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"Tidsskrift for Søvæsen", Aargang 1896, findes en
.Redegjørelse for Eckernførdesagen" af Kommandør i
Flaaden, C. A. Garde. Den skyldes nærmest nogle Udtalelser i Oberst Vaupells Skrift . Læssøes Levned", hvor,
efter Kommandørens Mening. Sagen er bleven behandlet
.paa en urigtig og hensynsløs :;\llaade" . hvad angaar hans
afdøde Fader, Kommandør i Flaaden H. G. Garde, der
som Chef i 184() for Eskadren ved Sles"igs Østkyst havde
udsendt den Expedition til Eckernførde Fjord, hYis ulykkelige Skjæbne endnu lever hos os i smertelig Erindring.
Forfatteren af .Redegjørelsen" rejser navnlig bestemt Protest imod at Oberst Vaupell har overført paa Eskadrechefen ogsaa det Ansvar, som formentlig bmde falde paa
Hæren, og anker over, at Obersten ogsaa i andre Henseender har indtaget en for Hæren partisk Stilling, i
hvilken Anledning han giver en til Dokwuenter støttet
delvis Fremstilling af Begivenhederne, idet han tillige
benytter Lejligheden til at nedlægge Indsigelse mod den
Generalkrigsretsdom, som i 1850 overgik hans Fader i
Anledning af den her omhandlede Sag.
Efterat Forfatteren havde sendt et Aftryk af denne
"Redegjørelse" til det krigsYidenskabelige Selskab, for at
den kunde blive anmeldt i .}1ilitært T idsskrift", rettede
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dettes Redaktion en Opfordring til mig om at skrive Anmeldelsen, fordi jeg som A.djutant i 1849 ved Hærens
Hovedkvarter havde staaet Begi,enhederne nær. J eg gik
ind derpaa, men da jeg i den Anledning opmærksomt
gjennemgik de vigtigste Kildeskrifter, namlig Motiverne
til Generalkrigsretsdommen af 13. August 1850, som ere
gjengivne i Departementstidenden for 1850 , og Generalstabens Værk om "den dansk-tydske Krig i Aarene
1848- 50" samt forskjellige officielle Udfærdigelser, som
findes i Krigsministeriets og l\larineministeriets Arkiver,
fik jeg mere og mere den Anskuelse, at det kunde være
ønskeligt, at der netop nu fremkom for Offentligheden
en Redegjørelse ogsaa for Hærens O,erkommandos
- og Krigsministerens - Stilling til den omhandlede Sag,
for at der samtidigt fra forskjellige Sider kunde kastes
saa meget Lys over denne sørgelige Episode af vor
Krigshistorie, at man vilde kunne danne sig en mere
uhildet l\Iening om de forskjellige :Ylyndigheders og Personers Forhold, end den, der dannede sig, medens den
nationale Smerte endnu lod Lidenskabens Bølger gaa
højt. Det kan vel siges, at allerede Generalstabens Værk
fyldigt og tilfredsstillende har løst denne Opgave, men
det næmt e Værk har maattet gaa saa meget i Detail og
wnde Blikket til saa mange forskjellige Sider , at efter
min Mening en lettere overskuelig Fremstilling vil ,ære
paa sin rette Plads i Ticlsskrillet, og jeg har derfor i
det Følgende søgt under Kontrol af mine personlige
Erindringer at give en m ere sammentrængt Fremstilling,
idet Arbejdet er blevet mig lettet derved, at jeg angaaende Eskadrechefens Stilling til Sagen i det Væsentlige kan slutte mig til Kommandør C. A.. Gardes "Redegjørelse" . For at løse Opgaven har jeg imidlertid maattet
udstrække Fremstillingen til at omfatte Operationerne i
de første 13 Dage af 1849, nemlig fra Fjendtlighedernes
Begyndelse den 3. April 1849 indtil General Kroghs og
Oberstlieutenant Læssøes Fjernelse fra Overkommandoen
den 15. s. l\I.
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Efterat i Tiden fra den 28. :Maris til den 2. April
1849 den danske Hærs Hovedstyrke, bestaaende af 24
Batailloner, 2 Eskadroner , 48 Kanoner og 1 Espingolbatteri, var bleven overført fra Fyen til Als, og efterat
den 31. )farts Overgeneralen, Generalmajor Krogh ,
var fulgt efter med sin Stab, hvis Chef var Oberstli e u ten an t Læssøe, gjenoptoges de ved \'aabenstilstanden afbrudte Fjendrngheder, idet vore Tropper den
3. April gik over Alsstmd og i Fægtningen ved Adsbøl
kastede Insurgenterne tilbage mod Vest, hvorefter vi indtoge en Stilling tværs over Sundeved fra Nybølnoer
over Ullerup til Alssund, med Reserven i Sønderborg.
Samtidigt med Hovedstyrkens Fremrykning fra Als havde
Ge neralmajor R ye den 3. April oYerskredet .\"ørrejyllands Sydgrændse med det han1 underlagte Korps
- 5 Batailloner, 16 Eskadroner, 16 Kanoner og 1 Espingolbatteri - og var trængt ind i Nordslesvig , hvor han
i Løbet af Dagen naaede frem til Haderslev efterat have
drevet lnsurgenternes Avantgardebrigade tilbage mod
Syd. Denne Fremrykning fra to Sider skete i Henhold
til en forud vedtagen Operationsplan, og efter denne
skulde vor H ovedstyrke derefter, den 4. April, skyde sin
højre Fløj benimod Aabemaa, samtidigt med al General
Rye fra ~ord naaede frem til denne By. Det -rar Hensigten, at vor samlede Styrke Dagen efter, den 5te,
skulde rykke frem mod Insurgenternes Tropper, der
under Generalmajor Bon in antoges at ville være
koncentrerede mellem Aabemaa og Flensborg. Da Insurgenternes Styrke kun udgjorde Hi BataiUoner, 10
Eskadroner og 48 Kanoner foruden de t ydske Besætningstropper i Sles,,ig, bestaaende af 2 Batailloner og et
Batteri paa 6 Kanoner, var Yor Hær, som tilsammen
talte .29 Batailloner, 18 Eskadroner, 64 Kanoner og 2
Espingolbatterier, den meget overlegen (Generalstaben
anslaaer Insurgenternes mobile Styrke til lidt over 14000
Mand med c. 3500 Heste, hvortil endnu maa lægges for
de tydske Besætningstropper c. 2000 Mand og c. 250
l*
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Heste; rnr Hærs derimod til c. 41000 Mand med c. 6000
Hesle), og desuden var rnrt }landskab bedr e uddannet,
vore Befalingsmænd mere øvede. Da man derhos i
Dybbølstillingen og Als havde fortræffelige Retraitepunkt er til Benyttelse, naar de tydske Undsætningstropper naaede frem og forrykkede Balancen , ,il det forstaaes , at man i vort Ho,·edkvarter brændte af Begjærlighed efter at komme i Kast med Insurgenteme og
skyndte paa Offensiven, eftersom Rygtet allerede fortalte
om Gjennemrykn:ing gjennem Hamborg af talrige tydske
Rigstropper, og det Yidstes, at deraf 5 Brigader allerede
ha,de OYerskredet Slesvigs Sydgrændse. For at forsinke
Rigstr·oppernes Fremrykning besluttede Overkommandoen
ogsaa at benytte Hjælp fra den ved Hertugdømmernes
Østkyst stationerede Eskadre, hvis Chef, Ko rn mand ø r
H. G. Garde , ifølge sin Jnstrux af 19. Marts 1849 fra
Marineministeriet Yar med Eskadren underlagt Hærens
Overgeneral og i den havde faaet P aalæg om, under alle
Omstændigheder med sit Kommando .at yde ham og
Armeen den allerkraftigste Bistand." Da derfor den 2.
April en SkriYelse afgik t il Eskadrechefen med Ordre til
at støtte General Ryes Fremrykning nordfra ved med
dertil udsendte Skibe at foretage en Rekognoscering i
Flensborg og Aabemaa Fjorde og ved eventuelt at sætte
sig i Besiddelse af sidstnævnte By. meddelte denne Skri,else tillige Eskadrechefen Ordre W at lade en Expedition afgaa til Eckernførde Fjord for ved Angreb paa de
derværende Landbatterier og eventuelt ved Landsætning
af et medfølgende Kompagni Fodfolk at alarmere Fjenden , helst saaledes , at de alarmerende Efterretninger
kunde naa til den tydske Hær ved Flensborg den 5. om
.Morgenen, altsaa paa den Dag , da man i vort Hovedkvarter paaregnede Sammenstødet med lnsrn-genterne.
Den sidstnævnte Ordre var saalydende :
"Samme Dag, den 4. April, ønskes en Expedition.
bestaaende af tvende Dampskibe med nogle Transportfartøier , afsendt fra Hørup HaY saa tidligt, at

Expeditionen kan indtræffe i Skumringen i Eckernførde Fjord, hvor den kunde løbe ind i Forbindelse
med Linieskibet og en Corvet, mu lige n landsætte
nogle Tropper paa forskjellige Steder, hvilke Tropper
dog m aatte tages ombord igjen efter at baYe alarmeret , angribe og om muligt tilintetgjøre de fjendtlige Strandbatterier og forsøge at sætte sig i Besiddelse af Eckernførde, hvor Efterretninger om Fjenden
indhentes, og alt Forraad, som Fjenden maatte have
der, tilintetgjøres eller medtages. Hensigten maatte
være at alarmere saa meget som muligt og at
bringe Fjenden til at t.roe, at en betydelig Styrke vil
lande i Eckernførde. Alarmeringen maatte h e Is t
foregaae saaledes, at Efterretningen om den indtræffer
,ed Daggry den 5. i Flensborg ; d e n bedste Tid vil
altsaa være ved A'lidnat; men da det maaskee er
umuligt at foretage Noget i Kattens :.Uørke, kunde
m a aske e Alarmeringen begynde om Aftenen sildigt
og fortsættes, saasnart det gryer ad Dag.
•Et Kompagni vil blive stillet t il Disposition den 4.
for at afgaae med T ransporten til Eckernførde 1) . "
Den saaledes fra O,·erkornmandoen udgaaede dobbelte Ordre af :'l. April til Eskadrechefen rnr Resultatet
af en F'orbandling, som samme Dag havde fundet Sted
i Hovedkvarteret mellem General Kr ogh som Overgeneral , Kommandør G a r d e som Eskadrechef, 0 berstlieutenant L æs sø e som Stabschef ,ed Overkommandoen
og Kommandørkapitain M u x o 11, der som Søofficer var
attacheret Hovedkvarteret; og om Skrivelsen, som indeholdt Ordr en, oplyses i Motiverne til den senere fældede
Generalkrigsretsdom_, at den var konciperet af Læssøe,
gjennemset og renskreven af i\1uxoll , som paa Forespørgsel af Læssøe erklærede I at han Intet havde at
bemærke til det Sømandsmæssige i Skrivelsen I underskreven af Overgenera.len, og samme Dag - i aaben
1)

FremhæyeJserne skyldes mig. I delle som i de andre Citater
e1· den oprindelige Retskrivning bibeholdt.
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Kuvert, siges der andetsteds - overbragt af Muxoll til
Eskadrechefen. der Intet fandt at erindre mod dens Indhold. Sk rive ls e n var altsa a d røft e t og bifaldet
af all e dem, paa hvem An sv aret bYi l ede.
Eskadrechefen besluttede selv at overtage Ledelsen
af Expeditionen til Flensborg og Aabenraa Fjorde, hvilken Expedition han ansaa for den vigtigste, fordi den
skulde samvirke umiddelbart med Hæren paa seh·e
Krigsskuepladsen. Udførelsen af den anden Expedition , den til Eckernførde Fjord, som kun skulde være
en Alarmering, overdrog ban derimod til Chefen for
det <4-Kanons Linieskib Christian VIIT, Kom mandørkap i t a i n P a I u d an , hYem ban i den Anledning
tillige underlagde Fregatten Gefion (paa 48 Kanoner)
under Kommando af Kap i tain J. A. )leyer, de to
Krigsdampere Hekla (paa 8 Kanoner) under Kap it a in
.ci.Scbl und og Gejser (paa 8 Kanoner) under Kapi t ainlieut enantP. Wul ff, samt tre Jagter med et Kompagni
Fodfolk ombord. Underretning om denne Sammensætning af E)...-peditions-Kommandoet tilligemed ::Meddelelse
om, hvor og naar de forskjellige Skibe vilde møde, samt
hvor de skulde anvendes efter endt Expedition, sendte
Eskadrechefen den 4. April med Kapitain A sch lund til
Kommandørkapitain Pal ud an i en Skrivelse, som var
udfærdiget den 3. og tillige indeholdt den egentlige
Ordr·e, der , ar saalydende:
. Ifølge Ordre fra den kommanderende General
foretages den 4. April en Eapedition, bestaaende af 2
Dampbaade rned nogle T ransportfartøier, afsendte fra
H øn~p H av saa tidligt, at E.lpeditionen kan indtræffe
i Bkumringen i Eckernførde Fj o1·d, hvor den kunde
løbe ind i F01·bindelse med L inieskibet og Fregatten
,,Gefion", muligen landsætte nogle T ropper paa- forskjellige Steder, hvilke Tropper dog maatte tages ombord igjen e~ttrat have ala rmei·et, a11gribe og om nmligt
tilintetgjøre de fjendtlige Strcmclbatterier og forsøge at
sætte sig i B esiddelse af Eckernførde, hvor Efterret-
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11itiger om Fjende,, indhentes, og alt Forraad , som
Fjenden maatte have der, tili11tetgjøres eller medtage·.
H ensigten maatte være at alannere saa meget som
muligt og at bringe Fjenden til at froe, at en betydelig Styrke vil lande i E ckernforcle. Alarmeringen
maatte helst foregaae saaledes, at Efterretningen om
den i,ultræffer ved D aggry den 5. i Flensb01·g; den
bedste Tid vilde altsaa være 1;ed Jlidnat; men da det
maaske er umuligt at f01·etage Noget i Nattens N m·ke,
kunde maaskee Alarmeringen begynde 0111 Aftenen sildigt og fortsættes, saa snart det gryer acl Dag.

Br. Kommandem·kapitainen o,erdrages det at udføre denne Expedition, som har til Hensigt at hendrage
Fjendens Opmærksomhed mod Syd, hvorfor der bør
søges at Yække saa megen Alarm som muligt. Chefen
for Dampskibet . IIekla" er beordret at underlægge
ig Dem og ,·ære til Linieskibets .Åssislance paa
Reisen til Eckernførde. Henimod Mørkningen er
Fregat.ten . Gefion~ med Dampskibet . Geiser" beordret til at være udfor Eckernførde Fjord, og Cheferne
ere paalagte at underlægge sig Deres Kommando. I
tre Jagter er et Kompagni Infanteri til Disposition
,ed disse Skibe.
Dampskibene bør ikke uden den høieste .\°ødYendighed udsættes for de fjendtlige Batteriers Ild."
Samtidig med denne Skri,else, af hns Indhold en
stor Del - nemlig hvad der er trykt med KursiYskrift Yar en ordret GjengiYelse af Ornrkommancloens Ordre
til Eskadrechefen 1), medbragte Ka pitainen en anden
Skri,else, ogsaa af 3. .Åpril, til Kommandørkapitain
P a ludan , hrnri Eskadrechefen . med Hensyn til at
Fjendtlighederne samme Dag rnre begyndte , ganske
Almindelighed rettede den An modning til ham, . at
1)

I Stedel for _fregatten Gefion• slod der dog i Overkommandoens Ordre , en Corvel-, overensstemmende med hnid der
tidligere haYde Yærel paalænkt.
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bringe Fjenden al den Skade, Afbræk og Foruroligelse,
som man kan vente sig af en saa ærekjær og duelig
Officer", og hvori han paalægger ham, naar den befalede
"Demonstration" i Eckernførde Fjord var endt, at tage
Station med Linieskibet udfor Kieler Fjord. og der at
begynde Blokaden. Ogsaa ses det a[ :'lfotiverne til
Generalkrigsretsdommen, at Kommandør Garde har
havt en Samtale med Kapitain As c bl und og paalagt
ham at bringe Kommandørkapitain Paludan tillige nogen
mundtlig Besked. Dermed var alt Samkvem forbi mellem
Eskadrechefen og Chefen for Eckernførde-E}..-peditionen,
og Expeditionen gik sin Gang til Enden uden at paavirkes af højere Befalende.
Samme Dag Eskadrechefen saalcdes udfærdigede
sine Ordrer til Udførelsen af de to Expedilioner tilsøs,
havde, som anført . Hæren haYt sine første Kampe i
Sundeved og i l\ordsles,,i g. Krigsministeren, Genera I Hansen, opholdt sig den Gang i Sønderborg, hvortil han var ankommen sammen med Overkommandoen
den 31. l\farts, ledsaget af den franske Gen er al Fa bv i er, der var hidkaldt fra Frankrig som Raadgirnr. Da
man i Hæren troede, at han tilljge var udset til O\·ergeneral - hvad dog ikke var Tilfældet - , var hans Ankomst
ilde set, navnlig i Hovedkvarteret; og hans Ophold ,ed
Hæren forbedrede ikke denne Stemning; thi ligesom han
tidligere havde fraraadet at begynde .f jendtlighederne, saalcdes tilraadede han fremdeles uden Kamp at af\-ente Begivenhedernes Udvikling i Europa, idet han antog, at en
for T ydskland ugunstig Krisis nærmede sig. Krigsministeren delte i saa Henseende i\iening med ham, og det
yai· kun modstræbende, at ;\1inisteren gaY sit Samtykke
til Fremrykningen den 3. April. At det skete, skyldtes
dels en Slatsraadsbeslutning, dels Indtrykket af, at Xationen med Utaahnodighed imødesaa Insurgenternes Tugtelse
efter deres }Iisligholdelse af Betingelserne for Vaabenstilstanden før Felttoget. Da han derfor umiddelbart
efter modtog Efterretning om det tydsk.e KejserYalg i

Frankfurt og om de i Slesvig indrykkede tydske Troppers Styrke, blev han paany betænkelig og sendte General
Krogh samme Dag, midt under Fægtningen i Sundeved,
den Tilkjendegivelse, at In tet rnaatte avantureres,
men at den yderste Forsigtighed skulde iagttages, hYilket
Paalæg bevirkede, at Overkommandoen lod Tropperne
efter Fægtningen indtage en tilling, der var noget mere
tilbagetl'ukken end oprindelig bestemt. :.,:ren dette var
kun Begyndelsen til en Række af hemmeode Paalæg fra
:\1inisteren. Saaledes befalede han samme Dags A..ften,
at General Rye snarest muligt skulde beordres at standse
sin Fremrykning og gaa tilbage mod Xord, og at der
slrax skulde skrides til Befæstning af Dybbølbjerg. Dermed var Offensiven stillet i 2. Linje, og ikke uden bittre
Følelser afsendte Overkommandoen samme :Xat et Dampskib mod Kord .med Ordre til General Rye om Opgivelse
af den videre Fremrykning. Ligeledes maatte man nu
opgiYe at lade Styrken i Sundeved Dagen efter skyde
sin højre Flanke frem mod Aabenraa. - Da Kontraordren
til General Rye den 4. Kl. 3 Eftm. naaede barn, stod han
Nord for Aabenraa. Den derhen under Kapitain DirckinckHolmfeld sendte Flaadeafdeling , be.staaende af en Corvet. Dampskibet Caroline-Amalie og en Division Kanonbaade, havlle samme Dags Formiddag KL 11 tvunget
den af alle Vaabenarter sammensatte fjendtlige Besætning til at forlade Byen og besat denne med en fra
Skibene landsat Styrke; men Yed Solens Nedgang t oges
denne Styrke (i alt 100 Søfolk) igjen ombord; og uagtet
Skibene endnu den 5. April indtil om Eftermiddagen
forble,e ved Aabenraa og saaledes bidroge til at beskytte General Ryes R etraite, endte Expeditionen dog
uden at være kommen til at sam,irke umiddelbar-t med
Generalen, som den 7. April gik Whage over den jydske
Grændse.
Den oprindelige Hensigt med den anden Expedition,
nemlig Yed Alarmeringer i Eckernførde Fjord og Svandsen
at støtte Hærens Offensive, kunde jo ej heller naaes nu,
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eftersom Offensiven var opgiv en; men da Overkommandoen nærede den Formening, at en sydlig Alarmering
dog altid vilde gjøre Nytte ved at forsinke Fjendens
Fremmarche mod Nord og ved derved baade at skaffe
vor Hær mere Ro til Befæstning af Dybbølstillingen og
at lette General Rye Retraiten , blev Expeditionen ikke
kontramanderet. Overkommandoen følte ikke derved
nogen Betænkelighed, · da vore Skibe i Skytsantal vare
de fjendtlige Landbatterier langt overlegne, og da Søofficererne vare af den Mening, at Skibene derfor ikke
vilde blive udsatte for Fare af nogen Betydenhed. Da
der saaledes ikke af Overkommandoen paatænktes nogen
Ændring i de maritime Expeditioner, sendtes der ej
heller Eskadrechefen nogen Meddelelse om den forandrede
Plan for Operationerne tillands, om hvilken han dog
underhaanden fik Underretning.
Den 4-. og 5. April forløb i Sundeved, hvor General
Bi:ilow havde Kommandoen, uden anden Kamp end
nogle Forpostfægtninger. Man vidste, at de tydske Undsætningstropper nu vare naaede frem til Nord for Flensborg, og Overkommandoen var betænkt paa at modtage Kampen i Sundeved, hvor man som Retraitestilling
havde · Dybbøibjerg, hvis Værdi man havde lært at
kjende den 5. Juni 1848. Krigsministeren vilde derimod, at Hæren ved et muligt Angreb strax skulde
trække sig helt tilbage til Dybbølbjerg og ikke levere
noget Slag foran dette, og han forlangte derfor den fi.,
at Dybbølbjerg skulde befæstes med Tilsidesættelse af
alle offensive Foretagender i Sundeved .
Samme Dag, altsaa den 5. April, fandt i Eckernførde Fjord den Kamp Sted mellem vore Skibe og
Fjendens med 10 svære Kanoner besatte og af et nassausk Feltbatteri paa 6 lette Kanoner understøttede Landbatterier, som mod al Forventning fik det bedrøvelige
Udfald, at vore to prægtige Orlogsskibe gik tabte, at
deres Besætninger, for saa vidt de ikke fandt Døden,
gjordes til Krigsfanger, at de to Dampskibe i ukamp-
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dygtig Stand - det ene med overskudt Roerstamme og
Roerhage·, det andet med Skud i Maskinen - maatte
forlade Kamppladsen, før Kampen var endt, og søge tilbage til Sønderborg, og at Landgangskompagniet kom
tilbage uden at være brugt1). En Detonation i Eckernførde Fjord hørtes Kl. 8½ Eftm. paa lang Afstand og
blev indberettet til Sønderborg, men først den 6. om
Formiddagen ankom nærm ere Efterretning om Ulykken
til Hovedkvarteret, hvor den gjorde et overvældende Indtryk. General Krogh var ved An_kom sten ikke tilstede;
Oberstlieutenant Læssøe derimod var paa sit Kontor,
og vi Andre vare samlede i Skriverstuen, da Kapitainlieutenant Muxoll, der havde opholdt sig den hele
Morgen paa Skibsbroen, traadte ind med mørke Miner.
Vi sloge Kreds om ham; men lang forekom Tiden
os, inden han brød Tavsheden med de Ord: "Christi an VIII er sprungen i Luften, Gefion· har strøget! "
Det var navnlig Budskabet om, at Flaget havde maattet
stryges, som gjorde stærkt Indtryk paa os; vi gik tavse
til vore Pladser, medens Muxoll uden videre Tale gik
ind til Læssøe.
Ligesaa overvældende virkede Efterretningen overalt
i Hær og Flaade og paa hele Nationen, der altid med
stor Forkjærlighed havde fredet om Flaaden og dens
ærefulde Minder; og da Krigsministeren, der som
Følge af et Maveonde havde tilbragt den meste Tid
under sit Ophold i Sønderborg i Sengen, modtog Efterretningen, blev hans Bekymringers Maal fuldt. I Løbet
af Dagen - medens General Bii.low ved Ullerup i Sundeved heldigt tilbageviste et Angreb af de nu fremtræn1

)

Til Oplysning om de fJendtlige Landbatteriers Beliggenhed og
vore Skibes Plads under Kampen i Eckernforde Fjord er der
vedhæftet et Aftryk af dlc't til Generalstabsværket hørende
Oversigtskaart. Angaaende selve Kampens Gang skal jeg henvise til det nævnte Værk og t il de i Departementstidenden
af 1850, Jr. 41 og 42, anførte Motiver til Generalkrigsretsdommen af 13. April 1850.
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gende Rigstropper, der samm esteds havde afløst Insurgentern e erklærede Minister en, at han ansaa det
fo r rettest , s t ra x a t trække Hæren tilbage til Als.
Ge n er al Kro g h gjorde Indsigelse mod denne Plan,
id et han navnlig fremhævede Dybbølstillingens Fortrin
og det for Hæren demoraliser ende i at opgive Stillingen uden Sværdslag , og Dagen efter, altsaa den 7. ,
søgte han Støtte for sin Mening hos de overordnede
F ør er e i Hæren ved at sammenkalde dem til et Krigsraad i General B ti 1o w s Kvarter i Stendrup. · Krigsraadet udtalte sig m ed afgjort Flertal for , at Dybbølstillingen skulde holdes, hvilket vilde m edfør e, at ogsaa
det fo ranli ggende T er rain til en vis Afsta nd maa tte forhli ve b esat; men selv efterat vær e gjort bekjendt m ed
Krigsraadets Mening, fastholdt Miriisteren sin Anskuelse,
og den 7. om Aftenen Kl. 10 modtog Gen eral Krogh
skriftlig den 'tilkjendegivelse, at Troppern e ufortøvet
skuld e trækkes tilb age til Als , efterladende en st ærk
Arrieregard e paa Dybbølbj erg. I Haab om endnu at
kunne om st emm e Krigsminister en gav Generalen foreløbig kun Befaling til at gaa til bage til Dybbølbjerg
og det nærmest fo ranliggende T errain og forblive der.
Men hen paa Dagen_ den 8. gjentog Krigsmini s t e r e n
sit P a alæg m ed den Tilføj else , at den Besætning , der
efterlodes i Dybbølstillingen, end ikke maatte udsættes
for at blive indvikl et i en Fægtning , hvis Udfald var
usikkert og kunde kompromittere dens R etraite til
Øen. Saaledes var altsaa nu selv en alvorli g Modstand paa Dybbølbjerg os nægtet, og General Krogh lod
derfor den 8. om Aftenen h ele Styrken gaa tilbage til
Als, ene m ed Undtagelse a f 2 Batailloner, som forbleve
i Brohovederne med Forposter paa Dybb ølbjerg.
De, som var e tilst ede den 8. om Formiddagen i
Bivouaken paa Dybbølbj erg, ville erindre, hvor trykket
Stemningen var ved alle Afdelinger. Om den bittre
F'ølelse , der n ær edes af de h øjer e Befalend e , kan jeg
særligt meddele et Vidnesbyrd. Da jeg I atten m ellem
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den 7. og 8. April sendtes til General B ii 1o w s Kvarter
for at bringe ham skriftlig Ordre til at lade Styrken i
Sundeved gaa tilbage, var Generalen gaaet til Hvile og
modtog af mig Ordren paa Sengen. Efterat have læst
den, rettede han sig op i Lejet og i opbrusende Smerte
krammede han Skrivelsen sammen og smed den hen
i Krogen af Værelset med et bittert Udbrud mod den,
efter hans Mening, forsmædelige Ordre. Saa længe efter
kan jeg vel meddele, hvad der dengang ikke kom videre.
Dette Optrin viste General Biilows Stemning mod Krigsrnin isteren; thi han var fuldt vidende 01h, at Ordren
stammede fra Ministeren, og at den var paanødt Overgeneralen.
Dagen efter, den 9. April, blev Muligheden for større
Operationer ind i Sundeved endeligen afskaaren, idet
Krigs min isteren før sin Afrejse samme Dag til
Kjøbenhavn 1 ) befalede Hovedkvarteret forlagt til Fredericia og Tropperne overførte til Fyen, ene med Undtagelse af 2 Brigader (senere forøgede til 3), som skulde
forblive paa Als under General Biilow med den Opgave
at forsvare Øen og tillige holde Brohovederne i Sundeved besatte. Da vore Tropper vare rykkede tilbage til
Dybbølbjerg, var Fjenden kun langsomt fulgt efter, og
hans Fremrykning blev fremdeles langsom, saa at han
først den 13. April med en Styrke af 4 Brigader (en
bayersk, en kurhessisk, en sachsisk og en hannoveransk)
overskred Dybbølhøjderne, hvor der dengang kun fandtes nogle svage fortifikatoriske Anlæg mod Vest - Standpladse for Kanoner og Løbegrave - og rykkede frem til
henimod Brohovederne. Han gik dog snart atter tilbage
til Højderne, som han fra det Øjeblik beholdt i sin Magt
og befæstede mod Øst. Ikke alene roste Tydskland sig
derefter - med Rette - af sin Sejr den 5. April over
vore Skibe ved Eckernførde, men det forherligede ogsaa
1)

General Fabvier var allerede afrejst den 5. for over Kj øbenhavn at gaa tilbage til Frankrig.
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sine Troppers Okkupation den 13. April af Dybbølbjerg ved maleriske Fremstillinger af "di e Erstrirmung der
Di.ippeler Schanzen", medens vore Tropper dog , assisterede af de faste Batterier paa Als, havde den Tilfredsstillelse at kunne til Minde om sit befalede Tilbagetog fra Dybbølstillingen hjembringe som Trofæ 2,
den 13. erobrede, sachsiske Kanoner.
Det Afsnit af F elttogets Histori e, som jeg har besluttet at skildre, fik kort efter for Hærens Vedkommende sin endelige Afslutning ved General Kro g h s og
0 b e r s tl i e u t en a n t L æs sø es Fjerne 1se fra Overkommandoen. Den kete den 15. April, idet Generalen beordredes til Kjøbenhavn og Oberstlieutenant.
Læssøe ansattes i den lidet betydende Stilling som Stabschef ved Fyens Generalkommando i Odense, medens
Overgeneralens Plads overdroges til Gen e r a 1 B ri 1o w
med Oberstlieutenant Fl e n sbo r g som Stabschef.
Generalstabsværket• meddeler Hovedindholdet af Krigsministerens Skrivelse af 13. April i den Anledning til
General Krogh ligesom ogsaa Hovedindholdet af Min is t erens In dberetn in g af 12. April til Han s
Majestæt Kongen, hvilken Indberetning, med Hans
Majestæts Billigelse, blev Grundlaget for Udfærdigelserne
Dagen efter til Generalerne Krogh og B ri 1o w. Da
denne Indberetning gjør Rede for, hvorledes Krigsministeren dengang opfattede Situationen og vilde have sin
Adfærd bedømt, tror jeg at burde gjengive den helt,
ogsaa fordi dette synes mig retfærdigst mod Ministeren 1 ).
Den lød saaledes :
"Ifølge Statsraadets eslutning af 28. f. .M. blev der
overdraget mig Bemyndigelse til uden Tøven at lade
Fjendtlighederne fornye, saafremt jeg ved min Ankomst til Als rnaatte erholde Vished om, at tydske
1

)

Man vil end yderligere blive bekjendt med Krigsministerens
Opfattelse, naar man i Generalstabsværket (Side 443- 444)
gjennemlæser, hvad der er gjengivet af hans Brev til General de M e z a om Motiverne for Opgivelsen af Dybbølstillingen.
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Tropper havde rykket frem, enten efterat Rigscommissairen Steclmann havde erholdt den af Generalmajor v. Biilow ornmeldte Underretning om Underhandlingernes Stilling, eller efter at der maatte kunne
være givet Contraordre fra Preussens og Centralmagtens Side.
Ved min Ankomst til Assens den 29. f. M. viste det
sig at være i høi Grad vanskeligt, om ikke umuligt,
at erholde sikker og . paalidelig Underretning om
Fjendens Bevægelser ind i det Slesvigske, og da tilmed det uheldige Veir, de slette Veie og andre tilfældige Omstændigheder havde forsinket Troppernes
Overførelse til Als, fandt jeg ingen Betænkelighed ved _
at udsætte Fjendtlighedernes Begyndelse til den 3.
April, imedens jeg paa den anden Side, ifølge Forhandlingerne i Statsraadet og den saa bestemt udtalte offentlige Mening, rnaatte ansee denne Dag for
den yderste Termin til deres Fornyelse.
Spørgsmaalet var da, hvilken Operationsplan der
frembød de bedste Chancer for et heldigt Udfald.
Ved en tidligere Raadslagning i Kjøbenhavn havde
saavel Marineministeren som General Fabvier og jeg
udtalt os for en Expedition til Eckernførde Fjord af
den forenede Land og Sømagt, foretaget med 20,000
a 25,000 Mand for at occupere Landskabet Schwansen. General v. Krogh havde vel yttret nogle Betænkeligheder herimod men havde dog tiltraadt vor
Mening. I Assens still ede Forholdene sig anderledes;
man turde ikke længere haabe ved en saadan Expedition med eet Slag at tilintetgjøre Insurgenthæren; man
vidste ikke hvor stor en fjendtlig Troppemasse der
alt var samlet i og om Byerne Rendsborg og Slesvig,
og maatte indrømme, at de først landsatte Tropper
- Landsætningen rnaatte skee i to eller flere Expeditioner - vilde kunne komme til at udholde et
Angreb af en rnaaske meget overlegen Magt i den
Tid, der maatte medgaae, inden den anden Halvdeel
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af Tropperne kunde overføres; hvilket endog var
afhængig af Vind og Veirlig.
Denne Expedition rnaatte altsaa opgives. Mit Ønske
var det dernæst at foretage en lignende, skjøndt
'mindre Expedition til Kielerfjord, i det Øiemed at
ødelægge det derværende Marine-Etablissement, efterat Frederiksort og Laboe samt Batteriet ved Dysternbrook vare tagne af et landsat Troppecotps paa
nogle tusinde Mand, medens Søetaten med en saa
stor Styrke som muligt angreb Batterierne fra Søsiden.
Imod denne Plan fremhævede Generalerne v. Krogh
og v. Biilow flere Betænkeligheder, idet de erindrede
om de uberegnelige og uforudselige Hindringer og
Forsinkelser, der saa let kunde stille sig iveien for
Troppernes Embarquering og Debarquering, om den
Fare, der kunde følge af at ugunstigt Veir indtraf,
efterat Expeditionen var landsat og a. m. Ved min
første Samtale med Commandeur Garde, den samme
Aften jeg ankom til Als, syntes han ganske at billige
min Plan; men da han den næste Dag ogsaa fandt
flere Vanskeligheder derved, og da samtlige de Landofficerer, jeg meddelte den, raadede derfra, ansaae
jeg det rettest at frafalde den.
Saaledes var der næppe Andet tilbage end at lade
foretage en Fremrykning i . det Sundevedske af de
paa Als værende Tropper, medens General Ryes ·
Corps fra Kolding rykkede mod Apenrade; hertil
raadede baade General v. Krogh og General v. Biilow.
Da det herved var aldeles usikkert, hvor eller med
hvilken Styrke Fjenden vilde møde os, maatte de
fremtidige Foretagender afhænge af de nærmere
Underretninger, som herom kunde indhentes, og
Fremrykningen maatte skee med al Forsigtighed. Et
af de Uheld, som ligge udenfor menneskelig Beregning, Forsinkelse ved slette Veie og deslige, foraarsagede, at der ved Fremrykningen den 3. April
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ikke tilføiedes Fjenden noget alvorligt Tab; men
Deres Majestæts Tropper viste denne Dag, som de 3
følgende Dage, da de hver Dag modtage en Kamp
efter idelige Allarmeringer, at de vare det Navn
værdige, der i Aarhundreder bar fulgt Danmarks
Krigere.
Det havde ved min Afreise til Als aldrig været min
Hensigt at overtage den militaire Overcommando,
hvilket jeg rnaatte ansee uforeneligt med min Stilling
som Minister; heller ikke kunde eller burde jeg blande
mig i Udførelsen af de militaire Operationer, hvilken
jeg, for at den fornødne Eenhed ikke skulde savnes,
aldeles havde overdraget General v. Krogh. Mit Hverv
ved Armeen var nærmest at varetage og lede den politiske Side af Foretagenderne, og min Tilstedeværelse
ved Armeen var især begrundet derpaa, at de militaire Operationer, som Omstændighederne maatte tillade, ikke skulde lide en uoprettelig Forsinkelse ved
først at forelægges Ministeriet i Kjøbenhavn.
Saaledes var den hele Disposition til Fremrykningen
den 3. April affattet af General v. Krogh. Samtidigen
hermed havde Generalen under 2. April tilskrevet
Commandeur Garde om den Cooperation, han ønskede
af Marinen ved Armeens forestaaende Fremrykning.
Der nævnes i denne Skrivelse, om hvilken jeg først
den 6. April erholdt Kundskab, Recognosceringer i
Aabenraa og Flensborg Fjorde, og tilføjes dernæst:
"Den 4. April ønskes en Expedition, hestaaende af
2 Dampbaade med nogle Transportfartøier afsendte
fra Hørup Hav saa tidligt, at Expeditionen kan indtræffe i Skumringen i Eckernførde Fjord, hvor den
kunde løbe ind i Forbindelse med Linieskibet og en
Garvet, muligen landsætte nogle Tropper paa forskjelli ge Steder, hvilke Tropper dog maatte tages
ombord igjen efterat have alarmeret, "angribe og om
muligt tilintetgjøre de fjendtlige Strandbatterier og
forsøge at sætte sig i Besiddelse af Eckernførde, hvor
2
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Efterretninger om Fjenden indhentes og· alt Forraad
som Fjenden maa tte ha ve der, tilintetgjøres eller
medtages .
Hensigten maatte være at allarm ere saa meget som
muligt og at bringe Fjenden til at troe, at en betydelig Styrke vil lande i Eckernførde.
Det maa indrømmes, at denne Skrivelse ikke er affattet i saa bestemte Udtryk, som man var berettiget
til at vente af en Bestemmelse af en saa særdeles
Betydning. Den P lan at landsætte Tropper - eet
Kompagni - for at allarm ere, umuliggjør i og for sig
Angrebet paa Strandbatterierne, som derved ville
være gjorte opmærksomme. Skulle de landsatte
Tropper igjen indskibes, vil atter en betydelig Tid
gaa spildt, og endeligen er det overladt et Linieskib
og en Corvet, til Trods for alle gjorte Erfaringer, at
angribe og tilintetgjøre Strandhatlerierne, uagtet General v. Krogh og Commandeur Garde fandt Betænkeligheder ved et Foretagende imod Ki elerfJord, hvor
dog Batterierne skulde tages i Ryggen af Landgangstropper, medens de angrebes i Fronten af Skibene.
Ikke alene er Omfanget af Expeditionen altfor stort
for et Linieskib og en Corvette, men selve Øiemedet
med Expeditionen er ikke bestemt angivet, idet det
baade hedder, at Hensigten er at allarmere saa meget
som muligt, og der dog nøi agtigen foreskrives Angreb
paa Batterierne, Besættelse af Byen, og hvorledes der
med denne efter Besættelsen skal forholdes.
Udfaldet af denne E:xpedition, der har fyldt enhver
Dansks Hjerte med Sorg og Bekymring, det skjæbnesvangre Slag, der har truffet Danmarks Stolthed, vor
heltemodige Mar)ne , har viist, at denne Cooperation
var begjært, uden at man nøie nok har overveiet
alle Forhold og afpasset Midleme til dens Udførelse.
Men hertil kommer endnu følgende Bemærkning.
Da jeg den 3. Apri l om Formiddagen modtog Efterretningen om Keiservalget i Frankfurt og om de i
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H~rtugdømmerne indrykkede tydske Troppers Styrke,
afsendte jeg øieblikkelig Underretning herom til General v. Krogh, idet jeg omhyggeligen indskjærpede ham
Int e t at avanturer e og at iagttage den
yderste For s i g tighed.
Uagtet General v. Krogh erholdt denn e Meddelelse
om Middagen den 3. April , har han ikke foretaget
noget Skridt for at tilbagekalde sin ovenanførte Skrivelse til Commandeur Garde og saaledes contramandere en Expedition, der nu, da en videre Fremrykning imod Flensborg var umulig, blev aldeles uden
Maal og Øjemed.
For ikke at se Armeen svækket og oprevet ved
en daglig fortsat Kamp uden Resultat, for at kunne
bevare Fædrelandet en Arrnee, indtil Om stændighederne tillade os at bruge den med Fordeel, har
jeg, som Deres Majestæt bekjendt, ladet Armeen forlade det Sundevedske og dirigere en Deel af den til
Fredericia for at besætte og forsvare denne Plads.
Deres Majestæt vil heraf erkjende, at den Mand, til
hvem Overcommandoen har været betroet, ikke har
opfyldt de Forventninger, man har gjort sig, og at
navnligen hans Forhold med Hensyn til Expeditionen
til Eckernførdefjord ikke kan fritages for den . Beskyldning at have ladet det mangle paa fornøden
Omhu og Skjønsomhed. Jeg tør ikke tilbageholde
den Formening, at Generalen maaskee formeget lader
sig paavirke af sin Stabschef, Oberstlieutenant Læssøe,
der i ethvert Tilfælde paadrager sig Dadel ved den
uklare Redaction af den givne Ordre til Commandeur Garde og ved ikke at have gjort sin General
opmærksom paa, at efter Krigsministerens Contraordre af 3. April var Expedition en til Eckernførd e
hensigtsløs.
Fremdeles at lade Overcommandoen over hele Armeen forblive i Generalmajor v. Kroghs Hænder, maa
jeg, efter hvad jeg ovenfor allerunderdanigst har ud2*
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viklet, ansee betænkeligt. Det er derfor min Hensigt
at lade Generalmajor v. Krogh afgaae hertil Byen og
at overdrage hans Post til Generalmajor v. Biilow,
som jeg haaber vil vise sig denne Tillid værdig.
Som Stabschef hos ham kunde da Oberstlieutenant
v. Flensborg ansættes, medens Oberstlieutenant v.
Læssøe kunde overtage en Stabschefs Funktioner ved
Generalcornmandoen i Fyen. Major von Steinmann
kunde da stilles til den commanderende Generals
Disposition. Overbefalingen paa Als vilde efter mit
Skjøn med fuldkommen Sikkerhed kunne overdrages
Oberst de Meza, der vistnok i· enhver Henseende vil
udfylde denne Plads.
Disse paatænkte Forandringer har jeg anseet det
for min Pligt at indberette til I)eres Majestæt i det
Haab, at Deres Majestæt allernaadigst vilde billige
de af mig ovenfor anførte og motiverede Anskuelser."
De Bebrejdelser, Krigsministeren i fornævnte allerunderdanigste Indberetning rettede mod General Krogh,
ses at kunne samm enfattes i følgende 3 Ho vedanker:
1. At Skrivelsen af 2. April til Eskadrechefen var affattet i for ubeslemte Udtryk, og at navnlig Øjemedet ikke var bestemt angivet, idet. Krigsskibene
baade skulde alarmere, angribe Landbatterierne og
bevirke Eckernførdes Besættelse. (I sin personlige
Skrivelse af 13. April til General Krogh siger Ministeren, at "Ordren savner den Klarhed, man var
berettiget til at vente af en Bestemmelse af en saadan Betydning.")
2. At der var tiltænkt Linieskibet og Korvetten en
altfor stor Opgave. (I fornævnte Skrivelse til General Krogh kaldes den "en umaadelig Opgave"), og
at Planen med Landgangskompagniet var uhensigtsmæssig.
3. At General Krogh, efter om Middagen den 3. at
have faaet det Paalæg fra Ministeren , Intet at avan-
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turere, dog havde undladt at kontramandere Expediditionen, som Ministeren formente aldeles uden Maal
og Øjemed, da en Fremrykning mod Flensborg ikke
længere var mulig.
Til disse Punkter skal jeg, under Henviisning til
hvad der allerede er udtalt, gjøre følgende Bemærkninger.
ad 1. Ordren maa formentlig anses for at have været
i tilstrækkelig Grad tydelig og let forstaaelig for den overordnede Befalingsmand, som maatte komme til at lede
Expeditionen. Den gav klar Besked om, hvad der var
Hovedhensigten, nemlig at alarmere den omkring Flensborg staaende fjendtlige Hovedstyrke ved at fremkalde
foruroligende Rygter om en tilsigtet og forberedt Landgang af vore Tropper i Eckernførde Fjord og ved denne
Alarmering at lamme de fjendtlige Operationer mod
Nord ind i Sundeved og mod Aabenraa. Ordren nævner
endog den Tid - den 5. April ved Daggry -, da de
alarmerende Rygter h e 1s t maatte indtræffe i Flensborg.
D e r paabydes i Ordren udtrykkelig Angreb
paa Fjendens Landbatt erier og lades derved ingen
Tvivl tilbage om, at en simpel Rekognoscering, ved hvilken vore Skibe kun viste sig i Eckernførde Fjord og
maaske løsnede nogle Skud, vilde være utilstrækkelig. De øvrige i Ordren nævnte Alarmeringsmidler Landsættelse af det medfulgte Kompagni i Svaneisen,
Landbatteriernes Ødelæggelse og Eckernførdes Besættelse - betegnes derimod kun som Muligheder, alt.:
saa disse Midlers Benyttelse som afhængig af
Omstændighederne og af den Højstbefalendes
Konduite. Derved og ved Expeditionens Benævnelse
· som en "Alarmering" vare saadanne Foretagender udelukkede, som vilde bringe uforholdsmæssig Risiko for
Skibene, og derved var der ogsaa givet Vink om, at
V:ind- og Vejrforhold skulde tages behørigt med i Betragtning.
At Eskadrechefen fandt Ordren tilstrækkelig tydelig,
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frerngaaer deraf, at han gjengav den ordret i sin Skrivelse til Kommand ørkapitain Paludan, kun fremh ævende
endnu engang, at der tilsigtedes en Alarmering ( "Demonstration ") og paabydende Forsigtighed med Dampskibene.
Og nu Chefen for Expeditionen? Ja om ham er
det min Mening, at netop hans Udførelse af den modtagne Ordre viser, at han har forstaaet denne fuldkommen rigtigt; thi han angriber virkelig Batterierne og
handler iøvrigt, som det var ham betydet, efter Omstændighederne. Han lader sig saaledes den 4. ved Østenvinden afholde fra at landsætte Kompagniet i Svandsen;
.og da Vinden om Aftenen er stærk (rebet Merssejls
Kuling), opsætter han at gaa ind i Fjorden til den
n æste Morgen, paa hvilken Tid den var aftagen i Styrke
(laber Kuling). At han ikke tilintetgjør de fjendtlige
Batterier og besætter Eckernførde , skyldes derimod
-hverken hans frie Selvbestemmelse eller Østenvinden,
men en af Alle uforudset Omstændighed, ved hvilken
jeg siden skal dvæle længere, nemlig Landbatteriernes
afgjorte artilleristiske Overlegenhed over Skibene, en
Omstændighed, til hvilken der knyttede sig særlige Uheld,
og som i Forbindelse med dem blev den egentlige
Aarsag til Expeditionens sørgelige Enderesultat.
Gaaer man ud fra, at der ikke kan haves noget
bedre Bevis for, at en Ordre har været tilstrækkeligt
tydelig, end at den er bleven forstaaet paa rette Maade
af alle dem, for hvem den var bestemt, er der saaledes
'ikke her nogen Grund til at føre Klage over Ordrens
Utydelighed eller Mangel paa Bestemthed.
ad 2. Om Opgaven var for stor for Skibene, det
maatte selve Marinen bedømme. Overkommandoen var
i saa Henseende angerløs og ansvarsløs, efterat Planen
den 2. April havde fundet baade Eskadrechefens og
Kapitainlieutenant Muxolls fuld e Samstemning, og det
frerngaaer af Overkrigsforhøret den 23 .. December 1849,
at de to nævnte Søofficerer ogsaa efter Affæren fuldtud
vedkjendte sig det Standpunkt, de dengang havde ind-
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taget til Sagen, idet nemlig Forh ørsudskriften oplyser, at
E s k a dr ec h e f e n den 6. April - altsaa efter Begivenhed en - hos Overgen eralen udtalte for Ob erstlieutenant
Læssøe , ,,at hari ikke kunde begribe , hvorl edes den
Ulykke , der var sket , kunde resultere af Expeditionen,"
og idet Kapitainlieutenant M u x o 11 i Forhøret erkl ærede,
,, at han in genlunde havde antaget Exp edition en til Eckernførde forbund en med Fare."
Den Hensigt at alarm ere den fjendtli ge Hær ved
Rygter om en paatænkt Landgang af vore Tropp er i
Eckernfø rde Fjord tænktes opnaaet, d e I s ved et Angreb
af Landbatterierne .ved Eckernførde og denne Bys Besættelse ,. d e l s ved midl ertidige Landsættelser (en ell er
flere) af et R ekognosceringskommando i Svandsen Nord
for Mundingen af Fjorden. Begge disse Alarmeringsforetagender vare lagte i Haand en paa Chefen for Expeditionen til Eckernførd e Fjord, idet det Kompagni ,
som skulde tjene til Besætning af Eckernførde, var ud set
til først at være R ekognosceringskommando i Svandsen. Det
vilde form entlig have været heldi gere, om de to Foretag,~nder, som let kund e gjøres u afhængige af hinand en,
vare bl evn e lagte i to forskjellige Hænder, hvi s man da
ikke ganske vilde have undl adt Landsættelserne i Svandsen som form entlig af kun tvivlsom Nytte. Som Forholdene stillede sig, faldt imidlertid Ul empern e ved Foret agend ernes Kombination bort, id et Landsættelserne slet
ikke skete og altsaa ej heller kom til at forsinke Hovedexpeditionen. Kom man dørkapitain P aludan syn es ogsaa
at have betragtet Landsættelserne i Svandsen som en Bisag,
og selv om man giver Krigsmini steren R et i, at Plan en til
disse var uh eldig, har dog den desangaa ende mod Overkomm andoen rettede Anke paa Grund af Sagens Ubetydelighed og Mangel paa Følger, ikke fortj ent at m edtages ved Undersøgelsen af de Fejlgreb, som maatte bære
Skyld en for Expeditionens ulykkelige Udfald 1 ).
1

)

Naar jeg har opholdt mi g saa længe ved den ne forh oldsvis
saa uvæsentli ge Del af Overkommando ens Ordre, og det uagtet
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a cl 3. Motiverne til, at Expeditionen. til Eckernførde
ikke blev kontramaneleret, dengang General Ryes Fremrykning i Slesvig standsedes, ere allerede tidligere nævnte
og rnaa formentlig godkjendes, saalænge det fastholdes,
at Expeditionen ikke antoges at ville medføre nogen
større Fare for · Skibene. Det lader ilde, at Bebrejdelsen
for at have undladt Kontramanderingen fremkommer i
saa skarpe Ord fra Krigsministeren, naar en Skrivelse af
6. A pr i 1 fra ham til Marineministeren, hvilken Skrivelse
findes i Arkiverne, begynder saaledes:
"Da Commandeur Garde iforgaars rneddeelte mig sin
Hensigt at foretage en Expedilion til Eckernførde,
ansaae jeg det for min Pligt at tilraade ham ved en
saadan Affaire Intet at cornpromittere."
Ministeren var altsaa den 4. April, da det endnu
var god Tid til .at træffe en Forandring, selv vidende
den blev rigtigt forstaaet paa Krigsskuepladsen, saa er det,
fordi den derimod er bleven misforstaaet af Andre, der - vel
netop fordi den ingen Betydning fik - kun have skjænket
den ringe Opmærksomhed og ikke som Korrektiv . for deres
Opfattelse have . ha vt den Række Udtalelser, som ere gaaede
jævnsides med de skriftlige Meddelelser - fra Læssøe til
Garde, fra denne til Aschlund og fra ham til Paludan - ;
de have ej heller kjendt den vej ledende Instrux, som aldeles
utvivlsomt er givet mundtlig til Chefen for Landgangskompagniet før Afgangen, og som ikke kan være forbleven Chefen for
Expeditionen ubekjendt, skjøndt der Intet forlyder derom. Blandt dem, der have misforstaaet Hen5igten med Landsættelserne af det medfulgte Kompagni, er Feltmarskal Grev
M o 1t k e, som i sin "Geschichte des Krieges gegen Dånemark
1848-:--·49 " har gjengivet fejlagtigt - ved Oversættelsen til Tysk den Del af Overkommandoens Ordre, der angaaer disse Landsættelser; og denne fej lagtige Gjengivelse er gaaet uforandret
over til "Neue Militiirzeitung" for 1850. Havde Grev Moltkes
Gjengivelse - ifølge hvilken Kompagniet efter Landsættelsen
skulde være bestemt til at operere tillands i Ryggen paa de
fjendtlige Batterier og mod Eckernførde og altsaa først skulde
være gaaet igjen o~bord, naar Eckernførde atter forlodes været den ret.te, saa vilde unægtelig ogsaa den Indvending have
været begrundet, at Landgangsstyrken var altfor lille.

om, at Expeditionen forestod, og, uagtet han ikke havde
afholdt sig fra at indgribe i Operationerne tillands, ja
selv Dagen før havde paabudt General Ryes Standsning m. m. - i sin Indberetning til Kongen kaldte han
ogsaa sit Paabud af 3. April: ,,Krigsministerens Contraordre" - , afholdt han sig dog nu fra at foranledige
Expeditionen kontramanderet og indskrænkede sig til
at anbefale Varsomhed, hvilken selve O~erkommandoen
jo ogsaa havde tilstrækkeligt anbefalet ved at betegne
Expeditionens Hensigt kun som en Alarmering. Havde
hans Anke været berettiget, vilde den saaledes ogsaa
have ramt ham selv.
Efter hvad der saaledes er anført, rnaa det formentlig med Rette kunne siges, at General Kroghs
og Oberstlieutenant Læssøes Fjernelse fra Overkommandoen umiddelbart efter EckernførdeAffæren og under Paaberaabelse af deres
Misgreb med Hensyn til den, ikke alene var
u bi 11 i g rn en uret færdig; og det forekommer mig,
at Oberstlieutenant Læssøe med Føje har kunnet udtale
sig om Krigsministeren, som det er sket i en Skrivelse
fra ham af 18. April 1849 - altsaa faa Dage efter til Professor A. F. Krieger, den senere Minister, hvilken Skrivelse findes aftrykt i Oberst 0. Vaupells "Læssøes
Levned". Udtalelsen lyder saaledes:
"Han har rappelleret Overcommandoen paa Grund
af Ulykken ved Eckernførde. Det er stygt, fordi den
tankeløse Masse, oprørt over Ulykken og bevæget af
Medlidenhed med Marinen, let ledes til at kaste sig
over dette Offer, der bydes dem af en tilsyneladende
upartisk Minister, uden at undersøge Skyld eller
Uskyld. Den er uretfærdig, fordi Overcommandoen
har handlet efter Overveielse og i fuldeste Overensstemmelse med Eskadrechefen, der ikke l).ar gjort
fjerneste Indvending mod, hvad der ønskedes fra
Hærens Side, uagtet det var ham fuldt vel bekjendt,
at man aldrig kunde have i Sinde at sætte vore
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Skibe paa Spil for at opnaae det, som man vilde ved
Eckernførde. Man ønskede ·kun en . Ala.i:me..f:ing, i hvis
Natur det ligger, at de Kræfter, der anvendes til at
alarmere. ikke skulde udsættes for Tilintetgjørelse,
og man forlangte tydelig og bestemt, at Foretagendet
kun skulde være en Alarmering."
Hvorledes skal man nu finde Forklaringen til Krigsminister Genera 1 Hansens Adfærd overfor Overkommandoen? Ingen, der har kjendt Noget til denne myndige Personlighed , Absolutismens mangeaarige Tillidsmand, som med Ovillie saae ned paa vort Lands frie
Udvikling og paa den saakaldte offentlige Mening, kan
tro om ham, at han har villet bringe Hærens Overkommando som Sonoffer- ved denne Lejlighed alene for at
-føje en Folkestemning. Andre medvjrkende Grunde maa
derfor søges, og jeg troe,r, at de ville kunne findes . Først
skal udtales den Formening, at hans Iver for at finde
Aarsagen · til Ulykken . i Overkommandoens Ordrer til
en vis Grad kan for=klares ved en hos ham dæri1rende
Følelse af, at hans egen Stilling til Sagen ikke var ganske
uangribelig, eftersom ogsaa han havde delt Illusionerne om de store Krigsskibes .Overlegenhed, ja ved sine
Planer mod Svandsen og Kiel endog havde næret disse
Illusioner hos Andre, og eftersom han den 4. April havde
undladt at foranledige Expeditionen kontramanderet. fon
Hovedforklaringen maa dog vistnok søges i hans Uv illie
mod Oberstlieutenant Læssøe, af hvilken Stemning
han kan have følt sig tilskyndet til at benytte den Lejlighed, der nu tilbød sig, til at berede sin Uven en dyb
Ydmygelse. Denne Uvillie var af gammel Dato; thi allerede dengang han som Oberst i Generalstaben var beskjæftiget med den nye Organisationsplan af 1842, for
hvis gode Sider han maaske fremfor nogen Anden har
Æren, vakte den unge Kapitain Læssøe hans Misfornøjelse ved ogsaa at ville tale med om Hærorganisationen . 'Hans Stemning mod Læssøe, hvem han tilligemed Flertallet af de fra den militære Højskole · af-
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gaaede Elever nedsættende henregnede til "det unge Dan mark", bl ev ikke bedre, da Førstnævnte i 1848 af Kri gsmini ster Ob e r s t T sc hernin g blev ansat som Stabschef ved Felthæren og fik en Indflydelse, som langt
overgik, hvad Oberst Hansen fandt passende, idet han
endog traadte i umiddelbar Brevvexling med Ministeren
om :r elthærens Anliggender. Uvillien var gjensidig og
voxede til bittert Nag, da efter Paniken i Flensborg
den 9l4. April 1848 det for Overkommandoen krænkende
skete, at Oberst Hansen ankom til Als med Fuldmagt
fra Krigsminister Tscherning til at handle paa dennes
Vegne og, efterat have holdt Fuldmagten hemmelig i
over 8 Dage efter sin Ankomst, pludseli g gjorde den
gjældende. Deraf opstod nemlig en Kontrovers mellem
Obersten og Overgeneralen, dengang General m a jo r
H e cl e m an n, som støttede sig li! Læssøe. Efter Dannelsen af N,ovemberministeriet, i hvilket Krigsministerpladsen var bleven besat med Hans1;n, da Generalmajor , skulde Læssøe snart føle den nye Krigsministers
Unaade, som viste sig tydeligst, dengang Ministeren i
Marts 1849 kaldte General Krogh a I ene til Kjøbenhavn
for at drøfte med ham Planen til det ny e Felttog, id et
ban lod Stabschefen, Oberstlieutenant Læssøe, blive tilbage i Fredericia. Den Felttogsplan, som dengang udarbejdedes i Kjøbenhavn ved Forhandling mellem Krigsministeren, Marineministeren og Gen eral Krogh under
Deltagelse af General Fabvier, blev en anden, end den,
General Krogh tidligere skriftlig havde bragt i Forslag
efter Overvejelse med sin Stabschef, hvorfor General
Krogh ogsaa kun mod stræbende gav sin Stemme til den
nye Plan; og da saa Krigsministeren efter sin Ankomst
til Hæren forel agde den for Overkommandoen og for flere
Officerer af Land- og Søetaten, havde ban den Skuffelse,
at Planen overalt blev fraraadet, og at man foretrak
en Plan , der i Hovedsagen stemmede med den , i hv:is
Udarbejdelse Læssøe · havd e taget Del. Naar man nu
tillige tager i Betragtning den tiltagende Spænding paa
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Grund af den daglige Meningskamp fra den 3. til den 9.
April mellem Krigsministeren, der gjorde sin Overvægt
gjældende til Fordel for Nølersystemet, og Overkommandoen, der brændte af Begjærlighed efter at komme til
Handling, saa maa man vistnok kunne med Rette give
den Opfattelse Rum. at Krigsministeren benyttede Ulykken ved Eckernførde til at blive Læssøe kvit som Felthærens Stabschef og ikke tog i Betænkning tilli ge at
lade General Krogh, mod hvem han næppe nærede
Uvillie i nogen særlig Grad, men som han ikke satte
højt, bøde, fordi denne havde havt større Tiltro til sin
Stabschef end til Ministeren. I Øjeblikkets Smerte og
Bitterhed var det maaske dog ikke General Hansen fuldt
bevidst, hvor uretfærdigt han handlede ; men siden maa
han enten selv have følt det, ell er han maa have bøjet
sig for et Tryk udenfra , da han nemlig i Juni 1850
ansatte General Krogh, dengang Generall ieutenant,
paany som Overgeneral for Felthæren (med Oberstli eutenant F 1ens borg som Stabschef), uagtet han i sin
Skrivelse af f3. April 1849 til Generalen, efterat have
udtalt sin Mening om de formentlig begaaede Fejltagelser, havde sendt barn følgende Afskedshilsen :
"Det gjør mig ondt at maatte udtale denne min
Mening; men, Hr. General! Omstændighederne fordre
med bydende Nødvendighed, at den Mand, til hvem
Danmarks Værn og Frelse, vor Armee, skal betroes,
i enhver Henseende er den Tillid værdig, Fædrelandet . viser ham, og ikke ved Mangel paa Omhu
eller Skjønsomhed sætter nogen Del af Landets Kræfter paa Spil. Det smerter mig, ikke længere at kunne
lade Overkommandoen forblive i Deres Hænder."
Og der maa lægges vel Mærke til, at det nye Omslag til Gunst for Genera 1 Krogh foregik uden at
denne i Mellemtiden havd e faaet Lejlighed til at vise,
at han nu fortjente større Tillid , end dengang han i
1849 fjernedes. Men ganske vist godtgjorde han siden
- i Slaget ved !sted den 25. Juli 1850 -, at han
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havde fqrtjent den Tillid, der paany var viist ham.
Ober s tli eutena nt L æssøe derimod, modtog ikke
nogen Oprejsning af Ministeren, men han skaffede sig
den selv, da han i det samme Slag som Oberst bidrog
væsentligt til Sejren, før han led Heltedøden 1 ). s·e 1ve
H æ ren -- og med den G.ene ral Biilow - opnaaede
all erede den 6. Juli 184.9 et Vederlag for den tvungne
Tilbagegang i Sundeved, idet den, efter paany at have
taget Offensiven, slog Insurgentern e fuld stændi gt udenfor
Frederi cia.
Naar der i Hæren var vakt en gjennemgaaende
Uvillie mod General Han se n , fordi han som Krigsminister saa stærkt havde blandet sig i dens Ledelse og
derved givet Felttoget i dets Begyndelse en Gang, som
stod i Strid med de militære Føreres Ansku elser og med
hele Hærens Følelse, saa maa man billigvis ikke lade
ude af Sigte, at de politiske Forhold dengang frembøde
Vanskeligheder, som nok kunde bevæge en Krigsminister
til at lægge en Dæmper paa Hærens Kampiver. D e rimod taler formentli g Int e t ti l Unds k y ldnin g
for h a n s B e handling af Kro g h og L æssøe efte r
Eckernførdeaffæren, og det er næppe for meget
sagt , at den altid vil kaste en mørk Skygge over hans
Minde 2 ) .
1)

2

)

Om General Kro g h s og Oberst L æssøes Forhold i Slaget
ved Isted skal jeg h envise til min Artikel ,Oberst Frederik
Læssøe" i Militært Tidsskrift for 1895 og til min Beskrivelse
af Slage t ved Isted i Numrene 390 - 393 af ,Vort Forsvar. "
Retfærdighed kræver dog , at en saa streng Udtalelse om
General Hansens Optræden ved denne Lejlighed ikke nedskri ves, uden at der tillige bringes i Læsernes Erindring, hvilke
store Fortjenester h an iøvrigt h ar indlagt sig overfo r Hæren ,
dels ved sin Deltagelse i Hærorganisationen af 1842, der gjorde
det muligt for os i 1848 at møde i Felten med en om end
lille saa dog velorganiseret og veløvet Krigsstyrke , dels ved
sin dygtige Ledelse af Krigsministeriet i de 3 Krigsaar 1848- 50,
efterat han var hleven Krigsminister; thi i dem udvi dedes
Hæren betydeligt uden at de enkelte Afdelingers Kamp-
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Det Afsnit af Felttoget, som jeg har villet behandle,
fik sin Afslutning med General Krogh s og Oberstlieutenant Læs sø es Fjernelse fra Hærens Overkommando; og
naar man tager i Betragtning, hvilke Forandringer der
indtraf paa den Tid i de kjæmpende Hæres Stilling, kan
man i Sandhed sige, at der. da begyndte et helt nyt
Afsnit af Felttoget, og det endog paa en anden Krigsskueplads. Umiddelbart efter at den Dislokation for
Hæren, som Krigsministeren havde anbefalet, var gjennemført, kantonnerede Overgeneralen (Genera 1major
B i'tl o w) med sin Stab og 2 Brigader paa Fyen og i Fredericia, medens 3 Brigader under Generalmajor de Meza
holdt Als besat, og 1 Brigadeunder Generalmajor Rye
stod i Jyll and bag Slesvigs Grændse tilligemed den største
Del af Rytteriet. lait udgjorde vor Felthær, som i de sidste
Dage var bleven forøget med en Forstærkningsbataillon,
dengang c. 41,000 Mand, 6000 Heste, 64 Kanon er og 2
Espingolbatterier; medens Fjendens Hær ved Indrykning
af tydske Rigstropper var voxet op til c. 62,700 Mand,
12,500 Heste og 166 Kanoner og nu (under Genera 11i eu ten an t Prittwitz) holdt Slesvig helt besat med
Undtagelse af Als og Brohovederne i Sundeved. Det
nye Afsnit af Felttoget aabnedes ved en o:ffensi v Bevægelse, ikke af vore Tropper men af Insurgenterne (under
Generalmajor Bonin), som den 20. April overskrede
Jyllands Sydgrændse og den 24. April leverede Træfningen ved Kolding med de tydske Rigstropper i Ryggen;
den 6. .Maj rykkede ogsaa Rigstropperne ind i Jylland.
Endnu stod imidlertid fra det første Afsnit
af Felttoget et Spørgsmaal tilbage at besvare,
dygtighed led derunder. Altid har General Hanse n viist sig
rede til at virke med al sin Kraft for Fædrelandet, naar han
mente at kunne være til Gavn; ug det fortjener særligt at
mindes, at efter vor sørgelige Krig i 1864 var han den, der
paatog sig det utaknemm elige Hverv at indskrænke Hæren
efter de nye stærkt hegrændsede Forhold, og at han udførte
si t smertelige Hverv med anerkjendt Samvittighedsfuldhed.
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nemli g angaaendeMarin e n s Andel iAnsvar e t for
Udfaldet af Eckern førd ea ffær en. Med ens Hærens
Overkommando v~r bl even fornyet, havde man nemlig
ladet Eskadrechefen forblive paa sin Plads, og han for blev der i Resten af Felttoget, hvad der maatte gjøre
General Kroghs og Ob erstlieutenant Læssøes Fjernelse
saa m eget mere graverende i det offentlige Omdømme ;
m en ~andsynligvis har Marinemin ister en hævdet, at Bedømmelsen af, hvorvidt Eskadrechefen · havde fejl et,
m aatte opsættes, indtil de fangne Skibschefer vare vendte
tilbage fra Krigsfangenskabet. Efter a t dette var sket,
lod Marinemin isteriet optage et Overkrigsforhør, for hvi lket ogsaa General Krogh og Oberstlieutenant Læssøe
korn til at afgive Forklaring. Forhøret førte ikke til
Sags Anlæg mod de to nævnte Officerer af Hæren, da
for deres Vedkomm en de jo allerede arbitrær Afgjørelse
havde fundet Sted; derimod n edsatte Marinem inisteriet
und er 22. Januar 1850 en Generalkrigsret , ved hvilken
Kommandør H. G. Gard e, Komrnandørkapitain F. A.
Pa l udan og Kap itain af Flaaden J. A. Meyer tiltaltes,
for at deres ved Expeditionen til Eckernførde udviste
Forhold kunde blive retslig bedømt. Generalkrigsrettens
Dorn af 13. April 1850 kom til at lyde paa Frifindelse
for Kapitain Meyer, medens Kommandør Gar de og
Kornmandørkapitain Paludan dømtes til Fæstningsarrest
i 2. Grad, den førstnævnte i to, den sidstnævnte i fir e
Maaneder, en Dom, Hans Majestæt Kongen dog den
20. April paa Marineministeriets Indstilling fo rmildede til
F æstningsarrest i 1. Grad, h enholdsvis i sex Uger og i
tre Maaneder.
Det er den over Kommand ø r H. G. Garde som
Eskadrechef fældede Dom, som hans Søn, Kommandør
C. A. Garde , har sat sig den Opgave at belyse i den
fremkomne "Redegjør else", hvilk~n jeg skal anbefal e til
Gjennemlæsning, idet efter min Mening Opgaven der er
løst overbevisende og upartisk. Jeg kan derfor her fatte
mig kort, men skal dog dvæle ved Hovedsagen.
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Ankl age punkt e rn e mod E s kadrec l!cfen kunne
ogsaa her væsentligt samm enfattes i tre, nemlig : .
1. At han havde undladt i Sammenko1i1sten den 2. April

1849 i Hovedkvarteret at gjøre opmærksom paa de
Omstændigheder , der maatte skjønnes at være
ugun stige for det paagjældend e Foretagende, sa mt
paa Utilstrækkeligheden for Alarmeringen af det
paatænkte Antal Transportfartøjer.
2. At han i Ordren til Kommandørkapitain P aludan
havde indskrænket sig til at gjengive Overkommandoens Ord i Stedet for at tydeliggjøre dem ved nærmere Udvikling.
3. At han - hvad R etten navnlig misbilligede - ikke,
efterat have faaet Underretning om , at General Ryes
Korps var standset , havde foretaget Noget med
Hensyn til den befal ede Expedition til Eckernførde.

Til disse Anklagepunkter skal jeg knytte følgende
Bemærkninger:
ad 1. Hvad er det for Omstændigheder , paa
hvilke Eskadrechefen burde have gjort Overkommandoen opmærksom ? R etten nævner i Motiverne to, nemlig fø r s t : at der paa den Tid af Aaret stadigen • blæser
Østenvind, o g d e rn æs t : at Krigsskibenes Mandskab for
største Delen var uøvet. Til den første skal bemærkes,
hvad der all erede tidligere er an ført, at Østenvinden ikke
indgj ød Eskadrechefen nogen Frygt for de to Sejlskibe,
der ledsagedes hver t af et Dampskib til dets Bugsering.
At den vild e kunne medføre Fare, dersom Vinden
blev stærk og der mod Forventning vistes Mangel paa
Forsigti ghed , var jo en given Sag ; og at Overkomm andoen ikke behøvede at gjøres opmærksom derpaa, derom
kan jeg personlig afl ægge et Vidnesbyrd; thi da jeg den
5. fulgtes med Oberstli_eutenant Læssøe fra Hovedkvarteret til vor Middag paa Hotellet, hvilket maa have været
omtrent Kl. 3, altsaa medens Kampen i Eckernførde Fjord
endnu var uafgjort, drejede vor Samtale sig om Vinden,
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og jeg mindes endnu lydeligt, at Oberstlieutenantens
Udtalelser dengang røbede nogen Ængstelse, fordi Østenvinden netop da blæste op., og der endnu ikke var
kommet Efterretninger til Sønderborg, uagtet Kampen
allerede skulde være begyndt ved Daggry eller den
foregaaende Aften. - Hvad den anden Omstændighed
angaaer, som Retten omtaler, saa mener jeg, at det ikke
med Billighed kunde forlanges, at Eskadrechefen, selv
om ogsaa han nærede Tvivl om Mandskabets Dygtighed,
skulde af den G r u_n d have foreslaaet Skibene fritagne
for en Alarmering, som krævede Kamp med nogle Landbatterier. Et saadant Forslag - i det 2ctet Krigsaar vilde jo i altfor høj Grad have været kompromitterende
for Marinen og Marineministeriet.
Hvad angaar Bemærkningen om det lille Antal
Transportskibe (Jagter), saa har den jo intet at gjøre
med Krigsskibenes Skjæbne. At man kunde udrette
meget med en lille Landgangsstyrke, saalænge Fjenden
endnu frygtede vore Skibe, det viste Expeditionen
samme Dag til Aabenraa, der, som tidligere anført,
besattes og holdtes besat med kun 100 Mand, uagtet
Byen ved Skibenes Ankomst havde en fjendtlig
Besætning af alle Vaabenarter.
Mærkeligt nok nævnes derimod ikke i Dommens Motiver blandt de faretruende Omstændigheder, som burde
have været holdte Overkommandoen for Øje, Faren for,
at Krigsskibene ogsaa af anden Grund, end fordi Mandskabet savnede Øvelse, skulde vise sig Landbatterierne
underlegne i Artillerikampen. Og dog blev denne Kamps
uheldige Resultat om ikke den eneste saa dog den allervæsentligste Aarsag til Expeditionens ulykkelige Udfald.
Det viste sig nemlig, som allerede tidligere anført, at
de to store Krigsskibe ikke forrnaaede at bringe
Landbatterierne til Tavshed, men at disses Kanoner ikke alene ved Beskydning af Fregatten langskibs
tilføjede den store Tab og demonterede flere af dens Kanoner, men at de blandt andet ogsaa ødelagde begge
3
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Sejlskibes Master og Takkelads i den Grad, at Skibene
mistede deres Styreevne, hvorhos de beskadigede de to
Dampskibe, der skulde have gjort Tjeneste som Bugserskibe, saa at de ikke kunde benyttes som saadanne.
Derved bleve Linieskibet og Fregatten givne til Pris for
den tiltagende Østenvinds skjæbnesvangre Indvirkning,
indtil de maatte stryge Flaget og Linieskibet desuden gik
paa Grund for kort efter at springe i Luften, gjentagne
Gange ramt af det sydlige Landbatteris glødede Kugler. Hvad var nu Aarsagen til, at Eskadrechefen Intet yttrede
om denne Fare i Mødet den 2. April? Simpelthen den, at
han aldeles ikke nærede Frygt for Landbatteriernes Kanoner; thi det var blevet ligesom en Troesartikel i
Marinen - og tildeels ogsaa udenfor den -, at et Landbatteri af almindelig Størrelse nødvendigvis rnaatte bukke
under, naar et stort Krigsskib fra sin Bredside "kastede saa
mange Pund Jern iland". Sandsynligvis var denne ældre
Betragtning ogsaa Grunden til, at de i Retten siddende
Søofficerer ikke troede at kunne bebrejde Eskadrechefen,
at han ikke i det nævnte Møde havde berørt en saadan
Fare for Skibene.
ad 2. Naar Eskadrechefen i det Væsentlige indskrænkede sig til at gjengive Overkommandoens Ordre ordret,
saa mener jeg, at han deri gjorde Ret, da Ordren i
Virkeligheden var tydelig nok. Desuden maa det
nævnes, at han til Overflod i sit andet Brev af 3. April
til Kommandørkapitain Paludan pointerede, at Expeditionen var en "Demonstration", og at han i sin Ordre
særligt anbefalede at holde Dampskibene udenfor Ilden
og derved betegnede dem som bestemte alene til Bugsering, Avisotjeneste o. desl. Tillige maa erindres, hvad
tidligere er fremhævet, at mundtlige Forklaringer kunne
have ledsaget de skriftlige.
ad 3. Om General Ryes Standsning burde gjøre
Expeditionen til Eckernførde overflødig eller ikke, var
det formentlig alene Overkommandoens Sag at
af gj øre, og Eskadrechefen, der ikke nærede nogen
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Frygt for Skibene, synes ikke at have havt Grund til at
indblande sig deri. En Omstændighed, som skadede ham
meget i Rettens Øjne, nemlig at han i Overkrigsforhøret
ganske nægtede, den 4. April at have været vidende
om Hærens forandrede Operationsplan, medens det viste
sig bagefter, at han i en Rapport af samme Dato til
Hans Majestæt Kongen havde omtalt "det nordlige Flankekorps's Standsning" - om hvilken han altsaa dog havde
faaet Underretning, om end underhaanden - kan forklares
ved en Hukommelsesfejl, der synes undskyldelig, fordi
han, da han skrev Rapporten, ikke for Flaadens Vedkommende havde lagt Vægt paa General Ryes Standsning,
hvilken han desuden kun antog for midlertidig.
Til foranstaaende Anmærkninger om Eskadrechefens Stilling til Sagen troer jeg at kunne indskrænke
mig, idet jeg formener, at Forfatteren af "Redegjørelsen"
har tilstrækkeligt motiveret Berettigelsen af sin Forventning om, at Rettens Dom over hans Fader "maa
blive underkjendt af Historiens Domstol". Nu - 17 Aar
efter - kan man vel sige, at Tiden dertil er kommen; men den dømte Mand er forlængst død; og naar
han i sit 79. Aar, da han troede sig Graven nær, ·har
nedskrevet for sine Børn følgende Bekjendelse:
"Efter at nu P.n lang Række af Aar ere henrundne
siden denne ulykkelige Begivenhed, hvori mine Tanker hyppigt fhave beskjæftiget sig med den, tilsiger
min Samvittighed mig dog endnu, at jeg er bleven
ubilligt dømt, skjøndt jeg taknemmelig erkjender,
hvor meget denne Herrens Tilskikkelse har bidraget
til min aandelige Udvikling og til den velgjørende
Sindsro, som nu er skjænket mig,"
saa mener jeg, at ogsaa vi Andre maa glæde os over,
at den gamle Kommandør allerede dengang, ved at indanke sin Sag for Samvittighedens Domstol, havde opnaaet at kunne med Sindsro se sit Endeligt imøde.
Men skulle vi nu derfor uden Forbehold maatte
erklære den Eskadrechefen overgaaede Dom for uret3*
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færdig fældet? Derpaa bør man betænke sig vel; thi at
sigte en Domstol for uretfærdig Dorn er langt alvorligere end at sigte en Minister for uretfærdig Handling.
Dertil kommer, at naar man gjennemgaar Listen over de
mange hæderlige Mænd, som dannede Generalkrigsretten,
saa kan man ikke betvivle, at de have gjort deres
Bedste for at udfinde, hvad der var Ret, og at de have
dømt derefter. Men Sagen var vanskeli ggjort Dommerne
derved, at_ General Krogh og Oberstlieulenant Læssoe
paa Grund af deres Andel i Ansvaret havdemistet
deres betroede Stillinger. Denne Afgjørelse, truffen af
den for Hæren kompetente Myndighed, maatte naturligen
for Dommerne blive et Præcedens, til hvilket der i hvert
Fald , naar ikke den almindelige Retsbevidsthed skulde
saares, maatte tages et vist Hensyn; og atter vender Blikket
sig derfor til Krigsmi nister Hansen som Ophavsmand til den haarde Fremfærd mod Lederne; men hans
Skyld maa deles af Marineministeren, Komrnan dørkapitain Zahrtmann, der under hele Felttoget
havde samvirket med Krigsministeren og været i fuld
Overensstemmelse med denne. Man kunde have ventet
af Marineministeren, at han straks efter Affæren havde
overfor sin haarde Kollege gjort en noget anden Betragtning af Ansvaret for Tabet ved Eckernførde gjældende;
thi ogsaa han havde forinden delt den almindelige Tro
paa Krigsskibenes Overlegenhed over Landbatterier, hvad
der tydeligt frerngaar af en paatænkt, i hans Instruktion
af 26. Marts 1849 til Eskadrechefen omtalt Expedition
med Linieskibet Christian VIII til Kielerfjord (se Generalstabsværkets 2. Del, Side 306-7). Det Antal svære
Kanoner, mod hvilke Linieskibet efter hans Paalæg
der ville være kommet til at kjærnpe, angiver Ministeren
selv til 20 i Landbatterierne Frederiksort og Laboe og
12 i Kanonbaade (en Anmærkning Side 416 i Generalstabsværket angiver Antallet af samtlige fjendtlige Kanoner til c. 50).
Tilligemed Eskadrechefen blev ogsaa Expedilionens

37

Chef, Kommandørkapi tain Pal udan, Chef for Linieskibet Christian VIII, dømt; men ved denne Domfældelse
er Skibenes Manøvrering kommen med i Betragtning,
og som usagkyndig paa det maritime Ornraade savner
jeg Forudsætningerne til at kunne bedømme, hvilken
Indflydelse Hensynet til den har havt ved Kommandørkapitainens Domfældelse. Efter at have gjennernlæst Anklagepunkterne mod ham i Motiverne til Krigsretsdommen kan jeg imidlertid ikke afholde mig fra i Almindelighed at ytre, at det ikke er tiltalende for den militære
Følelse, naar efter en Expedition, hvis ulykkelige Udfald
dog fornemmelig skyldes Omstændigheder, som ikke
kunne tilregnes Expeditionens Chef, dennes mulige Fejltagelser efterspores til de mindste Enkeltheder, og han
gjøres ansvarlig for ikke at have valgt andre Frerngangsmaader, som maaske - hvem kan her sige Andet end
m a aske? - vilde have ført til et bedre Resultat, og
naar dette finder Sted, uagtet Retten samtidigt udt al er, "at han som Chef for Expeditionen energisk er optraadt til Ordrens Udførelse, at han ogsaa i Slaget har viist
Mod, Kjækhed og Rolighed, og at Overgivelsen til Fjenden
af det ham betroede Skib har havt sin Grund i en efter
de indtraadte Omstændigheder uovervindelig Nødvendighed". Har en Fører, hvem der kan gives et s aadant
Vidnesbyrd, vovet for meget eller i Kampens Tummel
under Byrden af et stort personligt Ansvar taget Fejl i
enkelte, endog væsentlige, Punkter, vil en derved foranlediget Ulykke volde den nidkjære Mand Smerte nok;
og man bør ikke benytte den Kundskab til Aarsag og
Virkning, som det bagefter er saa let at skaffe sig,
men som ikke kan haves forinden, til yderligere
at paaføre ham en Straf, der for Fremtiden kan berøve ham - maaske ved Exemplet tillige Andre den Dristighed, uden hvilken intet stort Resultat naaes
i Krig, hvor Intet vindes, uden at der voves. Mere
tiltalende er det derfor ogsaa, at Chefen for Fregatten
Gefion, Kap it a in Meyer, under Meddelelse af et lig-
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nende Vidnesbyrd - om "Mod, Kjækhed og Udholdenhed" - blev frikjendt, uagtet der ogsaa om hans Færd
faldt misbilligende Udtalelser i Motiverne til Dommen,
og uagtet den Omstændighed , at Fregatten ikke formaaede at holde Bredsiden mod Landbatterierne, blev
saa skjæbnesvanger for Expeditionen.
Naar man ser hen til, at i det omhandlede Afsnit
af Felttoget 1849 hver Mand i Hær og Flaade kan siges
at have udvist baade Tapperhed og Koldblodighed,
hvad ikke mindst gjælder Deltagerne i Eckern fø r de Affær e n , saa vil man dog vistnok finde, at det
vilde have været dengang retfærdigst mod Personerne, i
Længden mest tiltalende for Nationalfølelsen og til Slutning lettest at hævde for Historiens Domstol, om man
havde undladt i Hær og Flaade at søge Sonoffre for
Ulykken, men derimod havde holdt sig til en Betragtning,
som Læs sø e faa Dage efter Begivenheden gav Udtryk i
sit tidligere omtalte Brev til Professor Krieger med følgende simple Ord, der ogsaa findes fremdragne i "Redegj ørelsen" :
"Grunden til Ulykken ved Eckernførde er
deels et uforudseligt Sammenstød af Uheld,
deels vor Marines ogsaa af Andre deelte Tro,
at et Linieskibs mægtige Batteri af 80 svær e
Kanoner med Lethed vilde tilintetgjøre
Landbatterier, besatte med kun faa Kanoner".

Uagtet Hensigten med denne Artikel oprindelig kun
var at søge de Personer, der havde staaet i nogen Forbindelse med Eckernførde Affæren, stillede i det rette Lys,
og uagtet det passende Øjeblik til at nedlægge Pennen
derfor skulde synes nu at være kommet, _maa jeg dog
endnu fortsætte noget; thi ellers vilde den Bebrejdelse
kunne ramme mig med Rette, at jeg havde forbrudt mig
mod Historien ved at stille selve Eckernførde Affæren i et
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falskt Lys, som om den kun var en Nationalulykke, der
skulde bæres i Øjeblikket og siden glemmes, medens den
tillige var et Vidnesbyrd om begaaede Forsømmelser og
derfor bør erindres for at tjene til Advarsel i Fremtiden.
At nemlig virkelige Forsømmelser have ledsaget den
omtalte Tro paa Krigsskibenes afgjorte Overlegenhed
over Landbatterier, det træder klart frem, naar man
ogsaa gjennemlæser Beretningerne fra Fjenden og blandt
Andet gjør sig bekjendt med hans Tab. Idet jeg henviser til det medfølgende Kaart, skal jeg derfor efter de
fra tydsk Side foreliggende Udtalelser meddele følgende
Oplysninger om Kampforholdene og Kampens Resultater,
sete ogsaa fra den modsatte Side. 1 )
Som allerede anført, havde vore to store Sejlskibe
tilsammen 132, de to Dampskibe tilsammen 16 Stykker
svært Skyts; og af de fjendtlige Landbatterier havde
Nordbatteriet 6, Sydbatteriet 4 svære Kanoner. Disse 10
~jendtlige Kanoner skjøde alle over Bænk, vare altsaa
udækkede. Batterierne laa paa den flade Kyst. Kanonmundingerne kun 12 til 14 Fod over Fjordens Middelvandstand. Batteriernes lldlinier havde saadanne Retninger, at, efterat Sejlskibene havde indtaget hvert sin
Plads, kun 2 af Nordbatteriets 6 Kanoner i Forbindelse
med · Sydbatteriets 4, til sammen saaledes 6 svære Kanoner, kunde virke mod Skibene. Batterierne understøttedes af det Nassauske Feltbatteris 6 lette Kanoner,
hvoraf de 2 (sexpundige Kuglekanoner) understøttede
' ) De benyttede tydske Kilder ere : ') , Eckernforde und der 5.
April 1849", Hamburg 1852, af Artillerimajor Jungmann (den
Lappre Komm andør over samtlige Landbatteri er ved Eckernførd e, dengang Kapitain) , ') , Authentischer Bericht ·uber das
Land- und Seelreffen hei Eckernfiirde," Berlin 1849, af General,
Baron Wilhelm von Rohden , der siden Midten af Marts 1849
opholdt sig ved Insurgenthæren, 3 ) , Die Reservebrigade im
deutsch-danischen Kriege 1849", Hildburghausen 1852, af Baron
Udo vo n Wangenheim, tjenestegjørende ved Brigaden paa
Kampdagen, og 4 ) en Artikel i ,Neue Militar-Zeitung" for 1850
om det Nassauske Feltartilleris Deltagelse i Kampen.
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Nordbatteriet fra en bagved liggende Bakkekam, medens
de 4 (2 sexpundige Kuglekanoner og 2 syvpundige Haubitzer) understøttede Sydbatteriet efter Middags tiden fra
en Standplads paa den flad e Kyst tæt.Nord for Batteriet. - Alt Skyts var paa den Tid glatløbet.
Vore Sejlskibe ind toge deres Plads c. 1900 Alen fra
Nordbatteriet (2500 Alen fra de 2 Feltkanoner) og
c. 900 Alen fra Sydbatteriet (kun c. 700 Alen fra de 4
Feltkanoner) og saaledes, at samtlige Kanoner paa
Skibene kunde virke samtidigt, idet paa ethvert af dem
den ene Bredside vendte mod Nordbatteriet, den anden
mod Sydbatteriet. Uagtet Dampskibene' efter Ordren
skulde holdes saavidt muligt udenfor Ilden, kom de dog
i Begyndelsen af Kampen til at deltage noget i denne.
Kampen varede fra Kl. c. 8 om Morgenen til Kl 12½
og, efter en fra vor Side foranlediget Vaabenhvile, atter
fra Kl. c. 5 til Kl. 6. Den stod saaledes paa i omtrent
5½ Time.
Hvad var nu Fjendens Tab under de 5 1/ 2 Timers
Kamp? Ja, Udtalelserne lyde paa, at de 2 Landbatterier
af sin c. 90 Mand stærke Artilleribesætning kun havde
faaet dræbt 2 og saaret 10 Mand, og at af de 10 Kanoner kun 4 vare blevne demonterede; og dette sidste
Tal var endog siden bleven reduceret til 3 , idet Besætningen havde forrnaaet. - dels rn edens K a rn pen
stod p a a, dels under Vaabenhvilen - atter at opstille
den ene Kanon og samtidigt at flytte den til en heldigere
Plads, saa at der, da Kampen atter begyndte Kl. c. 5, stod
en dnu 7 af de 10 svæ r e Kanoner skudfær di ge
(paa de Ildlinier, som kunde deltage i Kampen, 4 af de
6). Batterierne havde ved Kampens Slutning naaet at
affyre 625 Skud af de 1100 , som udgjorde deres oprindelige Ammunitionsforsyning. - Det Nassauske Feltbatt eri havde gjort c. 300 Skud og kun faaet 1 Mand
saaret. - Lægges til disse Tab 2 Døde og 2 Saarede af
Bataillonen Reuss, som holdt Terrainet i Nærheden af
Landbatterierne og Eckernførde besat, og 5 Mand, der
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saaredes i Sydbatteriet ved tilfældig Sprængning af nogle
Karduser, kommer man til de i Generalstabsværket angivne 4 Døde og 18 Saarede, hvori ses ikke at være
medregnet den fjendtlige Underofficer, der under Kampen
havde ledet Ilden i Sydbatteriet men efter dens Slutning
var gaaet ombord i Linieskibet og sprunget i Luften
med dette.
Alt saa 2 Mand dræbte og 10 Mand saa r ede
samt 3 Kanoner d e monterede, d ·e t var den
h ele Skade, vor e Skibe i d e n 5½ Tim ers Kamp
havd e formaaet at tilføje d e i Skytsantal saa
lan g t und e rl eg n e Landbatteri er, ua g t e t a l Kraft
var sa t ind paa at ø d e l ægge disse. Da nu
desuden Vinden indtil Middag, altsaa i de 4 første
Timer, kun var svag, saa kan der ikke være Tvivl om, at
Skibenes Artilleri er blevet meget utilfredstillende betjent;
og naar Retten har fremhævet som et Moment, der
havde fortjent at fremdrages under Forhandlingerne den
2. April, det, at Mandskabet ikke var tilstrækkelig øvet,
saa har Undersøgelsen ikke alene bekræftet denne Rettens
Bedømmelse af Mandskabet, men ogsaa tilsyneladende godtgjort, at ligeledes Befalingsmændene have savnet Kjendskab til eller Øvelse i Artilleriets rette Brug i Tilfælde
som det ved Eckernførde. 1 ) . Komm andøren over de
fjendtlige Landbatterier, Kapitain Jungmann, udtaler, at
efter hans Mening var det fra vor Side en Hovedfejl, at
vi lode Skibene, hvert for sig, afgive deres Skud lagviis
i Stedet for at holde Landbatterierne under vedholdende
Beskydning. Han erklærer, at Artilleristerne i Batterierne
meget hurtigt vænnede sig til Ilden fra Skibene, saa at
de , hver Gang et fuldt Lag havde suset hen over dem,
strax betjente Batteriets Kanoner og med Sikkerhed traf
1)

Hvor uøvet Mandskabet var, ses deraf, at Kommandørkapitain
Paludan, før Linieskibet naaede ind i Eckernførde Fjord , lod
gjøre klart Skib og affyre nogle løse Skud for at vænne Mandskabet til Lyden, ,da flere af dem vare ubekjendte med
L yden af det glatt e Lag".
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Maalet. Det vil derfor næppe møde Modsigelse, naar
man af hvad der skete ved Eckernførde drager den
Slutning, at Fortidens overdrevne Tillid til Krigsskibenes
Overlegenhed over Landbatterier har medført Forsømmelser med Hensyn til Personalets Uddannelse i artilleristisk Retning - maaske ogsaa med Hensyn til Materiellets Forbedring - , Forsømmelser, som det maatte . blive
Fremtidens alvorlige Opgave at bøde paa. Billighed taler
dog for, at ikke herhjemme vor Marine kommer til alene
at bære Skylden for vor Ydmygelse, men at den bæres af
h e 1e Nationen, der ved at fo rtabe sig i Beundring af Marinens smukke krigerske Fortid har bidraget til at gjøre den
altfor selvtillidsfuld og tryg. For Hæren var det en Lykke,
at ikke ligeledes den havde været Gjenstand for Overvurdering; dertil laa dens Triumfer for langt tilbage
i Tiden, og dertil havde dens Sammensætning været altfor lidet national. Men lad os nu kun aabent indrømme,
at den Tid kom snart, da Hæren med Hensyn til urigtig
Selvvurdering ikke skulde kunne lade Flaaden saa meget
høre. Da nemlig de 3 Aars Felttog vare omme, og tilsyneladende baade Oprøret var kuet og Tysklands Indblanding tilbageviist, gjorde hos Nationen den Forestilling
sig gjældende, at vore Soldater i Hæren havde staaet
ikke lidet over deres Modstandere i militær Dygtighed,
og den nu helt nationale Hær blev snart Gjenstand for
en lignende Overvurdering fra Nationens Side som den,
der tidligere havde virket skadeligt paa Flaaden. Følgen
blev en lignend e som ved denne : man gav sig hen til
Sorgløshed og forsømte at tænke med tilstrækkelig Alvor
paa Fremtiden ; og da saa Kri gen udbrød paany i 1864,
vare vi kun halvt forberedte. Hvorledes det dengang
stod til med vort Fodfolk, altsaa med Hovedmassen af
Hæren, dette kan jeg ikke gjøre anskueligt paa nogen
bedre Maade end ved at gjengive en højt anset og fuldstændig kompetent Officers Udtalelse derom. Da. i Marts
1864 daværende Feltprovst H 6 y e r - Mø 11 e r under en
Samtale med Genera l major C l aude du Plat, som
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dengang førte en af Divisionerne ved Dybbøl, rettede det
Spørgsmaal til Generalen: "om det ikke var muligt at gjøre
et Udfald", fik han til Svar: "Udfald? Udfald med uøvede
Folk? Det er jo en Umulighed! Et Udfald er jo det
samme som Død ell er Fangenskab. Vore Folk ere jo
ikke øvede. De vilde forstaa det, dersom De blot en
eneste Gang saae Forskjellen mellem Preussernes og vor
Avanceren . . . . Nu, Afgjørelsen kan maaske endnu
lade vente lidt paa sig; men der er ingel1" Tvivl om,
hvorledes den bliver . . . . Vi kunne kun give vort Liv
hen; og dertil er jeg rede" .1 ) Faa Dage efter beseglede
Generalen disse Ord med sit Blod.
Hvor ganske anderledes havde ikke Stemningen
været og Talen lydt i 1849 før og efter Udfaldet fra
Fredericia; men indtil Krigens Udbrud i 1848 havde ogsaa Fodfolket havt en samlet første Uddannelse af 16 Maaneder og desuden 1 eller 2 senere Indkaldelser. Men i
Tidsrummet fra 1850 til 1864 havde vi, glade i Fortiden,
ladet Bekymringerne for Fremtiden hvile og blandt Andet
forsømt Ud viklingen af vort Fodfolk, uagtet det var os
vel bevidst, at vi ikke paany vilde kunne tage Kampen
op paa Halvøen uden at give det en Forstærkning.
Og da saa Krigen rykkede nær, og Fodfolket i kort
Tid skulde organiseres, skete der vel en Udvidelse, men
paa Kvalitetens Bekostning, og vort Fodfolk kom derfor
til at staa overfor en Modstand er, som var det betydeligt overlegen ikke alene i Styrkeforhold men ogsaa i
1)

De citerede Ord finde s i , Livs- og Krigserindringer fra 18501864 af en gammel.Feltpræst. Kjøbenhavn 1894."
Generalstabsværket om Krigen 1864 bekræfter ganske General du Plats Dom om vort Fodfolk; og naar Generalstaben
i Værkets 3die Del (Side 259) ved exempelvis at fremhæve
den mangelfulde Uddannelse af 400 J\IIand, som 14 Dage før
Kampen paa Als der tilgik 4. Regiment, oplyser, at ,et st0rre
Antal af dem end ikk e havde sk udt ska rpt ," saa føres
derved Tanken tilbage til Linieskibet Christian VIII i 1849.
Hærens Styrelse gav sig ikke noget bedre Vidnesbyrd i 1864,
end Flaadens i 1849; og Udfaldet blev i begge Tilfælde derefter.
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Uddannelse. Ved Opd agelsen heraf svandt Tilliden til
vor egen Kraft, og om der end ubestrideligt kjæmpedes
tappert i Dybb ølstillingen , blev vort Forsvar kun lidet
aktivt, og snart kunde de kjæmpende kun - "give deres
Liv hen; og dertil vare de rede" .
Naar de i det Foregaaende frem dragne Krigserfaringer
holdes for Øje, ligger det Spørgsmaal nær: Kan det ventes, naar næste Gang vort Land skal forsvares, at vort
Fodfolk og vor Flaade da ville være satte bedre i Stand
til at løse deres Opgaver ? - Ganske vist er meget forandret til det bedre efter de Tider, ved hvilke vi have
dvælet. Vort Fodfolk har, ligesom de andre Vaabenarter,
faae.t en større og hensigtsmæssigere Forsyning med Befalingsmænd, en mere tidssvarende Bevæbning og i forskje!lige Retninger en bedre Udrustning ; og der er ved
Befæstningen af Kjøbenhavn skabt en vigtig Basis for
Landforsvaret. Vor Flaade har ganske skiftet Udseende;
Dampen har erstattet Sejlene ; helt nye Skibstyper have
afløst de ældre; Bevæbningen er nu en ganske anden og
som F ølge deraf ogsaa Karnpmaaden. 1 ) Men uagtet de
nævnte Interesser tynge stærkt i Vægtskaalen, maa fremtidigt - o g a lt i cl - P erson ellets Ordning og Uddannelse faae en Hovedindflyd else paa Sagernes Gang, efte r· s om Aand e n i Hær en og Flaaden fornemmelig
beror derpaa; og selv om vi for vort Fodfolk og for
vor Flaade vilde kunne berolige os noget med , at vi i
de andre Henseender have holdt Skridt med Tiden,
staaer dog endnu det Hovedspørgsmaal tilbage at besvare :
"Hav e vore d yre kj ø bt e Krig se rfaringer be1)

En interessant Fremstilling af, hvad der i den senere Tid er
sket til Forhold enes Forbedrin g i Hær og Flaade , findes i det
iaar af Generallieutenant J. J. B a h ns o n udgivne Skrift: , Forsvarsvæsenets Ud vikling i den sidste Menneskealder". Paa dette
Skrift, som tillige særli gt fremh æver Manglerne ved Kystforsvaret,
ved Hærens Materiel og ved Flaaden, henledes Opmærksomheden,
uagtet det neppe behøves, da Skriftet sikkert er kjendt af de
fleste i Hæren.
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virket , a t v i s id e n 18 64 i tilstr æ kk e li g Grad
hav e dra ge t Om s or g for Uddann e l se n af vort
Fodfolk o g for d e per s on e lle Forhold i vor
Fla a d e?
Det er beklageligt, at der paa det fornævnte Spørgsmaal ikke kan gives noget bekræftende Svar. Stedse
højere lyde i vort Fodfolk Klagerne over, at man selv
m ed den bedste Villie ikke kan ved de til Raadighed
staaende Midler skabe en Tjenesteomgang, der samtidigt
med at give Mandskabet fornøden Uddannelse kan holde
Befalingsmændene tilstrækkeligt i Øvelse. Og uagtet
Kjøbenhavns Fæstningsværker n u anvise Forstærkningen
som Besætningstropper en Anvendelse i Krigstid, som
kan fri gjøre Linieafdelingerne til Kamp i aaben Mark,
er Løftet i Hærlovens P aragraf 28 om Forstærkningens
periodiske Øvelser dog endnu ikke indfriet. Og hvad
endelig angaar F I a a d e n , saa er det et bedrøveligt
Faktum , at Marineministeren gjentagne Gange forgjæves
har søgt Midler bevilligede til en for Artillerim ateriellets
Betjening og anden Gj erning paa Krigsskibene høj st nødv e ndi g Forøgelse af Flaadens P ersonel. Sagen er under
de nuværende usikre politiske Forhold i høj Grad af aktuel Betydnin g ; thi d e t ta g er Aar a t udvikl e pers on e ll e Forhold p aa e n forandr e t B as i s saa
m ege t, at For a ndrin ge n gi ve r Udb y tt e.
Der er in gen Tvivl om, at vor Hær og Flaade nu,
da al Overvurdering fra Nationens Side er ganske ophørt,
selv bedømme ædrueligt, hvad de formaa, og tydeligt se,
hvad der mangler dem. 1 ) Det gjælder derfor nu om,
ogsaa at bibringe Nationen Erkjendelsen af Manglerne og
af deres Betydning, saa at Folkets Repræsentanter blive
1)

Angaaende den Maade, paa hvilken fl ere af vo re Søofficerer
nu se paa Flaadens fr emtidige Opgaver og paa dens Fornødenheder, er det glædeligt at kunne henvise til en meget
læseværdig Artikel om Søværnets Ordning i indeværend e Aargang
af , Tidsskrift for Søvæsen ", ind sendt af , fl ere Søofficerer" og
, i fuld es te Maal" tiltraadt af dets Redaktion .
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villige til at give de til Afhjælpningen nødvendige Bevillinger, naar Regjeringen finder Øjeblikket til at begjære dem betimeligt. Men naar da Sagen kommer til
Overvejelse ved Lovgivningsmagten, bør for vort Fodfolks
Vedkommende holdes for Øje, at fremtidigt ligesom tidligere vil Kamp i aaben Mark med en vel uddannet
Modstander høre med til dets Opgaver, og at dette selv
vil gjælde ved Forsvaret af det befæstede Kjøbenhavn,
ligesom det ogsaa bør erindres, at Virkningen af den
i 1867 uagtet de gjorte Krigserfaringer og imod
flere erfarne Officerers Raad foretagne Indskrænkning af Fodfolkets første Uddannelses tid ikke endnu har kunnet prøves i Felten. Man
søgte dengang at gjøre Indskrænkningen mindre farlig i
sine Følger ved samtidigt at tage den Beslutning, at a 1t
Mandskab skulde uddannes i Fredstid, hvilket
vilde give en betydelig Reserve for Fodfolket i Krigstid, og
ved endvidere at fastslaa Afholdelse af aarlige L ejr samlinger, hvor hver Gang det halve Antal af Fodfolkets Liniebatailloner (altsaa 10) skulde, efter ved Indkaldelser at være bragte op til fuld Krigsstyrke, leve
sammen med hinanden i længere Tid - 45 Dage og under Udrykning fra Lejren til Øvelser i dens Nærhed, eller maaske tillige (som det skete i 1879) til fjernere Kantonnementsøvelser, samvirke indbyrdes og med
de andre Vaabenarter under Forhold, der bragtes til
saavidt muligt at ligne Krigsforhold. Man haabede
derved at opnaa - hvad der dog siden viste sig ikke
ganske opnaaeligt -, at i Reglen den enkelte Mand i
Fodfolket før Afslutningen af sin Værnepligt vilde foruden
sin første Uddannelse i 185 Dage have deltaget i to Lejrsamlinger, hver paa 45 Dage, og siden i 30 Dages Øvelse
ved en af de 10 Reservebatailloner, eventuelt derefter,
ifølge Hærlovens fornævnte § 28 , en ~Iler to Gange
i 15 Dages Øvelse ved en af de 10 Forstærkningsbatailloner. Men eftersom der siden i disse Henseender er
sket Indskrænkninger og Ændrin ger, forljener det alvorlig
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Overvejelse, hvorledes man herefter skal sikre sig mod
uheldige Følger af den dristige Indskrænkning i 1867
af Fodfolkets første Uddannelsestid. Det skulde synes
afgjort . at man ikke heller nu vil kunne nøjes med
mindre, end hvad Lovgivningsmagten dengang, medens
Krigen 1864 e ndnu var i frisk Minde og efterat
den i 1866 af krigserfarne Officerer og ansete Rigsdagsmænd sammensatte store "Forsvarskommission" havde
afgivet Betænkning om Sagen, erkjendte for nødvendigt. - Og tillige burde da overvejes , hvorledes man
samtidigt kan sikre Befalingsmændene den nødvendige
instruktive Beskjæftigelse i Fredstid. 1)
1)

Jeg kan ikke slutte Udtalelsen om de personelle Mangler ved
~"odfolket uden dertil at knytte Beklagelsen over en anden
personel Mangel, som kan blive skjæbnesvanger for Hæren,
naar -den ikke afhjælpes it id e, nemli g Mangelen af en ve 1o r d net Intendantur stab, hvis stadige Forsyning med
dannede og intelligente Kræfter er sikret ved Lovbestemmelser.
Ogsaa denne Mangels Tilstedeværelse er godtgjort ved lang
Tids Erfaring og ofte fremhævet. Det maa ikke tabes af Sigte,
at Krig nu altid maa ventes at komme pludseligt og ende
hurtigt , hvorfor man maa befrygte, at hvad der ikke strax er
rede til Forsvaret, slet ikke vil komme det til Nytte. Mindst
af .1dt v il d er kunn e ve nte s den n ø dv e ndi ge Tid til
at uddanne n y t Per so nale til milit æ r Gjernin g . som
det skete i Begyndelsen af de forri ge Krige.
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