vanskeligheder
at overvinde. Jollerne vare vel kaliakterede paa Fanø, men
dette Arbeide, forelaget om Vinteren, er kun høist ufuldkomment, og det viste sig ogsna snart, at flere Joller vare
læk. Vi maatte derfor skifteviis sætte dem ind paa Grund
og lade dem eftersee.
Da vi første Gang foretoge Skydeøvelser med Skarpt, sprang Pontonen paa Kanonjollen
Aarøsund saa læk, at Jollen sank pna Vyk Rhed . Der
blev stor Glæde blandt de Ildesindede, og tydske Blade
meldte allerede triumferende, hvorledes denne Jolle havde
gjort sin sidste Reise paa Havets Bund. Jeg lod imidlertid
hurtigt træffe Foranstaltninger til atter at optage Jollen,
hvilket ikke alene lykkedes, men det lykkedes ogsaa at
optage den 6011dige Kanon, og alle Reqvisiter der hørte
til Jollen bjergedes med Undtagelse af Krudtet, der naturligviis var fordærvet.
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El Par Dage senere laa Jollen atter med Kanon og
all Tilbehør ombord i Vyk Uavn.
Del viste sig n u, al
Bjelkerne under Pontondækkel vare gjennemraadne, og Jollen
blev derfor strax forsynet med et nyt Pontondæk. For ikke
at udsættes for lignende Uheld bleve de andre Joller nøiagtig undersøgte, og det viste sig, at de alle led af lignende
Skade, hvorfor de Tid efter anden forsynedes med nye
Pontondæk. Den 20de lykkedes det Lieutenant H o Ib ø II
at fore de sidst!' fil'r. Kanonjoll er. "S n o g h ø i « "F æ n ø..
..Ekernsund .. og "Middelfart.. ledsaget af Kutteren
"Neptun « og to Kryrlsfurtøier udenom Romn til List, og
det var sanledes blevet muligt endnu forinden DampskibsHjælpen ankom at faae alle Kanonjollerne bragte fra Fanø
over aaben Sø lil de sydlige øer.
Som meldt udeblev imidlertid, uden al del var muligt
for mig at indsee nogen Grund dertil, bande Dampskibel
og de Tropper, hvis Ankomst var anmeldt ved Marineministeriets Telegram af 8de Marts. Efter Forlydende hed
det sig, at et Dampskib blev tilhageholdt i Liimfjorden for
at transportere Tropper til M o r s ø. For al faae Klarhed i
Sagen og fremskynd e Troppernes Ankomst, tilskrev jeg
derfor under 18de Marls Commandoen for det Nørrejydske
Armeecorps saaledes:
Commandoen paa Yyk d. 18de Marts 1864.
"Ifølge Telegram fra Marineministeriel af 8de Maris
er det meldt mig , al Krigsministeriet har beordret at sende
100 Mand li! Fanø for at anvendes nnder min Commando.
Da delte Delachement endnu ikke er ankommel længe efter
al det billigviis burde og kunde have været her, har jeg ikke
villel undlade at meddele Generalcommandoen saadant med
indstændig Anmodning om, saafrernt bemeldte Detachemenl
skal afgives fra det Nørrejydske Armeecorps, da hurtigst
muli gt al ville dirigere del efter sin Bestemmelse. Dersom
del for den mig underlagte Flotille bestemte Dampskib
• Liimfjorden» benyttes eller er benyttet af Armeen til at
overskibe Tropper li! Morsø, bedes delle ogsan hurtigst
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muligt at rnautte afgaae ifølge dets Bestemmelse. Saafremt Fjenden har afskaaret Forbindelsen over R i n g k j øb i n g til F a n ø, kunde Tropperne ' sendes med Dampskibet
directe fra A g g e r til Fanø. Dersom disse to for min
nuværende Stillings Hævdelse nødvendige Momenter ikke
hurtigst muligt komme tilstede, kan jeg ikke bære Ansvaret,
naar mit Hverv og min Stilling derved compromitteres.«
Hamm er.
Generalcommandoen for det Nørrejydske
Armecorps.
Ny k j ø b i n g
Morse.
Imidlertid ankom Dampskibet »Limfjorden n omsider
d. 24de Marts. Ved dette erfarede jeg, at det ommeldte
Detachement ganske rigtig skulde afgives fra det Nørrejydske Corps, samt at del havde været paa v elen tra
L e m vi g, men havde faaet Contraordre , da Veien ikke
ansaaes for sikker ; og dog var Dampskibet afgaaet uden
at benytte den gunstige Leilighed til at bringe Tropperne
ad Søveien. Fjenden havde vel en enkelt Gang været i
Il i b e, Var d e og R i n g kj ø b i n g, men i den senere Tid
havde ingen tjendtlige Afdelinger viist sig saa langt vesterude, at Veien mellem Lemvig og Strandby kunde ansees
for usikkre. For at Sagen ikke skulde blive trukket endnu
mere i Langdrag, afsendte jeg derfor under 24de Marts
Heservelieutenant S. R a s m u s s e n overland til N y kj øh i n g
paa Mors med en Skrivelse til Commandoen, som anmodedes om at afgive Detachementet til bemeldte Reservelieutenant, der havde det Hverv, om nødvendig, at føre
det ad den sikkre Yei langs Klitterne ved Holmsland over
Nymindegab, Oxby til Skallingen. Imidlertid modtog jeg følgende Svar fra Armeens 4de Division Nykjøbing,
d. 23de Marts 1864 saalydende:
Divisionen skal herved som Svar paa Herr Capitainlieutenantens Skrivelse af 18de ikke undlade at oplyse, at
I)
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en Ordre fra Krlgsministeriet om at afgive 100 Mand iii
Fan", allerede den 8de er tilgaaet Divisionen, men at Samme
grundet paa Forholdene endnu ikke hm' seet sig istnnd til at
effectuere den nævnte Ordre, Tre Gange er Afsendelseu af
Mandskabet forsøgt, men Omstændighederne have tvunget
dem til at vende om, navnlig af Mangel paa Transportmidler, og skal Divisionen bemærke, at det nævnte Mandskab vil til enhver :t'id være disponibel, naar Ilerr Capitainlieutenunten vil sende et Dampskib herop fol' at overføre
dem Lil Fanø, r sua Tilfælde ønskede Divisionen betimelig
Underretning om, hvor Mandskabet vilde va-re at dirigere
hen , om til Ringkjobing, eller, hvad man vilde ansee for
heldigere, naar det afsendte Dampskib sendtes gjennem
Aggerkanal tjl et eller andet Udskibningssted ved Liimfjorden, navnlig til Struer eller Ottesund.
llvad Dampskibet II Liimfjorden II angauer , skal man
bemærke, at det ikke el' bleven benyttet Lil at overføre
Tropper til Morsø j S~ ibet er passeret her forbi, ladet med
Ammunition, og bestemt til Fanø, men Captain en nægtede,
da han blev anholdt, at tage de til Fauø bestemte 100
Mand med længere end til Lemvig.
Divisionen indseer fuldtvel. hvor føleligt Savnet af et
militairt Communde til Hævdelsen af Deres Stilling under
de nuværende Forhold rnaa være, og forventer derfor snarest
muligt at erfare, hvilken Disposition De til 'l'roppernes
Overførelse agter at træffe for at de videre Foranstaltninger
tra Divisionen derefter kunne være at ordne.•
Efter Befaling
Thomsen
Captain og Snuschef.
Til
Cnptalnlleutenant n a m m e r
Vyk,
Øen Femern var imidlertid taget ved Overrumpling og
igjennem mit Efterretningsvæsen hed det sig, at man nu
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pautænkte noget Lignende med Ilensyn til Vesterbavsøerne.
Det kunde i og for sig ikke synes saa urimeligt, thi ingen
danske Krigsskibe havde endnu viist sig ved de vestlige
Ryster, ikke engang fra Helgolandsbugten lød der Efterretning om danske Krigsskibe. Derimod syntes det efter
de tydske Blades og Elbskippernes Efterretninger utvivlsomt,
at der var kommet nogle preussiske Krigsskibe til Bremerhavn, navnlig Dampknnonbaade, hvis Bestemmelse det skulde
være at gaae til Vesterbavseerue. Det var tydeligt, at del'
ligesom Ina noget i Luften, Befolkningen var urolig, fra
t'orskjeIlige Sider ble~ der givet hemmelige] Vink, og det
syntes klart, at der pautænktes Overgangsforsøg enten fra
S y d ves hj ø r n e, D ag e b ø I, eller manske sydligere. Der
blev udfoldet al mulig Aarvaagenhed fra VOI' Side, Sydvestbjørne og Dagebol blev recognoseret om Natten, uden al
der fandtes Forberedelser.
Den 2lide Marts afgik jeg med Dampskibet og to
Kanonjoller Syd efter, og nærmede mig O c k h o 1m. Herved
krydsedes Fjendens Plan, som var at gaae ud derfra med
en Mængde Binnendigsbaade op under Oland, for derfra
om Natten al overrumple F ø h r. Fra nu af maatte jeg være
vis paa, samtidig med et Angreb fra Søsiden, at man vilde
prøve paa at overføre Tropper med Dampskibe fra E Ib e n,
eller nye Overgangsforsøg fra Fastlandet. Jeg indtog derfor
Sømærkerne, flyttede nogle snuledes hen, at de maatte
vildlede, og Krydsfartaler stationeredes sanledes heelt ud
imod aaben Sø, at der fra det ene til det andet strax
kunde gives Signal over hele Linien, snusnart en Fjende
nærmede sig.
For at være belavet paa Følgerne af et
overlegent Angreb fra Søsiden, anskaffede jeg Proviant for
længere Tid samt en større Kulheholdning. Det var nemlig min Hensigt i saa Tilfælde, at indtage en Stilling i
Vatterne, hvor jeg vilde kunne holde mig, sanlænge jeg
havde tilstrækkelig Proviant, og hvorfra jeg da stadig efter
Omstændighederne kunde tilføie Fjenden væsenlig Skade.
Jeg indberettede under 28de til Marineministeriet om
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Sagernes Stilling og udbad mig Approbation paa de afmig tru fne
Forholdsregler. Den 27de recognoserede jeg Farvandene
ved Norstrand, Pelvorm og Hev eren op Ior Husum.
Enkelte Kystfurtøier bleve antrufne, de vare endnu bestandig
forsynede med Mærket "Dansk Eiendorn« og dansk Flag,
men havde i Regelen ogsaa et slesvigholsteensk, som blev
dem frataget. Øerne Nordstrand og Pelvorm havde selvfølgelig underkastel sig den fjendlige H.egjering ved den
oprørske Amtmand Thomsent- Oldensworth i Husum. Jeg
havde Sammenkomster med enkelte Mænd paa disse Øer,
og erfarede, at R e p ræ s e n t an t s k nhp t navnlig paa Pelvorrn
ikke havde villet anerkjende Civilregjeringen, og hele d en
bedre Deel af Befolkningen forholdt sig rolig. En Slags
Folkevæbning var dannet af Pøbelen under Agitationens
Ledelse, og det syntes navnlig, al en enkelt kongelig Embedsmand var Sjælen og Drivfjederen i disse oprørske Bevægelser, medens en vis Anton T e d s e n var Anføreren. Under
de nuværende Omstændigheder med ikkun eet Dampskib
til Hjælp, truet fra forskjellign Sider af Fjenden, uden at
have Forbindelse med danske Krigsskibe i Nordsøen, uden
engang at vide om der overhovedet var danske Krigsskibe
eller ei, var min Styrke for lille til ogsaa at besætte disse
to Øer , og jeg besluttede mig derfor Lil at holde den Deel
af Vesterhavsøerne, som jeg hidtil havde beskyttet.
For
at bøde paa den ringe Styrke, VUl' det nødvendigt at udvikle den største Aarvaagenhed i alle Uelninger, og stndig
staae i sikker Forbindelse saavel med det af Fjenden besatte Fastland, som med H e I g o l an d.
Efter den med Lieutenanl S. R a s m u s s e n trufne
Aftale, indfandt jeg mig ved Hj e r ti n g d. 3)te Marts om
Formiddagen, hvor det længe forventede Detachement af
11te Heglment under Lieutenant U I d a II s Commando samtidig mødte, uden at det paa Routen fra Lemvig ad [) o v e dI a n d e ve i e n havde mødt nogensomhelst Forhindring. Fra
den Nørrejydske Armees Commando modtoges Svar paa
sidste Skrivelse saalydende:
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Nykjøbing paa !\lors d. 27de Marts 1864.
"Divisionen undlad pr ikke herved a t meddele, at det
til Fanø bestemte Commando af 1 Officeer (Lieutenant
Uldall) nogle Underofficerer og circa 100 Mand af 1tte
Inf. Regiment imorgen afgaaer herfra under Ledelse af
Reservelieutenant i Marinen Rasmussen.
Det er Divisionen kjært at see Detachementet afgivet
fra samme under Herr Capitainlieutenantens Commnndo, og
det vil være den behageligt senere at erfare, at det har kunnet
være dem til Nytte paa Deres Expedition paa Vestkysten.
Da en Læge ikke har kunnet medgives, forventes den
nødvendige Soignering af Syge udført ved Deres Foranstaltning«
Efter Befaling
Thomsen
Capitain og Souschef.
Tropperne indskibedes strax og landsattes næste Dag
paa Øen Føhr, hvor "Wuhlerne" bleve meget lange i
Ansigtet ved, istedetfor de hver Dag saa længselsfuldt
forventede østerrigsk-preussiske Befriere, at see vore tappre Jenser fra »Sankelmark« og nVeileu. Det skal dog ber
tillige være sagt, at en Deel af Landbefolkningen modtog
og behandlede vore Soldater som Landsmænd og beværtede
dem paa det Bedste; Venskabet befæstedes mere og mure,
og det overveiende Fleertal af Øens Befolkning var taknemlig for hver Dag de bleve forsvarede imod at falde
i Fjendens Hænder. Det var hovedsagelig kun Vy k s meer
eller mindre demoraliserede Befolkning, der havde ladet sig
henrive af den hertugelige "Svindel" og det Løgneraab, der
lød fra det store tydske -Vaterland« , som sukkede efter
Befrielsen, og som ved fremmede Penge var istand til at
tilkjøbe sig den meningsløse Bobs Bifald.
Da jeg i længere Tid ikke havde modtaget nogen
Ordre eller Meddelelse fra Marineministeriel, som stod i
Forbindelse med de herfra siden den 8de Marts afgivne
Rapporter, og da en stor Deel af J y Il a n d paa samme Tid
var besat af Fjenden, turde jeg ikke gjøre sikker Regning
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pau, at mine Skrivelser vare komne Ministeriet ihæude.
Du disse væsenlig angik Spørgsrnaalet om at erholde de
fornødne Midler til unde.' de forhuandenværende Forhold
at forisætte og fuldføre det mig anbetroede Hverv paa
Kysten, besluttede jeg mig Lil at send e den i Skrivelsen af
de MarIs betegnede Mand, nemlig den forhenværende
Form' af Ilampskibet II Hammer .., C. C. L i n d til Kjahenhuvn,
for sikkert at overbringe mine Forslag og personlig at 1'01'handle med Ministeriet. Ilan afrejste den 3die April og
medbragte mine seneste Indstillinger lil Ministeriet. Han
skulde navnlig, ved personlig at fremstille Sagen fol' Ministeren, søge at opnaae, at Dampskibet F l'e d e r i k VII snarest muligt blev sendt ud.
II Dette .. , skrev jeg, »vllde i høi Grad forbedre min Stilling,
idet jeg da havde Dampskib til Kanonjollernes Assistance, hvad
enten Angrebet fra Søsiden rettedes mod S ro a Id )·IJ eller
L i s t r. r d y b, medens det nu el' overladt 'l'ilfæIdigheden om
Dampskibet er der hvor Angrebet føres , og uden Dampkraft ere [<anonjollerne me get langsomme og besværlige al
manoeuvrere med."
Jeg gjorde desuden i en spedel Indstilling til Marineministeriet Hede for Situationen, gjorde Ministeriet opmærksom paa, al naar jeg tidligere havde paatagct mig at blokere
Hysten , saa havde det altid været under den Forudsætning,
at de Danske vare Herrer i aaben Sø; for Øjeblikket syntes
dette ikke at være Tilfældet, da jeg hverken fra l\Jinisteriet
eller andre Steder hørte eller saae noget til danske Krigsskibe; min Stilling syntes i højeste Grad udsat, snumegetmere som den ene Kanonjolle eftm' den anden , mange
Gange uden nogen tænkelig Grund , blev læk og maaHe
bringes i Havn for at sælles i Stand, desuden maatte de,
som all tidligere er meddeeit, skifteviis forsynes med nyt
Pontondæk.
Jr~ indstillede til Ministeriet, om det ikke
lind er disse Forhold rnaatte ans ees for rigtigt at sende en
Forstærkning herud af et Par Uampkanonbaade, der muligviis kunde undværes fra Blokaden ved Femern eller
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deslige.
Endvidere indstillede jeg til Ministeriet for del
Tilfælde at Forholden e pludselig skulde forbedre sig, al
læmpe den Bestemmelse i min Instrux , hvorved det
paalagdes ikke at foretage noget paa Fastlandet. Havde
jeg ikke været bunden ved den Bestemmelse , kunde jeg
have udskaaret Dampskibene, som vare oplagte i Husum,
hvor der undertiden aldeles ingen Tropper fandtes. Desuden kunde jeg have taget Bande fra Fastlandet og afskaaret
enkelte mindre fjendtlige Afdelinger, som sendtes til Byerne
paa Vestkysten; men sanledes som de givne Ordre lød,
kunde jeg Intet foretage.
Den 8de April blev Lind for første Gang fremstillet
for Marineministeren; han fik Leilighed til at udtale sig
om Forholdene, og underrettede mig jævnlig om Sagernes
Gang i Kjøbenhavn.
Han blev vel fra Tid til anden
opfordret til at blive og afvente nærmere Resultat, men
der lod ' dog ikke til at være synderlig Udsigt til, at Ministeriet kunde skaffe, hvad jeg ønskede,
Efter fjorten Dages til tre Ugers Ophold i Kjøbenhavn
atrelste han atter med uforrettet Sag tilbage til Vestkysten,
Det eneste Udbytte, som denne Sendelse indbragte mig
var, foruden et høist Iæ r e r i g t Brev fra L i n d om hans
Forhandlinger med Vedkommende, følgende Skrivelse fra
]\]arineministeriet.
Kjebenhavn, d. 23de April 1864.
..Ministeriet beklager meget, at de Forhandlinger, del'
have været førte om at erholde Dampskibet Frederik VII
til Disposition, for at kunne oversende det til Assistanee
for Herr Capitainlieutenanten, ikke have ført til noget
Resultat, saa at dette Dampskib ikke vil kunne faaes, og
da det, efter hvad der er Ministeriet bekjcndt, ikke vil
være muligt at faae noget andet Dampskib, som kunde
være passende til Brug paa Vestkysten, seer Ministeriet sig
ikke istand til, hvor gjerne det end ønskede det, at fOI'skaffe Dem yderligere Dampskihsasslstance.
Berr Capitainlieutenanten bar nnder 3die dennes hen-
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stillet, om ikke den i Deres Instrux optagne Bestemmelse
om ikke at foretage Noget paa Fastlandet, undtagen efter
Forlangende af Armeen, eller efter forud indhentet Bemyndigelse herfra, kunde modificeres, og De yttrer i Forbindelse
dermed, at Dampskibet .. 8 a m m e ru ved en given Leilighed
kunne have været taget ud af Husum Havn,
I denne Anledning meddeler Mlnlsteriet Dem, at det
ikke hal' været Hensigten med den omhuudlede Bestemmelse
at afholde Dem fra Foretagender, som f. Ex. UdbringeIsen
af Dampskibet .. Hammer " fra Husum Iluvn, men kun at
forhindre Expcditioner ind paa selve Fastlandet, hvorved
den Dem anbetroede Styrke under Retraiten kunde være
særdeles exponeret. Hvis der altsaa endnu maatte byde sig
Leilighed til at udskjære Dampskibet »Ilummer«, eller De,
for at sikkre Øerne, skulde ansee det af særdeles Vigtighed
at sætte Dem i Besiddelse af Skibe eller Furtøler, som ligge
ved Fastlandets Kyster, eller i Bavnene, vil Ministeriet ikke
modsætte sig, at De iværksætter slige Foretagender, selvfølgelig med al behørig Forsigtighed«.
O, Lu t k en.

Til
Hr. Capitainlieutenant II am

ID

e r,

Kort efter C. C. Li n d s Afreise til Kjøbenhavn cprundt
del' pludselig lysere Tider for os.
Jeg modtog en Skrivelse fra Ministeriet af 30le Marts, hvori det meddeeltes, at
Skruefregatten u N i e Is J u ul u og Skruecorvetten .. n e i md al« en af de første Dage skulde atgaue til Nordsøen, hvor
disse Skibe skulde støde sammen med Skruecorvetten u D agm a r. og under Commando af Orlogscapitain E. S u e n s o n
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søge at beskytte den danske Skibsfart og opbringe tydske
Skibe.
Signaler bleve foreskrevne til at vise fra R ø d e k l i f
Fyr for at betegne Escadren, om Øerne endnu vare i VOI'
Magt eller ei.
Et Kulskib var fragtet og skulde ufortøvet afgaae til
L i s t e rdy b for at tjene Nordsøescadren til Kulforsyning.
Det bebudedes desuden, at Ministeriet gjorde Skridt for om
muligt at faae Dampskibet ..F r e d e r i k V l I.« til Disposition
ved Flotillen.
Den Ilte April traf jeg for første Gang sammen med
Corvetten ..Dagmara udenfor Listerdyb, hvor den løb ind
med en Prise, den hamborgske Brig ..H erzog von Camb r i d g e«, samt for at fylde Knl. Prisen blev afleveret til
mig, som senere lod den bringe til Vyk og aflevere til Øvrigheden for at behandles overeensstemmende med Loven.
Senere opsøgte jeg med Dampskibet ..Liirnfjorden«
Escadren under Helgoland og meldte mig hos Escadrechefen. Fornøden Aftale om Escadrens Kulfylding blev truffen,
List Rhed var tilgjængelig for Corvetterne, men ikke for
Fregatten ..Niels Juul«, hvorfor det blev bestemt, at denne
første Gang skulde tage Kul fra Lægterfartøier udenfor
Listerdyb, og siden skulde Kulfyldingen foregaae fra Vy k.
S m a l d Yb e t blev nu saa fuldstændig forsynet med Sømærker, at de største Fregatter med Sikkerhed kunde gaae
ind og ud, Fyrskibet blev lagt ud i aaben Sø udenfor
Mundingen og viste for første Gang Fyr Natten imellem d.
21de og 22de April. Tre af de med Vestkystens Farvande
mest bekjendte Mænd bleve afgivne for at lodse vore Skibe
ind og ud, nemlig Krydstoldassistenterne T æ k k e r, Gr u ms e n og 1\'1 a tz en, henholdviis til ..Niels Juul«, »Dagrnar«
og »Heimdal •.
De danske Krigsskibes Nærværelse i Helgolandsbugten
havde pludselig gjort en himmelvid Forandring i vore Forhold, idet vi nu vare sikkrede mod Fjendens Angreb fra
Søsiden, og fik derved saameget friere Bevægelse paa selve
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øerne. Adskillige Værnepligtige fra Fastlandet, der holdt
sig skjulte for at unddrage sig Opfyldelsen af deres Militalrpllgt, bleve paugrebne. l\1i1ilairdclachementel blev den
12le Mai forlagt lil S i l d, hvor dm' navnlig var adskillige af
den Slags Folk, der formelig holdles skjulte af det ildesindede Parties Ledere. Dl' bleve dog Tid efter anden
paagrebne og, indtil nærmere Bestemmelse hlev truffet,
stukket ind som 2dcu Classe Folk i Afdelingen eller brugte
til at complettere den endnu bestandig ikke ganske fuldtallige Bcsætnlng paa Flotillen j et Par Dragoner gjorde
snuled es god Tjeneste paa n Liimfjorden o. Enkelte østenigske Overløbere ankom i den senere Tid over Str a n d hy
og Fanø.
Endskjøndl vor Stilling paa selve Øerne og i Farvandene indenfor havde undergnuet en saa umaadelig Forandring til det Bedre, kunde vi dog ikke skjule for os selv,
at der med hver Dag maatte venles alvorlige Begivenheder,
idel dl' ø s t e r r i g s k o Krigsskibes Ankomst og Forening
med Il r e u s s e r n e s hvert Øieblik kunde blive Virkelighed . Vi
Imødesaae imidlertid dette Tidspunkt med sanmegen mere Tillid, som vi nu havde aabnet vore Skibe Adgang til en god og
sikker Havn, hvor de kunde landsætte deres Saarede og
blive forsynede med Proviant og Kul.
Efter d. 20de April ma-rkede jeg imidlertid i flere Dage
ikke noget til vore Krigsskibe, hvilket blev mig saarneget
mere paafaldende, da Fregatten "Niels Juul", som efter
AItale skulde fylde Kul, udeblev. Da nu tillige flere ministerielle Breve til Escadrechefen vare ankomne, løb jeg d.
25de April ud med »Liirnfjorden« Lil Helgoland for at
opsøge vore Skibe j men de vare ingensteds at opdage.
Jeg landede derfor paa Øen, hvor jeg modtog en Privatskrivelse fra Chefen, der underrettede mig om, at Escadreu
den 21de var afgaaet lil Christiansand, men at Chefr-n
ventede at komme snart igjen. - Jeg var lidt i Tvivl om
hvad jeg skulde forelage mig med de ministerielle Breve,
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og navnlig med et Telegram, som netop samme Dato indtraf til Escadrechefen fra L o n d o n, foruden tvende tidligere
indtrufne Depecher. Da der alt var hengaaet fem Dage
siden Escadrens Fjernelse fra Helgoland, og da Commandeuren i sin Skrivelse udtalte, at han haabede at komme
snart igjen, antog jeg, at Skibene hvert Øieblik kunde ventes tilbage, hvorfor jeg efterlod Telegrammerne og Brevene
paa Helgoland, og løb selv tilbage til Smaldybet.
Under disse Forhold var det just ikke ganske i sin
Orden, at lade Sømærker og Fyrskib blive liggende ude :
men saafremt vore Skibe bavde fjernet sig paa længere Tid,
eller for slet ikke at vende tilbage, maatte jeg antage, at
Chefen vilde have givet mig en officiel Meddelelse herom .
Jeg besluttede derfor indtil videre at lade Sømærker og
Fyrskib blive liggende uforandrede.
Da der imidlertid forløb endnu flere Dage uden at jeg
hørte eller saae noget til vore Krigsskibe, vidste jeg ikke
ret hvad jeg skulde tro. Jeg havde Vished for, at en stærk
fjendUig Escadre hvert Øieblik kunde vise sig. Jeg maatte
derfor være meget opmærksom for endnu i rette Tid at
faae Fyrskib og Sømærker indtagne. Det var jo af Hensyn
til vor e S k i b e , som dog endnu stadig maatte ventes :
meget vigtigt, at de ikke blev taget ind et eneste Øieblik
for tidligt, og paa den anden Side var det af Hensyn til
Fj e n d e n nødvendigt, at de ikke blev taget ind et eneste
Øieblik for sildigt. Jeg løb derfor atter d. 4de Mai ud til
Helgoland, men der havde man endnu siden d. 21 de April
Intet seet til de Danske. Paa denne lille ø, hvor sangodtsom hele Befolkningen har danske Sympatier, herskede der
en almindelig Spænding. Alle vare overbeviste om at de
Danske vilde selre tilsøes j kun begreb man ikke hvor de
danske Skibe opholdt sig, da man dog hvert Øieblik kunde
vente de østerrigske Skibes Ankomst.
Man troede, at de
Danske passede Fjenden op mere vestlig i Nordsøen, for
at levere Østerrigerne Slag inden de kunde forene dem med
4
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Preusserne,") Udkikken fra Fyrtaarnet meldte nu "d a n s k e
Fregatter i S. V.CI, og det var umiskjendeligt, at der gik
en glad Stemning igjennem hele Øens Befolkning. Jeg
kunde imidlertid ikke strax hengive mig til Glæden, og blev
ogsaa kort efter Vidne til, at i k k e d e D a n s k p. s men en fj e n d t Ii gEscadre, bestaaende af to osterrigske
Fregatter, »Sch wa r z e nb e r g« og ..RadetzkyCl samt tre
mindre preussiske Krigsskibe, nAdler u , »Il l it z « og »Bus i l i S kil, ganske langsomt bevægede sig imellem I1elgoland
og den tydske Kyst, Jeg speidede forgjæves efter en Høgsky mod Nord, men der viste sig ingen, og Fjenden syntes
snuledes nu uden Kamp at ,have overtaget Ilerredømmet i
flelgolandsbugten.
Jeg afsendte øieblikkelig fra Helgoland Rapport til
Marineministeriet, løb dernæst tilbage til Smaldybet, tog
selv Fyrskibet og de yders te Sømærker ind, og sørgede med det Samme for, at alle de andre Sømærker bleve
fjernede. Endnu samme Aften sendtes Kutteren liN e p t lin"
med Underretning til den danske Escadre, samt med alle de
Breve og Depecher, der hidtil havde ligget og ventet paa
Helgoland.
Da jeg af en Seiler havde hørt, at Escadren

'l Man vidste her at fortælle de mærkeligste Historter om Osterrtgcrnes Mangel paa Sømandsdygughed, Det hecd sig . at Besætuingeu
Ieed af Søsyge, at den var udlclpllncret, al man undervers kun
havde huvt liden Leilighed til at øve Folkene o. s. v. og all dette
var Skyld i al Skibene bleve saa længe borte ud over den Tid de
vare ventede , De velorganiserede danske Skibe vilde nok Iorstaae
at fure sig alt delle UIJNyLle og derfor var man ogsaa ganske overhevlist om, al de Danske vilde angribe og ødelægge Østerrigerne,
inden de kom Ul Texel, iudeu de havde forenet dem med Preusserne, og uden al der blev levnet dem Tid Lil at sunde dem i Nordsøen,
Alt delte var jo rlgtlgt l Enhver med simpel r.Ienneskeforstand
maaue være overucvltst om, at de Danske ikke kunde handle an deriedes! Saalcdes lod del fra alle Sider. Hvor pinligt var ikke
delte for mig '/ Jeg rnaaue lade som jeg ogsaa troede del , og
hos mig selv skjule, ut de Danske rtmeligvus i det samme Øieblik
laae ved Chrtstiunsaud.
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den 28de var seet 10 Mile sønden for Christians and,
gav jeg Rutteren Ordre til at opsøge Skibene, enten d e r
eller ved Chrisliansand.
Forbindelsen mod Nord gjennem
Jylland var i den senere Tid ganske alskaaren , og da
Fjenden nu ogsaa var Enehersker i Helgolandsbugten , var
jeg saagodtsom aldeles alskaaren fra Forbindelsen med den
øvrige Verden.
Under disse Omstændigheder opstillede jeg den mig
underlagde Styrke, saa utilstrækkelig den var, saaledes, at
den kunde optage et Angreb fra S ø s i d e n, samtidig med,
at den var beredt til at afslaae et fjendtligt Angreb fra
Landsiden, begge Dele saaledes, at jeg holdt I\etraitelinien
aaben til Vatterne mellem Føhr , Sild og Fastlandet.
Da
jeg nu antog det 1'01' rimeligt, at Fjenden vilde forsøge at
tage Øerne ved at føre Tropper fra Elben, og landsætte
dem pun Amrum, under Dækning af deres Krigsskibes Kanoner, bleve vore 100 Infantertster henlagte paa den sydlige
Deel at' Amrum, og havde Ordre til at samvirke med de to
der stationerede Kanonjoller , medens Hetruiten var anviist
dem paa Nordenden af Øen, hvor Farteler luae færdige til
deres Optagelse. Depotfartøier med Proviant, Vand og Kul
vare henlagte paa Itetraltepladsen i Vatterne.
De to østerrigske Fregatter og de to preussiske Dampkanonbande viste sig ogsau snart ved Øerne, og løb frem
og tilbage langs med Kysten. Den Sde vendte de tilbage
til Helgoland og løb derpaa igjen ind til Cuxhaven. Naar
Fjenden nærmede sig fra Søen, løb jeg ud med Dampskibet
»Liimfjorden « og iagttog hans Bevægelser, medens Styrken
overalt holdt sig kim' til at optage Fægtnin gen og manoeuvrere efter de givne Dispositioner.
Den 8de Mai sendte jeg Happort til Ministeriet om
Fjendens Bevægelser, samt om de Forholdsregler der vare
trufne. Jeg meldte tillige Ministeriet, at der ikke var no get
iveien for, at Fjendens Dampkanonbaade , med bekjendte
Mænd ombord, kunde løbe ind i hvilket Farvand det skuld e
være. Ilans Artilleri var vort uhyre overlegent, bunde i
4'
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Skudvidde og Sikkerhed, og da han dertil med sin større
Bevægelighed havde det i sin Magt at vælge Afstanden
efter Behag, vilde vi i Regelen være udsatte for at blive
beskudte af hans riflede Skyts, uden at det var os muligt
med vore glatløbede 60pllndige og 24pundige Kanoner at
række ham. Vi maatte saaledes være beredte paa at blive
trængte tilbage i Vatterne. Da jeg imidlertid var istand til
at manoeuvrere og bevæge mig om Na t t il n, hvilket ikke var
saa let for Fjenden, vilde jeg, begunstiget af Nattens Mørke,
være istand til at overfalde ham paa saa nært Hold, at han
forhaabenlig kunde tilføles alvorlig Skade.
Jeg maatte imidlertid under disse kritiske Forhold
i høieste Grad beklage kun at have e e t Dampskib, og
derfor indstilledes det endnu engang til Ministeriet, ifald det
var muligt, da at sende mig Forstærkning').
Sugerne

0) Da jeg foreslog Minisleriet at lempe min lnstrux med Hensyn
til Foretagender mod Fustlundet, var det min Hensigt selv at skalTe
mig den Dampkratt, som jeg forgjæves havde ansøgt Ministeriet om.
og som jeg saa hoillg trængte til , ved at udskjære de to Dampskibe i Husum samt -Lezow - &; Janssen • i Tønn ing.
Planen
hertil var lagt analedes. at den kunde udføres saasnart Ministeriets
Billigelse indløb, men det var en Hovedbetingelse at jeg havde
R)'ggen fri, eller, med andre Ord, at den danske Elaude var
Herre i lIelgolaudsbuglen .
Det var min Ileslemmeise nt lande
om Natten med Landtropperne puu et Sted, som jeg ikke ønsker
at betegne, men som er sanledes hesknllent, at jeg ubemærket
kunde besætte Banegaarden og afskjære Telegrafen, nfbryde Jernbanen og afkaste Broerne. Samtidig vilde Søfolk med Dampskibet
Liimljorden være beskjæftiget med at bringe de to Dampskihe
-Hamrner- og . Augusta . ud af Havnen . Medens det blev udført.
hvilket ikke vilde medtage mere end een Time, nanr Vandtiden var
valgt rigtig, kunde Vogne imidlertid være skafferle tilstede. Med disse
vilde jeg have begivet mig ad Chausseen til Tønnlng og der indskibet mine Tropper i Dampskibet -Lc z ow &; Jan as e n-, SOIll laae
seilklart paa Rheden. Dampskibet Llrnfjorden skulde imidlertid have
løbet ud ad Heveren og modt os inde i Eideren. Der var ingen
T\'i\'1 om al en sandan Expcdttion vnr lykkedes, Ihi baade Husum
lig Tønnlng var blottet for Tropper, og da Telegraf og Jernbane
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syntes imidlertid at forandres noget til vor Fordeel. Den
8de modtog jeg Efterretning fra Helgoland , ifølge hvilken
vore Skibe vel endnu ikke havde vist sig siden 21 April,
men derimod var en engelsk Fregat "A u r o r a • og en
Dampkanonbaad ankomne. Bemeldte Fregat lettede og ledsagede Fjenden, naar ban styrede op langs med Kysten.
Vi haabede, at dette var en Slags Antydning af, at den
engelske Hjælp ikke længe vilde udeblive.
Den 9de om Morgenen indtraf der imidlertid en endnu
mere afgjort Forandring i vore Forhold, som val' sanmeget
mere overraskende, fordi den efterhaanden var bleven aldeles
uventet.
Der blev atter givet Signal om at "fjendtlige
Skibe« vare isigte. Jeg løb strax ud med »Liimfjorden,«
og saae de sædvanlige Røgsøiler og Mastetoppe udenfor
Grundene, men først da jeg var under S e e s an d, gjenkjendte
jeg til min store Glæde de danske Krigsskibe. - Jeg
traf fornød en Aftale med Escadrechefen om Farvandenes
Betønding, og Escudrens Forsyning med Kul, hvorefter jeg
begav mig tilbage for at iværksætte det Fornødne, medens
Escadren løb over mod H e l g o Ian d med den Bestemmelse
samme Eftermiddag igjen at træffe mig ved Smaldyb.
Der blev imidlertid anvendt al Kratt paa at udlægge Sømærkerne, og ifølge Aftalen mødte jeg ogsaa ganske rigtig
Escadren om Eftermiddagen foran Smaldyb. Først da jeg
kom tæt i Nærheden af Fregatten " N i e Is J u e 1«, bemærkede jeg, at der havde været Kamp, og faa Øieblikke efter
erfarede jeg dennes, for vore Vaaben saa hæderlige Udfald.
"ilde være afbrudt, var enhver fra Flensborg eller Slesvig reqvireret
CjendUlg Styrke kommen for seent til at forhindre Udførelsen. De
danske Krigsskibe kom, og jeg manglede nu kun Ministeriets Svar
paa min Indstilling af 3die April, men da den omsider bragtes ar
C. C. Lind sidst i April, vare de danske Skibe borte . De 'Viste sig
kun den 9de Mai for at vinde den for vor Marine saa ærefulde
Seir ved Helgoland , hvoretter de llgesaa pludselig forsvandt for
ikke mere i denne Krig at optræde paa den Valplads de
foriode som Selerherrer.
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Commandeuren spurgte mig, om jeg strax kunde tage de Saarede ilaud med n Liimljorden«, der var omtrent 50 Snarede.
Hertil erklærede jeg mig beredt, men gjorde blot opmærksom paa, at da jeg selv ingen L æ g e havde vcd Flotillen,
kunde en sandan Indskibning og Landsættelse paa et Lazareth i Vyk ikke foregaae, uden at man medgav mig den
fornødne Lægehjælp. Dette erklærede Chefen for umulig,
da man maatte være fattet pna at gjenoptage Rampen.
Uden Læge var det mig imidlertid umuligt at medtage saamange Saarede, sanmeget mere, som den eneste der fundtes
paa Føhr noppe var istand til at pantage sig snu vanskeligt
et Hverv alene. Da nogen Tid var gaaet borL med Forhandlinger , blæste det snarneget op, at det efterhaanden
blev umuligt i aaben Sø at udskibe de Sanrede. Commandeuren besluttede derfor , den næste Formiddag, saasnart
det passede med Vandtiden, at løbe ind med dem til Vyk,
for samtidig at fylde Kul, Imidlertid løb jeg ind samme
Aften, og lod i Løbet af Natten et Lazareth indrette i et
Ifotel.
Jeg behovet' neppe at nævne at Efterretningen om
Kampen og dens hæderlige Udfald vakte den inderligste
Glæde hos alle Danske og Dansksindede, fornyede Hanbet
om bedre Vaabenlykke i Fremtiden, og gav os en Opmuntring, som vi alle saa hellig trængte til.
Det fjendtlige
Parti vilde derimod ikke ret fæste Lid Lil hvad dPI' berettedes,
og betragtede mere Efterretningen om vore Skibes Seir
som et Krlgspuds , jeg havde grebet til for at styrke min
fra alle Sider truede Stilling.
Den 10de om MOI'genen var jeg tidlig paafærde med
II Llimfjorden ",
for selv at være behjælpelig med at bringe
Skibene ud igjennem Smaldyb. Escadren saaes at ligge
udenfor Mundingen al' Farvandet, medens jeg endnu benyttede den sidste Ebbe til personlig at overhevise mig om,
at hvert Sømærke laa rigtig paa sin Plads, Da Øieblikket
var kommet til at bringe Skibene ind, satte jeg Cours ud
efter dem, men idetsamme blev jeg i høieste Grad over-

rusket ved at see dem sætte alle Seil til, og for fuld Damp
Jeg vilde neppe tro mine
fjerne sig i nordlig Retning.
egne Øine, da jeg saae denne for mig ligesaa uforklarlige
som harmelige Forsvinden; i nogen Tid blev jeg imidlertid
ved at løbe i samme Retning som vore Skibe, men da
dette var ørkesløst Arbeide, holdt jeg ned efter en lille Belgolandsbaad , jeg netop fik islgte og modtog en Skrivelse
fra Commandeuren , hvori jeg underrettedes om, at der
netop ved den samme Baad var bragt et Telegram fra Belgoland, ifølge hvilket han saae sig nødsaget til at gane
til C h ri s ti an s a n d.
Under disse for min Stilling saa
fortvivlede Forhold, var der ikke andet at gjøre end al
vende om, og strax under de bittreste Følelser indtage de
Sømærker, hvis Udlægning vi Dagen iforveien for anden
Gang med snumegen Anstrængeise og Glæde havde fuldført. I Vyk og paa hele Stillingen virkede denne Efterretning nedelaaende , og det ildesindede Parties Panstand om
at det Bele var et Paufund var nær ved at vinde 'I'iltro.
Imidlertid havde dog Seiren ved Helgoland den allerstørste Betydning for Vesterhavsøerne. Jeg har all tidligere
antydet, at der forberedtes et combineret Angreb af den
fjendtlige Land- og Sømagt.
Den 9de Mai var netop berammet til at udføre dette. Fjendens Dispositioner gik ud
paa , at de to preussiske Dampskibe skulde løbe ind
i Farvandene og angribe Kanonjollerne.
Samtidig skulde
400 Mand Landtropper sættes over fra B ø i e r til S il d,
og 1000 Mand til F ø h r, deels fra det ligeoverfor liggende
Fastland med llinnendigsbaade, deels fra H u s II m med
Dampskib. General G o n d r e c o u r t og en østerrlgsk S øofficeer vare tilstede i Høier om Formiddagen for at lede
Angrebet, men kort før Expeditionen skulde sættes j Gang,
ankom en Expres med Melding om Fjendens Nederlag i
Helgolandsbugten. Udfaldet var nemlig strax telegraferet
fra H e 19o lan d til Hamburg og derfra til T ø n d e r. Denne
Efterretning havde tilfølge, at Afskibningen af Landtropperne
blev standset, og at Generalen med sin Stab i største
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Skynding begav sig tilbage til Tønder. Vi havde imidlertid,
snusnart som vi fik Nys om det ovenomtalte pautænkte Angreb, indtaget en saa fordeclagtig Stilling som vore Kræfter
og Omstændighederne tillod, for om mulig at afslaae det:
to Kanonjoller var stationerede udenfor Høler Kanal, to
mellem Sydvesthjørne og Vyk, to i Mundingen af Sandleie
imellem Føhr og Amrum, hvorfra der kan skydes tværs over
Norderaue og en af Smaldybet indtrængende Fjende flankeres, og to Kanonjoller paa Slæb af Commandofartøiet, bestemte li! at operere eftm' Omstændighederne. Krydsfarteierne vare fordelte paa hele Linien imellem Kanonjollerne.
Landtropperne havde Ordre til at optræde ellersom Begivenhederne udviklede sig. - Imidlertid drev Uveiret, som
meldt, dennegung over j thi skjøndt de to preussiske Dampkanonbaade n Blitz " og "Basilisk" Intet havde lidt i AITairen,
vilde de vel nok, efter hvad dm' nylig var skeet, vogte sig for
alene at indlade sig i en tvivlsom Kamp inde imellem
Øerne, ug de to østerrigske Fregatter vare for ilde tilredte
og desuden for dybtgaaende til, uden Sømærker at kunne
løbe ind i Farvandene.
Jeg gav atter Indberetning til Ministeriet, og fremhævede endnu engang hvor yderst vanskelig min Stilling
var paa Grund af den store Mangel paa Dampkraft.
Da
vi nu atter vare overladte til os selv, havde vi ikke andet
at gjøre, end som sædvanlig at udfolde den største Aarvaagenhcd til alle Sider.
Der skete imidlertid Intet de
følgende to Dage, og d. 12te Mai modtog jeg paulidelig
Efterretning fra Fastlandet, om at der var afsluttet Vaabenhvile for en Maaned fra den 12te Mai at regne.
Den
14de bemærkedes igjen Dampskibsrøg udenfor Smaldyb, og
da jeg løb ud for at undersøge hvad det var, traf jeg
Dampskibet n S I e s v i g " der fra Kjøbenhavn bragte Notifleationen om Vaabenhvilen.
Den 14de Mai indberettede jeg til Marineministeriet,
at jeg vilde benytte Vaabenhvilen til snarest muligt at begive mig till{j ø b e n h a v n, for personlig at forhandle med
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Ministeriet om de Forholdsregler, der nødvendig maatte
træffes for det Tilfælde, at Krigen atter skulde udbryde.
Efter at have overleveret Commandoen til den Næstkommanderende, Lieutenant B o Ib ø li, afreiste jeg den f Bde
over Strandby og Aarhuus til Kjøbenhavn.
Efter
mundtlig at have talt med Marineministeren, indgav jeg en
skriftlig Indstilling, dateret den 19de Mai, med Forslag til
en Forstærkning af Forsvarsmidlerne paa Vestkysten. Som
Motiver gjorde jeg opmærksom paa, at Fjenden, navnlig i
den sidste Tid før Vaabenhvilen, havde lagt Vægt paa at
komme i Besiddelse af Vesterhavsøerne, og da Als og disse
Øer vare de sidste Resler af Sønderjylland, der endnu
vare under Hs. Majestæt Kongens Herredømme, var det jo
rimeligt, at den danske Regering paa sin Side ogsaa lagde
nogen Vægt paa Øernes Bevarelse. Jeg stillede da mine
Forslag, med Hensyn til forskjellige Tilfælde der kunde
indtræde:
1) Den danske Flaade Herre i Nordsøen, eller
2) Fjendens Flaade Herre i Nordsøen,
og under Betragtning af de to forskjellige Opgaver, der
under de forskjellige Omstændigheder kunde stilles, nemlig:
a) Den combinerede Land- og Sø-Styrke paa Vestkysten
med Opgave at forsvare øerne.
b) Styrken paa Vestkysten med Opgave at forsvare Øerne
og tillige at gjøre Indfald paa Fastlandet.
Opgaven under 1a og 1b var naturligvis ulige den
letteste i ja, da jeg, med de faa Kræfter der stod til min
Raadighed, hidtil havde hindret Fjenden i ut gaae over fra
Fastlandet til Øerne, kunde man maaskee ogsaa sige, at
sanlænge den danske Flaade var Herre i Nordsøen, vilde
heller ikke fremtidig nogen Forstærkning være nødvendig.
Det var imidlertid Meningen ogsaa at besætte Nordstrand
og Pelvorm, og holde alle Havnene afspærrede. Derfor
foreslog jeg under 1 a en Forstærkning af:
e et mindre Dampskib for at give Kanonjolledivisionen den fornødne bevægende Rraft,
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Halvandet Compagni Landmilitair, sanledes at
Troppestyrken forøgedes til i det Hele 2 Compagnier.
Da der under 1 a behøves en Deel flere Tropper til at
foretage Indfald pan Fastlandet, foreslog jeg her:
Den samme Forstærkning af Dampskihe som under 1 a.
Landmilitærstyrken foroget til tre Bn t n i l l o n er.
Stkr. fladbundede Bande.
En halv Snes Cavallerister.
Under 2a og ih vilde Opgaven naturligviis med Fjendens Flaade som Herre i Nordsoen, blive ulige vanskeligere,
hvorror den Styrke, som her udfordredes ogsaa vilde blive
betydelig større. Jeg foreslog derfor følgende Forstmrknlng.
2a. Det under 1 a nævnte Dampskib,
en Troppestyrke af ialt:
tre BataiIIoner,
lre Dampkanonbaad e og Commandoskibet vlf a u c h4 Stkr. riflet Feltskyls.
4 St k r. Pn s i t i o n s k yt s.
En halv Snes Cavallerister.
Positionsskylset skulde anbringes i to forskjetlige Værker
paa Lisl Alhundde. Dette vilde , dækket af Infanteri, være
fuldkommen tilstrækkeligt til at forhindre Fjendens mindre
Skibe i at trænge ind paa Lisl Hhed, da sangodtsom hvert
Skud fra Batterierne vilde være Træffer. Dampkanonbaadcnc
i Forbindelse med Fellskyts paa Føhr og Arnrurn, og nogle
af Kanonjollerne vilde være fuldkommen tilstrækkelige til at
forhindre Fjendens Indtrængen i Smaldyb. Samtidig med,
at jeg sanledes var dækket fra Søsiden , vilde jeg have tilstrækkelig Styrke til at afvise ethvert Overgangsforsøg fra
Landsiden.
Under 2 b vilde Opgaven være den samme som under
2a med den Udvidelse, at der foruden Forsvaret ogsaa
skulde foretages Indfald pau Fastlandet.
For at kunne
udføre dette, foreslog jeg det samme som under 2 u, og
desuden een Il at n i l l o n In f'a n t e r i , sanledes at Troppestyrken ialt forøgedes til to P egimenter.

ao
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Til Slutning tillod jeg mig at henlede Ministeriets Opmærkson'lhed pan de mindre Dampskibe, der, sanvidt mig
bekjendt, dengang kunde fanes til Brug , og nævnede som
sandun det ny hnrtigløbendc Dampskib »A a Ib o r g u, der
fortiden laae ledig paa Liimfjorden, "Frederik VII" paa
Issefjorden , » Ha d e r s l e v « o. s. v.
De snuledes stillede Forslag bleve nu i Løbet af tlere
Dage paa forskjellige Maader gjorte til Gjenstand for Forhandling. Jeg havde saagodtsom hver Dag Samtale med
Marineministeren uden Resultat. Til Slutning henvistes
jeg til Krigsministeren der ligefrem erklærede, at han under
de givne Forhold ikke kunde undvære en san stor Troppestyrke til Vestkystens Forsvar. Under saadanne Omstændigheder maatte jeg indskrænke mig til, om muligt, at
formaae Marineministeriet til at give mig den twist fornødne Dampkraft, eller i modsat Fald, forinden Fjendtlighedernes Fornyelse, at træffe anden Bestemmelse med den
mig underlagte Styrke paa Vestkysten.
Da et og andet
syntes at tyde paa, at den danske Flaade ikke var liestemt
til at optage Kampen i Nordsøen med den betydelige Forstærkning, som Fjendens Flaade vilde faae , nemlig Linieskibet » Ke i s e r ;« Pantserfregatten "Don Juan de Aus t r ia « Corvetten »Er i e d e r l c h ;« og de mindre Dampskibe "Elisabeth ", "ValJ" og »Seehund", af hvilke
de fire sidste, sanvelsom »Bl i t z « og "Basilisk ", vare
skikkede til at løbe ind i Vestkystens Farvande, VUl' det
mig snarneget mere magtpanliggende at opnaae et bestemt
Resullat. For at kunne fremstiJle det sidste Afsnit af mine
Bestræbelser for at opnaae et Resultat af min directe Henvendelse til Regeringen, seer jeg mig nødsaget til at referere noget af den mundtlige Forhandling, som desangaaende
fandt Sted imellem Marineministeren og mig.
Ministeren henviste mig til al retirere med FlotiJlen til F a n ø , og der indtage en sandan Position, at
jeg i yderste Nødsfald kunde tiiintetgjøre Materiellet, og
dernæst slippe bort med Besætningen tilsøes.
Hertil
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gjorde jeg opmærksom paa, at Farvandet imellem Fanø og
Fastlandet, og selve Havnen ved Nordby var fuldstændig
behersket af Fjendens riflede Skyts fra Fastlandet, imod
hvilket vi vare aldeles magtesløse.
Jeg henledede endvidere Hs. ExelIences Opmærksomhed paa, at Dampskibet
uLiimfjorden Il var for svagt Lil, med en saa stor Besætning som hele Flotillens Mandskab, at holde aaben Sø,
især da flere af Ilundpladerne næsten vare gjennemrustede,
saa der alt havde viist sig Huller, der vare tilstoppede med
Talg og Værk. Pladerne vare saa svage, at man med Varsomhed maatte stoppe Hullerne for ikke at brække Pladerne
endnu mere istykker. Jeg erklærede, at jeg i ethvert Tilfælde
vilde foretrække en Retraite i de sydlige Vatter imellem F ø h r
og S i I d, som jeg alt i mine Rapporter. havde fremhævet, og
fornyede min tidligere, ofte gjentagne, indstændige Anmodning
om at faae Forstærkning af Dampkraft. Jeg bad Minisleren, at
han dog endelig vilde tilstane mig en Dampkanonbaad,
hvormed jeg nu selv~kunde begive mig tilbage til Vestkysten, og hvori jeg vilde have en saa væsenlig Støtte,
naar jeg blev tvunget tilbage i Vatterne. Ministeren indvilligede til Slutningen, og lod sin A d j u t a n t kalde ind,
for nærmere at bestemme h v il k e n. Denne gjorde imidlertid Ministeren opmærksom paa, at saalænge Als skulde
holdes, kunde ingen Dampkanonbaade undværes. Jeg tillod
mig hertil at bemærke, at en af Dampkanonbaadene i Krigens første Afdeling havde havt det Hverv, at ligge paa
Siden af .nolf Kr a k e« for at afgaae med Melding til
Escadrechel'en i Høruphav, naar uHolf Krake « havde faaet
Ordre til at angribe. Dette kunde udføres af hvilken somhelst anden lille Dampbaad. . . .. Adjudanten lod imidlertid
falde en Yttring om, at en sandan Dampkanonbaad var til
ingen Nytte paa Vestkysten, fordi den ikke kunde gaae
igjennem Vatterne. Hertil svarede jeg, at naar jeg havde
forlangt Kanonbaaden, var det fo r d i j e g v i d s t e, a t j e g
kunde bruge den med Nytte og paaviste med det
samme h vor l e d e 8. Der blev endnu vexlet nogle yder-
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Jigere Bemærkninger, men Resultatet blev, at Marineministeren erklærede mig, at vi maatte lade den Sag med
Dampkanonbanden fare.
Jeg havde ogsaa kort forinden,
men forgjæves, søgt at opnaae, at faae den lille Bugseerbaad n D a n ", og da Escadren, som meldt, ikke s y n t e s a t
s k u II e til Nordsøen, havde jeg bedet om at faae de tre
-bekjendte Mænd", som jeg i Aprill\laaned havde afgivet, da
disse var mig af saa stor Vigtighed, under Forhold, hvor den
væsenJige Deel af Styrken beroer paa Localkjendskab; men heller ikke det kunde bevilges,
Da jeg nu var overbeviist om, at jeg ved min personlige Nærværelse i Kjøbenhavn Intet kunde udrette, spurgte
jeg Hs. Excellence Marineministeren om der var mere at
befale, og da jeg fik et benegtende Svar, fjernede jeg mig
og afreiste med et Dampskib til N ø r r e s un d b y, begav
mig langs med Vestkysten til F an Ø", og ankom atter
den 6te Juni til Vy k.
Forinden min Afreise til Kjøhenhavn var der givet Beboerne af Øerne Tilladelse til i Vaabenhvilen under Control
at have Forbindelse med det ligeoverfor liggende Fastland.
Der bl ev ifølge Vaabenstilstandsbetingelserne heller ingen
Hindringer lagt iveien for Handel og Skibsfart, kun overholdtes det fra vor Side, at Skibe, der vare bestemte til
sønderjydske Havne, betalte Tolden i den [Deel af Tolddistrictet, som var under Kongen af Danmarks Herredømme,
altsaa paa øerne.
Den af mig i Begyndelsen af disse Meddelelser udtalte Anskuelse, at Sønderjyderne vare besjælede af Lyst
og Villie til at kæmpe for deres Fædreland, stadfæstede sig
paa den mest glimrende Mande.
Det seværnepligtlge
landskab fra Distrikterne søndenfor Kongeaaen helt ned
til Møgeltønder og Høler, som bleve forhindrede i at efterkomme min Opfordring til at møde paa Fanø i Februar
Maaned, troede nn, at der nok vilde blive Brug for deres
Tjeneste paa Flaaden , naar Krigen atter skulde begynde.
Disse brave Gutter benyttede derfor allerede de første Dage

62
af Vaabenhvilen til uden nogensomhelst Opfordring i al
Stilhed at begive dem til Fanø for der at erholde nærmere
Ordre.
Der blev strax givet Melding til Ministeriet
herom, I Slutningen af Mai var der mødt henved hundrede
Mand, og hver Dag bragte Flere, da der i de første Dage
af Juni kom den Besked fra Marineministeriet, at de kunde
gaae hjem igjen, da man ingen Brug havde for dem,
Strax efter at Vaubensttlstanden var traudt i Kraft, blev
dm' af vedkommende Bhederier gjort Skridt til at sætte de
i Husum oplagte Dampskibe »Ilammer« og »Augusta« i
Fart. De bøsluglagte Maskindele bleve ogsaa udleverede,
og fra vedkommende fjendtlige Autoriteters Side lagdes
ingen Hindring iveien for at Skibenes Eqvipering paabegyndtes. Pludselig indløb der imidlertid Ordre fra General
Gablenz, at Dampskibene i k k e rnaatte sættes i Fart. De
besattes af Ijendtligt Militair og Eqviperingen standsedes,
Man frygtede tormodenllg, utdet var Hensigten ved Vaabenhvilens Udløb at spille Skibene over i vore Hænder.
llenimod Slutningen af Vaabenhvilens Udløb bevirkede
Imidlertid det ildesindede Parti paa S i l d, at Beslaget paa
Dampskibet - A u g u s t au blev hævet, under Pauskud af, at
Skibet skulde sættes i Fart mellem S il d og II ø i e r. Det
var tydeligt, at det Hele gik ud paa at sikkre sig Brugen
al' dette Dampskib til at overføre fjendtlige Tropper Ira
Høier til Sild.
Da Dampskibet "Augusta. derfor LIen tile
Juni kom isigte, lod jeg det løbe ind i Vyk Havn og
opnaaede, uden at gjøre noget Indgreb i den private Eiendomsret, først at afslutte en Overeenskomst, hvorefter det
skulde befordre Posten imellem Vy k og S il d, og senere
afsluttede jeg en Contruet med Hhederiet , hvorved Dampskibet blev taget i Tjeneste som Transportskib. Jeg 1'01'hindrede herved ikke alene, at Fjenden fik Brug al'
bemeldte Dampskib, men skaffede mig ogsaa en høist
nødvendig, om end kun ubetydelig Forøgelse af Flotillens
Dampkraft. -Augusta. var nemlig en Skrueband paa kun
12 Hestes ({rafl og al/~ Fods Dybtguaende, og var sanledes
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ikke kraftig nok til at udføre nogen egenlig Bugseertjeneste,
men benyttedes senere som Commandol'artoi for den Næstcommanderende. Jeg fremhævede derfor i min Indberetning al' 11te Juni, at dette ikke var Istand til at rande Bod
paa den store Mangel af en kraftig Bngseerdampbaad,
hvortil jeg da atter og atter foreslog Dampskibet ilA a l b o r g«
eller »Il u d e r s l ev«.
I min Fraværelse havde Civilcommissairen udnævnt en
forhenværende Styrmand paa Sild, C. Lornzen, til Krydstoldsamt Fyr- og Vagerlnspecteur paa Vestkysten. Han lod fra
Husum af Sømærkerne udlægge i Heverstrømmen; men da
jeg ikke kunde anerkjende nogen Andens Myndighed i de
Farvande, som endnu beherskedes af Hs. Majestæt Kongens
Krigsfartnier, lod jeg kort før Vaabenhvilens Udløb den 12te
Juni bemeldte Sømærker tage ind og bringe til Vyk. For
at der, i Tilfælde afVaabenhvilens Forlængelse, ikke skulde
kunne føres nogen berettiget Klage over, at der fra dansk
Side blev lagt Hindringer iveien for Handel og Samfærdsel,
og aauledes gjort Brud paa Vaabenhvilebetingelserne, tilskrev
jeg Borgermesterembedet i Husum, og undenettede samme
om Sømærkernes Indtagelse med Tllfølende , at det ikke
kunde tilstedes nogen anden end den lovlige Autoritet at
træffe Foranstaltninger med Hensyn til Betøndingen af de
Farvande, som den danske Marine endnu var IIerre over.
Saafremt imidlertid Hand elsstanden i Husum i den indtraadte
fjorten Dages Forlængelse af Vaabenhvilen maatte ønske at
faae et af Heverstrømmens Løb betøndet, vilde det kunne
skee, naar Commereturn desangaaende henvendte sig til
mig . Der blev imidlertid ikke fra den Kant stillet nogen
Anmodning desangaaende.
Nogle af Skibene, som fore imellem Hu s II m, N o r dstrand og Pelvorm, troede sig under Vaabenhvilen berettigede til at føre det saakaldte slesvigholsteenske Flag.
Dette kunde selvfølgelig ikke taales, og da et saadant Fartøi
engang var bleven opbragt til Vyk og Skipperen idømt en
Straf af fem Dages Vand og Brød, ophørte dette Uvæsen.
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Fjendens Officerer viste under Vaabenhvilen Lyst til
at besøge Vesterhavsøerne, og den 6te Juni landede ogsaa
sex, (der senere vare med paa ExpediLionen imod os) ledsagede af en Viinhandler R e i c k e fra Ribe og Proprietair
D a n i e l s e n fra Sneumgaaard, paa Fanø. Her fandtes vel
intet dansk Militair, men denne ø havde stedse været i
Kongens Besiddelse og hørte følgelig til de Dele af Landet,
som ifølge Vaabenstllstandshetingelserne ikke turde betrædes
af Fjenden. Efterat bemeldte Officerer havde beseet alle
Localiteterne , navnlig Kyststræknlugen langsmed Graadyb,
afreiste de igjen fra øen. For fremtidig at forhlndre slige
Overgreb blev en lille Afdeling Milltalr forlagt li! Fanø. Et
senere paatænkt Besøg af Fjenden blev derved afviisl. Der blev sanledes paa alle Maader sørget for at Kongens
Autoritet paa Vestkysten under Vaabenhvilen opretholdtes
overfor de mangfoldige Forsøg, der blev gjorte for at undergrave den.
Da Vaabenhvilens Udløb d. 12te Juni nærmede sig,
var det mig magtpauliggende snarest muligt at faae Besked
om Vaabenhvilen blev forlænget eller ei. Jeg vedligeholdt
derfor en jævnlig Forbindelse med Delgoland, og satte mig
i telegraphisk Forbindelse med vor Minister i London,
Ad denne Vei fik jeg betimelig Underretning om, at
Vanbenhvilen var forlænget i fjOl'ten Dage, Da del' altsaa
endnu var Tid lit, forinden Fjendtlighedernes Fornyelse, at
gjøre et yderligere Forsøg paa at faae Forstærkning, indsendte jeg under 10de Juni et modiflceret Forslag til
Marineministeriet desangaaende.
Efler nærmere at have overveiet Situationen, havde
Ovcrbeviisningen om Vigtigheden af Vesterhavsøernes og
Smaldybets Bevarelse vundet i Fasthed i den Grad, at jeg
følte mig ligefrem forpligtet til endnu engang at komme
lilbage lit denne Sag , Jeg gjorde det med sanmeget
mere Tillid, som jeg nu ved en forandret Plan og ved -at
indskrænke Hovedforsvaret til den vigtigste I) o s i t i o n ,
nemlig Amrum-Fohr-Smaldybet, ikke behøvede at
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fordre saa store Midler, som i Forslaget af 19de Mai. Jeg
paaviste ogsaa , at jeg, selv under de uheldigste Krigsconjuneturer kunde indtage en saadan Stilling, at den
Forstærkning jeg forlangte, ikke var udsat for at falde i
Fjendens Bændel'. Til yderligere Begrundelse af mit Forslag
'fremhævede jeg, at Øerne paa Vestkysten under de nærværende Krigsforhold ikke alene frembød vigtige Positioner,
hvorved Flankeoperationer mod Fastlandet kunde. foretages,
og hvorved man vilde nøde Fjenden til at anvende eu, i
Forhold til vore Kræfter, stor Styrke til at beskytte Vestkystens Fastland; men desuden at de større Farvande,
navnlig Sm al dyb, der fører ind imellem diss e Øer, og
danner en dyb og sikker Havn, forekom mig i det Øjeblik,
hvor der nødvendig maatte være al Grund til antage, at den
danske Flaade maaskee tæt udenfor kom til at kjæmpe
med en overlegen Fjende, at have den største Betydning. Vore største Krigsskibe kunde her, i Tilfælde af en
mindre heldig Kamp, med Sikkerhed løbe ind under faste
Betterlers Beskyttelse.
Selv uden nogen uheldig Kamp maatte det synes at
være af stor Vigtfghed, at Flaaden havde et Sted i sin
umiddelbare Nærhed, hvor de Snarede kunde bringes iland,
hvor Localer og Reqvisiter til Lazarether vare tilred e i
stor Overflødighed. Vor Flaade vilde da efter et Slag her
i en Baandevendlng kunne blive sine Saarede kvit, uden
at være nødt til at søge nogen langtbortliggende Plads mod
Nord. Her vilde bestandig kunne faues ferskt Kjød og
Kulforsyning, og kort sagt, vi vare her i Besiddelse af en
Havneplads umiddelbar ved E l b e n s og Ves e r e n s Munding, hvor vi efter Behag kunde søge ind og ud, uden at
det var muligt for en overlegen Fjende at angribe os, thi
Iigesnalidt som vore Skibe indlod sig paa at søge en
fjendtlig Flaade indenfor faste BaLterie'r ved Cuxhaven,
ligesaameget og meget mere troer jeg, at Fjenden maatte
betænke sig paa, at søge ind i det langt vanskeligere Smaldyb for at angribe vore Skibe indenfor et fast.
5
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Batteri paa Amrums Sydpynt. For at holde denne Stilling
foreslog jeg en Forstærkning af:
4 Stkr. Positionsskyts paa Amrums Sydende.
4 d o. F e It a r t i Il e r i.
l Bataillon Infanteri.
10 Cavallerister,
en 13ugseerdampbaad og en eller to Dampkanonbaade med rillet Skyts,
40 Man cl S ø 1'0 lk li! Forstærkning af Krydsfurtoier og
Transportbaade.
Med denne Styrke paatog jeg mig at holde Føhr og
Amrum, selvom Fjenden skulde være Herre baade i Nordsøen og paa Fastlandet. Skulde jeg imidlertid blive udsat
for et større Angreb, end jeg dengang kunde forudsee,
tilfølede jeg, at jeg var istand til at indtage en Position
paa Amrums Nordende, der med Hensyn til Sikkerhed ikke
lod noget tilbage at ønske. Sundklitterne danne nemlig
her en naturlig Fæstning, der kun ved en lav Landstrimmel
staaer i Forbindelse med den øvrigt' Deel af øen. Smaa
Farvande skjære sig ind paa begge Sider af Nordpynten.
Disse egne sig til at optage Kanonjoller og mindre Dampskibe, der her vilde ligge udenfor Fjendens større Dampkanenbandes Skudvidde, og dog saaledes, at de fra begge
Sider med Kardæsker kunde flankere bemeldte smalle
Landstrimmel , medens Besætningen og Artilleriet i selve
Fægtningen havde frit Spillerum langs med den.
For det Tilfælde at man ogsuu vilde beholde fast Besiddelse af Øen Sild, foreslog jeg hertil 4 Stkr, Positionsskyts paa List og en Butalllou. Med Hensyn til Troppernes
Proviantering bemærkede jeg, at der var tilstrækkeligt fersk
Kjød pan øen. Korn og Smør, salt Kjød og Flæsk kunde
jeg skaffe fra Hjerting og Varde, saasnart jeg fik Ordre.
Dersom Ministeriet ikke vilde indlade sig paa disse
mere gjennemgribende Forholdsregler, foreslog jeg, at man
skulde give mig en eller to Dumpkanonbunde med riflet Skyts
og en Bugseerband. Jeg vilde da være istand til at vige ind
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paa Vatterne, og der indtage en god fast Stilling, som
jeg ikke alene vilde være istand til at holde mod de Barkasser, Travallier og andre armerede Farteler med riflet
Skyts, samt smaa Dampere, som Fjenden nu kunde udruste
fra sine store Skibe og sende ind imod mig, men hvorfra
jeg ogsaa vilde være istand til i høi Grad at forulempe
ham, og maaskee endogsaa tilføle ham væsenlig Skade ved
pludselige Overfald om Natten. Fortrappen mellem Amrum
og Sild var vel en Vei, som satte Kanonbaadene -Blitz ..
og »Baslllsk« istand til at trænge ind i Nærheden af den
samlede Flotille, men naar denne havde faaet den sidstnævnte
Forstærkning, vilde Preusserne ikke driste. sig til at søge ind i
et saa vanskeligt og indviklet Farvand, og skulde de desuagtet
vove det, turde jeg svare for, at de ikke kunde undgane at
komme paa Grund og blive god Prise. For at Imødegaae en tidligere Indvending, som var anført imod at anvende Dumpkanonbunde paa Vestkysten, den nemlig, at de med 6 Fods
Dybgaaende ikke kunde gaae igjennem Leierne og sanl edes
vare afskaarne fra at trække dem tilbage til Vatterne med
den øvrige Flotille, pauviste jeg en Maade, hvorpaa denne
Ulempe blev undgaaet, og hvorved Dampkanonbandene netop
med størst Fordeel kunde anvendes.
I Tilfælde af Angreb fra Søsiden vilde jeg nemlig postere dem i S m a l d Yb e t tæt udenfor Amrum, og saafremt
eg overlegen Fjende alligevel skulde forcere Farvandet,
kunde de trække dem tilbage igjennem IC n e e p e r d y b,
vestenom Amrum ved Fortrappen, hvor de da vilde forene
sig med Kanonjollerne og de mindre Dampskibe, som imidlertid havde trukket sig tilbage igjennem Føhrleie.
Dette Forslag blev under lude Juni indsendt til Marineministeriet, og for yderligere at styrke Sagen, sendte jeg
en Afskrin deraf til Chefen for Nordsøescadren. · Ved
delte sidste Skridt troede jeg at have gjort Alt, hvad der
stod i min Magt for at skaffe det Fornødne til at holde
øerne.
Som alt tidligere bemærket, indstilled e jeg ogsaa til
5*
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Ministeriet under 12te, at der forinden Vaabenhvilens Udløb maatte blive oversendt en Læge med de fornødne Heqvisiter.
Ved den Forbindelse, der under Vaabenhvilen pleiedes
med Fastlandet, fik Agilationen atter Indpas. Dette viste
sig fortrinsviis paa Sild, hvor Nogle af de samme, der havde
underskrevet Erklæringen af Mie MarLs, tilfulde beviste,
hvormegeL man kunde stole paa slige Folks Æresord.
Det saae næsten ud, som om de bildte dem ind, at
de under Vaabenhvilen kunde Lee dem Iigesaa oprørske og
landsl'orræderske som de behagede. Forskjellige Dernonstruttoner vare forelagne i K e i t li m, og til Slutningen sendtes en Deputation til B e r Ii n for at anmode den preussiske
B.egjering om at beskytte Øen Sild mod de Danske, samt
sørge for, at Vesterhavsøeroe tilligemed ..Hertugdømmet
Slesvig" blev skilt fra Danmark og forenet med Tydskland.
Den samme Deputation fandt deL ikke engang betænkeligt,
efter endt Mission at vende tilbage til Sild, til en ø, del'
endnu stod under den retmæssige Konges Herredømme -en Frækhed og et Overmod, del' vistnok søger sin Lige, og
som umuligt kunde tuales. Disse Demonstrationer og senest 8erlinerdeputationen havde i den Grad virket ophidsende paa Øernes Befolkning, sanvel blandt Loyale som
Illoyale, at alvorlige Udbrud maaue befrygtes.
Under disse Omstændigheder var det min Pligt at skride
ind, Den t3de Juni blevet Detachement af 55 Mand under Lieutenant Uldalls Commando forlagt fra Føhr Lil Sild,
og indqvarteret i Keitum. Den 14de afgik jeg med Dampskibet ..Litmljorden« og de ved List stationerede to Kanonjoller paa Slæb for at foretage Øvelse, og stødte om Eftermiddagen KI. 7 sammen med den Næstcornmanderende, del'
Val' beordret til samme Dag at gaae ud fra Føhr paa et
Øvelsestog med flre Kanonjoller. Vi ankrede med Kanonjollerne ved lUu n k m a r s ch , hvorefter jeg gik iland for at
inspicere Infanteriat'delingen i Keitum,
Da det nu fra forskjellige Sider blev bekræftet, at den
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omhandlede Deputation virkelig var vendt tilbage, og ganske
rolig opholdt sig paa Sild, opfordrede jeg det Kongelige
Landfogdi Ul at skride ind. Da Landfoged T ved e imidlertid erklærede sig ude af Stand til at foretage Noget i den
paapegede Retning, kunde jeg ikke undgaae, overeensstemmende med den mig af Marineministeriet givne Bemyndigelse og af Hensyn til det Hverv, som var betroet mig,
nemlig at vedligeholde Ko n g e n s Herredømme over Vesterhavsøerne, at erklære K e i t u m i Beleiringstilstand. - Som
Følge heraf blev den civile Øvrigheds Myndighed ophævet,
medens jeg som MilHairchef overtog Ledelsen af Retspleien.
Den (5de om Mqrgenen Ki. 4 iværksattes Afspærringen af
Keitum By ved Landgangscorpset fra Kanonjollerne, og følgende Arrestationer foretoges:
W. Hendriks,
U. Bleicken ,
Dr. Jenner,
Corn Bleicken,
forhenværende Skolelærer Ha n s e n,
A. I. Simonsen,
Alle af' Keitum, og desuden
C. Heyn af Arcksum og
H. B. Pr o t t af' Vesterland.
Jeg optog nu en Protocol over Arrestanterne, hvorved
det blev tilstrækkelig oplyst, at W. Hendricks, U. Bleicken
og A. I. Simonsen ikke alene havde hyldet Prætendenten,
men ogsaa i et statsforbryderisk Øiemed begivet sig Ul
B e r li n, at C. Bleicken og H. B. Prott havde hyldet Prætendenten og som Deputation overbragt ham Hyldingsadressen, at endvidere C. Heyn af Arcksum og Dr, Jenner ligeledes havde hyldet Prætendenten. Da det af Hensyn til
Orden og Rolighed paa Vesterhavsøerne var uomgængelig
nødvendigt at fjerne disse Oprørere, bleve de endnu samme
Dag førte ombord i Dampskibet »Liimljorden«, som strax
afgik til N y kj ø b i n g paa M o r s ø og afleverede dem til den
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derværende Militaircommando, hvorfra de bleve expederede
videre til Kj ø b e n h a v n.
For yderligere at begrunde min Fremgangsmaade og
for at give et Jndblik i disse Folks Standpunkt, har jeg
som Tillæg, Bilag I, vedføiet den over de ommeldte Arrestanter samt nogle Vidner optagne ForhørsprotocoI.
For at give et Begreb om visse geistlige Embedsmænds
dybe Demoralisation, har jeg tillige under Bilag 2 og 3
ladet aftrykke Brudstykker af tvende fra Pastor Møller paa
OIand beslaglagte Breve. De vise, hvorledes en Præst, der
bar svoret Kong C h r i s t i a n I X. Troskabsed, endnu i sin
Stilling som dansk Embedsmand og »Sjælesørger« paa OIand
opfordrede de slesvigholstenske Sildringer til at udøve. Lynkjustits Il *) mod en Mand, om hvem man vidste, at han var en
virkelig tro Embedsmand. Den samme Præst er forlegen
med den Eed, han har aflagt til Kong Christian IX., men
finder sig pludselig uhyre bekvemt og heldigt løst fra den
ved nFamiiienerlebnisse auf Ot an d« og »d ur oh
f e i n d s e Ii g e S ch r i t t e JUi n i g s C h r is ti a n s u n t e r s e inem Namen, in seinen Farben .. o. s. v.
Det hertil hentydede fjendllige Skridt bestod i, at jeg
i den første Halvdeel af Marts Maaned sendte en Officeer
over til OIand med Hilsen til Pastor Møller og Anmodning
om at laane mig en tydsk Avis, da jeg i f1rre Dage ingen
Efterretninger havde havt fra Fastlandet. Ankomsten af en
af mine Baade til OIand havde imidlertid i den Grad forskrækket den onde Præstesamvittighed, at Præstekonen
(Præsten selv var allerede gaaet over til Fjenden) ikke kunde
tænke sig andet Øiemed, end at efterspore hendes Mand,
og modtog derfor strax Officeren med de meest udsøgte
Grovheder.
Landskabscollegiet blev sammenkaldt i Keitum, og paa
given Foranledning afgav det en Erklæring til Protocol, af
hvilken en Afskrift blev indsendt til Ministeriet, og hvoraf
•J Et amerikansk Udtryk fol' Pøbel -Selvtægt.
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-det fremgik, at Collegiet som saadant ingen Deel har havt
i den Deputation, .der fra Sild var gaaet li! Berlin. Af
Landskabscollegtets Forhandlingsprotokol fremgik det ogsaa,
at Hyldingsadressen til Hertug Friederich ingen Tilslutning havde faaet fra Landskabets Side.
Forinden min Afreise fra Sild herskede der fuldstændig
Ro. Beleiringstilstanden hævedes, og Roligheden blev ikke
tiere forstyrret.
Smittet af Sildringernes Exempel, og tildeels ener deres
Opfordring, var der i de sidste Dage ogsaa fra Vyk ufgaaet
en Deputation til Berlin, bestaaende af Møller og Baudmand
A. V. Hansen og Værtshuusbolder Jo s p e r s e n , med en
Adresse, der saavldt vides var underlegnet af trelten af
Landskabsrepræsentanterne.
Øens civile Øvrighed skred
imidlertid selv ind i denne Sag og optog de fornødne Forhører. Orden og Ro paa Øen blev intet Øieblik forstyrret.
Med Hensyn til Forberedelserne til at gjenoptage Fjendtlighederne blev der fra vor Side truffen alle de Foranstaltninger, som fattig Leilighed tillod. Jeg vidste ikke, hvad
Udfald min sidste Indstilling til Ministeriet vilde faae, men
efter det, der tidligere var passeret i denne Sag, nærede
jeg ikke synderlig Haab om noget gunstigt Resultat. Jeg
lod imidlertid alt forberede til at modtage en større Militairetyrke. Der blev bestilt Indqvartering paa Føhr til 1600
Mand og en lignende Styrke paa Sild. Batterier bleve opkastede og straatækte Barakker anlagte ved Digerne; Signalstænger med Banner oprettede og Espingoler anbragte
paa Trillebøre, sanledes at de i en Fart kunde bringes hen,
hvor man vilde bruge dem. Disse krigerske Forberedelser
bleve trufne saa betids, at Spionerne 'fik Tid til at meddele
Fjenden Underretning om Alt, hvad der var ivente, medens
den strænge Afspærring, som indtraadte strax ved Vaabenbvilens Udløb d. 26de, forhindrede at give Melding om at
der - Intet kom af hvad der var bebudet. Imidlertid viste Dampskibet ..Liimfjorden« sig bestandig mere læk.
Der fandtes Ilere Huller i Kjølpladen, og da denne paa flere
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Steder næsten var fortæret af Rust, stillede jeg under 22de
Juni et fornyet Andragende til Ministeriet om at faae bemeldte Dampskib ombyttet med et andet.
AlIerede den 24de modtog jeg et Telegram fra London,
hvori der meddeltes mig, at der i Conferencemødet d.
23de ikke var bleven afsluttet nogen Forlængelse af Vaabenhvilen, og at Fjendtlighederne efter al Rimelighed vilde
begynde Søndag d. 26de.
Jeg havde endnu ikke modtaget nogen Underretning
fra Ministeriet, om hvorledes Sagerne stilledes vcd Krigens
Udbrud, kun var der i en Skrivelse nI' 14de Juni antydet,
at et lille Dampskib var fragtet for at oversendes til Flotillen. Under 24de .meldte jeg Ministeriet, at jeg havde
modtaget det omhandlede Telegram fra London, at det i
Skrivelsen af t4de ommeldte lille Dampskib endnu ikke var
kommet, at jeg heller ikke ad anden Vei havde modtaget
nogen Underretning fra Ministeriet om, hvorvidt den danske
Flaade kunde ventes her ved Vaabenhvilens Udløb. Det
vilde heraf afhænge, om Farvandene skulde holdes betendede
eller ' el ; men da det ikke kunde opsættes længere at tage
en Beslutning, bestemte jeg, efter Samrand med den Næstcommanderende, Lieutenant Ilolbøll, at Sømærkerne ogsaa
efter Vaabenhvilens Udløb fremdeles skulde blive liggende
i Smaldyb, Listerdyb og de nordlige Farvande. Jeg indberettede denne Bestemmelse til Ministeriet og tilfølede. at
endskjøndt Fjendens Forbittrelse mod den herværende danske
Marinestyrke var meget stor, og endskjøndt Himmel og Jord
blev sat i Bevægelse for at formaae Fjenden til strax ved
Vaabenhvilens Udløb at angribe mig baude tilsøes og tillands,
kunde jeg dog neppe tro, at Fjenden dristede sig til at
lade sin Dampflotille løbe ind i Farvandene, saalænge den
danske Flnade ikke var slaaet i Nordsøen. Skulde det alligevel skee, maatte vi helIere udsætte os for den Fare, end
forebygge den ved at tage Sømærkerne ind, og derved udelukke den danske Escadre fra Muligheden af under visse
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Omstændigheder at kunne søge Tilflugt i Farvandene under
øerne.
Den 25de Juni modtog jeg en Skrivelse fra Ministeriet,
der nogenlunde saUe mig ind i Situationen og indeholdt et
Svar paa mit Forslag af tOde Juni om Forstærkning. Det
var kun nedslaaende Efterretninger den bragte, den danske
Flaade vilde ikke optage Kampe i Nordsøen, det blev vel
ikke sagt reentud, men fremgik tydeligt af Skrivelsen. For
Fuldstændigheds Skyld vil jeg meddele den ordlydende.
Kjøbenhavn d. t 8de Juni t 864.
For at være forberedt paa en eventuel Gjenoptagelse
af Fjendtlighederne er det Ministeriets Hensigt, endnu før
Vaabenhvilens Udløb at oversende med Transportdampskib
herfra til Stationen paa Slesvigs Vestkyst 6 Stkr. 24jidige
Kanoner med tilhørende Affutager og Ammunition m. m.,
samt 24 Mand Betjeningsmandskab.
Ministeriet har tænkt sig, at dette Artilleri, ved at monteres ved Nord- og Syd-Enden af Fanø, vilde kunne afgive
faste Puncter, hvor den Hr. Capitainlieutenanten underlagte
Styrke vilde kunue søge Dækning under Angreb af en overlegen Fjende, ligesom ogsaa den under visse Omstændigheder nødvendige Ødelæggelse af Materiellet og Bortgang
vilde kunne iværksættes und er Beskyttelse af nævnte Artilleri.
Ministeriet maa fuldkommen overlade til Hr. Capitainlieutenantens nøle Kjendskab til Localiteterne og Forholdene
saavel at bestemme den nærmere Detail ved Anlæget af de
omhandlede Batterier, som i det Hele Anvendelsen af den
Dem underlagte Styrke under indtrædende Eventualiteter,
men Ministeriet skal dog udtale det Ønskelige i, at den
Capitainlieutenanten underlagte Styrke spredes saa lidt som
muligt, og at i ethvert Tilfælde Retrailen til Fanø holdes
aaben.
Da det er Ministeriet af Vigtighed, at Transportdampskibet, som overfører nævnte Ladning, snarest muligt kan
M
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retounere hertil, skal Man have Hr. Capitainlieutenanten
anmodet om, strax ved Modtagelsen af denne Skrivelse, at
træffe de fornødne Foranstaltninger til, at Skibet, der er
beordret lil at anløbe Fanø Loe, snarest muligt kan blive
udlosset.
Modtagelsen af det i Capitainlieutenantens Skrivelse af
10de ds. gjort!' Forslag, unganende Forsvaret af Smaldybet,
har ikke foranlediget Ministeriet til at forandre Anskuelse
med Hensyn til den Forsvarsplan, der vilde være at følge
under en eventuel Gjenoptagelse af Fjendtlighederne, deels
fordi Ministeriet ikke anseer Smaldybets Bevarelse for under de nuværende Forhold at være af stor Betydning for
Flaaden, og deels fordi Krigsministeriet paa Grund af andre
Krav, der gjøre sig gjældende, ikke seer sig istand til at
afgive den Styrke af Infanteri og Feltartilleri, som Hr. Capitainlieutenanten anseer nødvendig i ommeldte Øiemed.
Krigsministeriet har imidlertid erklæret sig villig til at
afgive en mindre Afdeling Infanteri paa 60 il. 70 Mand,
hvilke ville blive oversendte med første Leilighed.
Dampskibet •Dan ", der er fragtet af Marineministeriet,
er afgaaet til Deres Commando.
.....
O. Lu tk e n.

Jeg indberettede strax til Ministeriet, at de deri foreskrevne Forholdsregler vilde være yderst vanskelige, maaskee
umulige, at udføre forinden Vaabenhvilens Udløb. Der var
nemlig den 25de intet Dampskib, ingen Tropper, intet Artilleri ankommet, og paa Fanø slet ingen Skandsearbeider
paabegyndte, og den næste Dag, d. 26de, aabnedes Fjendtlighederne. Ordren skulde imidlertid, med Hensyn til Værkers Anlæg paa Fanø, blive udført saa godt som muligt,
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men jeg kunde umuligt indlade mig paa at retirere nordpaa
med Flotillen. Det blæste den Dag og den næste Dag en
Storm af N.V., som gjorde det umuligt med det ene lille
Dampskib at naae derop, og saasnart Fjendtlighederne vare
udbrudte, vilde Fjenden være istand til at afskjære mig
Tilbagegangen. Jeg gjentog desuden i min Indberetning,
hvad jeg baade mundllig og skriftlig havde udtalt, at Fanø
efter mit nøie Kjendskab til Forholdene var det Sted paa
Vestkysten, der m i n d s t egnede sig til Relraitepunct og
Dækning for den mig underlagte Styrke.
Den 26de om Morgenen modtog jeg en Depeche fra
London om Krigens Gjenudbrud.
Efter Modtagelsen af
Ministeriets Skrivelse af 18de lod jeg strax Sømærkerne
tage ind af Smaldyb og Listerdyb, da jeg nu var vis paa,
at de ved at blive liggende kun kunde tjene Fjendens Skibe
og ikke vore egne.
Fyrene paa L i s t bleve slukkede, og
nogle Dage senere, da Fjenden viste sig paa Kysten, ogsaa
Rødkliffyr,
Til Dækning af det Artilleri, der hver Dag ventedes til
Fanø, hørte Infanteri; den i Ministeriets Skrivelse omtalte
Styrke af 60 Mand var for lille, og jeg maatte dertor beslutte mig til at kaste hele min Troppestyrke fra Føhr derop,
ogsaa af den Grund, at Fjenden ikke forinden Artilleriets
Ankomst skulde besætte øen. Tropperne overførte jeg d.
26de med Dampskibet til Rornø, hvorfra de med Baade
overskibedes til Manø og derfra til Fanø. Med den øvrige
Styrke indtog jeg min sædvanlige Stilling for al beskytte
Øerne S il d og F ø h r mod Overgang fra Fastlandet, og med
Observations- og Signalposter heelt ud til aaben Sø, saavel
i Smaldyb som Listerdyb og Fortrappen.
Den 24de KI. 4 Morgen forlod Fregatterne »Sch w a r.t zenbergu og IlRadetsky" tilligemed de tre mindrepreussiske Krigsskibe Cuxhaven, passerede Helgoland, og styrede
S.V. for at forene sig med den østerrigske Forstærkning
ved Tex e l. Det var et Brud paa Vaabenstilstandsbetingelserne, men de have vel anseet det nødvendigt at gjøre det,

76
for ikke at udsætte sig for, inden Foreningen kunde finde
Sted, at blive angrebne og tilintetgjorte f. Ex. afi Il Dannebrog...
Den 30te Juni Kl. 9 1 /,! om Aftenen ankrede den
østerrigske E s c a d r e under S il n d d Yn e n ved Helgoland.
Den bestod af et Linieskib , en Pantserfregat, to Fregatter,
en Corvet og tre Kanonbaade.
Desuden ankom der
den 29de to engelske Krigskibe , en Corvet og en
Avisodamper.
Ankomsten nf disse Skibe blev strax telegraferet til Ministeriet. I Løbet af de første Dage af Juli
l\1aaned forefaldt der intet paa Kysten. Fanø var besat af
hele den Infanteristyrke, som jeg havde til min Bandighed.
Der blev arbeidet paa Opkastning af Skandser, og da
Dampskiben e ..Freia .. og .Vidar. omsider ankom den
4de Juli med (-H) Mand Infanteri og det omhandlede Skyts,
kunde dette strux opstilles i Værkern e. Fjendens Tropper
vare concentrerede langs med Kysten. Sanvidt jeg kunde
erfare l stod der 2000 Mand Østerrigere overfor Fanø.
Kysten var desuden besat heelt ned over Il a Il u m, li ø i e r,
Sydvesthjørne og Dagebøl. Troppestyrken langs med
Kysten var saa stor, at jeg snarest maatte antage, at Fjenden
frygtede et Angreb fra vor Side. Han var bleven skuffet
ved de sidste Efterretninger fra Øerne forinden Vnabenhvilens Udløb. Denne Skuflelse, som kom os tilgode, kunde
kun vedligeholdes ved at gjennemføre Afspærringen fuldstændig. Derfor vare alle Baade blevne borttagne , baade
ved Romø og Ballum og fra selve Øerne l og henlagte
under Bevogtning i Vyk Havn og Kongehavnen paa List. For
at bestyrke Fjenden i den ovennævnte Indbildning, havde jeg
fra Fanø medbragt en gammel 30pundig Skibscarronade,
som var ubrugelig til at skyde n Skarpt- med, men som
blev opstillet i Batteriet paa Amrums Sydpynt.
Naar
Fjendens Skibe kom i Nærheden, blev der hermed skudt
Signalskud ; det knaldede saa høit og udbredte en saa
smuk og fyldig Høgsølle som det bedste Stk. Positionsskyts (en anden Carronade af samme Art anbragtes paa
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N i s h ørn paa F ø b r), at .Fj enden jo derved fik Syn for
Sagn, at der virkelig var Batterier.
Den indre Orden og Disciplin blev haandhævet med
Alvor og Bestemthed. Enhver, der viste Tegn Lil oprørske
Optøler eller Mangel paa Lydighed, blev summarisk behandlet, en Protocol optaget, som bekræftede Forbrydelsen,
hvorefter Vedkommende anbragtes paa en Kanonjolle.
Denne Skjæbne ramte en Slagtersvend i Vyk, fra Preetz
i Holsten, og desuden nogle Baadførere") fra Keitum, der
ikke alene havde vægret sig ved at udføre Ordren om at
aflevere deres Fartaler til Kongehavnen, men havde i det Sted
om Natten bragt dem saa høltop med et tilfældigt indtrædende
Høivande, at de nu vanskelig kunde faaes flot. Det havde
tilfølge, at Planker bleve elaaede ud af Fartøierne og Vedkommende sat paa Kanonbaadene.
Disse Forholdsregler
gjorde ypperlig Virkning. Der herskede for Eftertiden Ro
og den skjønneste Orden. For at vedligeholde Fjendens
Tro paa vor Styrke blev der af og til foretaget Diversioner
over mod Fastlandet af Dampskibet og et Par Kanonjoller
og flere mindre Fartøier, med Udseende af at ville kaste
Tropper iland.
Dette havde altid Allarmeringer tilfølge, hvis Virkninger endog sporedes langt inde i Landet;
og et saadant Spil kunde fortsættes, saalænge Fjenden blev
aldeles uvidende om, hvad der fandtes paa Øerne, navnlig
med Hensyn til Batterierne paa List og Amrum, thi saalænge hans Flaade ikke turde trænge ind i Farvandene,
' ) En af disse, en ung Person paa nogle og tyve Aar, havde , du der
var Tale om Udskrivning til dan sk Orlogstjeneste o. s. V., pralende
forsikkret, at der var Ingen, som skulde faae ham til nogensinde at
sætte sin Fod paa et dansk Krigsskib ; thi naar han ikke v i l d e,
saa kunde ingen !\fagt tvln ge ham dertil. Nu vilde Skjæbncn, at
hans Ulydighed m011 den givne Ordre og Brud af hans givne Løfte
bragte ham ombord i en dansk Kanonjolle, hvor han ikke nlene
maatte hll ve til den 20de Juli , Olen hvor hnn endogsaa snart lærte
at udføre en ganske upaaklagelig dansk Orlogstjeneste.
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vilde jeg see mig istand til at afslaae hans Angreb fra
Landsiden.
Den 2den Juli viste der sig et tremastet Skib udenfor
Smaldybet. Jeg troede det var en af Fjendens Fregatter,
men da jeg, for at faae Sikkerhed herfor, med CommandoIartøiet Il Liimfjorden .. løb ud igjennem Landdybet, saae
jeg, det var den engelske Corvet »Wu l v e r e n e .. , Capt.
d'I1orsey, 21 Kanoner. Da den blev liggende Il bak- , gik
jeg ombord. Chefen fortalte mig, at han havde Ordre til
at iagttage, hvad der foregik i Farvandene. [Jan havde seet
den i min Happort af 2den ommeldte østerrigske Escadre,
der endnu laae i Cuxhaven. Til den danske Escadre, som
han ligeledes havde tænkt at træffe her, havde han Intet
seet. Ener endt Sammenkomst stod Il \Vo Ivel' n e Il vesteri,
og jeg ind i Smaldybet.
Den Sde Juli loh jeg med Dampskibet »Llirnfjorden «
til F a n 11 for at ordne Commandoforholdene og enkelte
andre Ting, forinden jeg blev fuldstændig afskaaret fra
denne ø, hvilket jeg I1U med hver Dag maaue være belavet puu.
Reservolleutennnt P e t e I' s e n af Marinen betroedes Overcommandoen over Tropper, Artilleri, samt
de Krydsfartøler , der vare henlagte til Troppernes Haadighed . Dampskibet Il D an « var endnu ikke kommet, og da
det hed sig, at det for fjorten Dage siden var afgaaet Ira
Ag g e r, mantte man antage det var forlist.
For første Gang siden Krigens Udbrud var det lykkedes
os over S k a Il i n g e n og langs ned ad Vestkysten at Iane
de manglende Poster, hvormed jeg modtog Skrivelse fra
Marineministeriet af 22de og 23de Juni.
Efter at have uddelt mine sidste Ordre og rapporteret
til Marineministeriet med Dampskibet Il V i d a r ", afgik jeg
samme Dags Allen til de sydlige øer.
Det var sidste
Gang jeg var paa Fanø. I de sidste Par Dage syntes Fjenden
at concentrere flere Tropper overfor de sydlige Øer; Bande
samledes i betydelig Mængde, sanvel ved II ø i e r som
Sy d v e s t hj o r n e og Dn g e b ø l , Artilleri bemærkelil's og-
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saa hist og her. Overfor F a n ø syntes der ikke at blive
truffet nogen Forberedelse til Overgang, men en Styrke val'
dog bestandig i og i Nærheden af Strandby.
Den 9de og t Ode Juli havde der været signaleret
•Dampskib isigte, ft men i saa lang Afstand fra Kysten, at kun Røgen kunde bemærkes. Om Morgenen
den 1Ite ved Daggry blev Signalet atter viist, og da jeg
Kl. 21/ 2 løb ud med Dampskibet Liimljorden, forbi Amrum,
saa jeg to Fregatter ligge stille foran Smaldybet , medens
fire andre Skibes Røgsøiler bemærkedes at bevæge sig langs
med Kysten i nordlig Retning.
Da jeg ikke kunde bestemme, om det var fjendtlige eller vore egne Skibe, løb
jeg med Liimfjorden udenfor S e e s a n d , saa nær, at jeg
kunde see hele Skroget af en svær Fregat, der blev liggende stille foran Mundingen, medens de andre fjernede
sig. Fregatten viste ikke Flag, men da den havde llramstængerne tildæks paa samme Maade som de østerrigske
Fregatter, jeg tidligere havde seet i Nordsøen, antog jeg
den for fjendtlig og vendte atter indefter. I det Samme
skjød den formodede fjendtlige Fregat tre Skud i saa lang
Fra
Afstand, at der ikke kunde være Tale om at række.
L i i m fj o r d e n blev intet Skud affyret, men ifølge Bestemmelsen lød Signalskud fra den 30pundige Carronade paa
For yderligere at følge Fjendens BeAm r u m Sydpynt.
vægeIser løb jeg derpaa indenom Føbr og Nord efter, hvor
det bemærkedes, at t 8 Baade bleve førte ud igjennem
Slusen ved Sydvesthjørne og tæt langs med Diget op til
H o r s b ø I, hvor de bleve liggende, uden at vi dog var istand
til at nærme os dem paa Skudvidde med Kanonjollerne.
Paa Grund af faldende Vande naaede vi ikke over Horsbølstjert. Imidlertid bemærkedes Røgen af flere Dampskibe
tæt under Vestkysten af S il d. Begunstiget af østlig Vind
og smult Vande var det Fjenden muligt at løbe tæt ind
under den aabne Kyst og pleie Forbindelse med Land.
Som det senere erfaredes, havde han her bavt armerede
Baade iland. Disse havde bemægtiget sig to af Øens

ne-
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boere, der førtes med ombord, og som maatte afgive Forklaring om den danske Styrke og Stilling. Først da disse
med deres Liv havde erklæret at ville indestaae for Rigtigheden af deres Udsagn, blev den Trolddom løst, som hidlil
bavde gjort os stærke. Fjenden havde nu faaet at vide,
at vi ingen Batterier havde paa L i s t, og om Eftermiddagen
RI. 2 saaes fem fjendtlige Skibe at staae ind ad L i s t e r d y b,
begunstiget af udmærket smukt Veir, Blikstille og smult
Med Floden om Eftermiddagen stod jeg nordpaa
Vande.
igjennem Vesterleie for nærmere at iagttage Fjendens Bevægelser.
Det var imidlert id frisket op til en stiv [{uling
af NO., som gjorde det umuligt at drage de foran Holer
Canal stationerede Kanonjoller tilbage, da Vandtiden desuden var knap.
Jeg maalle derfor lade mig nøie med at
tage de to Kanonjoller og Logisskibene , der vare stationerede nordenfor Næsset, ned søndenfor samme og søge
Ankerplads fol' Natten.
Det var Planen tidlig ved Iløivande den næste Dag at
søge at faae alle Jollerne samlede, og da indtage en Stilling omkring Føhr , for saalænge som muligt at holde
denne ø fri for Fjenden.
Den 12te Juli om Morgenen mellem RI. 6 og 8 forsøgte han en Overgang fra Fastlandet til Føhr , som blev
tilbageslaaet. Fra ,Sydvesthj ørn e Havn udgik 23 Baade og
fra Dagebel en større Evert og :> Bande.
De to Kanonjoller A a r ø s u n d og S n o g h ø i angreb de 23 Baade , snusnart 'd e vare paa Skudvidde. Med Kuglekanonen blev der
skudt 8 Skud og med Bombekanonen 3 Skud, der vare tilstrækkelige til at nøde Fjenden til at søge ind langs Rysten og
landsætte de medhavende Tropper paa D il g e b ø l. Fra Sydvesthjørne blev der skudt et Skud efter Ranonjollerne, dog uden
Virkning. Samtidig lettede Lieutenant H o Ib ø Il fra Vyk med
Dampskibet 11 Augusta" og de to Knnonjoller Æ r ø og
E k e r n s u n d, og tilbageviste Overgangsforsøget fra Dagebøl.
Allerede om Morgenen havde jeg med Dampskibet
Liimfjorden og de to Kanonjoller Barsø og Middelfart
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været gjennem Yesterleie oppe i Nærbeden af L i s L, og
gjennem Tykningen seet to østerrigske Corvetter og en
preussisk Kanonband. De to Kanonjoller foran Bøier Canal, F æ n ø og B ø ru p, naaede i Løbet af Formiddagen over
i Vesterleie, men paa Grund af den lille Vandtid lykkedes
det endnu ikke at faae dem over Grundene. Samtidig med
Kampen ved Sydvesthjørne og Dagebel havde disse to Kanonjoller tilbageslaaet et fjendLlig Overgangsforsøg fra
B øi e r 1iI S i Id. De havde med deres Logisskihe en saadan Station, at de fjendtlige Kanonbaade ikke kunde skade
dem, samtidig med at de beherskede 8aadfurten over Vatterne. Fjenden maa formodenlig have antaget, at Kanonjollerne om Natten havde forladt deres Station og efterladt
Logisskibet ; thi han styrede med 30 Dinnendigsbaade, hver
med 8 Il. 10 Mand Militair ombord, i tre Colonner ligemod
delte.
Da de vare nær nok, satte Kanoujollerne af fra
Siden uf Logisskibet og beskjød Colonnerne med Granater.
Strax efter den første Granat, som sprang midt imellem
Fjenderne, styrede disse, beskudte af Kanonjollerne , ind
paa Land i det grunde Vand søndenfor Bøier. Soldaterne
forlod Baadene saasnart som mulig og løb gjennem Vand
og Slik i alle Retninger op efter Diget tilligemed Bandførerne. Efter endt Affaire trak vore Kanonjoller sig sydefter ad
den dem anviste Vei, imellem Hesten og Robbesand ,
søndenom den fjendLlige Escadre, der laae i Mundingen af
Hø ie r Iøb e t og den nordlige Deel af Vesterleie.
Positionen mellem Sild og Fastlandet blev snuledes opgivet i samme Øieblik som Vore heldig havde tilbagesiaaet Fjenden fra Fastlandet i Paasyn af hans egen
Søstyrke. Under disse Omstændigheder var det aldeles
nødvendigt at indtage en mere concentreret Stilling, og
da det dog ikke vilde have været muligt at forhindre en
fjendtlig Overgang fra Ballum over Romø til List, var
der Intet tabt ved at inddrage denne Station. Gjennem
Yesterleie bleve begge Kanoujollerne lykkelig forenede med
Bovedstyrken.
ti
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Om Eftermiddagen mellem J{\. 7 og 8 bestod Kanonjollerne Aarøsund, Sn o g h ø i, Ærø og Ekernsund
under Lieutenant H o l b ø Il paa Dampskibet A u g U s t a en
smuk Artillerikamp ved Dagebøl , hvorved Ødelæggelsen af
endeel af Fjendens Overgangsmateriel lykkedes.
Denne
All'aire foranledigedes ved, at Fjenden atter om Eftermiddagen traf ivrige Foranstaltnlnger paa Dagebel til et fornyet
Overgangsforsøg; mange Ilere Baade vare samlede, og der
herskede hele Eftermiddagen en travl Virksomhed derovre.
Da Vinden val" østlig og Forholdene særdeles gunstige for
en natlig Overrumpling, gav jeg Lieutenant IIolb øll Ordre
til med de fire ovennævnte Kanonjoller at angribe og ødelægge
Haadene, der netop vare saa heldigt anbragte paa Digets
Yderside, at de kunde beskydes med god Virkning. Jollerne
løb fra to Sider tæt ind under Dagebal og aabnede paa 800
å t 000 Alens Afstand en livlig Granat- og Kardæskild, der
synlig gjorde god Virkning. Da Fjendens Baade laae over EL
med de indenfor liggende Huse, kunde det ikke undgaaes, at
en enkelt Granat ricochetterede og gik ind gjennem Tagene.
Det fjendtlige Artilleri kom først tilstede en halv Time
senere og aabnede en heftig lId mod Kanonjollerne, medens
disse vedbleve at fuldføre deres Hverv. Da dette var skeet,
blev der efter en Times Skydning givet Signal til at ophæve
Kampen, hvorpaa Jollerne vendte tilbage til de dem hver
især anviste Stationer. Snoghal fik ved denne Leilighed
to Skud gjennem Seilene, og Aarøsund fik en Aare overskudt. Fjendens Artilleri var i det Ilele vel rettet, men
Kuglerne sLreifede Kanonjollerne uden at tiltale enten disse
eller Besætningen nogen Skade. Endnu paa 5-6000 Alen
slog de ned umiddelbart ved Siden af Jollerne.
Den t3de Juli bemærkedes fjendtlige Dampskibe l der
trængte temmelig langt ind i S m al d y b. Jeg lod sex
Kanonjoller indtage en fordeelagtig Slagstilling S. V. for
Vyk, medens jeg selv med Commandofartoiet løb ud imod
Fjenden for at recognoscere hans Bevægelser. Omtrent
samtidig viste sig et Fartai med Parlamentnlrftag paa Top-
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pen kommende fra Dagebal. Jeg lod et Krydsfartøi modtage Parlamentairen, og da de fjendtlige Skibe alter vendte
og stod tilsøes, modtog jeg .Parlamentairen : lIauptmann
U r s c h i t z af gde k. h. Jægerbataillon. General G ab Ie n z
lod mig underrette om, at den mig underlagte Styrke var
fuldstændig indesluttet .af den allierede østerrigsk-preussiske
Krigsmagt tillands og ulvands , og da min Styrke i saa
lang Tid havde været uden Forbindelse med eller AssistaDl~e
uf den danske Flaade, da den desuagtet under de ugunstigste
Forhold med al mulig \læder og Ære havde opfyldt sit vansk elige Hverv, medens der nu ikke længere var Udsigt til med
Held at kunne udføre flette, vilde han, for at undgaae
Blodsudgydelse, opfordre mig til at overgive mig med den
mig underlagte Styrke. Jeg gav herpaa et bestemt Afslag.
Imidlertid kunde jeg dog ikke skjule for mig selv, at
Stillingen med hvert Øieblik blev vanskeligere, da Fjenden
paa alle Sider trak sig tættere og tættere sammen om mig, og
skjøndt jeg, selv naar alle Øerne vare i hans Vold, vilde
være istand til at indtage Stillingen paa Vat t e.r n e, fandt jeg
dog, at der var mange Hensyn, der maatte tages under nøle
Overveielse. Det var for det første en mislig Sag, at Flotillen var blottet for Lægehjælp under Forhold, hvor den
vilde komme til at ligge indesluttet, afspærret fra al Forbindelse ,med Land og udsat for idelig Kamp med en
meget overlegen Fjende. For det andet havde Holdbarheden af denne Stilling forandret sig ikke ubetydeligt. I
den første Deel af Krigen havde jeg kun tænkt mig Muligheden al' at blive nødt til at trække mig tilbage til den omtalte Stilling overfor nogle Dampkanonbande. Den vilde dengang have været fuldstændig holdbar, og man vilde endog, som
tidligere nævnt, have været istand til med Kanonjollerue,
assisterede af den fornødne Dampkraft, ved passende Leilig··
heder at tilløie Fjenden betydelig Skade. Jeg havde altid tænkt
mig, at den danske Flaade vilde bevare Herredømmet i Vesterhavet og holde Fjendens store Skibe i Schak. Oe t val'
der nu ikke længere Tale om. Fjenden ventede
ikke mere den danske Pl aa d e, Han følte sig aldele s
(j'
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tryg og lod som han var hjemme. Stillingen i Vatterne
skulde nu indtages under ganske andre Forudsætninger end
dem, jeg fra Begyndelsen var gaaet ud fra, og som saa nlvorlig
havde forandret dens Holdbarhed under længere Tids fortsat
Fjendtlighed. Foruden det at Fjenden kunde holde fem
store og stærkt armerede Dampskibe inde i Farvandene,
havde han det desuden i sin Magt at kunne udsende sine
Barkasser, Travallier osv. fra Linieskibe og Fregatter, med riflet
Skyts, i Forening med sanmange smaae Dampere fra Elben,
som han lystede at disponere over, og dermed idelig angrihe mig inde i Vatterne ; og hvad havde jeg sua Lil at
afslaae et saadant Angreb? O t t e Kanonjoller , som vare
læk ke, og som idelig trængte til ilt kalfakteres , med glatløbet Skyts, der ikke rækkede halvt saa langt som Fjendens.
Det var saaledes muligt for Fjenden at angribe og beskyde
mig med Virkning til enhv er Tid, uden at det var muligt
for mig nogensinde at kunne løsne et Skud, der kunde
række ham. Baabet om at den d an s k e Flaade atter pludselig skulde vise sig, ligesom den 9de Mai, havde jeg
opgivet, thi i saa Tilfæld e var den kommet før Fjendens
Flaade var blevet forstærket ved de to i Frankrig indkjøhle
preussiske Corveltter, der nylig vare løbne ind i Bremerhavn. Alt delle og meget mere ') maatte tages i Betragtning.
Efter Samrand med Escudrens Næstcommanderende sammenkaldles derfor et Krigsraad, i delle besluttedes at opgive
Føhr og Stillingen i Vatlerne, imod at man erholdt fri Affarl
med 'I'ransportsklbene og Mandskabet.
I Overensstemmelse hermed opsatte jeg en Skrivelse
til General Gablenz, som Lieulenant Holbell under Parlamentairflag bragte til Dagehel og afleverede til den der
commanderende Officeer . Da Svar først kunde indtrætl«
den næste Dag, den 15de, fortsattes imidlertid Forsvaret af

') Havde jeg endda Iaaet e e n af de lo under IOde Juni Ioreslnnede
Dumpkanonbaade med riflet Skyts, kunde jeg dog IIJed nogenlunde
lhl sigl til cl bellligt Iklfnld hnve tænkt paa al optage Kampen i

vatterne.
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Føhr med al Kraft. Den største Aarvaagenhed udvikledes af
Alle som Een; hver Nal indtoges en fremskudt Stilling under Fastlandskysten. Folkene var ved Aarerne og Kanonerne,
medens jeg og den Næstcommanderende med de to Dampskibe bevægede os frem og tilbage langs Linien.
Ved
Daggry blev Stillingen atter trukket tilbage udenfor det
fjendtlige Artilleries Skudvidde, og Mandskabet fik herved
Letliglied til at urlhvile. Fjenden var imidlertid heller ikke
ledig; siden de mislykkede Overgangst'orsøg foretog han
daglig Allnrmerlnger, indskibede Tropper, lod Band e sætte
ud fra Laud og atter vende om osv. Af den Art Virksomhed lod det sig slutte, at ban havde alvorligere Hensigter
paa andre Steder, og der boldtes derfor skarp Udkig bande
med Balligerne mod Syd, Vatfurvandene nordefter og
Ilørnum, samt aaben Sø. Del' indløb ogsna snart Melding
om, at han samlede Baade og Tropper paa Hørnum. Jeg
begav mig uopholdelig med Dampskibet Lii m f j ord en og
Kanonjollerne B a r s ø og 1\1 i d d e I fa r t derhen. Jeg nærmede mig det betegnede Sted om Natten l og ved Daggry
KI. 2 om Morgenen den 15de Juli kunde jeg skjelne Baadene.
Jeg avancerede nu hurtig ind paa Kardæskskudsafstand, lagde de to Kanonjoller saaledes, at det fjendtlige
Baademuterlel befandt sig i deres Krydsild. Fra Dampskibet
gjordes Landgang, deu ubetydelige Vagt flygtede, og alle
2 t Baude med Seil og Redskaber bragtes tilvands saa hurtigt, at det ikke var muligt Ior den fra R a n t u m fremrykkende større fjendtlige Styrke at forhindre det. Bandene,
der næsten alle vare nye, bragtes deels til Vy k, deels til
Vesterlandføhr, hvor de bleve ødelagte. Samtidig med
min Expedition Ul Hørnum, foretog Lieutenant H o I b ø II
en Fremrykning mod S y d ves t hj ø ro e.
De Ildesindede i
Vyk troede vi flygtede, og nu skulde Seandalen begynde.
Under Pauskud af at yde Beskyttelse mod Pøbelen, blev
det første slesvigholsteenske Flag helst paa en privat Flagstang ved den Søofflceers Bolig l som var Næstcommanderende paa Flotillen.
Delte Exempel blev fulgt af
Naboerne, og' de slesvigholsteenske Flag vilde hurtig have
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udbredt sig over hele Vyk, dersom ikke min IIustru, som hele Tiden havde forstunet at holde Folks Mod oppe, naar
vi Andre vare fraværende, strax sansnart hun saae det, havde
heist et stort Dannebrog paa Krydsvæsenets Flagstang i Byens
sydvestlige Hjørne, thi det bragte »Wuhlerne« ud af deres
Felltagelse. Lieutenant Ho I b ø II kom snart igjen tilbage
og traf de foreløbige nødvendige Forholdsregler. *) Ved min
Tilbagekomst fra Hornum lod jeg Ophavsmændene {J. C Ia uli e n med to Sønner arrestere og anbringe paa Flotillen, samt
alle Oprørsflag udlever e og bræude linder Dampkjedleu.
Da IIU Fjendens Overgangsforsøg Ifølge det heldige
Hesultat ved Hørnum for f j e r d e Gang var tilintetgjort, havde
jeg Haah om at kunne holde Stillingen, ifald en Vaabenhvile, hvad der var Grund til at antage , snart maatte blive
afsluttet. Det var derfor med en vis Tilfredsstillelse, at jeg
modtog en Parlamentair fra Dagebøl , Lieutenant S trau sz
af 9de k. k..Jægerbataillon, der bragte et Afslag paa
mit Forslag til General Ga bl e n z.
En utrættelig Aarvaagenhed fortsattes Ira alle Sider,
uden at der forefaldt Andet, end at Fjenden fra Hørnum
søgte at hævne Tabet af sine Bande. .Natten mellem den
15de og 16de . Juli blev Kanonjollen n a r s ø , medens den
patrouillerede paa Bøsseskuds Afstand fra Kysten uf H ø rn u ID, pludselig heftig beskudt af fjendtlig Artilleri. Det
lykkedes imidlertid at trække Kanonjollen ubeskadiget ud af
Ilden. Samme Dags Formiddag bleve de to mellem li ø r n u ID
og F ø h,' stationerede Kanonjoller TI a r s ø og i\l i d d e I fa r t
uden Vlrkulng' beskudte af 4 Stkr. riflet Skyts fra Hørnum
paa en Afstand af 5-0000 Alen.
Natten mellem den 16de og 17de Juli passerede Intet.
Stemningen blandt Officerer og Mandskab var fortrinlig, og

') lgjennem en Skrivelse til Lnndfogdiet underrettede han Uyens Borger e om, at han vilde Inde Flækken skyde i Brand, dersom Oprørsflagel alter skulde blive vtlst, Landgnngscorpset sendles iland og
adsplittede de Urostiftere, der havde samlet sig paa nlfenlign Steder,
og Rolighed gjenoprcttedes i Flækken.
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de sidste Dages heldige Resultater indgød Enhver et godt
Baab om et heldigt Udfald. Det var derfor ogsaa med en
F ø l e Is e a f i n d e r l i g T a k n e m li g h e d og Gl æ d e, som
vist Faa har kjendt Mage til, at jeg den 17de om Morgenen
Kl. 71 / 2 modtog et Telegram fra Generalconsul Pontoppidan,
dateret U-arnborg den 16de Juli Kl. 10, 46 Min. Formiddag,
hvori det heed:

"Wolfenruhe bis Ende dieses ROBots abgesehlessen«
l'ontoppidoB.
Det var lykkedes os med vor ubetydelige
Magt, uden Tropper og uden Artilleri, trods
Fjendens gjentagne Angreb og uhyre Overlegenh e d a t h o l d e n o g I e a f ø e rn e u d e i Ves t e rhavet, mange M ll e borte fra den danske Armee
og den danske Flaarle. Endskjøndt dette, sanledes
som Sagerne stod ellers, vel neppe havde havt synderlig politisk Betydning for vort ulykkelige Fædreland], saa
følte vi os dog stolle og lykkelige ved a t h a ve b e var e t
et l i l l e Stykke af Sønderjylland i vor Konges Bes i d d e Is e, og der herskede almindelig Jubel blandt mine
ufortrødne Gutter og blandt alle Velsindede iland. - Glæden
blev imidlertid kun kort.
Jeg var netop i Færd med gjennem den Næstcommanderende al uddele de ifølge Vaahenhvilen nødvendige Ordrer
Lil de forskjellige Stationer, da en østerrlgsk - preussisk
Esradre bestaaende af fem Dampkanonbnade uformodet
viste sig i Smaldyb og stod ind under Åmrum. Jeg
stod ud imod den med Parlamentairflag paa Toppen, gik
ombord og nedlagde ifølge det modtagne Telegram Protest
imod Fjendens Fremlrængen i disse Farvande. Chefen for
Expedilionen, OherstIieutenant S c h i d t Ia c k, havde ingen
Meddelelse om Vaabenstilstnnden , men gik ind paa over
Dagebal at indhente fornøden Bekræftelse derpaa, og standsede imidlertid Expedilionens videre Fremtrængen. Oberstlieutenanten med Stab traadte over i mit Commundofartøi,
hvornæst vi gik til D li g e b øl, hvorfra der blev sendt Expres
til H ø i e r,
Imidlertid blev Oberstlieutenanten med Stab
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ført til Vyk, hvor jeg behandlede dem med den Forekommenhed, der passede med Stillingen og Forholdene, RI. 7
Eftermiddag begav vi os alter til Dn g e b ø l , hvor Expressen
fra Commandanten i H ø i e r modtoges. Denne meldte, at
der indtil da ingen Efterretning i Høier var modtaget om
Vaabenhvilen. Da Høier imidlertid ingen 'l'elegraphstatlon
havde, besluttede Oberstlieutenanten at sende en ny Ihpres,
d Ol' skulde søge at indhente telegraphisk Efterretning'.
Expressen afgik fra Dagebøl Kl. 91 :~ Aften, hvorefter
jeg forte de fremmede Offlcerer ombord i deres Escadre,
der var gaaet tilankers under N i e b I u m Strand.
Den
østerrigske Høistcomunderende syntes ligesaalidt at tvivle
paa Vaabenhvilens Tilstedeværelse som jeg. Det gjaldt kun
for hans Vedkommende at faae den endnu manglende
officielle Bekræftelse fra sit Ilovedqvarteer, og den venlede
vi med Bestemthed den næste Dags Formiddag, indtil da
skulde den factiske Vaabenhvile vedvare, som imellem os
var begyndt fra Morgenstunden den 17de.
Den 18de Juli om Morgenen IH. Il ,~ ankom allerede
en Parlamentair fra Dagebel i denne liragte Prinds L o ti i s
d' A r e m b e r g med Depecher directe fra Hovedqvarteret til
den Høistcommanderende for Expeditionen. Jeg antog, al
Prindsen bragte Bekræftelse paa Vaabenhvilen, men paa
Fo respørgsel derom svarede han, at del vel val' ham hekjendt, at den danske Stabschef Oberst Kn nf'f'm a n n
havde hnvt en Sammenkomst med den preussiske Stnhschef
i Snoghal den 15de, men at del' i Hovedqvarteret aldeles
Intet VlU' hørt om en Yanbenhvile.
Ilan kjendte imidlertid
ikke Depechens Indhold, hvorfor jeg strax førte Prindsen
til Escadren. Til min store Overraskelse fandt jeg at
Landmililairet imidlertid i Na t t e n s Mørke, uden
at man havde afventet det aftalte Svar og uden
at man iforveien havde givet mig den mindste
Meddelels:e, var blevet ilandsat paa Nieblum
S l r a n d. Jeg nedlagde Protest mod denne Færd som saameget mere uforsvarlig, som Fjendtlighederne, ifølge det
der var foregaaet fra begge Sider, vare indstillede. Chefen
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for den keiserlig-østerrigske Kanonbaad S e e h u n d, Fregatcaptain Kr o n o we t t e r, erklærede for mig i Prindsens
Nærværelse, at man vilde aabne Fjendtlighederne KI. 6 om
Morgenen, altsaa et Par Timer efter at jeg forlod Escadren.
Jeg svarede Captain Kron owe tter, idet jeg henholdt mig
til den fra Hamborg modtagne Depeche - paa hvis Rigtighed jeg stolede sanmeget mere, som Hauptmann U r s c h i tz
al' den k. k. \:Ide Jægerbataillon samme Dag paa Dagebel
havde meddeelt sanvel Oberstlieutenant S c h i d t Ia c k som
mig, at han i den officielle. »Norddeutsche Zeitungu havde
læst en ordret Gjentagelse af nævnte Depeche at jeg
fru min Side ikke kunde ansee det forsvarligt under de
foreliggende Omstændigheder al gjenoptage Fjendtlighederne.
Jeg gjorde ~ en d v i d e re opmærksom paa det Urigtige i at
kaste Tropper iland og uden Meddelelse at gjenoptage
Fjendtlighederne, netop paa en Tid, da Fjenden vidste,
at det paa Grund af Lavvande var umuligt for mig at faae
de Fartøier, der laae foran Vy k i rette Tid trukne tilbage
til vntterne. Jeg foreslog derfor at udsætte Fiendtlghedernes
Aabning til RI. 11, hvilket Capitain R r o n o we tt e r gik ind
paa, idet han i min Nærværelse skreven Billet til Oberstlieutenant Schidtlack, hvori han foreslog Fjendtlighedernes
Gjenaabning udsat til RI. 11 Formiddag og bad sig underrettet om, hvorvidt man Val' gaaet ind paa delte Forslag.
Jeg gik nu strax iværk med saa hurtig og godt som
muligt at trække Fartalerne tilbage fra Vyk, men paa Grund
af Ebben og tilstødt Uheld med Kanonjollen Ekernsund
blev baade denne og Dampskibet L i i 10 fj o r d e n siddende
fast i Mundingen af F ø h r Ie i e indenfor Riffelskudvidde fra
Nishørn.
Allerede KI. 51 / 2 om Morgenen den 18de Juli begyndte
Fjendens Infanteri at beskyde Flotillen. KI. 6 saaes den
fjendtlige Escadre paa Vyk Rhed. Dampkanonbaaden Blitz
nærmede sig sanmeget som muligt henimod Nishørn og
aabnede tilligemed de andre Skibe et Bombardement mod
de Fartøier , der stod paa Grund, dog, som Følge af den
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lange Afstand, uden Virkning. Med den første Flod kunde
Blitz imidlertid nærme sig betydeligt.
Infanteriilden fra
Nishørn blev bestandig heftigere, og Faren for Kanonjollen .
Dampskibet og disses Mundskab blev derfor Ima overhængende, at jrg bestemte mig li! at forlade de grundstødte
Fartøier , der forludes med Flaget valende. Jeg fjernede
mig <log ikk e længere, end at jeg kunde forbyde Fjenden
at besætte dem og strax igjen kaste Besætning paa dem,
naar det viste sig, at Vandet val' voxet tilstrækkeligt. 11'01'veien var All gjort klart Lil at sprænge Kanonjollen n Ekernsund" i Luften. Da Øieblikket uærmede sig, at Dampskibet
atter vilde blive flot, gik Skibets Fører An d J' e s e n, Styrmand F i s oh e r, Maskinmester G ø d e ck e, l3ekjendtmand
M.i ch e I s e n m. fl. derombord.
Under Fjendens Ild blev
der fyret op, og kort eller val' Skibet flot og ude at' Ilden.
Da Kanonjollen »Ekernsund « endnu ikke var flot, blev den
antændt pau tre Steder al' den alene ombord værende Artilleriunderofficeer \V i s s ID a n n , der ved denne Leilighed
lagde megen UforfærdeLhed for Dagen, og elterat have stukket
Ild i Banden, sprang overbord og svømmede til næste
Fartai. Medens Kanonjollerue roedes og bugseredes tilbage
i Retraitestillingen, bemærkedes, at Fjenden lod Tropper afguae fra Dagebel og Sydvesthjørne i I3innendigsbaade over
til Føhr. Under Tilbagetoget i Vatterne bleve Bnukerue i
Føhrleie efterhaanden optagne. I Løbet at' Eftermiddagen
løb vi med Dampskibet ned mod Fortrappen 1'01' at passe
Fjenden op den Vei, som nu var den enest~, hvorad hans
Dampkanonbaade kunde komme ind til os, medens Kanonjollerne og Logisskibenc forsynedes med Proviant og Vand
fra Depotl'artøierne.
Den 19dc Juli om Morgenen sendte jeg Bande hen i
Fuhrleie, for at see, om Fjenden havde brugt Natten med
Lavvande til at sætte Mærkerne ud.
Det var heller ingen
løs Mistanke, men vi tog dem strax bort.
Det viste os
torresten tydelig, at han nu ogsaa fra den Kant havde
isinde at gjæste os med sine armerede Barkasser o. s. v.
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Imidlertid stilede jeg eu skriftlig Protest til den Hølstcommanderende for den østerrigske Krigsmagt, Oberstlieuteuant
S ch i d t Ia c k , og fordrede, at Øen og Farvandene atter skulde
rømmes, sansnart Efterratnlngen om Vaabenhvilen bekræftede sig . Protesten afsendtes K\. 1 Eftermiddag i tydsk
Oversættelse under Parlamentairflag til Vyk. Denne Sendelse krydsedes imidlertid af en Parlamentair fra den østerrigske Høistcommanderende, der sendte sin Stabschef Ilauptmann W i e s e r for at meddele, at der endnu ingen Yaabenhvile var afsluttet, at man tværtimod havde faaet Ordre til
paa det rneest E n e r g i s k e at fortsætte Fjendtlighederne,
og at han derfor, da jeg paa alle Sider var tæt indesluttet
af den forenede østerrlgsk-preusstske Krigsmagt, paany opfordrede mig til at overgive mig med hele den mig underlagte Styrke. Han havde Fuldmagt til at afslutte Capltulntionen, og gjorde derhos opmærksom paa, at selvom en
Vaabenhvile maaue blive afsluttet en af de nærmeste Dage,
vilde den danske Flotille, om det end lykkedes den at afslaae det tilsigtede Angreb, dog være fuldstændig indesluttet, og, inden en endelig Fred, være forhindret i at løbe
ud.
I ethvert Tilfælde vilde Flotillen s Iu t t e Ii g b Ii v e
nødt til at pvergive sig under selve Vaabenhvilen,
af Mangel paa Proviant. Jeg indlod mig imidlertid ikke
Det
i videre Forhandlinger, men gav et bestemt Afslag.
turde her være passende at bemærke, at en Baad fra det
engelske Orlogsdampskib »Sn l arn i sv , der af Gouvern e ur e n paa Helgoland, efter Ordre fra Lord Huss el *) var afsendt for at bringe mig Efterretning om Fjendtlighedernes Standsning, blev afviist af Fjenden d. 18de om
Aftenen i Smaldyb, med den Bemærkning, at man, uagtet

Ol Sammenholder man dette med Generalconsul Pontopptdans Tele-

gram, som lød paa, al Vuabenslilslanden var afsluttet d. 16de,
bliver det næslen til Vished , at Fjenden med Flid har skjult del
for mig, og uden videre opsat at lade den træde i Kran, indtil han
var j Iuld Besiddelse af "eslerhavsøerne.
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fuldkommen uhindret Forbindelse med Fastlandet, ingen
Efterretninger havde om en afsluttet Vaabenhvlle. For at
skaffe mig yderligere Oplysninger om Paalideligheden af
det fra Generalconsul Pontoppidan modtagne 'I'elegram, havde
jeg, samtidig med Parlamentairen til Vy k, afsendt en anden Parlamentair til Sydvesthjørne, med en Skrivelse til den
der commanderende Officeer. En Time efterat Hauptmann
Wieser havde forladt Flolillen modtog jeg derfra et Svar,
hvorved det syntes yderligere godtgjort, at der endnu ingen
Yanbenhvile var afsluttet. Jeg maatte herved efterhaanden
komme til den Overbeviisning, at det fra Hamborg modtagne Telegram maatte være urigtigt.
Da Stillingen i det Hele under disse Omstændighe<.ler
væsenlig havde forandret sig, ansaae jeg det for rigtigst,
at drøfte Sagen i et [{rigsraad, og derefter at tage en Beslutning, Et suadant blev derfor sammenkaldt ombord i
Commandofartøiet d. 19de Juli m. 3 ~ Eftermiddag, hestaaende af Næstcommanderende og samtlige Chefer for Kanonjollerne. Jeg udviklede for Bandet hele Stillingen, dens
AlvOl' og Betydning. At Generalconsul Pontoppidans Telegram var blottet for al Grund kunde umulig antages. Det
var derfor rimeligst, at der virkelig havde været paatænkt,
eller rnaaskee endogsaa var afsluttet en Vanhenhvile ; men
at den fra Fjendens Side var bleven forhalet eller opsatmaaskee, indtil man havde faaet Bugt med min lille Styrke,
som. alt længe og nu fortrinsviis var bleven Fjenden en
Torn i Øiet. Delte forekom os idetmindste ikke usandsynligt, og den Opfattelse af Situationen modnedes efterhaanden
til Overbevisning.
Efter længere Forhandling blev det af Hensyn til de alt ved Krigsrandet d. 1ade fremhævede
Grunde, der nu yderligere vare forstærkede ved den OV01'bevisning, at Fortsættelsen af Kampen omtrent var eensbetydende med en Forhaling af VaabenhviJen, en Vaabenhvile, som vort betrængte Fædreland vistnok høilig behøvede
- hvor tungt det end maatte være, eenstemmig besluttet,
at tilintetgjøre alle virkelige Krigstarteler og Krlgsmnterlellet.
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Her opstod imidlertid et nyt Spørgsmaal: skulde man
overgive sig eller, trods Blokaden, forsøge paa at undslippe
med Dampskibet ..Liimljorden«? Den sidste Udvei var naturligvis i enhver Henseende at foretrække, men en væsenlig Hindring reiste sig derimod. Som nit tidligere omtalt,
var Bunden paa Dampskibet "L iim fj o r d e n Il upaalidelig.
Hullerne vare vel foreløbig stoppede, meu Skibet var ikke
længere forsvarlig til dets nuværende 'l'[eneste. Forholdene
havde forhindret Ministeriet i at tage llensyn til mine tidligere Indstillinger om forøget Dampkraft og om at erstatte
-Liimfjorden« med et stærkere Dampskib, og Følgen var,
at der kun blev den Ildvel tilbage, at lade Besætningen
gaae i F a n g e n s k ab. Det var mig muligt i Nattens Mørke
at finde ud i aaben Sø og forsvinde for de fjendtlige Blokadeskibe, men jeg kunde ikke paatage mig det Ansvar, at
gaae tilsøes i Ves t e r h a ve t med over 200 Mand ombord
i et saa skrøbeligt Dampskib som »Lilmfjorden Il. Da Vinden stadig holdt sig N.V. med afvexlende stiv Kuling, kunde
der ikke være Tale om at undkomme med Toldkrydserue.
Alting stillede sig saa ugunstigt, at jeg maatte bøie mig for
den haarde Nødvendighed. Det havde været mig muligt at
undkomme s e l v med nogle faa Folk; men det stred imod
min Følelse: jeg kunde nu ikke længere andetsteds være
mit Fædreland til Nytte, hvorfor jeg foretrak at følge mine
Folk i Fangenskab. Det blev derfor eenstemmig vedtaget,
at der ikke var Andet at gjøre end at overgive Bes ætningen.
Da det var betænkeligt at sprænge Kanonjollerne i Luften
saa nær ved Transportskibene, besluttedes det at bore dem
isænk, hvilket dernæst udførtes.
Omtrent samtidig bemærkedes den preussiske Dampkanonbaad n Blitz« at komme Fortrappen ind og tagr Station mellem Føhr og Sild , hvor den kom paa Grund med
faldende Vand. Den befandt sig i en farlig Situation, og
ifald den tiltagende Kuling ikke havde gjort det u m u l i g t,
vilde jeg have været istand til at angribe den med de syv
Kanonjoller og bore den isænk. Som Velret nu var, blevet
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Angreb som sagt umuligt, og der var ikke Andet at gjøre end
al blive ved den fattede Beslutning og sænke Kanonjollerne.
Da Kanonbanden »Blltz« var den nærmeste fjendllige
Post. begav jeg mig derombord for at meddele den i Krigsrandet fattede Beslutning. Ombord i »Blltz« traf jeg en
preussisk Oberstlieulenant v, S p e r lin g af Generalstaben,
Chefen, Cnpltaln Mac L e an, henviste mig til denne Officeer, der optraadte som Befuldmægtiget fra Hovedqvarteret;
hvorfor jeg overleverede ham min Sabel og overgav mig,
mine Officerer og mil Mandskab til den forenede ø s t e rr i g s k - P r e u s s i s k e K r i g s m a g t t i II a n d s o g t i I van d s,
Den 20de Juli om Formiddagen begav vi os med "Blitzll
til Vyk. Ombord i »Seehund« modtog jeg Oberst Schidtlacks Svar paa min Skrivelse af 19de, hvori han meddeelte
mig en Afskrift af Bettngelserne for Yaabenhvilen. Dermed
fulgte en Skrivelse fra den danske Oberst Kuullrnann, som
oplyste mig om, at Yaabenhvilen indtraadte d. 20de Juli K\.
12 Middag. Nu først maatte jeg h ø i l i g beklage, at jeg
havde faaet mindste Nys om, at der overhovedet var Tale om
en vaabenhvile ; lhihavdejegd. 17de Juli ikke afd e n Grund
standset Fjendtlighederne, men været beredt paa at modtage det ventede Angreb, vilde jeg i ethvert Tilfælde i god
Orden kunne have trukket mig tilbage i Yatstillingen og
det Hensyn, som tilsidst blev det Afgjørende for
mig, havde jeg aldrig kunnet komme til at tage, og jeg
vilde under alle Omstændigheder s i k k e r t k u n n e h a ve
holdt mig ud over den 20de.
Ikkedestomindre maa
naturligviis den danske Generalconsuls Nidkjærhed
ydes al mulig Anerkjendelse.
Lieutenant Holbell og
den største Deel af Officerer og Mandskab var allerede om
Formiddagen transporterede til Husum og derfra til preussiske Fæstutuger.
Af den fjendtlige Flandes Officerer erfarede jeg, i hvor
høi Grad de havde været ængstelige for Batterierne paa List
og Arnruins Sydpynt.
Saafremt de to Mand, som bleve
tagne ombord paa Vestkysten af Sild, havde kunnet forsikkre,

at der blot havde været e e t Batteri paa 2 Skr. 30$dige
Kanoner, havde man ganske opgivet at trænge ind.
Jeg opholdt mig paa Føhr til d. 22dc Juli og afgik
dernæst efter Hovedqvarterets Bestemmelse overland til den
preussiske Fæstning Schweidnitz i Schlesien.
Herfra afsendte jeg under 31 te Juli min Rapport til Ministeriet.
Da mine Handlinger havde været Gjenstand for saamange fordreiede og falske Fremstillinger i Pr essen, anmodede jeg Ministeriet om, at mine sidste Rapporter maatte
blive ofTenliggjorte.
For det Tilfælde at Ministeriet ikke maatte finde tilstrækkelig Anledning til fuldstændig at godkjende mine
Handlinger, androg jeg paa, at jeg efter min Hjemkomst
fra Fangenskabet maatte blive stillet for en Krigsret,

Styrken paa Vestkysten bestod af:
a.

b.

D e t li ti r m e r e d e D a m p s k i b • L ii m fj o r d e n .. ,
30 a 40 Hestes Kraft, som jeg brugte til Commandofartøi.
En D i v i s io n Kan o nj o Il e r med følgende Officerer :
Chef, Lieutenant B o l b ø11, ombord i det uarmerede Commandofartøi »A u g u s t a s , 12
Ilestes Kraft,
Ileservelieutenant S. V. Rasmussen, Kanonjollen» Barsø l .
F. Hansen, Kanonjollen .Aarøsund e ,
C. Rasmussen, Kanonjollen .. Hørup ...
J. Rønnov, KanonjoIlen .Ekernsund.,
hver armeret med en 60ildig Bombekanon.
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Reservel. F. K il n i g, Kanonjollen • Æ r ø li .
N. C. Rasmussen, Kanonjollen • Eæ n ø «.
R. Rasmussen, Kanonj .• Middelfart •.
J. N. Westh, Kanonjollen .Snoghøill,
hver armeret med en 30jJ dig Kuglekanon.
Hver Kanonjolle havde en Besætning af 2 Under"
officerer og 20 Mand.
c. 15 Krydsfartøier, hver med 3-5 Mands Besætning.
d. Et Infanteri-Detachement paa t 60 Mand,
under Lieutenanterne Uldall og Lund.
e. 6 Stkr. 24jJdige Kuglekanoner, med 24
Mands Betjeningsmandskab, monterede i Batterier paa Fanø.
Heraf blev Kanonjollen ..E k e rn s u n d - brændt under
Fjendens Angreb d. t 8de Juli.
De øvrige syv Kanonjoller bleve alle sænkede nordenfor Føhrs Skulder d. 19de om Aftenen.
Tnfanteriafdelingen og de sex Stkr. Positionsskyts med Betjeningsmandskab samt Inspectionsfartøiet Kutteren .. Neptun. paa 18 C. L. og fire Krydsfartøier, som bavde været anvendte til Forsvaret af Fanø,
bleve efter Vaabenhvilen førte lil Kj ø b en h a vn.
Der faldt saaledes slet intet dansk Krigsfartøi,
ligesaalidt som Skyts eller I rigsmateriel, i Fjendens
H æ n tI e r. Hele det Bylte han fik ved Anvendelsen af den
forenede Flaade, i Forbindelse med Armeen fra Fastlandet, var:
'IO St k r, ubevæbnede Krydsfartøier,
2
Dampskibe.
Det var det glimrende Resultat, hvoraf der i Tydskland
gik saa stort et Ord, ja, den preussiske Handelsstand skammede sig ikke engang ved at tilstaae Besætningen paa
Dampkancnbaadeu "B l i t z « en betydelig Pengebelønning
for at have kapret et "dansk Kr ig s s k ib li. Denne samme
"B Ii tz li var armeret med 3 Stkr, dreiede Kanoner, hvoraf
de to vare riflede, og det sankaldte - dun ek e Er ig s s k ib «
var et uarmeret Toldkrydsfartøi paa 3i O. L. og 4 Mands
Besætning.
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Denne lille Krydser kom, ved Fjendens troløse Overfald
ved Vyk d. IBde om Morgenen, paa Grund under Retraiten
til Vatterne og alene denne lykkelige Omstændighed havde
..B I i tz II at takke for de første Laurbær, som Preussernes
Krigsflaade høstede paa Vestkysten. .
Det havde forøvrigt været mig mulig at opbrænde de
andre Krydsfartaler og sanledes berøve Fjenden, eller idetmindste de fjendllige Avisskrivere, den Triumf, at prale med
et stort Antal .. erobrede Fartøier • . Jeg kunde neppe
tro, at den fjendtlige Presses barnagtige Latterlighed kunde
gaae saa vidt, at gjøre stort Bral afdenneBedrift, og, seh
om jeg havde tænkt derpaa, vilde dette dog ikke have bestemt mig til at opbrænde Fartøierne, thi d e "a r e i k k e
Marinens Eiendom; dertil vare de, som meldt, uarm erede og kunde i ingen Henseende gives Prædicat
a f I{ r i g s s k i b e.
Fjendens Triumf var da igrunden ligesaa latterlig som
Anledningen var lidet hæderlig.

Med denne tørre Beretning beder jeg venligst Læseren tage tillukke.
Langt fornøieligere vilde det vistnok have været
baade for mig og Læseren, om jeg frit kunde have
medtaget en Deel af de mangfoldige Smaatræk, der af sig
selv maatte komme frem under saa eiendommelige Forhold;
men da jeg fandt, at jeg ikke kunde gjøre det, uden med
det Samme at komme altformeget ind paa P e r s o n l i g Il ed e \' hist og her og paa de mange forskjellige Følelser, som
den idelige Svingning i Begivenhederne maatte fremkalde,
sanvel hos mig, mine OIflcerer ug Mandskab som hos Øernes Befolkning af begge Slags, fandt jeg det raadeligst at
holde mig paa det Tørre.
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B i l a g.
I.
Pl'otocol

oplagen p a a Øen Sild d e n l d e Juni 1864.
å

ny

afspærret

Kanonjollerne og

Iolgcnde

Hen Låde om Morgenen KI. 4 blev Keitum
ved IIjælp af Lundgungscorpset fra
Arrestationer foretagne:
W. lIendriehs
N. Bleickeu
A. I. Simonsen
Ilr. Jennor
Gorn. Bleickcn
Skolelærer lian sen

hvilke hensalles under Forvaring i Vugten. II. Groth blev eftersbgt i sil lIuus men fandtes ikke hjemme. Her blev sendt J~:\
pres efle r C. Hein fra Arcksurn og II. B. Prott frn vesterland.
Til al overvære Afhurelsen af disse Arrestunter beordredes
den Næstkommanderende Lieutenant Ilollidll og Ileservelieutenanl
Petersen l saml Inspcclionsassistcnt rihorg SOIl1 Protocolforcr.
Optagelsen af Forhorerno beg) ndte Kl. 7 Formiddag.
WuJn' Ilendrichs af Keiturn blev fort ind.

Hnn forklarede

al hedde Wullf llendrichs, 51 Aar gammel, hosiddendc i Keitum
og drivende Forretning

SOIll

I(jubmand .

Pau given Foranledning

forklarede han endvidere, al hun . tilligemcd W. Bleicken , A. I.
Simonsen, II. Groot, A. Andersen, alle af Kcituiu, og 'l'h. Deeker
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af Versterlend , den 31Le !\Iai, afreiste til Berlin for at ansoge den preussiske Begering om dens Bistand Lil at forebygge
en Deling af Slesvig.
Den 3die JImi havde Deputationen Audients hos Hr. v. Bismark i Berlin, der tilsagde dem at gjore
hvad der stod i hans !\lagt for at fremme deres Sag.
Pau
Foresporgsel, hvorfor Deputationen ikke henvendte sig til Landets
retmæssige Konge og Herre i I{jobenhavn, men derimod Lil den
:\Iagts Begering. som fol' Oleblikket paaforte Landets Konge Krig,
svarede W. Hendrichs, at han og de ovrige havde anerkjendt
Hertug Friederich som deres retmæssige Itegent , og de mente,
at delle fremmede deres i.iiemed bedre end at gaae til Kjobenham.
Den ufgivne Forklaring forelæstes, og herLil havde Wulfl'
Hendrichs at hemærke:
A. Andersen og Th. Deeker re iste ikke med fra Sild, da
de allerede forlængst vare afreiste, men sluttede sig til de ovrige paa Fastlandet.
Istedetfor Ilde meente at fremme deres Oiemed bedre end
ved at gnae til Kjobenham", forlangte W. Hendriehs folgende
TilfOielsc:
II Han
hens endte sig ikke i I{jobenhavn, fordi han fra Begyndelsen ikke anerkjendte Kongen som retmæssig Regent ug

selvfolgelig heller ikke kunde henvende sig til ham."
Forelæstes og fandtes rigtig, hvorefter Wulfl' Hendriehs
fbrtes ud,
U. Bleieken indfOrtes og forklarede, hans Navn ml' Uwe
Bleicken , 46 Aar gammel, bo siddende i Keitum , Bestyrer af
Ostersfiskeriet. Endviderede erklærede han, at han i det Yæse nlige sluttede sig til den af W. Hendriehs afgivne Forklaring, dog
bemærkede han, at de ikke vare reiste SOIll Deputation. De afreiste herfra efter gjcnsidig Overenskomst, og fors t lU1R Fastlandet blev det besluttet at fortsætte Beisen Lil Berlin. Olemedet
med Reisen var hos Hl'. v. Bismark at nedlægge Protest mod
Slesvigs Deling. Forovrigt henholdt U. Bleichen sig gunske Lil
den af W. I-lendriehs afgivne Forklaring.
Efterat det vur forelæst og Intet
Bleickeu ud.

bemærket Iortes

Il.
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A. J. Simonsen indfortes og forklarede, al hans Navn var
Andreas Jens Simonsen, 36 Aar gammel, bosiddende i Kcitum,
Landbruger, tidligere Bondefoged.
Efterat de tvende ovenfor afgivne Forklaringer vare forelæste, erklærede Simonsen, at han sluttede sig til disse, men
med Hensyn til sporgsmaalet om , hvorfor man var reist til Berliu og ikke til Kjobenhavn, forlangte han tilfoiet, at han ikke
hal de tænkt pan at gaao til Kjbbenhavn, og at han var ganet

mvd Lil Berlin, fordi han fulgte Strommen.
Derefter blev Simonsen fOrt ud .
Nu indfortes Com. Bleicken, der forklarede, at hans Navn var
Corn . Bleicken, 48 Aar gammel, bosiddende i Keitum, Landbrug
og Ostersfiskeri var hans Forretning. Han forklarede endi idere
paa given Foranledning, at han lunde underskrevet (J~ Idingsadressen lit Hertug Friederich, og at han, tilligemed II. B. Prctt
af Ycsterlurul, som Deputation fra Sildringerne, havde overhragt
bemeldte Ilyldingsadrosse i Kiel, C. Bleicken erklærede eudvidure, at han ikke vidste nogen Besked med den Deputation. der
havde været i Berlin, og al han "1\1' fraværende, da den ufrciste.
C. Bleicken fortes ud,
Derefter indforles II, n, Pro II af Yesterland, der forklarede.
at hans Navn var Henrich Boysen Prott, 58 Aar gammel, bosiddende i Veslerland, forhenværende Skibsforer. Efterat den menfor anforte Forklaring var hlev en ham forelæst, slullede han sig
ganske lit denne, med TilfOiende, efter nærmere Foresporgsol.
at han havde været fraværende til Folkefesten i Iladerslev som
Deltnger, da Deputationen afgik til Berlin.
Forelæslog befundet rigtig, hvorefter II. B. Pro II Iortes Ild.
Derefter indforles Claas Hein , der forklarede, at han hed som
nævnt, var 45 Aar gammel, bosiddende j Arksum, Landbruger.
Ilnn Iorklnrede, al han ikke vidste Besked med Deputationen lil
BerIiII. Hun havde været fraværende i Forretninger strax efter
'aabenstilslandens Afslutning.
Han hal de ikke været med til
Folkefeslen i Haderslev, men havde underskrevet en Hyldingeadresse til Hertug Friederich tilligemed flere andre Beboere af

,

.
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Keitum og anerkjendte alene Hertug Friederich som sin lovmæssige Regent .
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter C. Hein r<irtes ud.
Derener indfartes Dr. Jenuer, der forklarede, at hans :iavn
var Andreas Ludvig Otto Jennor , 35 Aar gammel, bosiddende i
Keitum , practiserende Læge, fodt i Pltien i Hertugdåmmet Holsten. Paa given Foranledning forklarede han endvidere, at han
ikke vidste nogen Besked med den Deputation , som havde været
i Berlin. Han havde vel hort , at Nogle havde været der, men ml'
ikke gjort bekjendt med Olemedet for Reisen. I sin Tid ha, de
han undertegnet en Adresse tilligemed flere andre, men hvormange og hvem del var vidste han ikke . Ilan vidste ikke om
denne Adresse var en Hyldningsadresse li! Hertug Friederich
eller ei , vidste i del Hele taget ikke, hvad Oiemed Adressen
havde .
Han havde underskrevet, fordi flere undre havde gjort
det. Paa given Foranledning forklarede han endvidere , at han
ikke vidste Besked om nogen Anerkjendelse af Hertug Friederich,
men at Kong Christian IX endnu var fuctisk Konge og Herre
her, men hvorvidt han var det retmæssig vidste han ikke , derom flirtes der Krig. Paa Foresporgsoi, om Dr. Jenrier havde
været virksom med at sammenkalde en Folkeforsamling i det
Oiemed, al danne en væbnet !\fagt til at modsæUe sig dansk
Militairs Indmarsch paa Oen, erklærede han »uci- , og tilfbiede at
han aldrig hnvde hor! Tale om en sandan Foranstaltning.
Paa
given Foranledning forklaredes endvidere , at hun vel var i Besiddelse af en Doubler [riflet og glatlobet}, en almindelig glatlobet Doubler og en Spidskugleriffel samt en Bevolver, som han
engang havde modtaget af en Patient.
Paa Foresporgsel om i
hvilket (Herned disse Bosser vare ladede, da de engang forst i
Marts hleve tagne i Porvaring , erklærede Dr. Jenrier , at han
med fuld Sikkerhed vidste og med Bestemthed kunde paastaae, at han ikke havde ladet Bosserne , at han meget mere
Aftenen iforveien havde gjort dem rene og hensat dem uladte,
Da det foreholdtes ham, at de vare forsynede med Knaldbæller og at der af den ene var bleven udtrukket en Kugle
af Underoffieeren paa Kanonjollen Fæno, vedblev Dr. Jenner sin
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Forklaring, al han med den fuldesle Overbevisning og med sil
Æresord turde indestene for, al han ikke havde ladet Bosserne eller
vidst af, at de vare ladede.
Paa Foresporgsel om hvor Geværerne fortiden vare, svarede han, al de vare gjernte, men at de
selvfolgelig vilde blive udleverede, naar del forlangtes. Efterat
Sporgsmnnlut med Hensyn Lil den ovennænte Adresses Indhold
endnu engang var bleven Dr. Jennor foreholdt, og det var betydet
hum, hvor paafaldende del var, at han, som en studeret Mand, ikke
skulde vide Besked med Adressens Indhold, medens de andre
Medunderskrivere, der ikke vare sluderede Folk, vidste det, erklærede han, al det vel ml' muligt, al denne Adresse ml' en
Hyldningsadresse Lil Prætcndenten , men al han i Oieblikkct
ikke besteml kunde sige, om del havde været denne Adresse.
han havde underskrevet eller ikke, da der saa ofte forekom
ligegyldige Ting Lil Underskrift.
Eftcrat del var blevel forelæst, forlangte Dr. Jennor endnu
tilfOiel, al del vel ml' muligt, al der havde været Knaldhætter
paa Ilosserne, da han i Regelen pleiede al paasættc saadanne,
efternt de vare reengjorte, for al beskytte Pistonerne mod Fuglighed, al hans Æresord og fulde Overhevisning kun havde Hensj n Lil, al Bosserne ikke vare ladede, og at han heller ikke
havde mindste Idee om, hvorledes del ml' gaaet til.
Forelæslog befundet rigtig, hvorefter Dr. Jenrier endnu
tilfoiede , al han bekymrede sig ikke om politiske Sager og
det navnlig af den Grund, al han som Læge var nedvendig for
Indmanerne og maalle kunne komme ud . af del med alle Folk.
Paa Poresporgsel om hvorfor Dr. Jennor da havde et slesvigholstensk Flag i sil Huus , svarede han, al han ikke antog
der var noget utilladeligt deri, naar man ikke viste det. Hensigten med del var al have det i Beredskab til at vise, dersom
disse Farver skulde blive tilladte Landsfarvor. Dansk Flag havde
han ikke og havde aldrig havt, da han ml' tydsksindet.
Forelæst og befundet rigtig, og da nr. Jennor ikke havde
y derIigere al tilfOie, blev han fort ud.
Derefter indfortes forhenværende Degn Hanscu, der forklarede, at han hed Christian Peter Hansen, 61 Aar gammel, bosat
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i Keitum, pensioneret Degn og Skolelærer.
Paa given Foranledning forklarede han, at han havde underskrevet Hyldningsadressen til Hertug Friedrich, at han antog, at det var det
Rigtigste, og at han under Omstændighederne ikke havde kunnet
handle anderledes. Forovrigt erklærede han, at han ikke kunde
gjennemskue de politiske Forhold, al han ikke vidste Besked
med de dynastisko Forhold, at han kun havde handlet fra et
nationalt Standpunkt.
Paa given Foranledning forklarede Skolelærer Hansen, at
han ikke lunde sogt at forfore Justine Andersen til at skrh e til
sin Mand om at desertere.
(Denne var Soldat ved 12te Regimont. ] Han forklarede derimod, at da Konen engang havde beklaget sig for ham om at hun lunde faaet Brev fra sin l\llmd,
hvori han havde klaget over at lide Hunger eller i ethverl Tilfælde
ikke al have havt det Nodvendige, og derfor bedet Konen om nogle
Penge , havde han , Hansen sagt, at det maaskee var bedre OlU
han tidligere llln de ladet sig luge tilfange , men hertil havde
Konen svarot , nt Munden var altfor ehrislelig og altfor ærlig,
hvortil Hunsen da ha, de tilkjendegivet sin Roes for et saadant
Sindelag, og foict Lil, at han var overbevist om, ut bemeldte
Soldut var en brav Maud, og at hun havde bedre i at henvende
sig til Toldassislenl Oelting , der ml' en hjælpsom Ilfund og,
snuvidt hun vidste, hjemmehorende i Faahorg.
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Hansen blev forl ud.
Nu indfortes Soldut Peter Ingwert Truelscn , der forklurede
al hedde som nævnt , vnr for Oieblikket Soldal ved del herværende Detaehcment , stod forovrigt ved Bdie Linieregiment
Paa given Foranledning
som Forstærkningsmand fra 1853.
forklarede han endvidere, at Dr. Jenner omtrent ved Midten af
Februar Maaned vnr kommen til ham, som var gift og bosiddende
i Arksum paa Sild, i hans Bolig dersteds, og havde anmodel
ham om ut underskrive en Adresse for at hylde Hertug Friederich.
TrueIsen erklærede, al hun ikke vilde, fordi han var indkaldt
dansk Soldat, og skulde mode saasnart det var muligt for Is og
Herlil svarede
senere for Fjenden al komme bort fra Oen.
Dr. Jenner, al del ikke havde noget al betyde, thi der existerede

104
ikke IlINC nogen dansk Armee. Derpau spurgte 'Iruelsen, idet
han af Hr. Jennor hlevanmodet paa en indtrængende Maade,
(JIll del val' en tvungen eller en frivillig Sag
at underskrive.
Ilertil svarede Hr. Jenner, al det val' en frivillig Sag, hvorpac
'l'ru elsen bestemt nægtede al underskrive. Ilertil svarede Jennor.
al da kunde han ligesnu godt tilstane han var en »Dånc« og
gik ud af Horen. Videre var der ikke forefaldet imellem Truolsen
og DI'. Jennor. men Truelseu tilfoiedc. at han var island til at
beedige den her givne Forklaring. Efleral den rar forelæst og
befundet rigti g , blev Trueisen Iort ud.
Dog tilfolede han
paa given Foranledning, al Hr. Jenrier ogsau havde sagt til ham,
al han "111' kommen til ham, fordi han ikke vilde gane nogen
forbi. Da delle ogsaa var forelæslog befundet rigtig, traadte
Trueisen af.
Keitum paa Uen Sild den t 5de Juni 1864.
Hmn m e r.

II o Ih oIl.
P. F. Pe t e rs uu.

Skjond! forhenværende Degn Ilarisen ligeledes ha vde anerkjondt Prælendenten blev del af Hensyn til hans Alder og svagelige Helbred og af Hensyn til, al han i sin daglige Færd ikke
horer lil de slemme Agitatorer, besluttet al lade ham Iorhli, e i
sin Hjemstavn Keitum, indlil videre under Militairopsigt,

d. u. s.
flammer.

ll o l b c l l.
P. F. Petersen.
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F o r t s re t t e I s e.
Yidneforsel Lil Oplysning om Pualideligheden af de af Dr.
Jemler under Gaars Dato til Protocollen givne Udsagn.
De
samme :Medlemmer vare lilstede som Dags Formd.
Forhoret
begyndte K!. 2 Eftm.
Furst indfortes Laust Varming af Arksum , tier erklærede al
hedde Laust Varming, 55 Aar gammel, fodt i Astrup, Haderslev
Amt, gift og bosiddende i Arksum, hvor han havde opholdt sig i
henved 20 Aar.
Paa given Foranledning forklarede Yarming endvidere, at
Dr. Jenner midt i Februar Maanel! d. A., saa noie kunde han ikke
angiv e Tiden, indfandt sig hos ham med en Adresse , som han
bragte omkring til Underskrift , og som han ogsaa opfordrede
varming til at underskrive. Denne næglede det, hvorpaa Jenner
sogte at true ham med hans Son , som var I\Os Controllenren i
Keitum.
Han sagde endvidere, at Sonnen fortjente en Dragt
l'rygl, fordi han skrev sit Navn med li V. isledelfor med li W. ,
hvilket skulde sige sanmeget som fordi han var dansksindet,
men da Yarming ikkedestomindre vedblev sin Vægring, gik
Jenrier sin Vei. Dr. Jenrier sagde ogsaa l al Controllouren ikke
vilde blive 14. Dage paa Sild.
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Varming fortes ud.
Derefter indforles H. S. Buehholz, han forklarede at hedde
Hans svend Buchholz , 31 Aar gammel, bosiddende i Keitum ,
Landbruger.
Paa given Foranledning forklarede han endvidere, at han
havde været tilstede i en i Keitum afholdt Forsamling, hvor dm'
blandt andel blev forhandlet om , og besluttet at indkalde en
almindelig Landsforsnmling Lil den 3die Marts K!. 2 Efterrn. for
at bestemme om og hvad der skulde skee for at forebygge en
Presning af unge SOfolk fra fjendtlig (dansk) Side. Han forklarede
end' idere, at Dr. Jennor var tilslede og tog virksom Deel i Forhandlingerne og den fattede Beslutning,
Det var for en stor Deel denne Forsamling, som den 3die
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Marts KI. 2 lob ud til Landfogdiet i Tinnum, da Capl. llnmmer
havde indfundet sig der med sine Folk.
Endvidere forklarede
han at have underlegnet Adressen til Prætendenten.
Forelæst og befundet rigtig, hvorpuu Buehholz Iortes ud.
Irerefter indfortes A. E. Sehwennen , der forklarede at hedde
Albert Erk Sehwennen, 44 Anr gammel, tidligere Sufarende.
Pau given Foranledning forklarede hun, at han i Et og All
sluttede sig til den af II. S. Duehholz afgivne Forklaring, der
forelæstes og bøfundtes rigti g , hvorpan Schwennen fortes ud.
Derefter indfurtes 1\Iuler Yolqnunlscn. der furklarede al hedde
Nicolai Yolqunrdsen, 36 Aur gurumel. iOdl i Ilåier. bosiddende
i Arksum.
End, idere forklarede han , at Dr. Jennor ombar eu Adresse
til Underskrift i Arksum, snuvidt ban erindrede i Februar i\Iaaned;
han henvendte sig ogsua til Ynlquurdscn, der underskrev Adressen,
som ener Dr. Jenners Udsagn var stilet Iii Hertug Frederich.
volquurdsen forstod ikke selv lilstrækkelig 1') dsk til al kunne
lu-se og opfutte Adressens Indhold . lian saae sig nodt Lil al
uudcrtcgue Adressen , fordi han havde sin Fortjeneste hos de
Fulk , fra hvem den udgik .
Forelæst og befundet rigtig, Inorener Volqvardscn fUrtes ud.
Herefter indfortes Andreas Th) gescn, der forklarede at hedde
som næ, nt, 33 Aar gammel, Ilidt i l\Iogellonder Sogn, havde været
bosiddende puu Sild i 8 1/~ Anr. Landmand.
End, idere forklarede han , paa given Foranledning. at Dr.
Jennor In Cl' Hag IOh omkring med en Adresse til Underskrift,
sanvidt han erindrede i Februar l\1aaned d. A. Ener Folks Sigende
ml' det en Hyldingsadresse til Ilertug Friederich, men Thygesen havde
ikke selv seel Adressen , da Jenrier hver Dag gik huns HIIUS
Iorlii, formodenlig fordi han vidste han "ar dansk , hvormed ThJHIJsen Iorovrig! ml' veltilfreds,
Forelæst og befundet rigtig, hvorener Thygesen fUrtes ud.
Derefter indfortes 1'. n . Androsen og forklarede at hedde
Peter no~' Andr esen , 48 Aar, fodt og bosiddende i Yesterfund,
havde opholdt sig i e. 20 Aur i La Guaira.

107
Paa given Foranledning forklarede han endvidere, at han
var tilstede i den ovenomtalte Forsamling. Endvidere forklarede
han, at han var valgt som Medlem af den Deputation, der
sendtes Pastor l\leier, at Dr. Jenner var liIslede i Forsamlingen, og
at han herte ham deeltage i Forhandlingerne, men om han fOrte
Protocollen, knude han ikke bestemt angive, da han stod hult i
Baggrunden, medens Dr. Jennor havde Plads tæt ved Præsidiet.
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Andresen fortes ud.
Derefter indfortes Thyge Petersen og forklarede at hedde
som nævnt, fodt i MogeltOnder, 40 Aar gammel, havde været
bosiddende i l\Iorsum i e. 20 Aar.
Paa,. given Foranledning forklarede han, at Dr. Jenner i sin
Tid havde været hos ham med en Hyldingsadresse til Hertug
Friederich og anmodet om hans Underskrift, men at han bestemt
har vægret sig ved at underskrive Adressen.
Han forklarede
endvidere, at Dr. Jenner derpaa gik med Adressen til hans Nabo,
og at del var enhver !\fand bekjendt, at han gik omkring med
denne Adresse fra Huus til Huus.
Forelæst og befundel rigtig, hvorefter Pclers en forles ud.
Derefter indfortes Jens Jepsen, der forklarede al hedde som
nævnt, 55 Aar gammel, fodt i Tjæreborg, Ilibe Amt, havde
været bosat i Morsum i e. 30 Aar.
Paa given Foranledning forklarede han endvidere, al Dr.
Jenrier i Februar !\Iaaned, sanvidt han erindrede, gik omkring
med en I1yldingsadresse til Herlug Friederich for al samle Underskrifter og anmodede ogsaa Jeps en om al skrive under, hvilket
han ogsaa gjorde, da han saae, al der var saamange andre, der
havde skrevet under.
Jepsen læste ikke selv Adressen, men
Dr. Jennor forklarede, at det var en Hyldingaadresse til Prætendenten.
Forelæst og befundet rigtig, h, orefter Jens Jepsen fortes ud.
Derefter indfortes H. C. Brodersen af Venningsled, der forklarede at hedde Hans Christian Brodersen, 40 Aar gammel,
bosiddende i Venningsted, Landbruger.
Efterat den af P. B. Andresen afgivne Forklaring var fore-
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læst, erklærede Brodersen, at hun sluttede sig til den, dog
un-d Tilfiiiende, at sanvidt han erindrede, var Ul'. Jenrier ikke
Protucolfurer, men var tilstede og deeltog i Forhandlingerne og
Beslutningerne, og at saafremt Dr. Jenrier ikke havde været LiIstede , "ilde Pastor l\Ieier rimeligviis have Iuaet en skarpere
Besked.
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter H. C. Brodersen
fortes ud.
Ved de i denne I'rotocol fOrLe Vidners Udsagn, som i alt
VæsenligL er overecnsstennnende , synes det Lilstrækkelig godtgjort, miglet Ur. Jenners iguar lil ProLoeol afgivne Udsagn, at
hall har været fuldhel vidende om Indholdet af den Adresse,
100m hun ikke alene har underskrevet, men endog s e Iy h a r b l'a g t
o m kr i n g fra Huus til Iluus, for at formaae Andre til at underskrive, samt at han har været t i l s t e de i den Forsamling hvor
det besluttedes al sammenkalde en Folkeforsamling Lil den 3die
Marts KJ. 2 Efterm. for at falle Beslutning om Organisationen
af en væbnet Modstand i Anledning af Presning uf unge SOfolk
"fra Fjendens Side«, og at der altsaa har været god Grund til
at bortfore Dr. Jenrier som en af de frækkeste, lognngtigste og
virksomste Agitatorer paa Sild.
Hermed sluttedes Protocollen K\. 5 Efterm.
Keitum , den 16de Juni 18B·l,
Hammer.
HolbOl\.
I. C. Hansen.

Fortsættelse
af den under Gaars Dato i Keitum paa Oen Sild optagne
Protoeol i Anledning af de fra Sild foretagne oprorske Demonstrationer.
Til at overvære Forhorene vare de samme Medlemmer
beordrede som igaar , med Undtagelse af at Ileservelieutenunt
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Hansen traadte istedet!or Reservelieulenant Petersen, som ifiilge
Ordre afgik med Arrestanter til Liimfjorden .
Forhenværende Degn og Skolelærer Hansen indfortes og
erklærede, paa given Foranledning, at han Intet erindrede om i
sin Tid al have udstedt el Revers, hvori han lilsagde for Fremtiden ikke at befatte sig med politiske Sager, men kun hvad
der henherte til hans Skolelærervirksomhed. Eftarat en Afskrift
af el saadant Revers af 26de Januar 1840, *) taget af Keilums
Pastorats Arehiv "ar Hansen forelagt , erklærede han, at n u
erindrede han vel i sin Tid al have udstedt el saadant, men at
han antog , at her var Tale om en anden Erklæring eller
Revers, som Præsterne havde underskrevet, formodenlig kort fOr
den forrige Krig. Paa Forespbrgsel om Hansen havde holdt sig
dette Revers efterrettelig, om hans Iiteraire Virksomhed omfaLtede
de lognagrige Artikler, der i de tydske Blade Candies om den
danske Regjering , danske Embedsmænd og danske Undertrykkelser pau Sild og navnlig, om han var Forfatter til en i
»Norddcutsche Zeilung. Nr. 53 optagne Artikel om den
nationale Grændse paa den cimhriske Halvo, og hvoned det
paavistes, at man, for fremtidig at undgaae nationale Stridigheder,

0) Ich Unterschriebener bekenne hiedurch, dass die Abfassung einer

Adresse an selner Majestiit den Konlg, - welche Adresse auch mit
mei nen Wissen zur Publlcttåt gelarigt und mil meiner Bewllligung
von Anderen mit Unterschrirten versehen isl , obgle ich lch wusste,
dass elne ande re mit obr igke itlicher Gcnnehmigung zur Suhscrlplion anf hlesiger Insel clrcul lrte, - nul' [etzt, nnchdem ich durch
reiCli eher Uberl egung das Unpnssende des von mil' gethanen Sch rlttes
elngesehen , leid thut, und verspreche zugleich , m ich in Zukunft
soleher Dlnge, die mil meinem Sehullchrerberufe slch nicht vertragen, gewlssenhaft zu enthulten, dagegen mit Treue meine Zelt und
Kraft dem mlr anvertrauten Amte zu widmen .
Keitum, den 26sten Januar 1840.
C. P. Hansen.
Pro vera copia.
Keitum. lien 15tell Jun i 1864.
H. lIteier.
p. l.
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maalle drage en Linie fra Ko ld i n g i nordvestlig Retning li! Ottes u n d og sanledes indeorporere hele Ribe Slill i Hertugdornmeme,
erklærede han, at ban ikke var Forfatter Iii nogetsomhelst af
det Omspurgte , at han siden Udstedelsen af det omhandlede
Revers efter sin fulde Overheviisning ikke lunde foretaget sig eller
skrevet noget i fjendtlig Retning imod Danmark eller danske
Forhold, at han i det Hele laget fOlte sig altfor lidt bevandret i
politiske Forhold Lil derom at træde op med nogen seh stændig
Mening , hvorimod han indrummede at der i en lang Aarrække fra
Hcgjeringens Side var sket meget Godt og foreruget mangfoldige nyttige Poruustaltninger, at Sild navnlig under den danske Hcgjcring
havde været i hoi Grad begunstiget og bestandig \" æret i Besid dels e af store Privilegier,
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Hansen fortcs ud.
lierefter indfortes H. Groot, der forklarede al hedde Henrik
Jensen Groot , 54 Aar gammel, bosiddende i Keitum , forhen\" ærende Skibscapitain.
Pau given Foranledning forklarede Groet, al da de i Protocellen under Gunrs Dato nævnte Personel' U. Bleiekcn, A. Simonsen og W, lIendricks vilde reise lil Fastlandet, blev han [Groet]
opfordret til at reise med , for mulig, iis al gaae til Ilerlin. lian
vægrede sig længe derved og paustod. at han ikke \" ilde befalle
sig med Sligt.
i\lan sogte imidlertid at 0\ ertale h UIII , og da
hun tidligere havde faret fra AlLoua og gjerne vilde benytte en
Luiligbed Lil at besoge sin gamle Bhedcr, af Hensyn til sine
Sonners Fremtid, lod han sig af disse Grunde endelig bev æge
Iii ut guue med , Ila de vare ankomne til Iltiier, vare de Deputerede fru Fastlandet (Tundel' Amt) allerede afreiste, og der blev
laH 01\1 at vende tilbage Lil Sild; men endelig blev det dog
besluuct , al man skulde fortsætte Ileisen til Berlin. Thies Deeker
sluttede sig til de Andre i Ttmder og A. Andersen paa Ballegau ruen i llamhorg. I Berlin traf de sumuren med de uuige
Doputerede fru Tonder Amt, blandt hvilke Groot treer al erindre
Feddet' Henrichsen og Tudsen fra Iloi er og en vis Angel stein
fra Tumler. Dog bemærkede Groot , ut hun kun ml' lidet hekjeudt
med disse Folk fra Fastlundet . Ile Ovriges Navne vure hum
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ubekjendt. Der var ialt G fra Sild, 2 fra lIoier og 4 fra Tonder•
Desuden var der 2 fra Haderslev.
Endvidere forklarede Groot.
at han havde underskrevet Hyldingsadressen til Hertug Friederich.
men den blev ikke bragt om til Underskrift af Dr. Jennor i Keitum. Det var kun i Morsnm og Arksum. at Jenrier besørgede
Underskrifter. Bemeldte Adresses Indgivelse til Prætendenten blev
besluttet i en Forsamling i Keiunn, i hvilken Groot imidlertid
ikke log Del, ligesom han i det Hele taget ikke deltog i de
politiske Bevægelser.
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Groot fortes ud.
Derefter indfurtes Smedesvend Ernst Allenburg, HO Aar gl. ,
fOdt i Flensborg, havde opholdt sig i Keitum siden <ide November
forrige AnI'.
Pua given Foranledning indrommede Altenburg. al han i
Marts l\Iaaned havde sunget - Schleswig- Holstein . paa Gaden i Keitum, rundtomkring i Byen. Han forklarede endvidere, al han ikke
ml' opfordret dertil af Nogen, men at han med nogle Andre
havde Iaaet Noget i Hovedet, og at de derefter havde sunget forskjellige Sange .
Forelæst og befundet rigtig, hvorefter Allenhurg fortes ud.
Hermed slutledes Prolocolien KI. 12 ~ Middag,
Endskjimdt del af Degnen Hansen idag til Protocol givne
Udsagn ikke stemmer overeens med hans Tilstauclsc ignar, at
have undertegnet II) ldingsadressen li! Prætendcntcn ; endskjondt
det heraf tydelig nok fremgauer, at Hansen har givet lognngtige
Forklaringer li! l'roLoeoIlen, endskjondt del' er al Grund til
at antage, al han er Forfatter til idelmindste en Decl af del mod
Danmark og Begjeringen Fjendtligsindede, der forekommer i den
L) dske Presse, og endskiundt det endelig er udenfor al Tvivl,
at han i sin Virksomhed som Skolelærer, i Ord og Skrift, hm'
indprentet Ungdommen i Keitum del meest glbdende Had mod
Danmark, besluttedes det dog, af Hensyn lil hans Alder og svagelige Helbred, indtil videre at lude ham forblive i sin Hjemstam
under IlIi1ilairopsigl.
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Haus g e h a b t hat, hat es doch , wo es hauste, alles Intcresse Iur
Sehl. Holst, dureh seinen a r i s l o kr a Iis e h en Ue h erm u Lh erstickt,
80 dass Sundewitt u n d Alsen f a n li Li s e h e r d ii n i s e h s i n d ,
n l s s e lb s t Se e l a n d und FUhen. Aueh haben die dynastisehen
. Interessen stels den Landesinteressen geschadet. lIHichte es [etzt
heissen worin wir alle einig sind : Schl, HoIsL. ganz und ungel h c i IL - aber da Holsteiu einmal zu slark - nach meiner lIIeinung
- an die etwas disharmonische Augustenburger Gloeke angeschlagen, so mochte ieh filr die Lnndessnche alle , die niclit durch t c n fI i s eh e Bande gebuuden sind, rccht dringend auffordern: ziehet in
Schleswig aueh recht kr åftig an diese Gloeke, sollte sie auch zerspringen , . zerplatzen, ieh wurdc daruher lief trauern - wenn nur
Sehlesw.-JlolsL. dabei gerettot wird.
Denn das alle Wort "10sammen ungedeelt« muss bleihen, und "eder Glueksburg noch
Angustenburg dårfen es beklepfen .
Freilich ist der liebc Prim
von Augustenhurg, zu edel, zu theuor, um uls blesses 1\Iillel zu
dienen, aber wird er so edel sein, um sieh selbsL filr das un- •
getheilte Sehl. Holst. zu opfern, wenn Nupolcons Plan ihm Holstein zu geben, dureligehen sollle ? ieh filrehle, ieh filrehle die
dynastischen Interessen die haben von 1460 an stels Schlesw.
llolst. geseliadot. Doeh verzeihe, vielleicht spiegeln sich mir die
Bilder zu dunkel ah an den dunklen Wiinuen meirres Kerkers ,
der Ilerr sei un S , sei nnmentlich unserem VIllerlande gniidig. Wohl meinon die Preussen und Oestrcicher es jetzt ornst, aber
WIlS wollon sie cigentlich , nnr als Gliiekshurger hin ieh zufrieden unler Glueksburg - wenn nul' jelzl Sehl , Holst. gerettot wird,
Ilahen die lieher Syller den n .keine Lynehjustiz gegen ihren
» Posekiker« angewandt?
mit ilun brauchte man niehL so snuherlich zu verfahren, aber wir mochten wohl flirchten unsern isolirte Lage und des wcgen vorsichtig sein.
Bille alle lielien S)·lLe.r mei nen frcundlichen Gruss : durzuhringcn ; Aueh Pastor Prcnssen, der holl'entlig wieder in
WesLerland ist, da .er sich ja eigenLlich niehL als nbgesctzt
belraehLen darf von einer Bchordc, die Cl' niehL anerkaunt,
namenLlieh nher empfangen Sie . . . . Ihr Freund.
1\Ioller,

i 15

III.
Quem d. 5le Juni 1864.
. sehon lange hiille ich an Sie , lieber Freund Hendricks,
schreiben sollen, da ieh aber unter den [etzigen Verhiillnissen
nicht weiss, ob Briefe richlig nach S~'11 hefbrdert werden, auch
niclit ob Sie gegenw årtig auf S~'11 w åren , so habe ich es
bisher dabei bewcnden lassen duroh Andresen in Flensburg den
lieben dortigen Freunden meine einstweilige llebemahme des
biesigen Pfarramt unzuzeigen. Gewiss liahen wir mil der grossten
Theiluahme die traurigen Gesehieke der lieben Sylter erfa~ren,
hoffenllich haben die donigen Bedriieker bald ausgespielt, golllob
das s Sie doch eine bessere Zukllllft vor sieh hahen. Aueh
meinor und meines Familie Er!ebnisse auf Oland _werden Sie
erfahren hahen ; doeh aueh in dieser Saehe muss ieh mieh
freuen, sowohl personlieh als nmllieh d ur c h - feindselige
S e h r i II e I( iin i g Ch r i s l i a n s, unter s e in e m Na m e n I in
s e in e n Farben gegen mieh vorgenommen, m e i n es frilheren
Eides en tb u n d e n zu s e i n , wie ieh mieh seit der Zeit ganz
frei fiihle, und von Herzen dem edlen Herzoge hu l di g e, Doch [etst niclit wciter uber solehe Punkle, sobald es nur
miiglieh ist, werde ieh ja eilen die lieben Sylter zu be suchcn,
måehte es hald gesohohen konnen , so wiinsehe ieh aueh
fiir die lieben Frounde alle dort , denn es kann nur auf dem
frei en SJ!1 geseheheu.
Fiir [etzt Dur soviel, das s ieh endlich
definitiv zum Prediger in Siiderbrarup ernannt hin.
Die dorlige Pfarre ist en. 400 Mk. naeh der Angabe liesser als
Quern , aber aueh da eine Annexkirche dort isl (Loit) bedeutend besehwerlieher, doeh habe ich gelstige Arbeil niemais geseheul. Hier in Quem war ja ein Prediger 1850 abgeseLzL worden , De s Ie r jetsl in Sarau, dem ieh die hiesige
. Pfarre, da er sie boansprueht , freudlg uherliess, die Gerneinde
halle ja mn ihn angosucht, nnfangs schwenkte er , spaler erkliirle
er sich bereit um diese Pfarre zu suehen. l\Iilllerweile var ieh
constituirt worden , und hatte aueh die Gerneinde fiir mieh
gewonnen, doch war ich des Ansiehl, das s ich Iiir den guten
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Ruf der Gemeinde zu sorgen habe , die ja ihrem friiheren
Anerbiel en gelren hleihen mu~sle , desswegen suchte ich n i c h l
um Qucrn, Da kam eino Deputation von Siiderbrarup, welehe
mich bat, ieh mochte um das dorlige Pusterat ansuehen ,. ein
solches Verlrauen wusste ich zu wiirdigen , suchle darum und
habe nunmehr die Ernennung zu d.iese~ Amle erha llen, werde
auch wobl vom dortigen Visilalorio, also von Probsl Hansen dort
eingeselst werden. . . , .
•
Auf Wiedersehen auf dem fr e i e n SJIt. Jhr Ihnen dankbar
ergebener Fround
1\1 e II e r.
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