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Krigen 1848.
1.

Oprørets Udbrud.

Kilderne til Oprøret maa søges i en over et Aarhundrede tilbageliggende Fortid. Her skal kun nævnes, at de
ærgærrige Planer, der næredes af Medlemmerne af det
augustenborgske Fyrstehus, og som disse fornemmelig mente
at kunne realisere, saafremt de ligeoverfor Befolkningen i
Hertugdømmerne stilledes paa en saadan Maade, at denne
vænnede sig til at betragte dem som de regerende og
styrende, - at disse Planer fremmedes ved den Omstændighed, at i 1842 Statholderværdigheden samt Posten som
kommanderende General i Hertugdømmerne overdroges til
Prins Friederich af Noer, den danske Nationalitets erklærede Fjende.
Fra nu af begyndte det forræderske Spil, hvor Prinsen
af Noer paa den ene Side saa gennem Fingre med, ja
endog opmuntrede de statsopløsende Bevægelser, medens
han paa den anden Side ved sine Indberetninger stadigt
beroligede Kongen med Hensyn til disse Bevægelsers Betydning, saa at Kongen skuffedes med Hensyn til Tilstanden.
Regeringen fik omsider Øjnene op for Bevægelsens
Betydning, eftersom Fordringerne drejede sig om »eget
Flag«, Hertugdømmerne som selvstændige Stater, eget
Finantsvæsen, o. s. v. For at sætte en Dæmning herimod
udkom det kgl. aabne Brev af 8de Juli 1846, hvori erklæredes, at Kongen havde ladet Spørgsmaalet om Monarkiets
Udelelighed undersøge, og at derved var fremkommen Vished for, at Slesvig var en uadskillelig Del af Monarkiet, og
1•

at der med Hensyn til Holsten kun kunde næres Tvivl angaaende enkelte Dele af dette Hertugdømme, hvilken Tvivl
Kongen vilde søge hævet. Dette aabne Brev fremkaldte
en voldsom Bevægelse i de gennemagiterede Hertugdømmer
og i hele Tyskland. Hertugen af Augustenborg nedlagde
Protest, og hans Broder fratraadte de ham betroede vigtige
Poster. Posten som kommanderende General overdroges
til Generalmajor Liitzow. - Agitationen vedblev vel, men
nu vare idetmindste Militærautoriteterne kendte med dens
Betydning. De fordrede Rendsborg besat med 5000 Mand
danske Tropper, et Korps paa roooo Mand koncentreret
i Nørrejylland og Krigsskibe udrustede for at holde Hertugdømmernes Søstæder i Ave, men Regeringen troede ikke
Faren saa stor og kunde i hvert Fald ikke fatte nogen
energisk Beslutning.
Tiden gled hen indtil Christian VIII.s Død, 20. Januar
1848. Frederik VII. udstedte allerede 28. Januar et Reskript, hvorefter en Fællesforfatning for Monarkiet stilledes
i Udsigt; dette tilfredsstillede selvfølgelig ikke Hertugdømmerne, og Bevægelsen tiltag.
Efterretningen om Februarrevolutionen fremkaldte stærk
Bevægelse i Kjøbenhavn og Hertugdømmerne; i Kjøbenhavn
holdtes i Marts Folkeforsamlinger; Slesvigs Bevarelse for
Danmark drøftedes, og Valgretten ønskedes udvidet. I
Hertugdømmerne ansaa det separatistiske Parti Tiden for
moden til ikke længere at lægge Skjul paa sine Hensigter.
Paa Folkemøder i Kiel og Rendsborg d. 1 5. og I 8. Marts
debatterede man Nedsættelsen af en provisorisk Regering,
vedtog Erklæringer af statsopløsende Indhold og besluttede
en almindelig Væbning af Borgerne. Ogsaa besluttedes det
at sende en Deputation til Kjøbenhavn for at fremsætte
Partiets Fordringer for Kongen, navnlig gaaende ud paa
at faa Slesvig indlemmet i det tyske Forbund.
Regeringen traf imidlertid ingen Foranstaltninger til
en kraftigere Optræden før efter Mødet i Rendsborg den
I 8. Marts.
Generalkommandoen faar den 20. Marts Ordre
til at forlægge sit Hovedkvarter fra Slesvig til Rendsborg.
Mandskab indkaldes, og Forberedelse træffes til Forplejning
af et Korps paa 5000 Mand mellem Ribe og Kolding og

-5et paa 10000 Mand i og ved Kjøbenhavn. 2 Bataill. og
r Batt. holdes færdige til at afgaa fra Kjøbenhavn til
Rendsborg.
Begivenhederne fulgte nu Slag i Slag. I Kjøbenhavn
afholdtes Folkeforsamling 20. Marts i Casino; man vedtog
en Adresse til Kongen om Ministerskifte, og et nyt Ministerium (Moltke) dannedes. Dette affattede Svaret til den
holstenske Deputation d. 24- Marts. Man førsøgte at imødekomme de udtalte Ønsker for Holstens Vedkommende,
medens man bestemt tilbageviste de statsopløsende Tendentser, der indeholdtes i Fordringerne om Slesvi~ Adskillelse fra Danmark. Da Deputationen kom tilbage til
Hertugdømmerne, var Oprøret i fuld Gang. Oprørsfanen
blev plantet paa Rendsborgs Volde; Rendsborg overrumpledes, og Garnisonerne i Kiel, Slesvig, Glilckstadt, Itzeho
og Pløen samt en Del af Altonas tilligemed Detachementet i
Ratzeborg faldt fra, Frederiksort faldt i Oprørernes Hænder.

2.

Den provisoriske Regerings militære Foranstaltninger.

Følgende i Hertugdømmerne garnisonerende Afdelinger
vare tildels eller fuldstændigt gaaede over i Oprørets Tjeneste:
14.,

1 5., I 6., 17.

Linie-Bataillon,
4., 5. Jægerkorps,
r., 2. Dragon-Regiment,
2. Artilleri-Regiment.
En Afdeling af Tøjetaten og en
Afdeling Ingenieurer.

Kommandoforholdene vare stærkt rystede, da alle danskfødte Officerer og enkelte af de i Hertugdømmerne fødte
Officerer vare blevne deres Fane tro. Da Kongen af Preussen
imidlertid godkendte Oprørspartiets Paastande og lovede
det sin Understøttelse, fik man flere preussiske Officerer til
Insurgenthæren.
Prinsen af N oer indkaldte 8 Aars Mandskab, hvorved
ikke alene de havende Afdelinger bragtes paa Krigsstyrke,
men tillige erholdtes Mandskab til Dannelse af to Res.-.Ba-

-6tailloner og et Res.-Jægerkorps. Værnepligten paahvilede
kun den uprivilegerede Landbostand, men for at give alle
Stænder Lejlighed til aktiv Deltagelse i Krigen, udstedtes
Opraab til Dannelse af Frikorpser.
Den slesvigholstenske Hær, meget løst sammensat, overskred i Slutningen af Marts og Begyndelsen af April den
slesvigske Grænse, formeret som følger:
Overkommando: Prinsen af N oer.
I ste Brigade: ( r. og 3. Linie-Bataillon,
2. Jægerkorps- hvortil
attacheredes Kielcr
Infanteri:
Friskarer.)
2den Brigade: (2., 4., 5. Linie-Bataillon,
1. Jægerkorps.)
1. og 2. Dragon-Regim~nt.
Kavalleri:
Artilleri:
r. og 2. Feltbatteri.
Ingenieurer:
r. Ing.-Komp.
Under Formering vare endnu 2 Batailloner, 2 Esk. og
flere Frikorpser.
Den provisoriske Regering tvang Prinsen af N oer til
uopholdelig at sende de ufuldtallige og s_let organiserede
Tropper ind i Hertugdømmet Slesvig. Styrken koncentreredes ved Flensborg, hvor Kommandøren for 1ste Brigade, Generalmajor Krohn, (i Prinsen af Noers Fraværelse
for at organisere Hæren) overtog Kommandoen og udstedte
en Proklamation.
Kongen af Preussen udtalte sig som anført for
Oprørspartiet og befalede Koncentrering af et Korps ved
Havelberg, som i paakommende Tilfælde under Oberst
Bonin havde at rykke ind i Holsten. Da Koncentrationen
af dette Korps ikke kunde være endt før den IO. April,
og man ikke vilde vente saa længe, afsendtes 31. Marts
to Garde-Regimenter (»Kejser Alexander« og »Kejser
Frantz«) med 6 Stykker Skyts ad Jernbanen over Hamborg
til Rendsborg. Det ved Havelberg opstillede Korps skulde
da tjene som Reserve for disse to Regimenter.
Den hannoveranske Regering endelig anmeldte 3.
April et Korps paa 101000 Mand under General Halkett

-7 i Harburg. De kommanderende skulde sætte sig i Forbindelse med hinanden angaaende Samvirken.
Den 8. April afrejste Prinsen af Noer til Flensborg og
overtog selv Kommandoen.

3. Den danske Regerings Foranstaltninger.
Vor Hærs Organisation ved Oprørets Udbrud var den
ved Hærplanen af r 842 foreskrevne. Den danske Hær
bestod af:
en staaende Hær, der igen var inddelt i
Linien eller Fredsstyrken og
Krigsreserven, samt
Hærens Forstærkning, inddelt i
en Fastmandsklasse og
en R~serveklasse.
Hæren rekrutteredes ved aarlig Udskrivning, ifølge Lodtrækning, blandt Landets unge, i Reglen 22aarige, værnepligtige Mandskab af den uprivilegerede Landbostand.
I den staaende Hær tjente Mandskabet i 8 Aar
(4 Aar i Linien og 4 i Krigsreserven). Tjensttiden regnedes
fra den Tid, Mandskabet havde gennemgaaet Eksercerskolerne, og det forblev da til stadig Tjeneste i Garnisonen:
ved Inf.-Bataillonerne og Jægerkorpserne i r6 Maaneder,
ved de øvrige Vaaben i tildels længere Tid. Senere mødte
Mandskabet til de aarlige Vaabenøvelser (c. 3 Uger), hvortil
indkaldtes 4 Aars Mandskab. Den staaende Hær rekruttetedes aarlig med 1/s af dens Styrke, planmæssig 4982 Mand.
Efter at have udtjent i den staaende Hær overgik
Mandskabet i Forstærkningens Fastmandsklasse, hvor
Tjensttiden ligeledes var 8 Aar, og som iøvrigt erholdt
nogen direkte Tilgang.
Efter disse ialt I 6 Aars Tjeneste i den staaende Hær
og Forstærkningens Fastmandsklasse, eller i denne sidste
alene, overgik Mandskabet i Forstærkningens Reserveklasse, hvor det forblev indtil det fyldte 45. Aar.
Den staaende Hær delte sig som foran anført i Linien,
der udgjorde Armeens Fredsstyrke, og Krigsreserven, hvis

-8Bestemmelse det var, naar Armeen sattes paa Krigsfod, at
forstærke denne dels ved at slutte sig til Linien og derved
give dennes Troppeafdelinger en .forøget Styrke, dels ved at
formere selvstændige Reserve-Afdelinger.
Fredsstyrken,s Formation var:
En Generalstab.
Et Ingenieurkorps (en Stab og 2 ·Kompagnier Ingenieurtropper).
En Brigade Artili'eri, bestaaende af:
r. Art.-Reg. paa 8 Batterier,
2. Art.-Reg. paa 4
do.
samt en Tøjetat.
Tre Brigader Kavalleri, bestaaende af:
r Garde til Hest, bestaaende af: 1 Esk. Livgarde og
1 Division » Gardehusarer« paa 2
Eskadroner,
6 Dragonregimenter, hvert paa 4 Eskadroner.
Fire Brigader Infanteri, bestaaende af:
r Bataillon Livgarde paa 4 Kompagnier,
17 Batailloner »Linie-Infanteri«, } ialt 22 Batailloner, hver
5' Batailloner Jægere
Bataillon paa 4 Kompgn.
Foruden Liniens 12 Feltbatterier var Armeen reglementeret med 6 Reserve-Feltbatterier, der altid vare komplet
udstyrede med Materiel.
Ved Dragon-Regimenterne skulde planmæssig oprettes
en 5. eller Reserve-Eskadron, ved Inf.-Bataillonerne og
Jægerkorpserne Reserve-Batailloner og Korpser, nemlig I
Res.-Bat. eller Reserve-Korps af hver 2 resp. Bat.s og Jægerkorpsers Krigsreserve, altsaa ialt 8½ Res.-Inf.-Bat. og 2½
Jægerkorps.
·
Forsta';!rkningens Fastmandsklasse skulde, ligesom
Krigsreserven, ved Indkaldelse til Tjeµeste blive anvendt
dels til Forstærkning af den staaende Hær, dels til Oprettelsen af selvstændige Forstærknings-Troppeafdelinger, angaa:ende hvis Antal og Styrke Resolution i paakommende
Tilfælde skulde udgaa.

Angaaende Reserveklassens Anvendelse i paakommende Tilfælde skulde først ved Indkaldelsen nærmere Bestemmelse udgaa.
22. Juni 18-1-8 blev det bebudet, at hvis Krigen skulde
blive af længere Varighed og gøre det nødvendigt væsentlig
at forøge Krigsstyrken, der da skulde foretages en Udskrivning af de Klasser af Kongerigets Befolkning, som hidtil
havde været fritagne for Værnepligt. Selve Loven om almindelig Værnepligt udkom dog først 12. Februar 1849.
Krigsministeriet oprettedes i Kjøbenhavn 2 5. Marts
r 848 (istedetfor Generalkommissariatskollegiet). Det gav
Ordre til, at et »Armekorps« skulde koncentreres paa
Grænsen af Nørre- og Sønderjylland og bestaa af det
i Nørrejylland og paa Fyen garnisonerende Infanteri og
Kavalleri samt af en Del af Styrken paa Sjælland. Til
Kommandør udnævntes daværende Chef for I. Jægerkorps,
Oberst Hedemann (Stabschef: Kapitain Læssøe); Kommandoen over Korpsets Kavalleri fik Generalmajor WedellWedellsborg.
En Styrke paa 4000 Mand paatænktes koncentreret ved
Korsør.
De Efterretninger, der imidlertid Slag i Slag indløb til
Ministeriet angaaende Oprørets alvorlige Karakter, bevirkede
dog, at man besluttede foruden det nørre-jydske Korps tillige
at danne det slesvigske venstre Flankekorps, der
skulde operere fra Als og Sundeved. Hertil toges Korpset
ved Korsør, som i den Anledning forstærkedes og nu skulde
koncentreres paa Als; Kommandør for dette blev Oberst
Schleppegrell (Stabschef: Kaptain Caroc).
I Løbet af Marts udrustedes tillige Flaaden.
Troppernes Koncentration dreves med megen Iver; den
28. Marts begyndte Troppetransporterne. Stemningen i
Nationen og hos Tropperne var stærkt bevæget.
General Hedemann ankom 30. Marts til Kolding og
overtog Kommandoen den 3 1. Marts. Det nørrejydske
Korps stod da i Kolding og Haderslev med fremskudte
Dele i Aabenraa. Det var General Wedell, som med 12.
Bataill. fra Fredericia, 6. Dragonregiment fra Odense og
3. Jægerkorps (med den Styrke, disse Afdelinger havde i
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marchefærdig Stand,) efter Generalkommandoens Ordre var
rykket til Aabenraa, hvorfra lnsurgenterne uden Modstand
flygtede til Flensborg. Flankekorpset var endnu under
Koncentration paa Als.
lnsurgentstyrken i Flensborg og mellem Flensborg og
Bov angaves til 3000 Mand med r Batteri.
Oprørets pludselige Udbrud havde bevirket, at vore Afdelinger noget hovedkuls vare komne bort fra deres Garnisoner; de færreste havde ved Afmarchen deres fulde Krigsstyrke, og der var ingen Tid bleven dem levnet til ved
Øvelse af de indkaldte Frifolk, hvoraf mange stødte til Afdelingerne under Marchen, at opfriske, hvad de under deres
militære Uddannelse havde lært. Uddannelsen havde imidlertid været omhyggelig og Tjenestetiden tilstrækkelig dels
til at uddanne Mandskabet, dels til at udvikle det gensidige
Tillidsforhold mellem Førere og undergivne, som i en Krig
er af saa stor Betydning. Krigserfaring og Krigsvanthed
vare paa Grund af den 3s Aar lange Fredsperiode Egenskaber, der først skulde erhverves, men Udholdenhed i Forbindelse med det vækkende, som en Kamp for Nationaliteten
stedse ·fremkalder, hjalp over Besværlighederne.
Afdelingerne havde ved Krigens Udbrud tilsyneladende
et fuldstændigt Befalingspersonale. Officererne af Fodfolket
og Rytteriet vare uddannede paa de~ ~gl. Landkadetakademi,
Ingenieur-, Artilleri- og Generalstabsofficererne paa den kgl.
mil. Højskole; men en Mængde Officerer vare ukrigsdygtige
eller stilledes i alt Fald til Disposition, (i de to første Krigsaar
entledigedes over 100 Officerer), hvorfor Omflytning i stor
Maalestok maatte foretages, og under Krigen Reserveofficerer
i stor Mængde maatte antages. Omflytning i de højere
Charger bevirkedes yderligere derved, at en saa ung Officer
som Oberst Hedemann udnævntes til kommanderende General, thi Brigadekommandoerne maatte nu søges besatte med
Bataillonskommandører, som aldrig tidligere, altsaa end ikke
i Fredstid, havde ført Kommando over en Brigade, og som
ved Siden heraf i Begyndelsen tillige beholdt Kommandoen
over deres Bataillon. Bemærkes maa endnu, at de i Krigen
· faldne eller af deres Saar senere døde Officerer i de to
første Krigsaar udgjorde 74, andre afdøde Officerer 18, og
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de Officerer, der ved Oprørets Udbrud forbleve i Hertugdømmerne, 7 5.
De faa Reservebefalingsmænd gjorde det vanskeligt at
udfolde Krigsstyrken saaledes som i Planen af 1842 fastsat;
man kunde hverken forsyne Reserveafdelingerne med Befalingsmænd eller nødvendigt Materiel, og Ministeriet havde
desuden Betænkelighed ved at indkalde Reserve- og Forstærkningsmandskabet for ikke at berøve Landbruget disse
Kræfter. Man søgte derfor foreløbig at hjælpe sig dels ved
at indøve de for r 848 udskrevne Rekrutter saavels~m Frilodsmændene for de 3 sidste Aar, dels ved at forstærke
Linie-Bataillonerne med frivillige og at oprette særegne frivillige Korpser; Ministeriet paatænkte endog at organisere en
frivillig Folkevæbning.
Fodfolket havde antaget Kompagnikolonnen. Ifølge
vort Reglement af ,r846~stod Kompagniet paa 3 Geledder;
de flinkeste Folk og bedste Skytter i 3. Geled. Kompagniet
inddeltes i 2 Pelotons. Til spredt Fægtning var Formationen
altid paa 2 Geledder; Kompagniets 3. Geled dannede nemlig
et Peloton for sig, som kaldtes Skyttepelotonnet, og som
fortrinsvis anvendtes til den spredte Fægtning. Naar et
Kompagni skulde anvendes i spredt Orden, formerede det
sig først i Kolonne; Skyttepeloton net dannedes og stilledes
i Queuen af Kolonnen.
Vort Rytteri var forholdsvis talrigt, vel beredent og
vel udrustet; Artilleriet, hvis Udrustning tog en Del Tid,
var tidssvarende. Ingenieurerne vare i Begyndelsen kun
svagt repræsenterede i Hæren, idet ½ Kompagni udgjorde
deres hele Styrke ved Bov.

4. Kampen ved Bov.
Armekorpset fortsatte sin Fremrykning. Den 4. April
kom Hovedkvarteret til Aabenraa, og Flankekorpset skød
paa denne Dag sine Forposter saa langt frem i Sundeved,
at det kom i Forbindelse med det nørrejydske Korps; For-
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.Jajndelsen blev fuldstændig den 5. April. Dog vilde General
Hedem::mn afvente Korpsernes Koncentrering og 2 Batteriers
Ankomst, før han skred til Angreb.
Den danske Hærs Sammensætning d. 8. April.
A.

Det nørrejydske Armekorps (Generalmajor Hedemann, som tillige førte Overkommandoen over Flankekorpset,) var inddelt i Avantgarde, Gros og Reserve. 1)
a) Avantgarde. 12. Linie-Bataillon.
3. Jægerkorps.
2. Gardehusar-Eskadron.
I. Eskadron af 4. Drag-Reg.
½ 6. Batteri.
b) Gros.
I. Infanteribrigade (Oberst Billow).
1., 2. og 11. Linie-Bataillon.
2. Infanteribrigade. (Oberst Meyer).
4- og 7. Linie-Bataillon.
Kavalleribrigaden (Generalmajor
W edell-Wedellsborg).
3. og 6. Drag.-Reg. samt 2. Batteri.
13. Linie-Bataillon.
c) Reserve.
5. Dragon-Regiment.
½ 6. Batteri.
3.
"
½ Ingenieurkompagni.

B.

Det

slesvigske,

venstre

Flankekorps (Oberst
Schleppegrell).
5. Linie-Bataillon.
9.
))
))
IO.

»

»

1.

Jægerkorps.

2.

»

Eskadron og et Detachement af
4- Dragon-Regiment.
5. Batteri.
Et Ingenieurdetachement.
2.

1
)

Sign. Lærebog i >Krigskunstens Historie« Side 127, Anm.

I.

-

13 -

Styrken var henholdsvis 7200 og 3800 Mand, ialt c.
11000 Mand.
Infanteri- og Kavalleriafdelingerne vare omtrent bragte
(l)p til planmæssig Størrelse, undtagen 13. Linie-Bataillon,
der kun talte c. 250 Mand.
Af Hærens Fodfolk, der efter Oprørets Udbrud kun
udgjorde i: Bat. Livgarde, 13 Bat. Linie-Inf. og 3 Jæger•
korpser, manglede paa dette Tidspunkt Livgarden samt 3.,
6. og 8. Bat. Rytter-Regimenterne, 3., 4., 5. og 6., vare
alle tilstede. Af I. Art.-Reg. vare kun fire Batterier (2., 3.,
5. og 6.) overførte.
Den 7. April foretoges en Fremrykning med det nørre•
jydske Korps, og dets Forposter skødes frem til Syd om
Kliplev over Søgaard til Mosen N. V. for Kvers (c. r½
Mil N. 0. for Bov).
Den 8. April foretoges en Fremrykning med hele Hæren
til en Stilling, hvorfra Angrebet skulde foretages den 9.
Hovedkvarteret naar til Kliplev, Flankekorpset til Ringenæs.
Flotillen paa Slesvigs Østkyst tager Station ved Oxeøerne i
Flensborg Fjord.
Bemærkes maa endnu, at Flankekotpset havde til Holdnæs overført 9. Linie-Bataillon under Major Thestrup for
at udføre en Diversion mod Lyksborg og senere at med•
virke mod Flensborg og Bov. Den stødte imidlertid d. 8.
ved Lyksborg paa en større fjendtlig Styrke og trak sig
derpaa tilbage til Holdnæs.
B o v sti 11 i n gen. Hovedstillingen gaar over Bov,
Smedeby, Krusaa Mølle til Fjorden og har en Frontudstrækning af 7-8000 Alen. Fra Stillingen haves udmærket
Oversigt og frit Skud; hele Forterrainet er paa en vid
Strækning overskuet fra Bakkerne ved Bov og Nr. Smedeby,
kun paa højre Fløj hindrer Kollund Skov Oversigt og frit
Skud. At gaa frem til denne Skovs nordlige Udkant vilde
ikke alene kræve en stor Styrke, men ogsaa være farligt
ligeoverfor eventuelle maritime Foretagender fra vor- Side.
Stillingen har gode Støttepunkter dels i Højderne, dels i
Byen Bov med dens solide Kirkegaard, men Skoven ved
Klusris hindrer Oversigten i selve 5tillingen og Forbindelsen
mellem dennes enkelte Dele. Højre Fløj har ingen Støtte
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-14i Flensborg Fjord, som i alt Fald maa observeres, venstre
Fløj svæver helt i Luften.
Stillingen ligger paa Fjendens Operationslinie; den overskærer Hovedvejene, der føre N. fra til Flensborg og V. om
denne By. Stillingen dækker Retrætelinien, men Tilbagetogsforholdene ere yderst ugunstige (Defileerne ved Krusaa,
den vanskeligt passable Klusris Skov, Udsigten til at blive
trængt ned mod Flensborg Fjord o. s. v.)
Besættelsen af denne Stilling, hvis Front er ½-¾
Mil, kræver en betydelig Styrke af alle Vaaben. Venstre
Fløj maa sikres mod Omgaaen ved et til Operationer i
Hedeegnen tilstrækkeligt talrigt Rytteri. For det Tilfælde,
at man tvinges til at opgive Bov, maa endvidere en Reserve i Haraldsdal og Harreslev opholde den angribende
Fjendes omgaaende Bevægelse, saalænge indtil Retræten er
sikret; Afstanden fra Stillingen til Flensborg er c. 12000 Alen.
Misligt ved Bov Stillingen er endnu, at Kr~gsskibe i
den dybe Flensborg Fjord kunne understøtte Angrebet eller
idetmindste forurolige Forsvaret ved Demonstrationer og ved
eventuelt at genere Retræten gennem Flensborg, saa at Observation og Forsvar af Kysten vil være nødvendig, ligesom
endelig Stillingen kan trues i højre Flanke ved et paa Sydsiden af Flensborg Fjord navnlig paa Holdnæs landsat og
over Lyksborg fremrykkende Korps, som dog maa være af
betydelig Styrke, da det er meget truet fra Egnen om Munkbrarup, Ringsbjerg og Rydde.
lnsurgenternes Besættelse af Stillingen.
A. I Bovstillingen.
Højre Fløj ved Kobbermølle og Krusaa: 5 Kompagnier og
nogle mindre Frikorps, 2 Kanoner.
2 Kompagnier,
Centrum i Bov
»
og 2 Kanoner.
i Nyhus 2
Venstre Fløj (Volmerstoft-Harreslev):
•

I

Bataillon, I Eskadron og 2 Kanoner.

B. Detacheret i vestlig Retning.
{Ellund, Frøslev, Hanved og Valsbøl).
6½ Eskadron og et mindre Frikorps.

-
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C. Detacheret i østlig Retning.
(Lyksborg, Ulstrup, Rydde og Ves).
Bat1illon, en Del af 2. Frikorps, ½ Eskadron og 2 Kanoner.

1

D. Reserve.
(Flensborg).
Bataillon, Resten af 2. Frikorps og 8 Kanoner.

Insurgenternes samlede Styrke var c. 6000 Mand.
Til Forsvar af den c. 8/ 4 Mil lange Bovstilling var der
saaledes kun c. 4000 Mand, medens der til en nogenlunde
forsvarlig Besættelse krævedes det 3-4 dobbelte.
Efter en af os den 8. mod Bov foretagen Rekognoscering gjordes samme Dags Aften følgende Forandring i
Stillingens Besættelse:
2 Kompagnier bleve trukne bort fra Harreslev og forlagte til Nyhus, der saaledes ialt fik en Bataillon, og
venstre Fløj svækkedes yderligere ved Inddragning af de
to i Harreslev posterede Kanoner, der ligeledes førtes til
Centrum.
At besætte og holde en Stilling som den ved Bov med
den Styrke, Insurgenterne raadede over, var i og for sig en
Umulighed. Umuligheden voksede ved Utilstrækkeligheden
af den Dækning i venstre Flanke, som den svage Rytterstyrke kunde forventes at ville yde, og med de Detacheringer, som den 7. og 8. foretoges til Lyksborg. Dette
indsaa man ogsaa, og det Tidspunkt, da Angrebet paa Stillingen skete, var derfor saa godt som sammenfaldende med
det Øjeblik, da Generalen mente at burde trække sig tilbage
til en Stilling ved !sted; dog herom var ingensomhelst
Ordre udgaaet.
Medens derfor de N. for Flensborg staaende Afdelinger
af Insurgenthæren forberedte sig paa og tildels udførte et
endog haardnakket Forsvar, beredte Overkommandoen sig
paa Retræte. Som Følge deraf findes paa Insurgenthærens
Side intet Spor af Overledelse i Fægtningen. Hver af de
i Bovstillingen fordelte Afdelingers Kommandører handle paa
egen Haand og ere uden anden end ganske tilfældig Efterretning om, hvad der foregaar udenfor deres Synskreds.

-
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Dispositionen til Angrebet paa Bovstillingen.
Den danske Overkommando antog ifølge indkomne
Efterretninger, at Fjenden i Flensborg og Omegn stod med
en Styrke af 8-10000 Mand. Man vidste Bovstillingen
besat og havde Kendskab til Detacheringerne i vestlig og
østlig Retning. Den 8. April foretoges en større Rekognoscering (2 Komp. Jægere, 2 Eskadroner og 2 Kanoner). Til
Støtte for Kommandoet bleve 2 andre Komp. Jægere skudtc
frem midtvejs mellem Bommerlund og Bov og 3 Kompagnier
til Højderne ved Kidskelund. Af Rekognoscerings-Kommandoet beordredes I½ Eskadron til at omgaa Bov i Vest,
medens Jægerkompagnierne angreb Byens n. v. Side; Kanonerne og ½ Eskadron holdtes i Reserve. Bov fandtes besat
af 2 Kompagnier Infanteri og lidt Kavalleri, som efter et
ubetydeligt Engagement replierede sig paa Nyhus. Rekognoscerings-Kommandoet besatte Byen, men trak sig snart
tilbage, hvornæst Fjenden atter rykkede frem. Det havde
intet Tab lidt hverken af døde eller sa,1rede.
Den 8. April Kl. 6 Efterm. vare samtlige Afdelingskommandører af den kommanderende General tilsagte til et
Møde i Bommerlund for at erholde Dispositionerne til den
følgende Dag.
General Hedemanns Plan var med en Del af Flanke·korpset at rette et Skinangreb paa Krusaa Passet f >r om
muligt at fastholde den der posterede fjendtlige ·:tyrke,
medens Avantgarden, Reserven og den øvrige Del af Flanke·korpset bemægtigede sig Bov. Samtidigt skulde r. lnfanteriBrigade, fulgt af 2. Infanteri-Brigade, rykke frem V. for Bov
mod Ellund, derpaa svinge tilvenstre og med den fra Medelby over Valsbøl og Ondaften frembrydende KavalleriBrigade paa sin højre Fløj gaa løs paa Harreslev og Flensborg. De to Brigader skulde culbutere, hvad der maatte
stille sig i Vejen for dem, og søge at afskære de fjendtlige
Tropper Retræten gennem Flensborg og derved bevirke Insurgenternes fuldstændige Nederlag. - Marinen skulde støtte
den venstre Fløj og anmodedes derfor om at tage Station,
med hvad den havde til Disposition, ved Oxeøerne og være
beredt til den 9. paa nærmere Meddelelse at løbe ind i
Flensborg Havn, naar Hæren gik løs paa Flensborg. (Denne
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Meddelelse gaves dog ikke senere). 9. Bataillons Overførsel
til Holdnæs er alt omtalt.
Planen gik altsaa for Hærens Vedkommende ud paa
Demonstration mod højre Fløj, omfattende Angreb mod
venstre Fløj, kombineret med omgaaende Bevægelse.
I disse Dispositioner skete den ikke uvæsentlige For•
andring, at man paa Grund af en den 8. om Aftenen til
Hovedkvarteret indløben Melding fra General Wedell om,
at Østerby og Valsbøl var besat af fjendtligt Infanteri, saa
at Kavalleriets Fremrykning fra Medelby ad denne Vej
kunde ventes at blive forsinket, opgav denne Del af Planen,
og at General W edell om Natten erholdt Ordre til næste
Morgen KL 6 at indtage Plads paa den fremrykkende Hærs
højre Fløj og rette sin Marche V. om Frøslev. Over,
kommandoen frygtede nemlig, at Kavalleri-Brigaden mulig
skulde komme til at føre en isoleret Kamp over I Mil fra
Hovedstyrken. Derved opgaves den omgaaende Bevægelse,
og Kavalleriet kom ind i et for dets Bevægelser temmeligt
ugunstigt Terrain.
Den danske Hærs Stilling vår omtrent Kl. 8 Morgen følgende:

l

Kavalleri-Brigaden paa Marche fra Medeloy mod N. 0 .
Avantgarden
1. lnfanteri-Briga,de og
ved Bommerlund.
Reserv.:n
2. Infanteri-Brigade
2 Batailloner
ved Holdbi.
1 Eskadron
af Flankekorpset
4 Kanoner
2 Batailloner
.
.2 Kanoner
af Flankekorpset ved Hønsnap.
I Detachem. Rytteri

l

l

l

Kampens Hovedmomenter.
Avantgarden rykkede KL 81/ 4 , fulgt af Reserven,
frem mod Bov og kastede Fjenden ud af Byen over mod
Nyhus, inden Styrken af Flankekorpset fra Holdbi under
Schleppegrells Kommando, som skulde understøtte ved dette
Angreb, var naaet derhen. Klokken var henved 9¾.,• Der
2
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kanoneredes med de faa Kanoner paa hver Side, medens 1.
Brigade rykkede frem i Fjendens Flanke. Omtrent Kl. 11
tiltraadte de fjendtlige 4 Kanoner Retræten.
Styrken ved Hønsnap brød noget senere op, detacherede 2 Kompagnier og 2 Kanoner over Kidskelund mod
Krusaa, hvilke tog Stilling paa Højderne N. for Krusaa
Mølle, og rykkede mod Kollundskoven med Resten, I Bataillon i Kompagnikolonner med Kæde foran og 2 Kompagnier i Reserve i Linie. Skovens Udkant var besat af
fjendtlige Tirailleurer, hvilke imidlertid trak sig tilbage uden
at skyde. Men dette foranledigede dog, at vor Styrke i
mere end Geværskudsdistance fra Skoven gjorde Holdt, saa
at Skinangrebet indskrænkedes til en Observation. Stillingen her var indtagen KL 11.
1. Infanteri-Brigade rykkede i Bataillonskolonner og
i forceret Marche gennem Terrainet mellem Bov og Frøslev,
mellem hvilke 2 Byer den marcherede under Artillerikampen
ved Bov.
2. Infanteri-Brigade afmarcherede Kl. 7½ fra Holdbi
og havde Ordre at følge r. Infanteri-Brigade. Ved Bov erholdt den Ordre til at forblive som Soutien for Avantgardens
Jægerkorps under dettes Kamp om Byen.
Ka valleri-Brigaden var Kl. 6 Morgen brudt op fra
Medelby og marcheret til Egnen V. for Bov, hvor den opmarcherede, medens Kampen førtes om denne By. Da
Byen var i vor Magt, rettedes Marchen paa Frøslev, hvor
der indtoges en observerende Stilling.
En Rekognoscering af 2 Eskadroner under Ritmester
~
mod Ellund gav det Resultat, at der fandtes fjendtligt
Fodfolk i denne By, og videre Bevægelse med Kavalleriet i
denne Retning blev derfor opgiven; Brigaden fulgte da efter
1. Brigade mod Øst.
I forceret Marche ankom I. Infanteri-Brigade omtrent
Kl. II ½ til Harreslev, kastede Fj~nden ud af denne By og
derefter fra Teglværkerne Øst derfor.
·
Insurgent~rne .sprængtes dels mc;>d ,Flensborg,. dels mod
Marieskoven, fra hvis nordlige Udkant de fortsatte Modstanden. Oberst Biilow beordrede nu 1. og I I. LinieBataillon at kaste Fjenden ud af Marieskov og derpaa at
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Lidt senere indfandt Oberst Schleppegrell sig her i Spidsen
for 1. Jægerkorps og en Eskadron. Han gik igennem
Marieskov mod den sydl. Udkant af Flensborg for om muligt at afskære Insurgenterne Retræten.
Ogsaa 2. Infanteri-Brigade splittedes. 4- Linie-Bataillon
afsendtes mod Øst som Reserve for I. Jægerkorps; Bataillonen naaede Teglværkerne kon efter Jægerkorpsets Ankomst. 7. Linie-Bataillon fulgte Kavalleriet ad Oxevejen.
Vore Troppers Fremrykning bevirkede snart Insurgenternes Tilbagegang over hele Linien. Først trak den venstre
Flankedækning sig tilbage uden at gøre Forsøg paa at
standse vore over Volmerstoft fremrykkende Tropper; dernæst gik Besætningen af Nyhuspasset, fordi den følte sig
omgaaet i venstre Flanke, og endelig Styrken ved Krusaa,
forfulgt af de 2 Kompagnier af Flankekorpset, hvortil
Styrken foran Kollund Skov senere sluttede sig over Kobbermølle.
Paa Højderne S. for Flensborg havde Reserven efter
Ordre indtaget en Optagelsesstilling, men den afventede
ikke de fra Nyhus og Krusaa retirerende Troppers Ankomst. Styrken fra Nyhus reddede sig dog ved Flugt,
hvorimod Styrken fra Krusaa, som havde længere Vej, og
som ikke turde følge Chausseen langs Stranden af Frygt
for Ilden fra de danske Skibe, kun fik sit Artilleri og
Rytteri bragt i Sikkerhed. Vel besatte de først ankommende
Tropper Møllebakkerne og Husene N. for Flensborg for at
give Resten Lejlighed til at komme forbi, men da Ritmester
Saurbrey med 3 Delinger Dragoner fra den Slugt, hvorigennem Vejen fra Harreslev passerer umiddelbart før dens
Udmunding i Chausseen ved Flensborgs Forstad, udførte en
dristig Attake mod Chausseen, sprængtes Fjenden til alle
Sider i vild Flugt. - Forvirringen gjorde sin Virkning,
idet den lettede Stormen paa Byen, som nu udførtes af 2.
og 4. Linie-Bataillon.
Herved blev en Del af den fjendtlige Styrke afskaaren
og strakte Gevær, en Del søgte at slippe bon gennem Byens
Hovedgade og langs Stranden, hvor den blev beskudt fra
2•

20 -

Skibene og endelig fandt Vejen spærret af den ene af de 2
Batailloner af I. Brigade, som vare dirigerede mod Marieskoven, og som fra Vest var rykket ind i Fle1isborg. De
øvrige Batailloner kom for sent til at udrette noget.
Kavalleri-Brigaden, som fulgte Oxevejen, kom omtrent
i Højde med den sydlige Del af Flensborg i Berøring med
det fjendtlige Rytteri, som forjages med et Par Kanonskud.
Ligeledes bleve de flygtende fra Flensborg beskudte, men
videre Forfølgning fandt ikke Sted, skønt den overfor de
nyformerede og stærkt rystede fjendtlige Afdelinger havde
Udsigt til gode Resultater. Fra Holdnæs foretoges samtidig
med Angrebet en fremadgaaende Bevægelse, idet Major
Thestrup, efterladende I Kompagni i Forskansningerne,
rykkede med Resten af 9. Linie-Bataillon frem mod Lyksborg. Han fandt denne Byes n. o. Udkant endnu besat af
de derhen detacherede lnsurgentafdelingers Arrieregarde ;
Resten var dels marcheret til Flensborg, dels ad Mysunde
til. Efter et kort Engagement forlod Arrieregarden Byen,
og vore Tropper besatte Slottet Kl. 3 om Eftermiddagen.
Resultaterne af Kampen vare forholdsvis store. lnsurgenthæren var sprængt, demoraliseret og foreløbig uanvendelig. Den havde mistet flere af sine bedste Tropper.
Samtidig havde vor unge, ukrigsvante Hær bestaaet sin
første Ildprøve paa en opmuntrende og værdig Maade og
havde begyndt Felttoget med en Sejr - Hertugdømmet
Slesvig var paa en ringe Del nær unddraget lnsurrektionen.
Kampen havde kostet lnsurgenterne:
Faldne:
Saarede: 7 Officerer,
Fanger: II
»

I

2

30 Underofficerer og Menige.
Læge og 135
»
»
»
Læger» 910
»
»
»

Tabet paa vor Side var:
Faldne:
13 Underofficerer og Menige.
>
»
»
Saarede: 8 Officerer, 73
Ledelsen svigtede paa lnsurgenternes Side helt. Paa
vor Side vanskeliggjordes den ved den Omstændighed, at
saa mange forskellige Kolonner kom til at samvirke ved
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den omgaaende Bevægelse; af disse forblev endda kun I.
Brigade samlet, medens alle andre sønderreves. Det havde,
henset til Udbyttet af Rekognosceringen den 8. April,
næppe været nødvendigt at binde en saa stor Styrke ved
Bov; snarere kunde man tænke sig Flankekorpset ene overtage den i Nord faldende Opgave, medens alle øvrige
Tropper under Overkommandoens Ledelse udførte det omfattende Angreb.
Hvad Rytteriet angaar, maa det beklages, at man ikke
fik den fulde Nytte af Vaabnet, hverken i Henseende til
den tilsigtede omgaaende Bevægelse eller i Henseende til
Forfølgningen.
Artilleriet synes betænkelig udstykket; i Reglen optræde kun 2 Kanoner 1).

5. Slaget ved Slesvig; Paniken i Flensborg, Retræte til
Flankestillingerne.
Den slagne Insurgenthær sprængtes i 3 forskellige
Retninger :
ad Slesvig Chausseen og dermed parallele Veje gennem
Angel til lsted;
fra Lyksborg mod Syd over Vedelspang til Mysunde;
og endelig Kavalleriet ad Vejen til Husum, som det
forlod ved Vanderup for over Langsted at nærme sig
Hovedstyrk.en. Under Retræten blev det Prinsen af Noer
klart, at der med den opløste og demoraliserede Hær foreløbig ingen Modstand kunde ydes. 'Bataillonskommandørerne
meldte, at deres Afdelinger befandt sig i en saadan Opløsningstilstand, at de ikke kunde indestaa for dem, naar
Ordren lød paa andet end paa at marchere mod Syd. Den
1 I. befaledes, at de regulære Tropper af lnsurgenthæren
skulde gaa i Kantonnement S. for Eider-Kanalen, Frikorpserne i Kantonnement N. derfor og indtage en Forpost1

)

Denne uheldige , 2 Kanonstaktik , holdt sig mærkværdig længe i
den danske Hær.
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stilling mellem Witten Sø og Ekernførde Fjord. Mod Vest
tilvejebragtes Forbindelse med Preussernes Forpostlinie, som
Oberst Bonin havde skudt frem til Sorgfloden. Det tyske
Forbund havde nemlig ved Forbundsbeslutning af 4. April
erklæret Forbundslandet Holsten i Fare og overdraget
Preussen Anordningen af de Forholdsregler, som maatte
skønnes nødvendige.
Oberst Bonin fik af den preussiske Regering Fuldmagt
til at rykke frem til Flensborg og understøtte Insurgenthæren, men ansaa det efter Kampen ved Bov for rettest
ikke at kompromittere de preussiske Vaaben ved nogen
Uforsigtighed. Han forblev i Rendsborg med Forposter
fremskudt til Sorgfloden.
De danske Tropper rykkede ind i Flensborg og
naaede Slesvig den 11. April. Denne Dag blev Flankekorpset ophævet, og hele den danske Hær dannede nu kun
et Annekorps under General Hedemann. Forposterne stod
fra Vedelspang over Hadeby til Syd om Lille Dannevirke;
der udstilledes 4 Ho\'edposter, hver paa I Kompagni og
30-40 Mand Kavalleri i Sylvested, Ellingsted, Jagel og
Fartorp. - Fra disse udstilledes Feltvagter. Det danske Armekorps fik den 17. April følgende nye
Ordning:
I.

Avantgarde.
(Oberstlieut. Magius).

II.

1. Inf.-Brigade.
(Oberst Bi.ilow).

}

III.

2. Inf.-Brigade.
(Oberst Meyer).

} 4., 7. Linie-Bat., _.. Jægerk.,
1 Esk. og 2 Kanoner.

IV.

Flankekorpset.
(Oberst Schleppegrell).

1 5., 9., IO. Linie-Bat.,
f 1.Jægerk., 1 Esk. og½ Batt.

V.

Kavalleri-Brigaden.
(General Wedell-Wedellsborg)
(afløses 23. April af Oberst Juel).

VI.

Reserven.
(Oberst Juel).

} 12. Linie-Bat., 3. Jægerk. ,
1 Esk., ½ Batt.

l

1., 2., 11. Linie-Bat.,
1 Esk. og 2 Kanoner.

3. og 6. Drag.-Reg. samt
1; Batteri.
9

•

}~ 1til Fods, 13. L.-Bat.,
3 Esk. og 14 Kanoner.
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Flankekorpsets Stilling som særligt Korps var ophævet
under rr. April, men Oberst Schleppegrells Kommando
beholdt dog sin tidligere havte Benævnelse.
Armekorpset 1) var saaledes siden Kampen ved Bov kun
blevet forstærket med Garden til Fods. Dog vare Bataillo•
neme bragte paa Krigsstyrke, og Korpsets Styrke under
Gevær var nu c. 12000 Mand. Det var en bydende Nødvendighed at søge det forstærket med nye Afdelinger. 19.
April indkaldtes derfor Reservemandskab til Formering af 5
Res.-Batailloner og 2 Res.-Jægerkorps; ved Rytteriet skulde
yderligere oprettes I Eskadron pr. Regiment.
Armekorpset fik fra Krigsministeriet Tilhold om ikke
at gaa længere frem end til Slesvig. Stillingen forstærkedes
fortifikatorisk, og fra begge Sider foretoges Rekognosceringer.
Der foretoges mindre Rekognosceringer fra Ekernførde og
Mysunde, den I 8. April et Overfald af en Friskareafdeling
paa en Kavallerifeltvagt ved Aschepel, den 19. April en almindelig Rekognoscering fra vor Side, o. s. v.
For Tilfælde af Angreb bestemte Overkommandoen, at
dersom Fjenden samme Dag, han ankom foran Dannevirke,
foretog Angreb paa Stillingen, da skulde Avantgarden indlede Fægtningen ved Dannevirke S. for Bustrup, og Hovedkampen føres i Gottorp-Hysby Stillingen. Dersom
Fjenden derimod ikke angreb samme Dag, som han var
rykket frem mod Stillingen, da skulde Angrebet modtages i
Stillingen ved Tater Kro. I sidste Fald var der nemlig
Sandsynlighed for, at Fjenden i Løbet af Aftenen og
Natten vilde træffe Dispositioner, hvorved en Omgaaen
navnlig af Stillingens højre Fløj den paafølgende Dag kunde
blive iværksat. Det var da bedre at føre Hovedkampen
i Tater Kro Stillingen, der var mere sammentrængt, gav
god Oversigt over Terrainet, og hvorfra en Retræte til
Stillingen mellem Arnholt Sø og Lang Sø var let at
iværkc;ætte.
1

)

Brigaden er altsaa Hærde!, hvad der medfører en uheldig Splitning
af Rytteri og Artilleri. Et forholdsvis stærkt •Reserveartilleri• er i
Overensstemmelse med Datidens, men ikke med Nutidens Taktik.
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Som Rendez-vous Stillinger bestemtes:
for Avantgarden:
Dannevirkevold S. for Bustrup.
- 1. Infanteri-Brig.:
Erdbeerenberg.
- 2.
»
»
Ziegelei.
- Flankekorpset:
Hiihnerhauser.
- Kavalleri-Brigaden: Egnen ved Lille Dannevirke.
- Reservens Infanteri: Gottorp Slot.
I Mysunde laa Oberstlieutenant Haxthausen med 5.
Linie-Bataillon, noget Rytteri og 2 Kanoner.
Den fjendtlige Styrke paa dette Tidspunkt bestod af:
I.
De slesvigholstenske Tropper, bestaaende af
de regulære Insurgenttropper under Prinsen af Noer,
c. 7400 Mand, inddelt i 2 Brigader Fodfolk, Kavalleri og
Artilleri, og Friskarerne c. 1600 Mand, altsaa ialt 9000
Mand.
2.
Den preussiske Division under Fyrst Radziwill,
inddelt i Garde-Brigaden og Linie-Brigaden, (henholdsvis
under Generalerne Møllendorff og Bonin), Kavalleri og Artilleri, ialt c. r 2000 Mand.
3. Forbunds-Divisionen under General Halkett,
inddelt i Avantgarde, Gros og Reserve og bestaaende af c.
10000 Mand hannoveranske, oldenburgske og meklenborgske
Tropper. Divisionen var den af Hannover m. fl. mobiliserede Division af IO. Forbunds-Armekorps og benævnedes
den mobile Division.
General W range! var kommanderende General.
De slesvigholstenske Tropper sammendroges den 22. i
Kantonnement mellem Wittensee og Eideren; den preussiske Division var alt i Midten af April samlet i et Kantonnement om Rendsborg; Forbunds-Divisionen skulde ogsaa
koncentreres ved Rendsborg, saa at den d. 2 3. kunde deltage i den paatænkte Fremrykning mod Slesvig, hvilket dog
ikke skete.
Dispositionerne for Fremrykningen d. 23. April.
Den preussiske Division skulde marchere i 2 Kolonner:
r. Kolonne (Møllendorff), 7 Bataill., 2 Eskadroner og
12 Stykker Skyts, skulde Kl. 7 Morgen fra Stentenmi.ihle
marchere over Brekendorf og Selk.
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2. Kolonne (Bonin), 7 Bataill., 4 Eskadroner og ro
Stykker Skyts, skulde fra Sorgbriick følge Chausseen fra
Rendsborg til Slesvig.
Til 1. Kolonne skulde slutte sig Forbunds-Divisionens
Tropper, hvilke dog udebleve; til 2. Kolonne 4 8/ 4 Bataill.,
IO Eskadroner og 22 Stykker Skyts af de slesvigholstenske
Tropper.
De to Kolonners Avantgarder skulde kaste vore Forposter tilbage og sætte sig i Besiddelse af Kurgraven, som
skulde besættes af 1. Kolonne. 2. Kolonnes Gros skulde
gjøre Holdt ved Krop for, saasnart 1. Kolonne havde indtaget sin Stilling ved Kurgraven, derfra at afmarchere til
Gr. Reide og senere ligeledes trække sin Avantgarde dertil
fra Kurgraven. Samtidig skulde et Kommando under Major
Zastrow (Friskarerne og nogle regulære Tropper) demonstrere i vor venstre Flanke. Major Zastrow skulde søge
allerede den 22. at forcere Overgangen ved Mysunde, eventuelt søge at komme over ved Stubbe, derefter true Armekorpsets venstre Flanke og senere forurolige Retræten mest
muligt. ,
General Wrangel tilsigtede ikke den 23. April at levere
noget Slag, men kun at foretage en Opmarche til Kurgraven og i Højde dermed og derpaa den 24. med højre
Fløj af sit Armekorps at beskæftige vor ved Slesvig staaende
Hær i Fronten, medens den venstre Fløj pousseredes frem
i Yor højre Flanke, og samtidigt de Øst om Slien dirigerede
Tropper, der den 2 3. antoges at ville kunne staa i Angel
om muligt ved Hjælp af en Rejsning af Befolkningen dersteds, truede vor venstre Flanke og Ryg og spærrede os
Vejen til Holdnæs. Men hele denne Diposition faldt fuldstændig sammen,
idet den fjendtlige højre Fløjkolonnes fortsatte Fremrykning
ud over det bestemte Maal gav Anledning til at netop der,
hvor Fægtningen skulde have været henholdende, udviklede
sig en hidsig Kamp. Denne Kamp antog dels ved den
Modstand, Angrebet mødte i Fronten, dels ved I. Inf.-Brigades Flankeangreb over Bustrup Slugten, saa store Dimensioner, at Gener:i,l Wrangel ansaa det for nødvendigt at
opgive Marchen af sin venstre Fløjkolonnes Gros i vestlig
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Retning og den derved tilsigtede Omgaaen af vor højre
Fløj og trække disse Tropper til sig S. for Bustrup, hvorhen
Kolonnens Avantgarde alt var dragen med ved den højre
Fløjkolonnes Fremrykning. Ved en Forsømmelighed ved
Ordrens Overbringelse kom vel denne Dispositionsforandring
kun til at omfatte en Del af bemeldte Gros, men Formindskelsen var dog stor nok til at foranledige, at General Bonin
ikke ansaa sig for stærk nok til at støtte Angrebet i Fronten
ved en Fremrykning fra Kurgraven N. for Klein Reide, og
at denne Fremrykning derfor standsedes i flere Timer, saa
at Kolonnens Deltagelse i Kampen blev uden væsentlig Indflydelse paa Slagets Udfald.
Ogsaa det Øst om Slien detacherede Kommandos 0111gaaende Bevægelse blev uden Betydning, da Major Zastrow
ved en som det synes egenmægtig Ordre fra Prinsen af
Noer standsede sin Marche ved Østerby, og da den Modstand , han senere mødte ved Mysunde, foranledigede, at
kun en mindre Friskareafdeling Natten til den 2 3. overskred Slien ved Stubbe og rykkede ind i Angel, hvor den
planløst ilede omkring fra Sted til andet, og hvor den, da
den ikke fandt aktiv Tilslutning hos Befolkningen, og ej
heller vor Postering ved Mysunde under Oberstlieutenant
Haxth~usen lod sig skræmme bort, - ikke opnaaede andet
Resultat end Overrumpling af et mindre detacheret Kommando og Erobring af nogle Trainvogne. Da de øvrige
Friskareatdelinger sent paa Dagen den 23. samt den 24.
naaede over Slien, var det forsilde til, at de kunde faa
nogen Indvirkning af Betydenhed paa vor Hærs Retræte ti l
Flensborg.
Paa vor Side var som anført Styrken c. 12000 Mand.
Paa fjendtlig Side kom Forbunds-Divisionen som sagt· ikke
til at deltage; dens Tropper laa dels i Rendsborg, dels i
Brekendorf og Ramstorf. Styrken af de mod os fremrykkende Tropper var ialt r 7000 Mand, men da Groset af
Oberst Bonins Kolonne kun fik ringe Andel i Kampen, var
Styrken af angribende Tropper faktisk endel mindre.
Slaget ved Slesvig indlededes med en Kamp om Bustru p. Sikringen af vor Stilling var her for svag; Forposterne vare ikke stærke nok til at yde tilstrækkelig Mod-
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stand n10d en stærk og rask fremtrængende Fjende, indtil
Armekorpsets Afdelinger kunde komme tilstede. Fjendens
Fremrykning ad Brekendorf Vejen kom saa overraskende,
at vor [ Avantgar~ 1 først naaede Bustrup Partiet, efterat
Fjenden var trængt indenfor Dannevirke Vold, og saaledes maatte tilkæmpe sig en Del af det Terrain, som den
ifølge Bestemmelsen skulde havt inde ved Kampens Begyndelse.
Fjenden trængte ind i Bustrup Kl. 1 r ½ , og vore Tropper indtog en Stilling over Smaahøjene foran Risbjerg til
henimod Slien. I. Brigade beordredes til at besætte Terrainet V. for Slesvig, Flankekorpset at marchere til Hiihnerhauser, Garden at besætte Slottet, 1 3. Bad. at marchere til
den sydlige Del af Friedrichsberg, 2. Inf.-Brigade at tage
Stilling ved Falkenberg, N . for Ruhe Kro, Kavalleriet at
samles ved Lille Dannevirke.
Vor Overkommando vidste, at de slesvigholstenske
Tropper vare saa langt tilbage, at der foreløbig ikke kunde
tillægges deres Medvirkning nogen Betydning. Mod vor
højre Fløj saas ingen Troppebevægelser, hvorfor Blikket
kunde fæstes udelukkende paa Bustrup Partiet" Det besluttedes at lade 1. lnf.-Brigade udføre et Angreb i
Fjendens Flanke over Bustrup Slugten, samtidig med at
et Angreb udførtes mod hans Front. Angrebet udførtes af
1. og r 1. Bat. Det fremkaldte en betydelig Forvirring i
de fjendtlige Rækker; Wrangel ansaa endog Situationen for
kritisk og tilkaldte den Boninske Kolonnes Gros. Alt tidligere havde han givet Bonin Ordre til (istedetfor fra Krop
at gaa mod Gr. Reide) at fortsætte Fremrykningen ad
Chausseen til Jagel og derfra gaa mod Kl. Reide. Derefter
sendte han Bonin Ordre om ikke at gaa til Kl. Reide, men
fortsætte Fremrykningen ad Chausseen; nu sendte han
Ordre til hurtig Fremrykning og Angreb i vor 1. Brigades
Flanke og tillige Ordre til de slesvigholstenske Tropper
om at fortsætte Marchen ad Chausseen. Men Bonin var
alt afmarcheret ad Kl. Reide til, og kun hans 2. Træfning
(2 Batailloner) vendte om og gik mod Bustrup. Disse
Troppers Angreb i 1. Brigades Flanke bevirkede, at Bri-
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gaden med betydeligt Tab veg tilbage over Slugten. Klokken var r½.
I Tiden henimod Kl. 3 vare vore hidtil kæmpende
Tropper samlede i Terrainet ved Annettenhohe, altsaa i
Gottorp-Hysby Stillingen, i hvilken, saaledes som Fægtningen efterhaanden havde udviklet sig, Hovedkampen efter
den oprindelige Disposition skulde føres.
General Wrangel agtede at afbryde Kampen og at indskrænke sig til at lade Avantgarden besætte Friederichsberg.
De slesvigholstenske Tropper under Prinsen af Noer vare
da naaede frem til Dannevirkevold S. for Bustrup, men derimod var venstre Fløjkolonnes Gros under Bonin marcheret
over Kl. Reide til K urgraven og agtede herfra at gøre en
Diversion mod St. Dannevirke. Af de slesvigholstenske
Tropper Syd for Bustrup var under Oberst Fabricius frem sendt 2 Bat., 2 Komp. Jægere og 4 Kanoner ad St. Dannevirke til for at kooperere med Bonin.
Vor Hovedstyrke var efterhaanden samlet i Terrainet
ved Pulverholz; venstre Fløj havde Gottorp inde; de endnu
disponible Infanteri-Afdelinger (Flankekorpset og 2. Inf..
Brigade) samledes ved Ziegelei; vort Rytteri samledes ved
Dannevirke.
Wrangels Beslutning at standse den fremadgaaende Bevægelse kom ikke til Udførelse; et enkelt Regiments, Konigs
Regimentets, fortsatte Fremrykning drog ham bort fra denne
Beslutning og fremkaldte den langvarige og haardnakkede
Kamp om Pulverholz, der efterhaanden foranledigede Tilkaldelsen af de forhaanden værende Reserver,
Kampen begyndte altsaa paany. Fjenden trængte
efterhaanden frem i Terrainet Ø., S. og N. for Pulvermiihle.
Om Annettenhohe førtes en langvarig Kamp. Det var her
fornemmelig Flankekorpset, der ydede kraftig Modstand.
Kl. 4 blev Fægtningen staaende. Paa vor højre Fløj var
endnu alt roligt; lidt over 2 havde vore der staaende Tropper trukket sig tilbage over Hysby, men ingen truende Bevægelse saas fra Fjendens Side.
Wrangel gav nu Ordre til, at de i Bustrup staaende
Tropper af højre Fløj-Kolonne samt den derværende Del af
de slesvigholstenske Tropper skulde rykke frem. Situationen
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var gunstig for os og mdbød til ved Indsættelse af de sidste
Kræfter (2. lnf.-Brig.) at give Fægtningen en heldig Vending,
men Overkommandoen hindredes heri ved Gardens Rømning af Gottorp. Dette skete som Følge af en fejlagtig
Melding om, at Fjenden var sat over Slien Ø. for Slesvig
By. Gottorp besattes vel paany, men Klokken var bleven
5, Dagen begyndte at helde, og fjendtlige Troppestyrker saas
i Bevægelse mod vor højre Fløj. Overkommandoen besluttede at afbryde Fægtningen og trække Tropperne tilbage
til Stillingen i og ved Thiergarten. Fjenden fulgte rask
efter, idet han ogsaa fandt Støtte for sine Bevægelser i den
Fremgang, hans venstre Fløjs Operationer over St. og L.
Dannevirke havde.
Begivenhederne paa vor højre Fløj. Mod Hysby,
Øst for hvilket Punkt Oberst Juel i Tiden mellem 3 og 4
havde opstillet 3. Dr.-Reg., r Komp. og 2 Kanoner, medens
6. Dr.-Reg. dækkede højre Flanke, var imidlertid Bonin
rykket frem for dog at faa nogen Andel i Fægtningen; med
ham fulgte Resten af de slesvigholstenske Tropper. Kl. 4 8/ 4
ankom han til L. Dannevirke og besluttede ved en hurtig
Fremrykning at kaste vor ved Hysby staaende Styrke for
da at kunne true højre Flanke af vore østligere kæmpende
Afdelinger. Under vor Retræte fra Hysby vare de to Kanoner nær gaaede tabte, men reddedes ved et Indhug af r.
Esk. (Wi.irtzen) af 6. Dr.-Reg. Kavalleri-Brigaden fortsatte
Retræten ad Skovby til; Bonins Avantgarde tog Stilling N.
for Hysby. Efter at have passeret Skovby tog Oberst Juel
Stilling N. for denne By, og Fjendtlighederne ophørte paa
denne Fløj.
Vore Afdelinger vare udmattede og blandede mellem
hverandre; flere Befalingsmænd vare saarede. Overkommandoen havde vel Kl. s½ befalet 2. lnf.-Brigade frem til
Understøttelse og Afløsning, men da Kl. 6 de selsvigholstenske Tropper (saavel under Oberst Fabricius som under
Prinsen af N aer) rykkede frem, gav General Hedemann Kl. 6
Ordre til at gaa tilbage til Stillingen ved Taterkro, ¼, Mil
NV. for Slesvig.
Fjenden gjorde ikke Mine til at fortsætte Kampen, efter
at vor Hær var naaet til Taterkro Stillingen. Ikke
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desmindre var dog en Forbliven i denne Stilling, nu da
Mørket gjorde Virkningen af Anilleriets Ild illusorisk, utilraadelig.
Det maatte derimod være magtpaaliggende at
bringe Hæren i en Stilling, der nogenlunde let kunde bevogtes, og som laa saa langt fra Fjenden, at der kunde
undes Tropperne nogen Hvile. Medens General Wrangel
standsede sin Fremrykning og udstillede Forposter langs
Thiergarten og Pølhegn til Skovby, førtes vor Hær KL 7½
Aften tilbage til den ved fortifikatoriske Værker forstærkede
Stilling mellem Ambolt Sø og Lang Sø, hvor den,
efterat Forposter vare udstillede, gik dels i Bivouak, dels i
koncentreret Kantonnement. Den kommanderende General
tog Hovedkvarter i Isted Kro.
Kampen ved Slesvig havde kostet de fjendtlige Tropper:
Faldne:
6 Off., 56 Underoff. og Menige.
»
»
Saarede: 15 » 35 1
»
»
»
»
Fanger: »
S4
))

Tabet paa vor Side var:
Faldne:
15 Off., 155 Underoff. og Menige.
li
145
»
»
»
Saarede:
II
»
»
F angne JSaarede: IO » 267
:t
»
\ Usaarede: )
>
246
))

~
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Overkommandoen agtede dog ikke at blive i Stillingen
Ambolt Sø-Lang Sø. Ikke alene vare Tropperne udmattede, men Bivouakeringen i den kolde fugtige Nat i Forbindelse med mangelfuld Forplejning var ikke egnet til at
retablere Kræfterne. Ogsaa var venstre Flanke truet. Overkommandoen bestemte sig derfor til at trække Armekorpset
tilbage gennem Flensborg tiJ Bov, hvor det med Hovedstyrken i Bov-Krusaa Partiet og med Forposterne S. for
Flensborg vilde afvente Fjendens videre Fremrykning. Ordre
udgaves derfor til alle i Stillingen Ambolt Sø-Lang Sø
bivouakerende Tropper om at bryde op Morgen KL 3,
medens de Afdelinger, der skulde danne Arrieregarden, (12.
Lin.-Bat., 2. Jægerkorps, noget Rytteri og Artilleri) skulde
forblive i Stillingen til Kl. 7.
Under denne Retræte gjordes Kl. 9-10 Formidd. et
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Nærmelsen af den i Stillingen ved Lang Sø efterladte Arrieregarde. Under dette Holdt modtog Overkommandoen en
Skrivelse fra Krigsministeren, hvori der udtaltes, at man paa
Grund af diplomatiske Forhandlinger turde haabe, at Preusserne ikke vilde trænge længere frem.
Overkommandoen fæstede Lid hertil; man antog nu,
at Invasionen var standset, og fandt Bestyrkelse i den Omstændighed, at der ved Arrieregarden intet Tegn sporedes
til en Genoptagelse af Kampen fra Fjendens Side. Troppernes Udmattelse øg Ønsket om at skaffe dem Hvile og
Forplejning efter Kampen og Marchen i regnfuldt Vejr foranledigede Overkommandoen til at forandre sin første Disposition og beordre den overvejende største Del af Armekorpset til at gaa i Kantonnement i Flensborg. Ved Oversø
opløstes Arrieregarden, og Hærens Stilling i og omkring
Flensborg dækkedes ufuldstændigt ved en svag Forpostlinie,
bestaaende af Dele af + og 7. Bat. samt 3. Dr.-Reg. Ø. for
Flensborg til henimod Vejen fra Flensborg til St. Salt, samt
af Dele af 2. Jægerkorps med 5. Dr.-Reg. langs Kilsaa og S.
om Oversø henimod Husum Vej.
Den Hvile, hvortil de i Flensborg og nærmeste Omegn kantonnerende Tropper overgav sig, blev kun meget
kortvarig og gav Plads for en Uro og Forstyrrelse, som
det ikke var muligt i første Øjeblik at beherske, og som
derfor maatte udøve en væsentlig lnflydelse paa Overkommandoens Bestemmelser med Hensyn til det videre
Forsvar.
Fjenden fortsatte nemlig sin Fremrykning d. 24. April,
hvorved det kom til en heftig Arrieregardefægtning ved
Oversø. En Del af 5. Dr.-Reg. blev overfalden i Munkvolstrup, og 2. Jægerkorps maatte udholde en haard Kamp,
under hvilken 2 af dets Kompagnier, omringede af Fjenden,
maatte strække Gevær. Men Korpset havde i c. 3 Timer
standset Fjendens Fremmarche og umuliggjort hans Fremrykning mod Flensborg den Dag. Den fjendtlige Avantgarde udstillede Forposter i det okkuperede Terrain og gik
derpa:t i Bivouak ved Oversø.
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Faldne: I Off., 2 Underoff. og Menige.
»
18
»
»
Saarede: I
»
Vort Tab var:
Faldne:
I Off.,
Underoff. og Menige.
)
»
Saarede:
»
»
4
»
22
>
F angne { Saarede: 3 )I
»
Usaarede: 7 » 274
~
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Paniken i Flensborg. Medens denne Arrieregardefægtning fandt Sted mellem Oversø og Bilskov Kro, opstod
der blandt Tropperne i og om Flensborg en beklagelig Forvirrmg. Afdelingerne havde efter Ankomsten søgt Hvile
og undladt flere Sikkerhedsfo1'.anstaltninger. Fra Overkommandoens Side var begaaet den Fejl, at Sikringen var for
svag, og at der ikke var givet de større Dele af Armekorpset Befaling om, hvor de skulde samles i Tilfælde af
pludselig Alarmering. Afdelingerne havde forsømt at bestemme deres Alarmpladser. En stærk Kantonnementsvagt
var heller ikke udstillet.
Da der derpaa pludselig og uvist hvorledes udbredte
sig Efterretning om, at Fjenden var i Fremrykning, og snart
om, at han var i selve Byen, løb alt i vild Uorden omkring
til de forskelligste Kanter. Forvirringen antog saadanne
Dimensioner, at den ikke alene fik uheldige Følger ved den
øjeblikkelige Opløsningstilstand, hvori de fleste Afdelinger
geraadede, men endog kom til at virke forstyrrende paa
Overkommandoens Dispositioner med Hensyn til en fortsat
Modstand.
Hæren søgtes efterhaanden samlet ved Bov, men Marchen dertil gik paa Grund af Afdelingernes Sammenblanding
og Vejenes Belemring med Trainvogne kun langsomt for
sig. Veje og Gader bar sørgelige Spor af Forvirringen i de
paa mange Steder henslængte Vaaben, Tornystre og andre
Munderingssager.
Sent paa Aftenen den 24. April stod Hæren samlet paa
det Terrain ved Bov, hvor man vilde have budt Fjenden
Modstand, men Forholdene vare væsentlig forandrede, idet
den stedfundne Uorden umuligt kunde andet end virke
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p aa Halvøen og besluttede med Armekorpsets Hovedstyrke
at gaa tilbage gennem Sundeved til Als. Kun et mindre
Korps, hovedsagelig bestaaetide af Kavalleri, skulde gaa tilbage gennem det mere aabne Terrain af Slesvigs Fastland.
Dette Kommando under General Wedell1) sammensattes af
hele Kavalleriet (undtagen 2 Eskadroner), hvortil føjedes 3.
Linie-Bataillon og 8. Batteri (Markussen).
Annekorpsets Hovedstyrke gik tilbage til Als under
Dækning af en Arrieregarde, der sluttelig tog Opstilling
paa Dybbølbjerg for at dække Overskibningen af Armekorpset.
General \,V range! tog den 2 5. Kvarter i Flensborg og
b.gde sit Korps dels i og om Flensborg, dels til Lyksborg
for at observere Holdnæs. Den Usikkerhed, hvori han i
Begyndelsen svæ, ede angaaende den Vej, vor Hovedstyrke
havde taget, hævedes ved en til Sønderborg sendt Parlamentær, der ogsaa bragte Oplysning om, at vore Tropper
arbejdede paa Forskansninger ved Alssund, samt om, at flere
af vore Krigsskibe laa i Nærheden.
Hermgdømmet Slesvig laa nu aabent for Fjenden, idet
den ringe Styrke af Kavalleri, som var gaaet Nord paa, kun
kunde observere Fjendens Bevægelser og hindre Strejferier
af mindre fjendtlige Kommandoer.

Flankestillingerne paa Als og Fyen; Kampene i Sundeved
28. Maj og 5. Juni,
Fjendens Fremrykning skete efter den Plan, at Forbunds-Divisionen ~kulde okkupere Sundeved, de preussiske
og slesvigholstenske Tropper fortsætte Fremmarchen langs
Østkysten af Slesvig i 2 Kolonner. De sidstnævnte overskred den 2. Maj den jydske Grændse, · medens General
G.

1
)

General \Yedell havde foaet Kommandoen over et >højre Flankekorps • .
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Wedell trak sig observerende tilbage. Natten mellem 2. og
3. Maj besatte Fjenden Fredericia, og i henved 3 Uger forblev nu den tyske Invasionshær i Egnen mellem Kolding
og Fredericia i fuldstændig Ro og underholdtes ved Kontributioner, der udskreves i Jylland.
Vore i Jylland efterladte Afdelinger trak sig mod Nord
og beordredes efterhaanden overførte til Fyen, saa at den
10. var Nørrejylland rømmet.
I vor Hærs Sammensætning skete den Forandring, at
12. og 13. Linie-Bat. samt 3. Jægerkorps formeredes i en
Brigade, der fik Navn af 3. Brigade, hvis Kommando
overdroges Oberstlieutenant Rye.
Overkommandoens Tanke var foreløbig rettet paa at
dække Als og Fyen; paa Als skulde dog kun efterlades
-1-000 Mand, Resten agtedes overført til Fyen.
I Besiddelse
af disse Øer vilde man da afvente det gunstige Øjeblik til
offensive Operationer.
I Dagene r.-4. Maj overførtes derfor til Fyen +, 5. ,
9. og IO. Linie-Bat., 1. Jægerkorps, en Eskadron og to Batterier; 7. Maj afgik General Hedemam1 med Garden til Fods
dertil; Kommandoen over de paa Als efterladte 4000 Mand
overdroges Oberst Hansen.
IO. Maj erholdt Besætningen paa Fyen yderligere Forstærkning ved vor i Jylland staaende Styrke, der som oYenanført besluttedes overført til Fyen. I den AfventningsPeriode, der nu antoges at maatte indtræde, arbejdedes hen
paa Reorganisationen if Armekorpset og navnlig Indordningen i dette af de Reserveafdelinger, med hvis Dannelse
man var beskæftiget.
Hæren skulde bringes op til en saadan Styrke, at man
paa Fyen kunde disponere over 17-18000 Mand (foruden
de 4000 Mand, der vare efterladte paa Als). I Midten af
Maj oprettedes en + Brigade (Oberst Wickede), som den
28. Maj bestod af Garden til Fods, 3. og 4- Linie-Bat., og
en Reserve-Brigade (Oberst Meier), bestaaende af 3.
Linie-Bat., en Bat. Frivillige, 4. Res.-Bat., 5. Res.-Bat. og 3.
Res.-Jægerkorps.
Der blev dog snart Anledning ikke alene til atter at
forøge Besætningen paa Als, men ogsaa til paany at oyer-
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føre Tropper til Jylland. Overkommandoen, der vidste, at
General Halkett stod med roooo Mand Forbundstropper
isoleret i Sundeved, ønskede paa Als koncentreret en
Styrke, der var hans overlegen. General Wrangel vidstes
stærkt beskæftiget i Jylland, hvor Preusserne udskrev 8
Millioner Kroner til den 28. Maj. Det maatte være muligt
paa Als at samle c. 14000 Mand, at slaa General Halketts
Tropper d. 27. eller 28. Maj og saaledes drage Wrangels
Opmærksomhed mod Syd.
Udsigterne til at vinde et stort Resultat steg, eftersom
Wrangel, der antog, at vi med vor Troppekoncentration
paa Fyen havde en Overgang til Jylland for Øje, beordrede
General Halkett at forlægge en større Styrke (en Brigade,
et Batteri og et Kav.-Reg.) til Egnen mellem Haderslev og
Aabenraa som Reserve for de preussiske og slesvigholstenske
Tropper for det Tilfælde, at de skulde blive angrebne af
en i Jylland landsat fjendtlig Styrke. Paa den anden Side
fik ganske vist W ran gel d. 2 3. Ordre af den preussiske
Regjering tilskyndet hertil ved russiske og svenske
Noter - til at trække sine Tropper ud af Jylland og tilbagebetale, hvad der af Kontributionen maatte være indbetalt. Men da Wrangel først den 29. naaede Egnen
mellem Flensborg og Tønder, var i Virkeligheden Halkett
d. 28. isoleret.
Da Halkett som omtalt havde forlagt en Brigade, et
Kav.-Reg. og et Batteri mod Nord, og da hans Reserve (to
Drag.-Reg. og et Batteri) laa i Avnbøl og Felsted, deltog i
Kampen i Sundeved kun hans Avantgarde og 2. Brig. 2.
Brigade laa i Dybbøl, Ragebøl, Sottrup og Nybøl; Avantgarden bag denne som Reserve. Sundeved og Als vare
forbundne ved en af os slagen Skibsbro.
Paa samme Tid, som Overkommandoen omgikkes med
Tanken at slaa General Halketts Tropper, fremsatte imidlertid Ministeriet Ønske om, at Hæren atter skulde tage fast
Fod i Jylland. Den 21. Maj oversendtes 9. Linie-Bat. og
to Kanoner til Helgenæs, og d. 26. Maj gav General Hedemann Ordre til, at alt paa Fyen værende Kavalleri fra
Middelfart snarest mulig skulde overføres til Jylland tilligemed to Batterier. 9. Linie-Bat. skulde trække sig Syd paa
3•

fra Aarhus for at forene sig med Kavalleriet; Res.-Brigaden
og de frivillige Fodfolksafdelinger skulde overføres, saasnart
de bleve marchedygtige, og med disse Resten af Feltartilleriet.
Wrangel var jo paa Marche mod Syd; Oberst Juel, der fik
Befaling over alle til Jylland overførte Tropper, skulde
snarest mulig følge efter ham.
Der foregik derfor nu store Troppekoncentrationer paa
Fyen dels ved Assens og Faaborg til Overførelse til Als.
dels ved Middelfart til Overførelse til Jylland. Overførslen
af de førstnævnte foretoges 27. Maj, og næste Morgen stod
i og om Sønderborg r4000 Mand danske Tropper, formerede som følger:
Kommandoen paa Als (General Hansen):
Inf.-Briga~e ( r., 2., r r. Linie-Bat.).
2.
»
»
(6., 7. Linie-Bat., 2. Jægerkorps).
3. »
»
(12 ., 13. Linie-Bat., 3. Jægerkorps).
Et Batteri, ½ Espingolbatteri og en frivillig Jægerafdeling.
I.

Ve ns tre Flankekorps (General Schleppegrell):
5., IO . Linie-Bat., I. Jægerkorps, I Batteri.
½ Espingolbatteri, en frivillig Jægerafdeling.
Umiddelbart under Overkommandoen:
..J.. Inf.-Brigade (Livgarden til Fods, 3., ..J.. Linie-Bat.)
S. Linie-Bat.
2. Res.-Bat.
1 . Res.-J ægerkorps.
I Eskadron, r Batt., 1 Ing.-Afdeling.

Det paatænktc større Foretagende mod Sundeved, der,
da yor Styrke var Fjendens mere end dobbelt overlegen,
lovede et stort Resultat, indskrænkedes desværre ved Krigsministeriets Mellemkomst til en Rekognoscering. Ministeriet
ønskede af politi~ke Grunde Ekspeditionen til Sundeved opgiven og istedet herfor Størstedelen af Armekorpset samlet
i Jylland. Den 28. Maj, da Tropperne efter at være overførte fra Fyen stod parat til Udfaldet, hengik hele Fonniddagen med Overvejelser med Krigsministerens Afsending.
Først ved Middagstid gaves Ordre til Fremrykning, men nu
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med det mere indskrænkede Formaal kun at bemægtige sig
Positionen paa Dybbøl Bjerg og det nødvendige Terrain
foran til en Forpoststilling.
Fægtningen i Sundeved d. 28. Maj. Det var Overkommandoens Plan, at General Schleppegrells Styrke skulde
rykke frem ad Landevejen til Nybøl, til samme Tid som
General Hansen med de ham underlagte Tropper skulde
rykke frem over Dybbøl Kirke og Stenderup mod Nybøl
Mølle. 4. Inf.-Brig skulde som Reserve tage Vejen over
Da Hovedstøttepunk.terne for
Ragebøl mod Sottrup. Fjenden laa paa den Vej, som General Hansen fulgte, stod
Hovedkampen her, men Fjendens Forsvar saavel paa Dybbølbjerg som ved Nybøl Mølle blev hovedsagelig brudt ved
Flankekorpsets Indgriben paa hans højre Fløj. Vort Udfald
kom aldeles overraskende ind paa de fjendtlige Forposter,
som dog i Stillingen paa Dybbølbjerg fortsatte Modstanden,
indtil Hovedstyrken var kommen i Stilling ved Nybøl
Mølle. Fjenden blev kastet; Sundeved kom i vor Besiddelse,
og om Aftenen udstillede vi Forposter i en Linie fra N. om
Storskoven over Nybøl Mølle til Nybøl Noer; et Kompagni
efterlodes i Egernsund. General Hansens Kommando forblev
som Besætning i Sundeved.
Tabet paa Fjendens Side i Fægtningen den 28.
Maj var:
Faldne: .,) Off., 30 Underoff. O<T
::, Meni~e .
))
Saarede: 5 » 1-J.5
»
»
Fangne: l) l)
»
»
»
21
Tabet paa vor Side var:
Faldne: 3 Off., 31 Underoff. og Menige.
l)
li
»
Saarede: 4 » l02
l)
Fangne: l
»
»
IO
))

Efter BegiYenhederne d. 28. Maj trak General Wrangel
sig mod Syd, og Oberst Juel fulgte den 2. Juni efter til
Haderslev. General Hedemann agtede imidlertid ikke at
fortsætte Fremrykningen i Sundeved, hvor derfor kun
mindre Kampe udspandt sig de følgende Dage; han ansaa
det rettest at bevare Stillingerne i Sundeved og Haderslev,

mellem hvilke Forbindelsen kunde Yedligcholdes ad Søvejen;
Generalen kunde fra sin Stilling i Sundeved i højere Grad
hindre Fjendens Fremrykning, end om hele den danske
Styrke stod samlet ved Haderslev.
Mange Dage skulde mai1 dog ikke forblive i uantastet
Besiddelse af de den 28. Maj vundne Fordele. Vort saa
hurtigt og overraskende udførte Angreb fremkaldte naturligt
hos General \Vrangel Ønsket om en alvorlig Gengæld og
foranledigede en ny Fægtning i Sundeved, der for vor Hær
paa en smuk Maade knyttede sig til den nys bestaaede,
nemlig Fægtningen den 5. Juni.
Fra den 2. Juni havde den preussiske Linie-Brigade
indtaget den mobile Divisions Plads i Sundeved, medens
Garde-Brigaden gik til Kliplev og Omegn. Den mobile
Division og de slesvigholstenske Tropper forlagdes til Flensborg og Omegn. Den 5. Juni stævnede Wrangel alle
Tropper til Parade ved Holbøl i Anledning af Kongen af
Hannovers Fødselsdag. Paa denne Maade vilde han skjule
sit Forehavende: et almindeligt Angreb paa vore Tropper
saavel mod Aabenraa som mod Sunde\·ed.
Den preussiske Garde-Brigade skulde sendes mod
Aabenraa for at ophæye de Detachementer af vore Tropper,
som maatte findes der.
Den preussiske Linie-Brigade skulde Kl. ro rykke
frem i Sundeved over Ullerup og Sottrup.
Af den mobile Division skulde Avantgarden, r. Inf.Brig. og et Batteri ligeledes Kl. ro Fm. fra Graasten bryde
frem til Angreb over Adsbøl og Nybøl. De ønige Afdelinger af den mobile Division samt de slesvigholstcnske
Tropper skulde forbliYe ved Holbøl som Reserve.
I Angrebet paa Dybbølbjerg deltog saaledcs under
General Bonin 7½ Bat., 2 Esk. og 2 Batt., ialt 6500
Mand, under General Halkett 6½ Bat., r Frikorps, 4 Esk.
og I4 Kanoner, ialt c. 5000 Mand. Den ved Holbøl stillede
Reserve var for langt borte til at komme til Anvendelse.
Det ses saaledes, at ikke alene var de to Kolonners
Styrke mindre end den, de kunde vente at støde paa, men
tillige var der ved Dispositionen den uheldige Omstændighed, at medens den højre Fløjkolonne fik en bestemt angiven

l

-

39 -

Tid, til hvilken den havde at bryde frem fra en bestemt
angiven Rendez -vous Plads, overlodes det den yenstre
Kolonne selv at vælge sin Samlingsplads, hvorfra den beordredes at rykke frem til samme Tid som den højre
Kolonne. De to Kolonner kom saaledes til at gribe ind til
meget forskellige Tider.
Angrebet skete derfor ikke med tilbørlig Kraft; vore
paa Als værende Afdelinger fik derved rigelig Tid til at naa
over i Sundeved og besætte Stillingen paa Dybbølbjerg.
Denne var derhos en stærk Stilling, støttet ved Kanonbaade
og faste Batterier paa Als. Fjendens Forsøg paa at bemægtige sig den viste sig derfor snart haabløse, og Kampen
var hurtigt afgjort. Klokken var henved 3, da de preussiske
Tropper satte sig i Bevægelse fra Sottrup, og allerede 2 1/ ~
Time efter saa General W rangel sig nødsaget til at opgive
sit Forehavende.
Vi beholdt fast Fod i Sundeved og forblev i Stillingen
paa Dybbølbjerg. De fjendtlige Tropper gik tilbage til
Linien Nybøl Mølle-Sotrup.
Tabet paa Fjendens Side 1 Fægtningen den 5.
Juni var:
Faldne: 4 Off., 40 Underoff. og Menige.
»
»
Saaredc: 20 » 1 93
•
,
J>
»
»
Fangne:
40
))

Tabet paa vor Side var:
Faldne:
5 Off., 5..J. U nderoff. og Menige.
)I
li
»
Saarede: 9 » 162
,.
,
li
li
Fangne:
17
)I

Genoptagelse af Frontalforsvaret i Jylland;
Vaabenstilstandens Afslutning.
I Krigsministeriet antog man det nu for sandsynligt, at
General Wrangel vilde vende sig mod Oberst Juels Korps,
og henstillede til Overkommandoen at forstærke det. Den
nærmere Anledning dertil gaves ved, at Korpsets A vant7.
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garde Natten 6.- 7. Juni var bleven overfaldet ,·cd
Hoptrup af en Friskareafdeling under Oberst v. <l.
Tann, hvilket ikke alene bevirkede Avantgardens Tilbagegang, men endog foranledigede Oberst Juel til med hele
Styrken at gaa tilbage til Kolding. Flankekorpset erholdt
derfor en anden Kommandør. General Bi1low fik Befaling
til med r. Inf.-Brigade og 3. Jægerkorps at forstærke
Korpset, overtage Kommandoen over det og atter rykke
frem; 9. Juni overtog Generalen Kommandoen og rykkede
atter frem til Haderslev. Det var imidlertid General Hedemanns Tanke at overføre endnu flere Tropper og selv begive sig dertil, medens paa Als kun en ringere Styrke skulde
efterlades under General Hansen.
Det er saaledes en Forandring af Operationsplanen, der
her træder os imøde, idet man tænkte paa at genopta g e
det efter Kampen ved Slesvig og Forvirringen i
Flensborg opgivne Frontalforsvar paa Halvøen,
medens Flankeforsvaret fra Als indskrænkedes til en Bevarelse af selve Øen, eftersom man med en mindre Styrke
ikke kunde tænke paa at holde Dybbølhøjderne besatte, men
maatte indskrænke sig til at besætte Brohovederne og det
nærmeste Terrain.
Den 13. Juni afgik General Hedemann med 5 Bataill.
til Christiansfeld og overtog <len I 5. Juni Kommandoen
over det ved og i Haderslev samlede Annekorps. Dette
sammensattes af Flankekorpset, r. Brigade, 3. Brigade, Reserve-Brigaden, Kavalleri-Brigaden og Reserve Artilleriet. Paa
Als forblev 2. og 4. Brig.1de; de bevogtede Kysten og besatte iøvrigt kun Brohovedet med en Bataillon.
Vor Hærs Stilling var nu indskrænket til Bevarelsen af
de rent defensivt indtagne Stillinger ved Haderslev og paa
Als. General Wrangel forblev med Hovedstyrken i og om
Flensborg og bestemte Stillingen ved Bov til deri at optage
en K.amp med de danske og svenske Tropper, af hvilke
sidste en Del sagdes at være ankomne til Fyen.
For vort Vedkommende var den defensive Holdning
paabudt af Hensyn til de diplomatiske Forhandlingers Gang,
navnlig Forhandlingerne med Sverrig, der endelig førte til
et Resultat, dog saa.ledes at Svenskernes Kooperation ind-
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skrænkedes til Dækning af de danske Øer. 8.- 9. Juni
landsattes dels i Keneminde, dels i Nyborg Avantgarden
for de svenske Tropper under General Løvenhjelm, og
denne bestemte sig omsider den 12. Juni til at bryde op
med sit Korps for at indtage et Kantonnement mellem
Assens og Faaborg.
Samtidigt med Overførelsen af disse Tropper førtes
Forhandlinger 0111 Betingelser for eu Vaabenstilstand, som
det svenske Kabinet nærede et ivrigt Ønske 0111 at se tilvejebragt. Det var under disse Forhandlinger, at den danske
Regering forpligtede sig til at lade Fjendtlighederne ophøre,
saaledes at vore Tropper indtil nærmere Ordre roligt forblev staaeude i de Positioner, som de havde inde, og havde
at indskrænke sig til Forsvar af disse. Herved fremkaldtes
en la.ng Uvirksomheds Periode med Begivenheder af underordnet Interesse, og som først endte ved Afslutningen af
Vaabenstilstanden i Malmø den r. September.
General Hedemann var dog mindre tilfreds med Stillingen i det slesvigske, der ligeoverfor Rygter om en For. . _ stærkning af Fjendens Styrke og en paatænkt Fremrykning
fra Wrangels Side forekom ham for eksponeret. I Begyndelsen af Juli trak Armekorpset sig derfor bag den jydske
Grænse, efterfulgt af Fjenden, der standsede ved denne.
Den 17. Juli gik Armekorpset tilbage til Stillingen ved
\ ejle, der forstærkedes.
Vaabenstilstandsforhandlinger Yare nu paabegyndte, og
da et gunstigt Udfald af dem imødesaas, iværksatte Krigsministeren sin i nogen Tid nærede Tanke om Forandring
i Overkommandoen, hvonil nu Kongens Samtykke indhentedes. 16. Juni blev General Hedemann kaldt til Kjøbenhavn i en raadgivende Komite, og General Krogh
overtog midlertidig Kommandoen.
I Begyndelsen af August rykkede vel Armekorpset
atter frem til Grænsen, eftersom Fjenden trak sig mod Syd
til Egnen om Aabenraa, og den 8. August foretoges endog
en Ekspedition mod Steppinge, men kort efter paabegyndtes
atter en tilbagegaaende Bevægelse, saa at Hæren den r8.
August atter stod i Stilling bag Vejle Aa.
Det svenske Hjælpekorps rejste tilbage til Sverrig. Dets
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Deltagelse hm·de kun været ringe, idet Korpset, hvis hele
Styrke kun udgjorde 4-5000 Mand, fra dets Ankomst i
Begyndelsen af Juni indtil Afrejsen i September var forblevet paa Fyen.
Fra Marinens Sic!e vare Bestræbelserne blevne fortsatte
for at standse Handelssamkvemmet og den-ed at tilføje de
tyske Sø- og Handelsstæder følelige Tab ,
Vaabenstilstanden varede 7 Ma:meder, nemlig til 2.
April r 849. Hovedkvarteret forlagdes til Horsens, Tropperne
indtog et mere spredt Kantonnement, og Als evakueredes
af de Tropper, som ifølge Vaabenstilstandens Betingelser
skulde forlade Øen. Under Vaabenhvilen blev der truffet
Foranstaltning til Sikring af Als, og man besluttede at forstærke Fredericias Befa:!stning og at giYe Helgenæs fast
Besætning.
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1849.
1.

Katastrofen ved Ekernførde og dens Indflydelse paa
Operationerne.

Kort før Vaabenhvilens Udløb, i Dagene 28. Marts April, koncentreredes vor Hær paa Als og ved den
jydske Grændse. Hovedkvarteret forlagdes til Sønderborg.
Hærens Formation og Inddeling var:

2.

A.

Det nørrejydske Armekorps (General Krogh, tillige
0Yergeneral).
r. Inf.-Brig. (r., 3. Res.-Bat., 3. Res.-Jægerkorps, 2.
Forst.-Bat.)
»
(Livg. til Fods, I 3. Lin.-Bat., 2. Res.-Bat. ,
2.
1. Res.-Jægerkorps, I. Forst.-Bat.)
»
(8.,
9., I I. Lin.-Bat., 5., 6. Res.-Bat.)
4. ))
~
(6., 7. Lin .-Bat., 12. l. Bat., I. Jægerkorps
5. ))
korps, 4- Res.-Bat.)
I. Ka,·.-Brig. (3., 5. Drag.-Reg.)
2.
,
»
(6. Drag.-Reg., I. og 2. Kav.-Dh·.)
Artillerikommandoen (S" Batterier og I Espingolbatteri.)
Felt-lngenieur-Detachementet.

B.

Flankekorpset (General Biilow).
3. Inf.-Brig. (3 ., 4., 5. Lin.-Bat., IO. l. Bat., 3. Jægerkorps).
6. »
» (1., 2. l. Bat., 2. Jægerkorps, 3. Forst.-Bat. ,
I. Forst.-Jægei.-korps).
3. Kav.-Dh-.
Artillerikommandoen (3 Batterier og I Espingolbatteri.)
En Ingenieurafdeling.
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Den aktive Hærs Styrke udgjorde efter alle ovennævnte
Reserve- og Forstærkningsafdelingers Tilstedekomst ialt c .
.pooo M. med 6000 Heste.
Ovenstaaende Inddeling af Hæren antyder Overkommandoens oprindelige Tanke at lade et større Korps operere
i Jylland. Men efter Krigsministerens bestemte Villie s:unledes Hæren paa Als, medens kun en mindre Styrke bestemtes til at operere i Jylland.
Af ovennævnte Tropper dannedes nemlig et Korps
under General Rye, bestaaende af 5. Inf.-Brig., r. og 2."
Kav.-Br"ig., 2. og 6. Batt., et Espingolbatteri og en Ingenieur;tfdeling. Dette bestemtes til Optræden i Jylland, medens
hele den øvrige Hærstyrke samledes paa Als.
Paa fjendtlig Side besluttedes det at lade den sles\"igholstenske Hær under General Bonin rykke ind i Slcs\'ig
for som Avantgarde f~r de efterfølgende Rigstropper at
sikre disses Opmarche og om fornødent modsætte sig \"Ore
Troppers Indmarche i Slesvig. Den slesyigholstenske Hær
var formeret i:

I.

Avantgarde-Brigade (2 Bat., 2 Jægerkorps, 2 Eskadroner og I Batteri).
II. Gros: r. Inf.-Brig. (4 Bat., 1 ).egerkorps og 1
Batteri).
2. Inf.-Brig. (4 Bat., 1 Jægerkorps og I Batteri).
III. Reserve (2 Dragonregimenter, 3 Batterier).
Særligt Korps (2 Bat. og I Batteri).
Dens Styrke var c. qooo Mand med c. 3 500 Heste.
20. Marts tog General Bonin Hovedkvarter i Flensborg;
Avantgarden stod i Aabenra.t og Christiansfeld, den ovrige
Styrke dels i Sundeved, dels i Egnen om Flensborg.
Rigskrigsministeriet i Frankfurt bestemte, at i det forestaaende Felttog skulde Kommandøren for det preussiske
Garde-Infanteri, Generallieutenant Prittwitz, have Overkommandoen. Hæren kom til at bestaa foruden af de slesvigholstenske Tropper tillige af:
1.

Division

Mand m. 28 Stk. Skyts og c.
Kombineret kurhcssisk Brigade.
Baiersk Brigade.

(11400

2000

Heste).

-
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2. Division (10000 Mand m. 34 Stk. Skyts og c. 2500 Heste).
,Sachsisk__Brigade.
~nnoveransk Brigade.

3. preuss. Division (12000 M.m. 24 Stk. Skyts og c. 2600 H.)
.,....
1. Infanteri-Brigade.
2.

»

»

Kavalleri-Brigade.
Artilleri.
Reserve-Brigaden (c. 4100 M.

111.

12-Stk. Skyts og c. 600 H .)

1. Division befaledes at koncentrere sig i og om Slesvig,
hvor General Prittwitz tog Hovedkvarter, 2. om Re11dsborg,
3. om Neumiinster. Reserve-Brigaden skulde først formeres
paa n~ rmere Ordre. - Styrken af Rigstropper forøgedes
kort efter ved en Del Afdelinger fra de mindre tyske Stater,
som formeredes i:
Res.-Divisionen (c. 9200 M.m. 14 Stk. Skyts og c. 1050 H.)
1. Brigade.
2.

))

Den hele Styrke af Rigstropper udgjorde c. 46700 Mand
I 12 Stkr. Skyts og c. 8750 Heste.
I Begyndelsen af April forlagde General Prittwitz sit
Hovedkvarter til Flensborg, medens General Bonin tog
Hovedkvarter i Aabenraa; de slesvigholstenske Tropper stod
dels her og j Egnen N. herfor, dels i Sundeved: de tyske
Rigstropper belagde Egnen herfra til Slesvig og Rendsborg.
Kommandøren for Res.-Brig., Hertugen af Sachsen-CoburgGotha, med de i Slesvig værende Afdelinger af denne forlagdes til Egnen om Ekernførde for at imødegaa mulige
fjendtlige Foretagender mod Kiel, Frederiksort og Ekernførde
og modsætte sig ethvert Landgangsforsøg.
General Krogh haYde maattet bøje sig for Krigsministerens Villie med Hensyn til Størrelsen af det i Jylland
opstillede Korps. Han haabede imidlertid, at denne Deling
af Hæren, der let kunde medføre uheldige Følger, hvis
Fjenden vendte sig mod N. , kun skulde blive af kort Varighed. Han besluttede derfor
med

pa::t den forstc Oper:.1.tionsd:.1.g, 3. April, :.tt lade
Hovedhæren fr:.t Als sa.:tte sig fast i Sundeved pa:.t en Linie
fr:.t Adsbøl til V:.1.rnæshoved, s:.1.mtidigt med :.tt General Rye
fr::t den jydske Gra::nse rykkede frem til H:.tderslev, og
.Marinen rekognoscerede i Flensborg Fjord,
p:.t::t den :.1.nden D:.1. g , 4. April, :.tt skyde sin højre Fløj
frem mod A:.1.benr:1:1, medens Genernl Rye, undersøttet af
M:.1.rinen, trængte frem til nævnte By,
og endelig den, tredie Dag, 5. April, at drage en
Del :tf Genernl Ryes Styrke over til Sundeved, medens
Resten gik tilb:.1.ge, n:.tar Fjenden for Al\'or rykkede frem.
T:.1.nken v:.tr :.1.lts:1:1 med Armekorpsets Hovedstyrke at rykke
frem i Sundeved og sætte sig fast der saa l:.tngt fremme
som muligt.
En Betingcise for, :.tt Operationen lykkedes, var , :.tt
Fjenden p:.t:.t den til Foreningen bestemte Dag forhold t sig
temmelig passiv, ln·orfor det bestemtes, at Marinen Natten
mellem 2 . og 3. Operationsd:.tg skulde foretage en Demonstrntion mod Ekernforde for saalcdes at gøre den fjendtlige
Overkommando beta::nkelig ved p:.t:.t denne Dag :.tt gribe
Offensiven. Ordre herom udgik fra General Krogh til
Komm:.tndør Garde den 2. April.
I Overensstemmelse med denne Plan aabnedes den 3.
April Fjendtlighederne ved Indrykning i Slesvig dels fra
Als, dels fra Nørrejylland, hvorved det kom til Fa.:gtning
med slesYighoJstenske Tropper henholdsvis ved Adsbøl og
Haderslev.
S:.tmme Aften h:.1.vde Gener:.1.l Krogh i Sønderborg en
Samt:.tle med Krigsministeren, der, fornnJediget ved Efterretningen om store fjendtlige Troppeforsendelser til Hertugdømmerne, befalede, at der hurtigst mulig skulde gives
Gener:.1.i Rye Ordre til :.tt trække sig tilbage, :.tt Arbejdet
pa:.t Befæstningen i Sundeved skulde fremskyndes, og a.t
Armekorpset ikke maatte indlade sig i nogen Hovedaffaire
l:.tngt fr::t disse.
Den 4. April om Eftermiddagen fik Rye denne ny
Ordre, hvorfor h:.tn atter gik tilbage og om Aftenen udstillede Forposter tæt S. for Haderslev; og i Sunde, ed
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forefaldt en ubetydelig Forpostfægtning 5. April ved Avnbøl
og en større Kamp 6. April ved Ullerup.
Den af Krigsministeren fremkaldte Forandring i Planen
for Hærens Operationer gjorde vel efter General Kroghs
Anskuelse ikke en Alarmering ved Ekernførde overflødig,
men den burde næppe foretages i saa stor Udstrækning eller
til den befalede Tid. Om den forandrede Situation blev
Kommandør Garde underrettet, og Krigsministeren raadede
ham til intet at kompromittere, men Kommandøren gjorde
intet for at forebygge eller modificere Ekspeditionens Udførelse og gav ikke Linieskibets Fører, Kommandør Paludan,
nogen Underretning om de forandrede Forhold. Ekspeditionen udførtes den 5. April og ledte til en Katastrofe.
Denne fremkaldte stor Bestyrtelse. Krigsministeren gav
endog Ordre til, at Stillingen paa Dybbølbjerg skulde rømmes, og Hæren trækkes over paa Als, hvilket imod Overkommandoens Ønske i alt væsentligt var udført den 8. April,
idet vi kun efterlod en svag Besætning i Brohovederne;
General Rye trak sig d. 6. bag den jydske Grænse med
Forposter langs Kolding- og V. Nebel Aa. Det slesvigholstenske Korps fulgte langsomt efter og stod d. 1 5. i
Christiansfeldt og Haderslev med Forposter over Skamlingsbanke. I Overensstemmelse med Kr1gsministerens Ønske
bestemtes det, at de 3 til nørrejydske Armekorps nu hørende
Brigader skulde forlægges til Fredericia og Fyen, (1 kastes
ind i Fredericia, I forlægges til Egnen om Middelfart for at
understøtte og afløse Fredericias Garnison, 1 mellem Bogense
og Odense for at være rede til at indskibes til Jylland,
navnlig dettes nordlige Del.)
Ryes Korps skulde trække sig mod Nord, helst holdende sig 2 Dagsmarcher fra Fjendens Hovedstyrke. Hvis
Fjenden gik længere N. paa end til Horsens, skulde Rye
gaa tilbage enten til Helgenæs eller helst længere mod N.,
og da vilde Tiden være kommen til at lade et Korps paa
rnooo Mand lande i en jydsk Havn for samtidig med
General Rye at angribe Fjenden.
Troppeoverførslerne til Fyen udførtes, og Hovedkvarteret forlagdes d. IO. til Middelfart. Flankekorpset etableredes (ligesom før 3. April) som et særligt Korps og

overtog Bevogtningen af Als Sund og Brohovederne samt
Forposterne paa Dybbolbjerg. De sidste bestod af 2 Bat.,
som Yed et eventuelt Angreb skulde trække sig fægtende
tilbage til Brohovedet, hvilket sidste skulde forsvares til det
yderste.
I Sundeved stod af fjendtlige Tropper r. Div., idet
General Prittwitz d. 6. April lod de slesvigholstenske
Tropper i Sundeved afløse af I. Di,·., medens 2 . Div. lagdes
i Flensborg og Omegn . Medens nu de slcsvigholstenske
Tropper som oyenomtalt skødes mod N., gjorde 1. og 2.
Div. i Dagene 9.-1 I. April ligeledes en fremadgaaende
Bevægelse i Sundeved, saaledes at Forposterne kom til at
gaa over Dybbøl Kirke, Ragebøl til Sandbjerg Mølle; 3. Div.
naaede Egnen om Flensborg.
r3. ·April foretog G~neral Prittwitz med Tropper al
1. og 2. Div. et Angreb mod D y bbølho j derne.
r. Dh·.
skulde udføre Hm·ednngrebet, 2 . Di v. srotte Foretagendet.
General Prittwitz haYde ventet ah-orlig Modstand, men vore
Forposter gik ifølge Instruksen efter en kort Modstand . tilbage til Brohovederne. Et Angreb paa disse laa ikke i
Fjendens Plan; han havde med Besiddelsen af Højderne opnaaet, hvad han tilsigtede, og agtede ikke at skyde Afdelinger frem paa den mod Sønderborg Yendende Skraaning
nf Højderne; derimod forstærkedes Stillingen fortifikatorisk.
Vor paa Als staaendc Styrke var nu helt henvist til Defens iven; i Sundeved stod en Bat. , hrnraf kun et Kompagni
am·endtes til Forposttjeneste.
Derimod he,wendtes Opmærksomheden paa at sa:!tte
Fredericia i forsvarsdygtig Stand ; Obcrstlicut. Lunding
ansattes som Kommandant.
I Overkommandoen skete som en Folge af den mellem
Krigsministeren og General Krogh stedfindende Uoverensstenunelse angaaende Hærens Operationer den Forandring,
at G e neral Krogh den r5. April afgik til Kjøbenhavn , og at hans Post overdrages til General Bii l ow.
O berst de Meza fik Kommandoen over Flankekorpset paa
Als, hvis Sammensa:tning bestemtes at være: r., 2 . og 6.
Brig. , 3 K:w.-Div., 4 Batterier, r Espingolbatteri og en
Ingen ieurafdeling.
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Kampen ved Kolding og ved Gudsø.

General Biilows Opfattelse af Situationen nr, at
Styrken pa.a Als skulde forholde sig defensiY, at Styrken paa.
Fyen burde overføres til Jylland især af Hensyn til Fredericias
Dækning, og at General Ryes Korps, der ansaas for meget
eksponeret, burde støttes ved, at 3. og 4. Brigade rykkede
frem og tog Stilling bag Kolding Aa med Ryes Korps paa
højre Fløj. Ryes Korps maatte da Yære beredt til paa første
Vink at gaa tilbage bag V eile Aa. medens 3. og 4. Brigade
trak sig bag Elbodalen. Ryes senere Retræte kunde gaa i
nordlig Retning om fornodent indtil bag Limfjorden, hvorfra
Korpset muligt kunde indskibes og kastes iland ved Helgenæs
eller paa et andet Punkt.
Inden 3. og 4. Brigade vare overførte til Jylland, kom
det d. 20. April til en mindre Kamp ved Kolding, foranlediget Yed, at den slesvigholstenske Ava.ntgarde fik Ordre
til at angribe vore Forposter, kaste dem tilbage til Kolding
og sætte sig i Besiddelse af den sydlige Forstad indtil Broen.
General Rye, der frygtede et Hovedangreb udført imod sin
højre Fløj , trak sit Korps bag Almind Da.len, hrnr om
Eftermiddagen Forposter udstilledes.
Kampen nd Kolding den 23. April. Da General
Bulow fik Meddelelse om den slesvigholstenske Avantgardes
Fremrykning og om vor Opgivelse af Kolding, bestemte
han sig til at gaa offensivt frem mod Insurgenterne. .J.· og
4- Brigade med Rytteri og Artilleri overskibedes d. 22. fra
"Middelfart til Snoghøj, og Angrebet bragtes til Udførelse
d. 23. April. Aftenen forud stod 4. Brigade i Afsnittet
Vest for Vilstrup Kirke med 3. Brigade paa venstre og
General Ryes Korps pa.a højre Fløj. 3. Brigade havde
Forpostlinien fra Eltang Nor til Eltang By; dens Hovedstyrke med 4. Batteri og 1. Kav.-Div. laa. i Gudsø, Tavlov
o. s. v.; 4. Brigades Forposter besatte Linien fra Eltang By
til Eltang Kirke; Groset med et Halvbatteri i Sønder Vilstrup, Høirup, o. s. v. General Ryes Forposter stod fra
Eltang Kirke S. om Lilleballe til Stubdrup og derfra med
N. langs Nebel Aa.
Overkommandoen antog, at kun Insurgenternes Avantgarde-Brigade stod ved Kolding, men at deres Hovedstyrke
4
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endnu stod ved Haderslev, og antog derfor Forholdene
gunstige til en offensiv Bevægelse. Planen var med 3. og
+ Brigade at føre et overraskende Angreb mod Fjendens
Avantgarde i Kolding samtidig med, at General Ryes Korps
havde den Opgave foruden at dække Bevægelsen mod
muligt Vest paa detacherede fjendtlige Tropper at sende
en mindre Styrke, navnlig Kavalleri, over Egstrup og Seest
frem mod Fjendens Retrætelinie. Planen fastholdtes, ihvon·el
Overkommandoen fik Underretning om, at det var hele
den slesvigholstenske Hær, der stod ved Kolding , og
ihvorvel General Rye sendte Melding om, at paa Grund af
manglende Bromatericl vilde hans Fremrykning blh-e forsinket.
De slcsvigholstenske Tropper stod: Avantgarden i Ko lding, 1. Brig. i \ onsild og Dalby; 2. Brig. i Ødis og
Skanderup; Res.-Artilleriet i Christiansfeld.
Det kom d. 23. til Kampen ved Kolding, hvori paa
vor Side deltog 3. og 4- Brigade og Ryes Korps, ialt c.
20000 Mand, paa fjendtlig Side de slesvigholstenske Tropper, ialt c. 14000 Mand. Kampen forløb uheldigt for os,
dels fordi de forskellige Kolonner ikke rykkede frem til
befalet Tid, dels fordi vor Fremrykning tidligt bemærkedes
af Fjenden, som derved fik Tid til at træffe sine Dispos1t10ner. Den slesvigholstenske Avantgarde besatte Kolding
og nærmeste Omegn; 2. Brig. beordredes til at gaa frem
mod Seest, men afgive en Bat. til Gjelballe; I. Brig. fik
Ordre til at koncentrere sig mellem Seest og Kolding for i
fornødent Fald at kunne anvendes enten imod Kolding eller
imod Vest.
Paa vor Side gik 3. Brig. Kl. 7½ frem gennem
Nørre Bjert ad Kolding Chausseen, men indvikledes i en
alvorlig Kamp om Forskansningerne umiddelbart NO. for
Kolding, og kunde først, da Fjenden paa Grund af 4. Brig.
Fremrykning forlod dem, trænge frem mod Kolding Aa og
Havn. 4. Brig. rykkede fra N. ind i Byen, i hvilken det
kom til en hidsig Kamp med Insurgenterne, som dog til
Slutning fordreves fra Byen, da nemlig hele 4. Brig. (undt.
8. Lin.-Bat.) efterhaanden var dirigeret ind i Kolding. Samtidig var ogsaa Afdelinger af 3. Brig. (). Lin.-Bat. og et
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Kolding og videre mod Kolding Aa. Forbindelsen mellem
Brigaderne tilvejebragtes ved Slottet.
Fjenden opkørte imidlertid sit Artilleri paa Bakkerne
S. for Bven og skød den sydlige Del af Byen i Brand. 4fuig. maatte derfor atter trækkes ud af Kolding, idet kun
9. Lin.-Bat. efterlodes i samme med Ordre til at forhindre
en Deboucheren fra Fjendens Side over Broerne. Af 3.
Brig. stod 5. Lin.-Bat. endnu i Byens østlige Del foruden
en Del af 3. Jægerkorps; Resten af Brig. stod tæt NO. for
Kolding.
General Biilow standsede her Operationerne, eftersom
han ansaa en Fremrykning mod Batterierne S. for Kolding
for betænkelig. Vort Artilleri var derhos Fjendens underlegent. Med Længsel imødesaas Hjælp fra General Rye.
Denne udeblev imidlertid. General Rye havde tiltvunget sig Overgang over Kolding Aa ved Egstrup; nogle
nJ hans Tropper havde besat Vrannerup Hovgaard og By
og drevet Fjenden tilbage til Højderne V. for Seest Mølleaa.
Rye havde alt givet Befaling til over Vrannerup at rykke
frem mod Seest ind paa Fjendens Retrætelinie, men Ankomsten af et Par Bat. af 2. slesvigholstenske Brig., der til
Understøttelse for Forposterne ved Vrannerup var sat i Marche
fra Hjarup mod Gjelballe, hindrede ham heri. Det blev
nødvendigt ikke alene at opgive enhver Tanke o m ~
rykning mod Se~t, men endog at anvende alle disponible
Kræfter til at holde Stand mod dette Angreb, ja Kl. I I
Form. rnaatte Rye istedetfor at række Hovedkorpset en
hjælpende Haand indlede Tilbagetog og endda anmode om
et Par Bat. til Assistance ved Egstrup.
For General Biilow stod det nu klart, at Maalet ikke
kunde naaes. Han sendte to Batailloner af 4- Brigade til
Understøttelse for Rye, men besluttede samtidig at opgive
Fægtningen, beordrede først 4. Brigade at tage Stilling
umiddelbart N. for Kolding og derpaa 3. Brigade, som dog
først i nogen Tid skulde holde Kolding besat for at forebygge en mulig Deboucheren fra Fjendens Side, til ligeledes
at trække sig ud af Byen.
Imidlertid havde General Bonin truffet Dispositioner,
4•
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Korps. Generalen havde samlet Avantgarde-Brigaden ved
Bellevue S. for Kolding bag sin 1. Brigade og derefter beordret førstnævnte Brigades Hovedstyrke at marchere til Seest
for i Nærheden af denne By at slaa Bro over Kolding Aa
og derfra true Forbindelsen mellem Ryes Korps og vor
Hovedstyrke. Samtidigt anordnede han Fremrykning mod
Kolding. Paa dette Tidspunkt ,·are imidlertid vore Tropper
overalt i Tilbagegang.
3. og 4. Brigade beordredes tilbage til Fredericia Afsnittet, medens Ryes Korps skulde gaa mod Nord. 3. Brigade overtog Forposttjenesten langs Elbodalen, 4. Brigade
tog Kantonnement i Fredericia. Rye gik tilbage til Grejs
Aa Stillingen, men kaldtes atter frem til Veile Aa Stillingen,
saameget mere, som det viste sig, at General Bonin indskrænkede sig til at hævde dGt ved Kolding vu ndne Terrain.
General Prittwitz vilde nemlig ikke lade Gra!nsen overskride,
forinden han fik Ordre dertil af det preussiske Kabinet. Kt,n
bleve Rigstropperne trukne nærmere op mod Grænsen.
Hvad angaar de folgende Operationer, havde Krigsministeren udtalt, at dersom Rigstropperne overskred
Grænsen , overlodes det General Biilow enten straks eller
suksessivt, naar Fjenden trængte paa, at gaa over til Fyen
med hele Styrken, kun efterladende en Garnison i Fredericia.
Rykkede derimod kun Insurgenthæren frem, burde
Generalen indtage en Stilling mellem Fredericia og Kolding
og vedligeholde Forbindelsen med Ryes Korps .
Til Erkendelse af Forholdene foretoges Rekognosceringer af General Biilow den 29. April, af General Rye d.
1. Maj. Da disse gav som Resultat, at ingen større fjendtlig
Styrke fandtes i Jylland, mente General Biilow i · Henhold
til Krigsministeriets Ordre at burde indtage den fremskudte
Stilling i Forbindelse med Ryes Korps. Sidstnævnte beordredes derfor til den 3. .Maj at rykke frem til Almind
Dalen, 4- Brigade at indtage Stilling fra Gudsø til Mosvraa,
3. Brigade at danne Reserve for denne Stilling. Da Bonin
imidlertid samme Dag sendte Rekognosceringskommandoer
saavel mod Vejle som mod Fredericia, kom det til mindre
Sammenstød med Ryes Korps ved Viuf og Alminde, og
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med 4. Brigade ved Krybily og Gudsø. Vore Tropper
indtog efter Kampen de for dem bestemte Stillinger. ... Den
samlede Stilling strakte sig fra Gudsøpasset over Skibdræt
Mølle langs Slugten mellem Stenderup og Sønder Vilstrup
til henimod Mosvraa. Udstrækningen var - bortset fra
det af Ryes Korps overspændte Terrain bag Almind-Dalen
- meget betydelig, og Retræteforholdene vare mislige.
Gudsøpasset maatte under alle Omstændigheder holdes, indtil de ved Sønder Vilstrup staaende Tropper vare naaede
tilbage til Havreballepasset. Og den farligste Eventualitet
var, om Fjenden efter at have engageret Besætningen ved
Gudsø rettede et alvorligt Angreb over Skibdræt Mølle mod
Sønder Vilstrup og sprængte Hm·edstyrken, saa at den Del,
der stod i og V. for Sønder Vilstrup, kastedes bort fra Retræten paa Fredericia.
Paa fjendtlig Side besluttedes det d. 7. Maj at rykke
ind i Jylland. Medens Insurgenterne under Bonin skulde
rykke frem mod Gudsø og Fredericia, skulde Rigstropperne
rykke mod Nord.
Kampen ved Gudsø. Paa \"Or Side stod den 7.
Kl. 4 Morgen alt paa Alarmpladsen. Ihvorvel vore Forposter snart maatte repliere sig paa Hovedstillingen, var
dog den Modstand, Slesvig-Holstenerne traf ved Gudsø,
saa kraftig, at Bonin ikke troede at kunne overYinde den
frontalt, hvorfor han besluttede med en Del af sin Styrke
at foretage en større omgaaende Bevægelse over Eltang og
Sønder Vilstrup for at forcere Elbodalen i Retning af Tavlov, medens han iøvrigt holdt Kampen gaaende foran
Gudsøpasset.
Ved Sønder Vilstrup kom det dog ikke til Kamp. Da
nemlig General Rye efter en udstaaet Fægtning ved Almind
sendte Melding om, at han med sin Hovedstyrke trak sig
tilbage til Skoven N. for Viuf, hvorve·d Armekorpsets højre
Fløj blottedes, gav General Bi.ilow Ordre til at gaa bag
Elbodalen. Under denne Retræte fortsattes Kampen ved
Gudsø med Heftighed, men da Fjenden havde overskredet
Elbodalen flere Steder, gav General Bi.ilow Ordre til at
trække sig tilbage paa Fredericia. Afgørende i saa Henseende var det ogsaa, at Bi.ilow fra Rye havde faaet sikker

------------------- ---- ->4 Melding om, at Rigstropper havde overskredet den jydske
Grændse og rykkede imod Nord. - Ryes Korps gik samme
Aften tilbage til Veile Aa Stillingen.
Bonin befalede om Aftenen følgende Dislokation for
de slesvigholstenske Tropper udenfor Fredericia: AvantgardeBrigaden lagdes i Bivouak ved Erritsø med Forposter mod
Fredericia og Middelfart; 2. Brigade i Stoustrup med Forposter mod Fa:stningen, 1 . Brigade i Birnuak bag 2.; Kanlleri-Brigaden tilligemed det ridende Batteri ved Bredstrup
med Forposter paa venstre Fløj af 2 . Brigade indtil Randsfjord. - Den preussiske Avantgarde r::i:1dsede sin Fremrykning S. for Høien; General Prittwitz tog HovedkYarter
i Kolding.
Ryes Korps var saaledes atter adskilt fra Hovedstyrken.
Hærens Opgave maatte indskrænkes til at dække Fyen og
søge at hævde Besiddelsen af Als og Fredericia, medens det
overlodes til General Rye, saa,1idt Kra::fterne strakte til, at
forhindre Fjenden i at udbrede sig oyer Jylland.
Allerede samme Dags Eftermiddag (den 7.) gav Bi.ilow
Ordre til, at kun den til Fredericias Forsvar fornødne Troppestyrke skulde forblive i Fæstningen, hvorimod den øvrige
Styrke skulde overføres til Fyen, 9. Linie-Bataillon til Helgenæs for at sikre os Besiddelsen af dette Replipunkt.
Tabet i Fægtningen ved Gudsø nr
paa den fjendtli g e Side:
,._
Faldne: 2 Off. , > Underoff. og Menige.
»
Saarede: 4 » 7 3
))
))
Fangne: » » 17
))

))

paa vor Side:
Faldne: 2 Off., 31 Underoff. oa
.::, Menige.
»
Saarede: 4 » !07
»
»
»
Fangne: » »
»
19
))
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Den danske Hærs Tredeling.

General Prittwitz's Operationsplan gik ud paa at lade
r. og 3. Division marchere mod N . for at okkupere Jylland,
medens den slesvigholstenske Hærafdeling henlagdes til
Fredericia Afsnittet for at dække Operationslinien; i samme
Øjemed var tidligere den 2. Division og Reserve-Divisionen
efterladte i Sundeved, Reserve - Brigaden i Egnen mellem
Kiel og Ekernførde. Det var disse Bevægelser, som, paabegyndte den ~ a j , kastede Ryes Korps tilbage til Veile
og den øvrige Del af det nørrejydske Korps til Fredericia,
hvorved en Tredeling af den danske Hær indtraadte, lH"ert
Korps med sin aldeles bestemte Opgave .
. Begivenhederne paa disse forskellige Krigsskuepladser
maatte forblive uafhængige af hinandeø., indtil en Samvirk.en
atter skønnedes at kunne indtra:de. Det var dog først henimod Slutningen af Felttoget, at vor Overkommando samlede
en større Del af Hæren til en fælles Aktion mod en enkelt
af de fjendtlige Hærafdelinger - den slesvig-holstenske foran
Fredericia staaende Hær.
a) Flankekorpset paa Als.
Opgaven efter Rømningen af Sundeyed var rent defensiv;
det galdt at sikre Øen mod fjendtlige Foretagender. Hankekorpsets Sammensætning var:

..!.:, _b, 6. Infanteri-Brigade,
r ., 5., -:;:- Batteri, 2 Halvbatterier og et Espingolbatteri
foruden lidt Rytteri, Ingenieurtropper ro. 111.
Als erkl.-eredes under 12. Maj i Belejringstilstand.
6. Inf.-Brigade bevogtede Kjær Halvø og lagde et Detachement til Nordlandet (Mels); de to andre Brigader
alternerede i Bestridelsen af Forposttjenesten i Sundeved pg
Bevogtningen af Alssund, saaledes at en Brigade var i r.
Linie, en anden i Reserve. Til Besættelse af Brohovederne
og Bestridelse af Forposttjenesten i Sundeved anvendtes en
Bataillon.
Paa fjendtlig Side stod Reserve-Divisionen i Sundeved,
medens 2. Division forlagdes til Terrainet mellem Aabenraa
Fjord og Gjenner Bugt, hvorfra den foruden at være a portee

mod eventuelle Landgange tillige skulde være beredt paa
Understøttelse saavel mod Dybbøl som i nordlig Retning.
Reserve-Divisionen skulde holde Positionen paa Dybbølhøjderne og iøvrigt forsvare Kysten af Sundeved med
Broager.
Paa begge Sider forholdt man sig saaledes passiv og
forskansede sine Stillinger.
Allerede 8. Juni havde Krigsministeren beordret General
de Meza til paa nærmere Ordre at afgaa fra Als med det
Infanteri og Artilleri, som der kunde undværes, for at samvirke ved en Diversion til Fredericias Undsætning. Hertil
bestemtes .§.;_ Brigade og et Halvbatteri, og I. Juli afrejste
General de Meza, som det hed for at inspicere Havne, og
Kyster paa Als, men i Virkeligheden til Fyen for i Hovedkvarteret at deltage i Forhandlingerne ::mgaaende Udfaldet.
Oberst Krabbe overtog Kommandoen over Flankekorpset.
b) Ryes Korps.
7. Maj om Aftenen stod som tidligere angivet Ryes
Korps bag Veile Aa. Natten hengik roligt med Undtagelse
af nogle ubetydelige Sammenstød mellem de fra begge Sider
fremsendte Kavalleri-Patrouiller. Dog syntes den Omstændighed, at Fjenden koncentrede sig fremad i Retning mod
Hø i en, at tyde paa et forestaaende Angreb. Kl. 5½ næste
Morgen stod derfor efter Ordre alt paa Alarmpladserne.
General Rye, der ikke ansaa det foreneligt med sin Instruks
at indlade sig i en alvorligere Kamp med en overlegen Fjende
og derfor var betænkelig ved at lade sin Hovedstyrke blh·e
staaende i Nærhed af Fjenden, besluttede at lade Korpset
indtage en mere tilbagetrukken Stilling og udgav Ordrer i
saa Henseende. Men inden disse kom til Udførelse, begyndte
Fjenden et Angreb paa vore Forposter S. for Veile, hvorved det kom til en mindre Fægtning ved Veile 8. Maj .
Den preussiske Division beordredes til at føre et Frontalangreb mod Veile paa samme Tid, som Reserve-Kavalleribrigaden forstærket med en Bataillon skulde omgaa Stillingen
ved at rykke over Haraldskjær og Vingsted Mølle. Da sidstnævnte Bevægelse var kommen til Udførelse, trak Rye sig
tilbage. Om Aftenen stod Korpset i en Stilling bag Ølsted
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Aa, hvorfra Rye dog næste Morgen, 9. Maj, marcherede til
Stillingen b:JR Hansred A;i., !nor han haabede at kunne
skaffe Tropperne, der efter 2 Dages Fægtning højlig trængte
til Hvile, den fornødne Ro.
Tabet i Fægtningen ved Veile var
paa fjendtlig Side:
Faldne:
I Off.,
4 Underoff. oo
r, Menige.
li
»
»
Saarede: 2 »
33
paa v or Side:
Faldne:
I Off. , -1- Underolf. og Menige.
»
»
18
Saarede: » »
•
»
li
Fangne: » li
37
~

Den fjendtlige Avantgarde, der den 8. Maj havde
standset sin Fremrykning ved Bredal og derefter var gaaet
tilbage til Egnen om Juulsbjerg, havde fuldstændig tabt
Berøring med Ryes Korps. Den preussiske Division koncentreredes i og om Veile og forblev her indtil d. I 3. Maj.
General Prittwittz, der selv forblev i Kolding indtil 12. Maj,
har vistnok næret det Haab, at vore Tropper mulig ligesom
det foregaaende Aar uden Sværdslag skulde rømme Fredericia;
og i den Omstændighed, at dette ikke skete, i Forbindelse
med Mangel paa nøjagtige Oplysninger om vore Troppers
Fordeling, maa vistnok Grunden søges til den indtraadte
foreløbige Standsning af Rigshærens Operationer, idet det
maatte forekomme Generalen betænkeligt at fortsætte Fremrykningen mod Nord, inden den slesvigholstenske Hærafdeling endnu havde faaet Tid til at indrette sig i en stærk
defensiv Stilling ved Fredericia. Først den r 2 . Maj befalede General Prittwitz en almindelig Fremrykning for den r 3. Den preussiske Division fik Ordre til
at fremskyde t_o Avantgarder ad Vejene til Aarhus og Skanderborg, Groset skulde rykke ind i Horsens; af r. Division
skulde den baierske Brigade koncentreres i og om Veile, den
kpmbinerede kurhessiske Brigade om Kolding og Syd derfor.
Til Sammenstød kom det ikke, da Rye frivillig gik tilbage
paa denne Dag (d. r 3.) til Stillingen bag Skanderborg

Sø-Mos Sø, hvilken Stilling Rye beholdt, eftersom Fjenden
standsede sin Fremrykning, indtil 22. Maj.
Medens den af Korpset indtagne Stilling var nogenlunde betryggende med Hensyn til Angreb i Fronten og
paa. højre Fløj, Yar venstre Fløj i høj Grad udsat for at
omgaas, navnlig ad V cjen fra Odder til Aarhus, og dette
bevægede General Rye til den 18. at beordre Oberstlieut.
Miiller til med 2 Kompagnier, 1 Eskadron og 2 Kanoner
at afmarchere til en Stilling S. for Aarhus. Fodfolket befordredes dertil om Natten paa Vogne, og Oberstlieutenanten
skulde søge det Rygte udspredt, at Kommandoet dannede
Fortroppen for en i Aarhus landet Styrke.
Det ankom til
Aarhusegnen den 19. og udstillede Forposter.
Den 23. Maj gjorde Fjenden Alvor af sin fremrykning .
I tre Kolonner rykkede han mod Fruering, Fuldbro og Nybro, dog uden at det kom til Sammenstød, da Rye Aftenen forinden ,· ar brudt op med hele sit Korps til et
Kantonneme n t bag Taastrup ~ · - for Aarhusegnen
med Hovedharter paa Lyngbygaard.
Ved Ankomsten her, 22. Maj Aften , modtog Rye Ordre
til, at Korpsets Retræte istedctfor som tidligere at rettes paa
Aalborg skulde dirigeres N. om Kalø Vig paa Helgenæs,
hvilken Hah·ø var besat af 9. Bataillon; Tangen var befa~stet
og forsynet med 12 Sekr. Positionsskyts.
I Henhold hertil afmarcherede Rye den 2 5. Maj ti 1
en Stilling N. for Aarhu s , ln·orna:st Oberstl ieutenant
Miillcrs Kommando inddroges ; den 2 5. forandredes Stillingen
noget, idet den toges over Hjortshøj; Forposter udstilledes
S. for Aarhus.
Fjenden fulgte i Begyndelsen langsomt efter, og i de
nærmeste Dage udsendtes Patrouiller og RekognosceringsKommandoer, uden at dog derved foranledigedes noget
Sammenstød, naar undtages en Rytter-Fægtning Ycd Aarhus
den 31. Maj.
Førz t 21. Juni rykkede Preusserne frem og besatte Aarhus. Rye trak sine fremskudte Poster tilbage, og
en yderligere fjendtlig Fremrykning den 23. Juni foranledigede
ham til den sidste tilbagcgaaendc BeYægelse, hYOt'\'ed HO\·edkvarteret toges paa Balskovgaard.
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Fra denne Stilling fandt ingen yderligere Tilbagegang
Sted, idet Fjenden istedetfor at rykke frem tvertimod d. 24.
begyndte at trække sig noget tilbage.
Allerede 20. Juni havde General Rye faaet Ordre til at
holde .-J- Batailloner og r Batteri færdige til paa første Vink
at afgaa fra Helgenæs for at medvirke ved en Diversion til
Fredericias Undsætning. Indskibningen bestemtes senere til
den 29. Aften eller 30. Morgen; Infanteriet skulde gaa til
Bogense, Batteriet til Fredericia. Skulde den i Jylland tilbageblevne Styrke ikke være tilstrækkelig til Forsvaret af
Helgenæs, maatte den udskibes derfra.
Transponerne afgik 30. Morgen og med en af de sidste
overførtes General Rye selv, der havde ytret Ønske om at
deltage i Ekspeditionen. Oberst Flindt oyertog Konunandoen over den tilbageblivende S ~ (12 . lette Bataill.,
1. Jægerkorps, 5. og 6. Dragon-Regiment foruden 2 Eskadroner af 3. Dragon-Regiment, 6. Batteri og Espingolerne)
og forblev i den tidligere Stilling, men der forefaldt intet
af Betydning.
General Prittwitz erholdt først 5. Juli sikker Underretning om den paa vor Side foregaaede Troppe-Koncentration. For at komme Bonin til Undsætning udstedtes endnu
samme Dag Ordre til, at 1. Divisions 1) Afdelinger, der
tildels vare paa en Ekspedition mod Viborg og først kunde
retournere den 6., den 7. skulde tiltræde Marchen mod
Syd, og General Prittwitz forlagde sit Hoyedharter til
Horsens.
Den lidet energiske Krigsførelse fra• tysk Side skyldes
for en Del de General Prittwitz fra Berlin tilgaaede Instruktioner, ln-ilke atter hidrørte fra Englands og Ruslands Bestræbelser for Tilvejebringelsen af en Vaabenstilstand, men
de forklare ikke, at han helt lod Insurgenterne i Stikken. Den vestlige Troppedetachering fra Ryes Korps.
Allerede 3 r. Maj bestemtes det, at 3. Dragon-Regiment i
Forbindelse med et Kompagni skulde danne et mindre Korps,
1

)

Størstedelen af 1. Division havde allerede under Fremrykningen
mod Nybro-Fuldbro Stillingen været trukken frem til venstn: for og i
Hojde med 3. Division.

-

60 -

bestemt til sclvsta:ndig Optræden i det nordlige Jylland med
eventuel Retræte bag Limfjorden.
Fjendens Kantonnementer nre dengang beliggende i
det Afsnit af Nørre Jyllands østlige Del, som i Nord begrænses af en Linie fra Mos Sø over Stilling (Solbjerg)
Sø til Kattegat og i V. af en Linie fra Mos Sø til Horsens.
Fjenden maatte her ikke alene sikre sig mod N. og mod
Ø. mod Søen, men efterat Detacheringerne vare begyndte,
tillige i venstre Flanke og Ryg.
4. Juni fik 3. Dragon-Regiment Ordre til at sende to
Eskadroner hver med en Deling Fodfolk ud i Vester-Egnen
til selvstændig Optræden.
Fodfolket skulde transporteres
til Vogns.
1. Eskadron (Ritmester Bro~ sendtes til Gjern Herred
og skulde strejfe i sydlig Retning. Eskadronens Retrxte
skulde- efter Omstændighederne gaa mod Randers eller
Viborg.
2. Eskadron (Ritmester __Lichtenstei1~ sendtes til Ringkjøbing Egnen; den skulde eventuelt trække sig over Limfjorden, som den kunde passere ved Salling Sund eller
Agger Sund.
Hovedformaalet var at tjene Nørre Jyllands Beboere
til moralsk Understøttelse, forhindre Fjenden i at inddrive
Kontributioner ved Kommandoer af mindre Styrke, tYinge
Fjenden til langsom og forsigtig Fremrykning o. s. v. Af
Foretagender mærkes særlig Eskadronen Brocks OYerfald
paa Kurhesser i Nørre Snede Natten 8.-9. Juni.
En Melding i".fi'n, at Fjenden agtede at inddrive betydelige Rekvisitioner af Korn og Kvæg fra Ringkjøbing Amt,
bevirkede, at General Rye i Midten af Juni ogsaa beordrede
3. Eskadron vesterpaa, en Tid lang ledsaget af 2 Kompagnier Fodfolk.
c) Fæstningen Fredericia.
Spørgsmaalet, om Fredericia skulde forsvares eller rømmes, havde endnu ikke fundet sin endelige Afgørelse, da
Fjenden stod foran F.:estningen. De fortifikatoriske Arbejder
vare dog fremmede saa vidt, at Fæstningen den 7. Maj
kunde anses for nogenlunde beskyttet mod en Storm. Men
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Hovedmanglen Yed Fæstningen var dens Mangel paa bombesikre Rum, hYilket i Forbindelse med den Omstændighed,
at Fjenden vilde kunne forhindre en stadig Forbindelse med
Fyen, gjorde Fæstningen uskikket til at udholde en regelmæssig Belejring.
Inden Fjendens ·Ankomst var ved Opdæmning af den
lille Bæk foran Fæstningens sydvestlige Fronter fremkommen
en Oversvømmelse, c. 3000 Alen lang og 2-500 Alen
bred. Landevejen til Kolding og til Snoghøi, der gik over
Oversvømmelsen, spærredes ved Forskansninger paa den
mod Fæstningen vendende Side af Oversvømmelsen. Blokhuset, der var anlagt et Par hundrede Alen fra Fa::stningen paa Snoghøivejen lige ved Møllebugten til Beskyttelse
for Dæmningen, var forsynet med Skydehuller og besat af
Infanteri.
Besætningen bestod af 5 Lin.-Bat., 2 Forst.-Bat., 1/~
Eskadron, 1 Batteri, 1 Espingolbatteri, c. 5 50 Mand Fæstningsartilleri og c. 220 Mand Ingenieurer, ialt c. 7000
Mand.
Af Fæstningsskyts havdes i Fredericia 12 84 'li: 1. Gr.
K., 28 12 'li: ældre KK., 64 3 'li: K. og 20 Haandmorterer.
Efterhaanden tilkom IO 24 'iT: KK., IO 24 'li: GK., IO 84 'li:
Morterer og 6 Stenmorterer med en Ammunitionsforsyning
af 300 Skud pr. Kanon og 200 Kast pr. Morter.
General Bonin fik alt under 6. Maj Ordre til at gøre
sig til Herre over hele Terrainafsnittet ved Fredericia og
til dette Foretagendes Udførelse henvende sig til den i Kolding værende r. Division om Understøttelse, men da Fæstningen viste sig sikret mod et voldsomt Angreb, besluttedes
det at indskrænke Opgaven til kun at indeslutte Fæst•
ningen for at sikre Rigstroppernes Operationer mod Nord.
Han indtog de tidligere angivne Stillinger udenfor Fæstningen og forskansede disse.
De første fjendtlige Værker vare to Redouter (I og II)
hver paa sin Side af Kolding Vej, c. 2300 Alen fra Spidsen
af nærmeste Bastion, hver til 2 Kanoner.
General Bonin gav allerede 6. Maj Ordre til Art.Kommandoen i Rendsborg om at dirigere alt disponibelt
Om en regelmæssig Belejring
Belejringsskyts nordpaa.
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kunde der af Mangel paa Skyts ikke Yære Tale, men d :i
Fæstningen manglede bombesikkert Rum, haabede man at
kunne tvinge den til Qyergivelse ved et Bombardement.
Dette skulde begynde r 6. Maj, og samtidig skulde
Fæstningen cerneres p:1:1 Nordfronten. Bombardementet fortsattes indtil 19. Maj ind., ialt 1045 Kast eller
Skud; det udførtes med I 68 <fl: Bomber fra det store
Morterbatteri NV. for Fæstningen, 8-t- 'u og 24 w; Granater
fra Batterierne I og II ved Kolding-Chausseen og fr:i det
Fæstningen belille 24 'ir: Morterbatteri ta::t ved disse.
svarede Ilden med kun 285 Skud, da man paa Grund af
de fjendtlige Batteriers store Afstand og Beliggenhed ikke
nr i Stand til at udrette noget af Betydenhed imod dem.
For General Bonin stod det klart, at der intet Haab
var om ved Bombardement at tvinge Fæstningen til Overgivelse, idetmindste ikke saalænge Forbi ndclsen sov ærts endnu Yar fri, ad hvilken der kunde tilføres Fæstningen friske Tropper og Forraad af enhver Art. Generalens Bestræbelser rettedes nu paa at forhindre ovennævnte
Forbindelse, men forst var det nødvendigt at l~aste rnre
Tropper helt tilbage bag Oversyømmelsen og sætte sig i
Besiddelse af Afsnittet ved Blokhuset for at sikre sig mod
offensive Bevægelser fra vor Side og der at anlægge Batterier til Beskydning af Havnen. Fjenden anlagde straks
»Blokhusbatteriet« (saaledes benævnt, fordi det først blev
anvendt mod Blokhuset), hvorfra hele Møllebugten og den
sydlige Landgangsbro kunde beskydes, og bemægtigede sig
~lokhuset d. 22. Maj, hvilket foranledigede Udfald fra Fæstningen ' 1 de nærmes't: paafølgende Nætter, hvorp::11 atter
fulgte en roligere Periode.
I det Hele maa den 2 Maaneders Belejring af Fredericia, der egentlig kun var Indeslutning, forbunden med
Bombardement, karakteriseres som et usammenhængende og
lidet energisk Angreb.
Belejringskorpsets Artilleri- og
Ingenieurkræfter havde kun utilstrækkelig Uddannelse i
Fæstningskrigen, og Korpsets ringe Styrke foruden dets
Mangel paa Skyts og Ammunition ledte til en forsigtig
Fremgang.

Artillerikampe (og større saadanne førtes 3., I 5. og
26. Juni), fønes derfor paa større Afstande. De fjendtlige
Batterier vare vel ved Belejringens Ende fordelte rundt om
Fæstningen, men vare dog fornemmelig grupperede paa.
følgende 4 Steder, nemlig:
I) N. for Fæstningen, opad mod Trelle.

2) NV. for Fæstningen, ved Igumvejen.
3) V. for Fæstningen foran Stoustrup.
-1-) SV. for Fæstningen ved Erritsø.
I Fæstningen fortsattes under Oberst Lundings Ledelse
Forsvarsarbejderne uafbrudt, ogsaa gjordes hyppigt større
J..:lvt t,, • ..
og mindre Udfald for at demolere de fjendtlige
anlæg. Særlig fik et Udfald 30. Juni mod N. Betydning, l{,,,.,111,k
fordi Fjenden derved forhindredes fra at aabne sin Ild mod
.,..,J , '-'
den østlige Landingsbro d. 2. Juli om Morgenen, saa at ~
de betydelige Troppeoverførsler til Fæstningen, som fandt
Sted 3. - 5. Juli, kunde ske saa godt som uforstyrrede.
Fra fæstningens Volde kunde i Almindelighed rettes et
overlegent Antal Skyts mod de fjendtlige Batterier, der
imidlertid havde den Fordel, at de af deres Projektiler,
der gik for højt, dog ødelagde de bag Volden værende
Bygninger.
Garnisonens Styrke var gennemsnitlig c. 7000 Mand;
dens hele Tab var . I I Officerer, I 57 Underofficerer og
Menige
Indvaanerne vare for største Delen flygtede til
Fyen straks ved Belejringens Begyndelse. Fjendens Tabvar 4 Officerer, 121 Underofficerer og Menige.
26. Juni foregik der i Fjendens Opstilling ende! Forandringer; I. Brig. indtog Stillingen paa venstre Fløj.
Fjenden forskansede sin Stilling stærkere og stærkere,
hvorfor ogsaa Oberst Lunding, der allerede 5. Juni indtrængende havde taget Ordet for hurtigst mulig at samle
en større Styrke i Fæstningen til et Udfald, nu under 29.
Juni gjorde opmærksom paa, at jo længere Tid der gaves
Fjenden til at befæste sine Stillinger, desto flere Værker
vilde der være at storme, hvorved der vilde paaføres os.
store Tab.
De betydelige Troppeoverførsler, vi foretog til Frede-
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nc1a, kom d. 4. til Bonins Kendskab. Den 5. foretoges et
Bombardement af Fæstningen, hovedsagentlig rettet mod
de Steder, ln-or man kunde vente Sammenstuvning af
Tropper. Skydningen besvaredes levende fra Fæstningen;
Yort Tab var ubetydeligt. Da det stod klart for Bonin, at
der forestod et Angreb paa hans Tropper, besluttede han
at modtage Kamp i de havende Stillinger, idet en Opgiven
af disse vilde medføre et betydeligt Tab af Materiel og
virke deprimerende paa Troppernes Stemning. En Landgang af vore Tropper ved Snoghøj eller en Debouchering
ad Oversvømmelsens Dæmninger forekom ham ikke farlig ;
og skulde Angrebet, hvad der var sandsynligt, bliYe rettet
mod Afsnittet Nord for Fæstningen, haabede han nu, da
Forskansningsarbejderne vare vidt fremskredne, at det skulde
lykkes ham ved de til disses ForsYar bestemte Tropper i
Forening med KaY. - Brig. at kaste Angriberen tilbage til
Fæstningen og, naar Batterierne paa venstre Fløj bleve
satte i Virksomhed, bringe ham i en meget betænkelig
Situation.
General Bonins Disposition for Forsvaret var:
1) 1. Brig. (Stabskvaner Kristineberg) 0Ycrtager Forsvaret af venstre Fløj paa Trelle-Fredericia Vej.
2) 2. Brig. (Stabskvarter Stoustrup) forsvarer Afsnittet
fra Vejlby Vejen indtil Redoute I ved Kolding Vej.
3) Den Yed Fuglsang staaende Bat. af Avantgarde Brigaden forsvarer højre Fløj med Blokhusbatteriet.
4) Avantgardebrigaden (Stabskvarter Erritsø) har den
Bestemmelse fortrinsvis at forsvare Overgangen ved .Snoghøj.
I Tilfælde af Alarmering besætter 1. Jægerkorps
straks Kysten ved Snoghøj; Brigadens øvrige Tropper
koncentreres ved Erritsø for at være .\ portee til begge
Sider.
5) Kavalleriet tilligemed det ridende Artilleri rykker paa
Alarmpladsen ved Bredstrup.
Samtlige Tropper forsvare energisf-: Løbegravene og
søge at kaste Fjenden tilbage ved Bajonetangreb.
Tilbagetoget omhandledes ikke.
Imidlertid var det
nogle Dage tidligere blevet anordnet, at man eventuelt
-vilde gaa tilbage mod Veile, og at 1. Brig. skulde iværk-

sætte Retræten over Vadestedet over Randsfjord, 2. Brig.
over Bredstrup, og Avantgarde-Brigaden over Havreballegaard..
Paa dansk Side var der efter en Række Forhandlinger
mellem Krigs1111111stenet og Overkommandoen (r2. MajMidten af Juni) endelig givet General Biilow frie Hænder
med Hensyn til Udførels~n af den tilsigtede Diversion samt
Bemyndigelse til at lade udgaa til Rye og de Meza de
herofll fornødne Ordrer. Dette kunde saameget sikrere udfores, som man fra Midten af Juni nøje kendte Rigstroppernes
Styrke og Dislokation. General Prittwitz's Fremrykning til
Egnen 0111 Aarhus og Efterretningen 0111, at ingen af hans
Tropper stod S. for Skanderborg (undtagen mindre Besætninger i Kolding, Veile og Horsens), maatte særligt indbyde
til at rette et Slag imod den isolerede slesvigholstenske Hærafdeling, der heller ikke S. fra vilde kunne vente nogen
snarlig Understøttelse. Lang Tid forløb dog, inden man
trods Lundings ovenomtalte energiske Opfordringer og trods
det, at General Meza alt d. 8. Juni underrettedes om Planen,
tog Beslutning 0111 Udførelsen.
I en Konference mellem BiilO\v, Rye og Meza d. 2.
Juli vedtoges det, at Diversionen skulde udføres dels ved et
Udfold fra Fæstningen, dels ved en Landgang ved Snoghøj
af General de Mezas Korps. Ved en ny Konference i
Hovedkvarteret 4. Juli, hvori flere Officerer deltog, vedtoges
ensterumigt, at Hæren samlet skulde bryde ud af Fæstningen, og Tiden for Udfaldet sattes til d. 6. Juli Kl. 1
Morgen.
Hæren var formeret i:
Avantgarden (6. Brigade under de Meza}, hvortil knyttedes
et Batteri, ½ Espingolbatteri, m. 111 .
3. Brigade (Schleppegrell)
(T"l 1
B. d
1 iver
nga e var attaM l· }
( OI
4·
»
(R )t ,e
cheret et Batteri.)
)•
>l
ye
foruden Kavalleriet og Reserve-Artilleriet (to Batterier). Dens
Styrke var 19000 Mand og 48 Kanoner, desuden i Fæstningen c. 4qbo Mand. Fjendens Styrke var 14000 Mand
med 4~ Stkr. Feltskyts, men ifølge de af ham trufne Dispo~tioner kom Avantgarde-Brigaden saa godt som ikke til
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at delt~e i Kampen. t e V. og N. for Fæstningen kantonnerende fjendtlige Reserver bleve først meget sent alarmerede
og satte i Marche mod Kamppladsen. Den slesvigholstenske
Kav.-B!'igade erholdt ogsaa først noget efter Kl. 4, da Tilbagetoget alt var besluttet, Efterretning om Udfaldet fra
Fredericia.
Efter Dispositionen skulde Avantgarden og 5. Brigade
(sidstn::evnte østligst) først rykke frem. Medens Avantgarden
omgik Løbegravene N.V. for Fæstningen og bemægtigede
sig Fjendens Værker her, skulde 5. Brigade bevæge sig mod
Kirstinebjerg ad Vejene nærmest Stranden.
s~asnart disse Brigader havde indtaget en Stilling fra
den 11 ordlige Ende af Oversvømmelsen til Kirstinebjerg,
skulde Avantgarden rykke frem mod Egum og Stallerup,
5. Brigade mod Trelle og Egeskov.
Ir11idlertid skulde 3. og 4- Brigade (sidstnævnte østligst)
følge efter som Reserve og tage Stilling bag Slugten, som
fra Oversvømmelsen strækker sig i n. o. Retning.
Skulde det vise sig, at Fjendens Hovedstyrke var koncentreret mod N., og at han mulig for en Del vilde trække
sig til bage over Veilby, da skulde han angribes med Kraft
af Avantgarden og 5. Brigade; vilde han forsvare en Stilling fra Oversvømmelsen til Egum, skulde han angribes af
Avantgarden og 3. Brigade, medens da 4- og 5. Brigade
dannede Reserven. I saa Fald vare Fremrykningslinierne
for Avantgarden og 3. Brigade , ejene til Bredstrup og
Stoustrup.
Ifølge D~ ositionen skulde Avantg~rden have omgaaet
Løbegravene N. V. for Fæstningen og altsaa være rykket
frem i det aabne Rum mellem disse og de østligere liggende
Fo1skansninger; den skulde søge at bemægtige sig Løbe<Trave og Værker og derefter tage Front mod N.V. eller V.
;il Angreb mod Fjendens Hovedstyrke. M~n i Mørket tørnede den udstrakte Linie mod Forskansningerne, fori9den
den 0111gaaende Bevægelse havde fundet Sted, saa at HoyeJkam.pen her saavel som paa højre Fløj (5. Brigade), hvor
lignende Omstændigheder gjorde sig gældende, bleY en
Kamp om Forskansningerne og mod Fjendens Forsøg paa
at ko111n1e dem til Undsætning og ikke en Kamp med
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Times Forløb Forbindelsen mellem den fjendtli~
1. og 2. Brigade brudt. Skøndt Forskansningerne N. for
Fæstningen da endnu ikke vare faldne i vore Hænder, var
det dog heller ikke lykkedes Fjenden at naa frem til deres
Undsætning, og Sandsynligheden for at naa dette Maal blev
stedse mindre, da de langs Randsfjorden kantonnerende
fjendtlige Reserver endnu vare langt fjernede fra Kamppladsen, medens vore Troppers Antal her efterhaanden forøgedes, idet 3. og -1-· Brigade vare i Fremrykning.
De N. V. for Fæstningen værende fjendtlige Værker
vare med Undtagelse af en enkelt Redoute (Nr. 3) alle tagne,
og de i forreste Linie staaende Afdelinger af den fjendtlige
2. Brigade vare af vor Avantgardes her. kæmpende Batailloner
kastede tilbage i vestlig Retning udover Hyttelejren V. for
Egum Vejen. Vore Batailloner her stod vel i Begyndelsen
noget isolerede og maatte en Stund trække sig tilbage, men
det varede ikke længe, inden vor Avantgardes Reservekastedes frem, samtidig med at 3. Brigade greb ind i Fægtningen, saa at Fjenden derved bragtes til at vige paa alle
Punkter.
Omtrent Kl. 3 1/.,, da Afdelinger af Fjendens 2. Brigade vare begyndte at vige mod Egum, og hans r. Brigade
stadigt saas at tabe Terrain, opgav General Bonin at fortsætte K arn p e 1i, saameget mere som foreløbig ingen Re. serve stod til hans Raadighed. Han gav Ordre til Tilbagetog og derhos til Avantgarde-Brigaden Ordre om at afmarchere
til bag Stoustrup for at støtte 2. Brigade.
Slesvig-Holstenernes Tilbagetog. Kl. omtrent 5
var Størstedelen af den I. slesvigholstenske Brigade samlet
ved Egeskov for at iværksætte det videre Tilbagetog over
Vadestedet. Da der imidlertid indgik Melding om, at Vadestedet blev bestrøget af Ilden fra Kanonbaade udfor Rands
Fjord, samt om, at danske Tropper vare landede ved Trelle,
befaledes det, at Retræten skulde dirigeres over Veilby og
Egum mod Bredstrup, en for Brigadens Afdelinger skæbnesvanger Befaling. General de Meza, som nemlig bemærkede,
at Fjenden paa alle Punkter veg tilbage, besluttede at dirigere Avantgardens Afdelinger mod Egum og Stallerup.
5•
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Derved blev Vejen over Egum til Bredstrup spærret for
Insurgenterne. Den fjendtlige r. Brigade var nødt til at
gaa tilbage langs Bredden af Rands Fjord, hvor Passagen
kun var mulig for Infanteri og endda afbrudt af moradsige
Engstrækninger. Snart ophørte Ordenen blandt de fjendtlige Afdelinger, og en Mængde Mandskab og Materiel faldt
i vore Hænder; enkelte Afdelinger søgte tilbage til Vadestedet, men fandt her Vejen spærret af andre Tropper, til
hvem de maattc overgive sig.
Kl. 5 holdt dog Fjenden endnu Stand paa en Linie
fra Egum til Stoustrup for derved at bevirke, at Retræten
kunde foregaa i nogenlunde Orden. Men paa vor Side var
Nord for Oversvømmelsen 3. Brigades Gros tilligemed
Reserve-Artilleriet under Fremrykning mod denne Stilling,
efterfulgt af 4. Brigade, der Kl. 4 1/ 1, efterat dens Tete var
naaet frem i Højde med Kirstinebjerg, havde erholdt Ordre
fra Overkommandoen til at bøje af mod Vest og følge 3.
Brigade. Fægtningen blev levende, idet ogsaa Fjendens
sluttede Resen·er greb ind; dog lykkedes det allerede Kl. 51/2
vore Tropper at forcere Passet ved Fgum Mølle og kaste
Fjenden mod Stallerup. Da samtidig vore Tropper ogsaa
trængte frem mod Stoustrup paa den fjendtlige Stillings
højre Fløj, befalede General Bonin, at Resten af 2. Brigade
skulde trække sig tilbage paa Bredstrup, medens AvantgardeBrigaden erholdt Ordre til at tiltræde Retræten mod Havreballegaard, hvor de>n skulde besætte Passet og holde det til
nærmere Ordre.
General Bulow besluttede at fortsætte Fremrykningen
indtil Elbodalen. Han befalede Avantgarden at rykke til
Bredstrup; 5. Brigade skulde følge efter som Reserve, men
tillige holde Vadestedet over Rands Fjord besat. 3. Brigade
skulde, saasnart 4- Brigade havde afløst den i Stillingen N.
for Stoustrup, rykke i sydvestlig Retning til Heise Kro og
poussere Afdelinger frem til Besættelse af Havreballepasset
og ad Kolding Vejen til Observation mod Gudsø. Rytteriet
Jamledes ved Stoustrup og Bredstrup.
Fægtningen døde hen, efterat Afsnittet indtil Elbodalen
fuldstændig var blevet renset for Fjenden. En Forfølgelse
.wntes vel at maatte kunne føre til Slesvigholstenernes fuld-

stændige Tilintetgørelse, men vore Tropper vare efter den
heftige og udholdende Kamp for udmattede dertil. Vi indskrænkede os derfor til Besættelse af Passerne ved Elbodalen,
medens den slesvigholstenske Hær tiltraadte Retræten mod
Veile. Til Standsning af mulig Forfølgelse befalede General
Bonin, at samtlig~ ] <::i.noner a 2. nga e og
ava eribngaden skulde køre op i et stort Batrer!paa Vests1Jfelui1
Defileet ved Bredstrup ,\ cheyal 1wa VejJe-Vejen m:i..dec Dækning af Rytteri ;_en -!ndnu kampdygtig Bataillon skulde besætte Skovudkanten nærmest Dehleet. Kl. II brød dog
~ ren op, og Kl. 4 Eftermiddag ankom den til Veile og
lejrede sig paa Højderne N. herfor.
Avantgardebrigaden,
som indkvarteredes i Byen, udsatte Forposter paa Højderne
mod Syd.
General Prittwitz havde, som ovenomtalt, straks, da han
erfarede Indskibningen af den største Del af Ryes Korps,
givet de kurhessiske og baierske Tropper Ordre til A(marche
mod Syd. Ogsaa fra Haderslev kunde Hjælp forventes.
Men den hele Hjælp, der endog først efter 48 Timers
Forløb vilde kunde erholdes, bestod kun i 6½ Bat., 3½
Esk. og IO Kanoner.
At holde Elbo Afsnittet vedblivende besat forekom ikke
Overkommandoen hensigtsmæssigt, da Besættelsen ikke kunde
have nogen reel Betydning, medmindre man kunde poussere
Stillingen saa langt frem, at Fjendens Kommunikationer
kunde afskæres. Da Tropperne derhos trængte til ·Hvile,
besluttedes Indtagelsen af en mere koncentreret Stilling, idet
Hæren med Undtagelse af nogle Forpostbatailloner i Erritsø,
Stoustrup og Fuglsang ~1dnu sam me Eftermiddag trak sig
tilbage til Fæstnings;p .
Fjendens Tab var:
Faldne: 5 Off., 197 Underoff. og Menige.
Saarede: 44 > 1087
»
»
»
Vort Tab var:
Faldne: 33 Off., 479 Underoff. og Menige.
))
»
Saarede: 42 » 1302
"
Vi gjorde 1954 Fanger, erobrede 31 Stkr. Skyts, c. 2000
Geværer, en Mængde Ammunition m . m.

-70Da en Vaabenstilstand kort efter afsluttedes, og de
Sammenstød, som fandt Sted forinden, kun vare af mindre
Betydning, dannede Fredericia-Slaget den egentlige Afslutning
af dette
rs Felttog. Vaabenstilstands-Konventionen var
f Underhandlingerne i London og Berlin; Vedtagelsen
te d. 17. Juli,
Un
Vaabenstilstanden blev den bestaaende Inddeling
i Armekorps og Brigader opløst, og Tropperne underlagdes
de fire Generalkommandoer, henholdsvis paa Sjælland, Fyen,
i Nørrejylland og paa Als. Belejringstilstanden paa Als
hævedes.
Da Vintren nærmede sig, bleY det ligeoverfor de truende
Krigsudsigter nødvendigt dels at forstærke Afdelingerne paa
Als, dels i andre Retninger at gøre Hæren mere mobil.
Under 12. November beordredes Infanteriafdelingerne paa
Als til at indkalde Mandskab til I. December til en Styrke
af 600 Mand; de paa Als og i det sydlige Jylland vxrende
Afdelinger af Infanteriet formeredes i Brigader. Ogsaa overførtes i den første Hah-del af December flere Troppeafdelinger
fra Sjælland til Fyen, og I. Januar 1850 sattes Korpset paa
Als paa Feltfod.

-

71 -

1850.
Den danske Regering besluttede henimod Midten af
Maj at mobilisere Hæren. Separatfred afsluttedes med Preussen 4. Juli; Rustningerne rettedes nu kun mod Insurgenterne.
I. Den danske Hær.
Allerede i Marts toges Bestemmelse om Overkommandoen under det forestaaende Felttog. General BiHow, som
forrige Aar havde ført Hæren, kunde paa Grund af sin
Helbredstilstand ikke atter overtage Komman.doen, General
de Meza, om hvem der dernæst blev Tale, var ligeledes
syg, hvorfor General Kro~Jµ lev udset til at være kommanderende General.
.1J;l ~ ~ C<%<Ml ~ 111"a)
Den aktive Hær deltes i 2 Divisioner, et ReserveKavalleri og et Reserve-Artilleri.
I. I.:. Division (Generalmajor Moltke).
_l Brigade (6., 7., 8. Linie-Bat., 4. Res.-Bat., 1. Jægerkorps).
4. Brigade (9., I 1. Linie-Bat., 5., 6. Res.-Bat., 2. Jægerkorps).
-2; Brigade (Livg. til Fods, 1., 2. 1. Bat., 1. 1 4. Forst.-Bat.,
I. Res.-Jægerkorps).
Gardehusar-Divisionen. (3 Eskadroner.)
Artillerikommandoen (2 6 'tr og 1 12 'tr Batt.)
II. 2. Division (Generalmajor Schleppegrell).
1. Brigade (4. Linie-Bat., 10. l., 1. og 3:-Res.-Bat., 3. Jægerk.)
Brigade (5 . Linie-Bat., 12. 1., r3. Linie-Bat., 2. Res.-Bat.,
3. Res.-Jægerkorps).
5. Brigade (3. Linie-Bat., 2. 1 3. 1 5. Forst.-Bat., I. og 2. Forst.·
___.
Jægerkorps).
4. Dragon-Regiment. (4 Eskadroner.)
Artillerikommandoen (2 6 'tr og 1 12 'Bi' Batt.)
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Res.-Ka valle riet (Generalmajor Flindt).
3., 5., 6. Dragon-Regiment.
Et Batteri.

IV.
r r2

Res.-Artilleriet (Oberst Fibiger).
'i7, Batteri, I 24 'i7, G .-Kanon Batteri.

Et Feltingenieur-Detachement, Train o. s. v.
Hæren talte altsaa 32 Bat., 19 Esk., 96 Kanoner og
et Ingenieur-Detachement, ialt c...:1..rooo Kombattanter, c . ..J-OOO
Nonkombattanter og lidt over 8200 Heste.
r. Division skulde samles i et Kantonneme 1 i
mod cteiislesvigskeG rænse, 2. Division paa Als, kun 5.
Brigade og nogle mindre Troppedele skulde indtil videre
kantonnere paa Fyen. Af Res.-Kavalleriet forblev foreløbig
Dragon-Regimenterne i deres Standkvarterer, lignende fandt
tildels Sted med Batterierne.
Forudsætningen for Hærens O11§.tilliug i 2 Grupper var,
e.L,lnsurgenterne næµp v:ilde- yde-Modstand-føi:end...i.-de11
sydlige Del af Hertugdømmet. Naar Operationerne begyndte,
og Hæren rykkede frem fra Nørrejylland og fra Als, maatte
dens Forening kunne finde Sted ved Flensborg ; Overgeneralen skulde da handle efter Forholdenes Byde~de.
Indrykningsdagen fastsattes til 16. Juli.
Den 1 5. var saavel 1. Divi~i~n som 'Res.-Kavalleriet og
Res. Artilleriet s:imlede ved Nørrejyllands Grænse i og om
Kolding, 2. Division paa Als, 5. lnf.-Brigade med 2 Eskadroner i Assens og Omegn. Tropperne fra Fyen skulde
overføres til Aabenraa, og Hæren den I 8. være samlet i
Egnen om Flensborg.
II. Den slesvigholstenske Hær.
I Midten af April overtog ~illisen Kommandoen
over den slesvigholstenske Hær. Han benyttede dog ikke
Tiden inden Fjendtlighedernes Genudbrud til Hærens bedst
mulige Uddannelse, men begik den store Fejl dels at indføre et nyt Eksercer-Reglement (baseret paa en Opstilling
paa 2 Geledder istedetfor som tidligere paa 3), dels at foreære , hvorved Befalingsmændene
ta e en Omor a ·
helt omfordeltes.
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Den slesvigholstenske Hær koncentreredes om t
ds- /I)
borg og Kiel for ufortøvet at indmarchere i Slesvig og be.
sætte demies sydlige Del, saasnart den blev forladt af de ~ ~ ;
10
preussiske Tropper. Dens Sammensætning var:
.>U!t~.
Kommanderende General: General Willisen.
Avantgarde-Brigaden (1., 8., 15. Bat., 3. Jægerkorps, to
Eskadroner, et Batteri og ½ Komp.
Pionerer).
Groset:
...r.. Brigade (2 ., 3., 4. Bat. , 1. Jægerkorps, en
Esk., et Batteri) .
.a.; Brigade (5., 6., 7. Bat., 2. Jægerkorps, en
Esk., et Batteri).
3. Brigade (9., ID., 11. Bat., 5. Jægerkorps,
en Esk., et Batteri).
j.;.. Bri g ade ( 12., 13., 14. Bat., 4. Jægerkorps,
en Esk., et Batteri).
Re serven:
Re s erve -Kavalleriet (bestaaende af 6 Esk.).
Reserve-Artilleriet (et 6 'tZ" ridende Batt., to
12 'tZ" og et 24 'tZ" G.-K.
Batteri).
Senere organiseredes et 3 w; og et 6 'tZ" Batteri.
Den samlede Hærs Styrke udgjorde 20 Batailloner, 12
Eskadroner, 86 Kanoner og ½ Komp. Pionerer, ialt
26000- 27000 Kombattanter.
Vor Hær var altsaa Fjendens betydeligt overlegen
baade i Antal og indre Styrke; den var krigsvant og rykkede ud under bekendte Førere. Vi kæmpede for en retfærdig Sag og gik ud for at tugte Oprørere, hvorimod
mange af de Elementer, hvoraf den slesvigholstenske Hær
var sammensat, ingen Begejstring kunde have for den Sag,
hvorfor der kæmpedes.
I den slesvigholstenske Hær havde IO Batailloner glatløbede Musketter af preussisk Model, 5 Batailloner og
samtlige J ægerkorpser Spidskuglerifler; hos os fandtes, hvad
der var en Ulempe, et stort Antal forskellige Geværer og_
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indenfor hver enkelt Afdeling mindst 2 Slags. - Taprifler
fandtes i større Antal ved Jægerkorpserne og tildels ved de
lette Batailloner.
Stillingen ved !sted; Willisens Slagplan.
Willisen gjorde Holdt i Stillingen ved !sted. Fremmarchen havde vist, at Hæren var uskikket til offensive Bevægelser.
Stillingen ved !sted er en dobbelt. Den tilbagetrukne Stilling med Vandlø bet mellem Arnholt SøLang Sø i Fronten er en rent defensiv tilling,_lill!!-aLUdsfrækmng, men med iøjnefaldende Mangler. rfM.-..,(.._;fW )~~;t/
Gaar man videre mod N ., opstaa andre Vanskeligheder. Hverken !sted Skovs eller !steds Byes nordlige Udkant egner -sig til Forsvar; først paa , Højderne N. for
Isted By faas en god Stilling mod N., men mod Ø. er
dels denne Stilling mindre stærk, dels er den østlige
Lisiere af Gryde sko v vanskelig at forsvare . Bestemmer
man sig til at gaa saa nordlig, faar man over B.ø.g.m.o.s-e-ttg
]3 øg holt en Stilling, der- har- fkre Fordele.
' / Stillingen har fri Oversigt og frit Skud;
1.) den har gode Støttepunkter, og der kan skaffes Støtte
for Flankerne;
3 Fjenden har kun Adgang til Stillingen ad faa Veje.
Men Manglerne ere:
·- / Forbindelsen mellem Stillingens forskellige Afsnit et
vanskelig;
- Z Stillingen er for udstrakt;
- 'J Tilbagetogsforholdene ere yderst ugunstige. Skal nemlig Hæren tilbage til den tilbagetrukne Stilling, maa der
foretages en stor Frontforandring tilbage til venstre. Bag
Centrum og højre Fløj ligge udstrakte Skove, tilmed med
Defileer i Ryggen.
Willisens Formaal med Stillingens Besættelse var imidlertid kun den at afvente vort Angreb. Naar vor Hær ved
Anløb mod Stillingen havde udtømt sine Kræfter og ialtfald
var bleven stærkt rystet, var det Tanken at gaa frem paa
begge Fløje, omfatte os og tilintetgøre os. Spørgsmaalet
var derfor blot, om Stillingen tillod offensh·e BeYægelser.
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Dette gjorde den, idet den havde bestemte Udfaldsporte, som
imidlertid laa langt fra hinanden.
Brigaderne skulde indtage følgende Stillinger: d.::
Avantgarde-Brigaden paa Forpost,
I. ved Arnholt,
~
4. i den s.o. Udkant af !sted Skm·, ,...
y
3. ved Gulholm,
2. ved Vedelspang.
Ligeoverfor vort Angreb skulde AYantgarde-Brigaden
gaa fægtende tilbage til Stillingerne ved Helligbæk og Isted
og derfra til Isted Skov.
»Søger Fjenden at forcere denne sidste Stilling, skal
Avantgarde-Brigaden holde ham fast her og med Understøttelse af Reserve-Artilleriet tilbageslaa 1ians Angreb. 4.,
3. og 2. Brigade gaa over til Offensiven henholdsvis mod
Isted, Stolk og Bøglund-Stenderup, idet Hæren, fremskydende
sin højre Fløj, søger at omfatte Fjenden. Samtidig skal I.
Brigade gaa frem fra Isted Kro V. for Chausseen for at
angribe ham i højre Flanke, medens en Afdeling af denne
Brigade trænger frem fra Gammellund gennem Bøgholt mod
Helligbæk. Reserve-Kavalleriet og det ridende Batteri rykke
efter ad sidstnævnte Vej.«
Ved Planens Gennemførelse klæbede Vanskeligheder:
Stillingen var altfor uds_m kt (Afstanden Gammellund-Vedelspang c. 17000 Alen).
Den offensive Bevægelse maa hverken komme
for tidligt eller for sent; i første Tilfælde gør den ikke
sin fulde Virkning, i andet Tilfælde har Modstanderen
gennembrudt Stillingen. Den bør helst virke, naar vi ere
naaede frem til !sted Skovs n. Udkant. Der stilledes altsaa
større Krav til Ledelsen, hvilke ingenlunde efterkommedes.
Som Betingelse for Brigadernes harmoniske Samvirken
krævedes, at Fløjbrigaderne ikke stødte paa Modstand
undervejs, og at der hos alle Førere var fuld Forstaaelse
af Situationen.
Grundbetingelsen for Planen var endvidere, ~ Modstand
·
e det, man troede, han vilde øre
men Willisen gjorde kun 1 et e er mtet or at opklare
Sitµationen.
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Sluttelig fattedes en Hovedreserve.
Den danske Slagplan.
Vor Overkommando havde kun et ringe Materiale til
derpna at bygge en Slagplan, idet der hverken ved Spioner
eller ved Rekognosceringer var vundet sikre Efterretninger.
Selv en voldsom Rekognosceång,_udfutt_aL Oberst Inninger
med 3 Batailloner, I Batteri og I Dragonregiment mod
Stenderup Vesterskov, gav intet Resultat, da Kommandoet
under sin Fremrykning efterlod for meget i Optagelsesstillinger.
Overkommandoen, der fejlagtig antog, at Fjenden vilde
modtage Kampen i Stillingen bag Langsø-Sø- Arnholt-Sø,
lod Hæren den 23 . Juli indtage en Bivouakstilling S. for
Jlensborg_ som følger:
1) I. Armedivision (-1. og 6. Inf.-Brig., 2 Batt.
og 2 Esk.) ved Chausseen
N. for Oversø.
Detacheret 2) 3. Inf. -Brig. med I Batt. og 2 Esk. 1) ved
Vanderne.
3) 2 . Armedivision (I. og 2. Brig., 3 Batt. og
3. Esk.) i Egnen ve~
Salt.
4) Hovedreserven - direkte under Overkommandoen:
'i - Inf.-Brigade ved ,Munkvals~
Res.-Kav. ved Bilskov Kro,
Res.-Art. N. herfor ved Slesvig Chausse.
Foran Bivouakstillingen udsattes Forposter.
Den 24. skulde Angrebet foretages efter følgende Disposition:
» 3. Brigade rykker frem Kl. r 2 Midnat over J ørl, Solbro til Sylvested.
Kl. 3 Morgen bryde Divisionerne og Hovedreserven op
følgende Orden:
I. Division i 2 Træfninger ad Slesvig Chausseen.
2. Division i 2 Træfninger ad Mysunde-Vej.
Sidstnævnte udsender i østlig og sydøstlig Retning
') 1

Eskadron af Gardehusar-Divisionen og

1

af 4. Drg.-Regiment.
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Patrouiller og Sikkerhedskommandoer, r DiYision søger Forbindelse med Reserve-Kavalleriet.
Naar Divisionerne ere ankomne henholdsvis ved Helligbæk og Klaphalt, vil 2. Division have at dirigere sin Hovedstyrke om muligt skjult for Fjenden over Øvre-Stolk mod
Langsøens vestlige Ende, medens r. Division rykker frem
forbi !sted Kro. 2. Division efterlader en Styrke, tilstrækkelig til at binde Fjenden mellem Sønder-Farensted og Vedelspang.
Saasnart begge Divisionerne ere i Linie med hinanden
ved Skoven mellem Arnholt-Sø og Lang-Sø, angribes Fjenden med den størst mulige Kraft.
Reserve-Kavalleriet marcherer fra O versø oYer Tarup,
Langsted, Engbro til !sted Kro, saaledes at det indtræffer
her samtidigt med r. Division.
5. Brigade og Reserve-Artilleriet følge r . Arme-Divisions Bevægelser paa Chausseen.
Under Fægtningen mellem Arnholt-Sø og Lang-Sø søger
3. Brigade at udføre et forceret Flankeangreb paa Fjenden
og at afskære hans Retræte mod Syd.
Ved Armeens forenede Styrke kastes Fjenden i østlig
Retning eller saa kraftigt tilbage, at han ved O vergangene
over Slien i Slesvig eller ved Mysunde kommer i Uorden.
Den kommanderende General følger Slesvig Chausseen.,
Dispositionerne gik altsaa i Hovedsagen ud paa under
Afgivelse af en Styrke mod Vedelspang at rykke med
Hovedstyrken frontalt mod Modstanderen, medens 3. Brigade til , Slutning skulde kaste Fjenden i den for ham
ugunstigste Retning. Denne sidste Bevægelse var imidlertid
for stort anlagt. Slige omgaaende Bevægelser ere for usikre
i deres Virkning og gaa erfaringsmæssig næsten altid itu.
Heller ikke var det heldigt at lade Reserve-Kavalleriet rykke
ene frem ad Vejen mod Engbro, idet det ikke var sandsynligt, at det vilde kunne bryde den Modstand, som fjendtligt
Fodfolk vilde byde det i Langsted, Bollingsted osv.
Den 23 . Kl. 7 Eftm. holdtes i Bilskov Kro et Krigsraad, hvori det skønnedes, at Hæren ikke paa samme Dag
baade kunde rykke frem og slaas, og hvor det derfor vedtoges, at d. 24. skulde Hæren kun rykke frem til en Mellem-

stilling ved Siversted og Hostrup, medens det egentlige
Angreb udsattes til den 2 5. Som en Følge af denne Beslutning fremkom en parti el Kamp den 24., o& vor omgaaende BeY -;g else blev røbet (3. Brigade skulde marchere til Sollerup, indtage Stilling og forberede Broslagning).
Kampen den 24- og de efter samme udgivne
Dispositioner.
Ifølge Overkommandoens Befaling skulde der den 24kun indtages en Stilling ved Siversted og Hostrup. Da 1.
Division, der rykkede frem ad Slesvig Chausseen, havde
naaet sit Maal, forekom det imidlertid Divisionen misligt at
beholde de af Fjenden besatte Skovpartier i Fronter, Natten
over, ligesom den ogsaa frygtede for, at Kampen om Skovene den følgende Dag vilde kunne forsinke den hele Fremrykning, af hvis hurtige Udførelse det heldige Udfald af 3.
Brigades samtidige Flankeangreb forekom den betinget. Divisionen besluttede derfor et Angreb paa Skovene og sendte
Melding derom til Overkommandoen samt Anmodning til
2. Division om at dække Flanken; lignende Anmodning
Det var 4. Brigade, der
rettedes til Res.-Kavalleriet. skulde rense Skovene og dernæst tage Stilling ved Helligbæk og i den sydlige Udkant af Elmskov, medens det
befaledes 6. Brigade at gaa frem til den sydlige Udkant af
Skoven ved Skovkro, hvor den foreløbig skulde forblive.
2 . Division fremsendte 1 3. Bataillon og I Deling Dragoner
til Dækning af Flanken.
Efter et Par Timers Forløb var Fægtningen ophørt,
og Forposterne udstilledes. Men inden disse va:e fuldstændigt udstillede, viste fjendtlige Kolonner sig under
Fremrykning mod den østlige Del af Elmskov, og snart
blussede Fægtningen op paany. Det var den fjendtlige
Avantgarde-Brigade (Oberst Gerhardt), der ikke vilde opgive
Skovene, i alt Fald ikke Elmskov. Denne Kamp antog
større og større Dimensioner og kom til at vedvare det
meste af Dagen; 1 . Division blev endog nødsaget til at
udvikle Størstedelen af sin Styrke. 2. Division afholdt sig
derimod - afset fra det tidligere nævnte Detachement, fra Deltagelse i Kamp. Divisionen, der den følgende Dag
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Øvre Stolk, ønskede ikke at røbe sin Tilværelse.
Fjenden førte ialt 4 ½ Bataillon frem, hvoraf dog kun
3 ½ kom i Ilden. Paa vor Side udvikledes 8 Batailloner, men Grunden til dette Misforhold maa søges i
det overraskende i Angrebet og dettes omfattende Natur.
Om Eftermiddagen Kl. 6½ var Fjenden kastet tilbage over
Helligbæk og forfulgt et Stykke hinsides samme.
Af Hensyn til den langvarige Kamp, hvori de fleste
af I. Divisions Afdelinger havde været indviklede, og for
at skaffe disse den ønskelige Hvile inden Kampen den følgende Dag, beordrede Overkommandoen 5. Brigade til at
overtage Forposttjenesten og Besættelsen af Elmskov. J;.cu:-~
postlinien gik langs Helli_gbæk og Elmskovs s. Udkant.
2 . Di visions Forposter vare fra Divisionens Bivouak ved
Hostrup kun frempousserede til Vandløbet V. for Havetofte
Sø, ·og der var saaledes et Hul i Forpostkæden .
r. Division indtog Bivouak N. for Stenderup Vesterskov (4- Brigade V. for Chausseen, 6. Brigade Ø. for samme).
Reserve - Artilleriet længere tilbage ved SønderSmedeby.
De øvrige Grupper vare naaede:
Reserve -Kavalleriet til Tarup, hvor Bivouak indtoges.
3. Brigade var efter en mindre Fægtning ved Solbro,
med Afdelinger af r. slesvigholstenske Brigade naaet til
Bivouakstilling ved Jørl Kirke og Sollerup Mølle, hvor Forposter udstilledes til Observation af Solbro og Trenens LøbN. for samme.
De slesvigholstenske Tropper stod den 24. om
Aftenen fra højre til venstre Fløj pa;-røtgende Maade:
2. Brigade bivouakerede ved Vedelspang.
Den ud1
stillede en Bataillon og / 2 Eskadron paa Forpost N. for
Bøglund.
3. Brigade hivouakerede ved , Bjerent,li,.,u.~
4. Brigade S. for Kathrineskov; dog stod 4. Jægerkorps i Grydeskov med Forposter foran sammes østlige
Udkant.
Avantgarde-Brigaden lod 3. Jægerkorps og 8. Ba-

-Sotaillon fra Hovedpoststillingen V. og Ø. for Chausseen og
i Højde med Isted udstille Forposter i n. Udkant af Bøgholt og indtil Lavningen V. for Rømmek; 1 5. Bataillon i
Isted udstillede Forposter over Rømmek til Isted Sø. Længere tilbage bh·ouakerede 1. Bataillon og de 2 Eskadroner.
Batteriet stod i Indslrn:!ringer ved Sortehøj.
r. Brigade stod med I Bataillon (2.) og 4 Kanoner
ved Lyrskov, I Bataillon (4) og en Eskadron i Jydbæk.
I Batailloi1 (3:) stod paa Forpost ved Solbro og nærmeste
Terrain, I Bataillon (r. Jægerkorps) stod ved Engbro og
Bollingsted.
Reserve-Kavalleriet med det ridende Batteri stod ved
Arnholt Sø,
Reserve-Artilleriet endelig yeJ den nordlige Udkant
af Isted SkoY.
Hovedkvarter: Falkenberg.
Indflydelse af Kampen d. 24. paa de to Parter.
a) Insurgenternc. Om Aftenen sammenkaldte Willisen Brigadekommandørerne til Møde i Isted Kro. Willisen
troede paa Grund af den heftige Skydning ved Solbi-o og
den Omstændighed, at der ikke havde vist sig betydeligere
fjendtlige Stridskræfter paa Flensborg Mysunde Vej, at det
var vor Plan at fastholde ham i Stillingen ved Isted og
med afgjort Overmagt omgaa hans venstre Flanke. Willisen
var helt uvidende om 2. Divisions Tilværelse paa Mysunde
Vej og gjorde intet for at faa Forholdene opklarede. Han
gjorde nu i PI.loen den Hovedforandring ikke at ville
:afvente vort Angreb, men selv _at tage Offensiven til
aldeles bestemte Klokkeslet. ' ,<I.,,; fLtt,L• 1/1,( ....
t.< c;l-<.,t,o
S:
Brigaderne beordredes at rykke frem med højre Flø{1''
som Retningsfløj:

,.,r·

Brigade Kl. 4 fra Vedelspang. (~, ,.,.._c,-uJ
3.
»
> ?b, fra Gulholm. f -,, tJ /,-,J./J
4.
»
» 5 fra Isted.
Avantgarde-Brigaden K_L ..6...
( Wtt,,•u"r "

2.

Brigade skulde forsvare Sol bro og Bollingsted; en
.Bataillon (2.) og en Jægerafdeling med 4 Kanoner rykke
I.

/;·• l,

-81 gennem Bøgholt og Helligba:k Mose frem mod Helligbæk
for at understøtte Avantgardens Angreb og angribe YOt: højre
Flanke. Overgangen ved._Engbro skulde· ødelægges.
De i Løbet af Natten indkomne Meldinger, der gik ud
paa, at der stod en betydelig mindre Styrke af vore Tropper
V. for Trenen, beYirkede atter Omslag, nemlig TilbageYenden til den første Tanke at afvente Yort Angreb og udsætte den befale'åe Offensi'\",• indtil de fleste af vore Kræfter
Yare bragte til Am·endelse -mod Stillingens Centrum, og da
skulde Antændelsen af BaYner være Signal for Brigadernes
Fremrykning. Kontraordre,n - altsaa Befaling om Offensivens Udsættelse - . naaede iøvrigt sent eller slet ikke Brigaderne.
b) Vore Tropper. Kampen den 2,+. havde ikke
rokket den danske O,·erkommandos Tro paa, at Fjenden
vilde før,e Hoyedkampen i den tilbagetrukne Stilling mellem
Arnholt-Sø og Lang-Sø. Faktisk stod jo ogsaa Fjendens
Hovedstyrke her, dog ikke for at føre et passivt" Fom·ar;
t,·ærtimod skulde endog uden at afvente vort Angreb
Offensiven tages til bestemte Klokkeslet, hvad dog som ovenanført forandredes. · De eneste Modifikationer, Overkommqndoen foretog i den tidligere lagte Plan, var, at Angre bet
saavelsom Bevægelsen mod Vedelspang skulde foretages
af den nu i forreste Linie staaende 2. Arme-Division.
r. og 2. Brigade ved Havetofte skulde i det Øjemed bryde
op Kl. .!,:b_Morgen, 5. Brigad~ til et saadant Tidspunkt, ~t
Angrebet kunde ske samtidigt. J~ ~,.,t,,, 7'€~-:~ f-'"'9/ t..
,.,. ·
1.
Division tilligemed Reserve-Artilleriet · og
Reserve-Kavalleriet dannede Hoyedreserve for Angrebet.
1. Brigade skulde bryde op Kl. 3 Morgen mod Sylvested
for derfra at angribe Fjendens Flanke.
, ri,,,, ~ fuM, ,:;tt..,,
2. Division tråf ingen Forandring i Planen for sink,J.~/
Fremrykning under de nye Forhold.
5. Brigade rykkede
altsaa frem åd Chausseen, Divisionens Hovedstyrke foretog
sin forlige Flankemarche gennem Øvre-Stolk. 5. Brigade
blev derhos for en Del dragen over mod Isted for at lette
Angrebet paa denne By, hvilket Schleppegrell ansaa som
Hovedsågen. Derved kom kun underordnede Kræfter mod
Bøgholt, hvilket ledede til, at Hovedreserven (1. Division)
F>

G
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for· en stor Del maattc atwendes allerede paa dette Sted og
her led betydelige Tab.
Divisionen sikrede sig derhos ikke tilstrækkeligt 1 sm
venstre Flanke og udsattes derved for Tilintetgørelse.
Slaget ved Isted,
(skitseret Fremstilling).
Kl. 3½ giver Oberst Ræder (5. Brigade) Ordre til
Fremrykning, og snart raser Kampen baade i Bøgholt, Bøgmose og foran Isted dels mod de der udstillede Forpostafdelinger af Avantgarde-Brigaden, dels mod de Afdelinger
af 1. slesvigholstenske Brigade, (en Bataillon og en Jægerafdeling), der tage Offensiven oYer Bøgholt mod Helligbæk.
Ved Bøgholt og Bøgmose bleve de fjendtlige Forposter
vel kastede, men fik Forstærkning af to Batailloner af r.
slesvigholstenske Brigade.
Imod disse bølger Kampen i
lang Tid frem og tilbage. Paa vor Side begaas den Fejl,
at Afdelingerne efterhaanden spædes til, hvorved Bataillonerne af I. Div. enkeltvis haardt medtages i en rent frontal
Kamp mod langt underlegne fjendtlige Kræfter. Først efter
lang Tids haardnakket Kamp lykkes det os Kl. 7 1/ 4 definitivt at kaste Fjenden og tage Teglværket, og kort efter,
omtrent Kl. 7½ , modtager den her kæmpende Del af J.
slesvigholstenske Brigade Willisens Ordre til Retræte.
Den i Bøgholt og Bøgmose kæmpende svage fjendtlige
Styrke havde trukket betydelige Kræfter imod sig. Kl. 5 1,' 1
er af 6. Brigade kun Livgarden til Fods tilbage, og end
ikke 4. Brigade var forbleven intakt. Denne, der oprindelig
tog Vejen over Stenderup og Elmskov, maa ved Fjendens
gentagne Angreb paa Bøgholt, omtrent Kl. 7 Morgen, afgive 9. og 11. Linie-Bataillon til Understøttelse, men kan
dog allerede Kl. 7 1/ 4 trække 9. Linie-Bataillon tilbage. Under den haardnakkede Frontalkamp ved Bøgholt og i
Bøgmose vilde den paatænkte Debouchering af vore Tropper
over Engbro have ,,æret af stor Virkning. Men Resen·eKa.valleriet rykker kun fra Langsted til Bollingsted og
afsender Kl. 7 1/_1 Morgen Melding, at Bollingsted er tagen"
men at det er umuligt at rykke længere frem , forinden de
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S. for Byen værende stærke Forskansninger ere i vor Magt,
hYortil de fornødne Midler sames.
Ved lsted begyndte de dertil udsendte 3 Batailloner af
5. Brigade et omfattende Angreb, men Fremrykningen
beordres standset, indtil General Schleppegrell med 2. Div.
er naaet frem.
2. Division brød op Kl. 1¼ Morgen. Men Marchen
foregaar med stor Langsomhed. Først Kl. 3 naar Teten
det Sted, hvor Vejen over Klapbolt til Øvre Stolk bøjer af
fra Mysunde Vej, og den videre Marche opholdes ved Afsøgning af ubetydelige Terraingenstande. Da den begyndte Fægtning ved lsted iagttages, anslaas Hunigmarche; 12. Bataillon
løber gennem Øvre Stolk, men nu tager det slesvigholstenske
4. Jægerkorps Offensiven fra Grydeskov. Betydelige Kræfter
sendes mod denne Kant. Snart er Divisionen i livlig Fægtning ved lsted og Grydeskov, saa at den nu kæmper paa
hele Linien fm Bøgholt til Grydesko\ :.,. aftsåa paa en Front
af 10000 Alen.
Kl. 6 angribes Divisionens Hovedkolonne under Marchen
gennem Øvre Stolk i Flanken. Angrebet (v. d. Horsts Brigade, 3.) kommer uventet som et Baghold, et Overfald,
man formoder Forræderi og lignende. Kl. 7¼ er al vor
Modstand paa dette Punkt brudt, og i mere eller mindre
opløst Tilstand gaa vore Tropper tilbage i Retning af Rømmek og lsted.
Uden at 5kildre Overfaldet skal her blot fremhæves de 141 ~ 1d,
smaa, men tapre Indhug, hvorved Dele af 4 Dragon-Regiment,.,u/,., i
efter General Schleppegrells personlige Ordre hjalp til at op- , n, , . ...,~ 1
holde lnsurgenterne. I v. d. Horsts Beretning fremhæves vort/ · .,...,.. ·" :•
Rytteris Færd som Mønster til Efterligning i kritiskeØjeblikke. -~''!>""·(~
Af den mod Vedelspang fremsendte Styrk;•~~frlde en q e~... ,... • ~
Bataillon med 4 Kanoner og en Deling Kavalleri efter
Schleppegrells Ordre være gaaet over Nedre Stolk mod
Sønder Farensted for at ødelægge Løbebroen, men denne
Tanke opgaves foreløbig paa Grund af Engagementet med
Fjenden paa dette Sted (Abercrons Brigade, 2.), uagtet kun
det slesvigholstenske 2. Jægerkorps optog Kampen.
Ved den omgaaende Kolonne (Schepelerns Brigade,
3.) gaar foFeløbig alt til efter den lagte Plan.
'2 "f,<A 6,t- >;2 , ,l..c ,<., c ,I
•
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Paa slesYigholstensk Side vare Brigaderne efter den
først givne Ordre brudte op tidlig Morgen fra deres Bivouakpladser til Begyndelse af den offensive Bevægelse. Denne
blev nu standset, men Sitnationen var mislig:
2 . Brigade var deboucheret udover Vedelspang og
dens Anntgarde i Fægtning med Oberst Krabbes Tropper.
Den maa nu atter bag Defileet.
·
•
·,., il ,/b -.,13. Brigade , cter var naaet N. for Langsø, haYde til
Forbindelse bagnd en Løbebro, der kun kunde passeres med
I Mands Front.
4. Brigade standses i den nordlige Del af Isted Skov;
den havde afgivet 4. Jægerkorps til Grydeskov og ,12. Bataillon mod Vest for at søge Forbindelse med I. Brigade
og bestod nu kun af 2 Batailloner (13. og 14).
1. Brigade endelig har imod Willisens Ordre, der lyder
paa et Forsvar af Trene-Overgangene, anvendt en Del af sin
Styrke til den offensive BeYægelse O\'er Bøgholt mod
Helligbæk.
Da denne Kamp i Bøgholt og Bøgmose begyndte heldigt for Insurgenterne, vilde Willisen allerede Kl. 4 8/.1 Morgen
have Offensiven genoptaget og gav Befaling til Bavnernes
Antændelse. Men dels forsagede Antændelsen, dels vidste
ikke alle Brigader, hvad Signalet betød, saa at Officerer af
Staben maatte udsendes for at bringe Sagen i Orden.
3. Brigade faar Ordren KL 51/ 1 , og Kl. 6 begynder
Kampen i Øvre Stolle 2 . Brigade faar Ordren Kl. 6, Fremrykningen begynder KL 6 1/.1 , og denne Fløj, som skulde have
ført an i hele den omfattende Bevægelse, bliver den, der sidst
træder an hertil.
Ved 4. Brigade vil man endog slet ikke indlade sig
paa en Offensiv med kun 2 Batailloner; først efter gentagen
Ordre rykkes frem Kl. 6.
Den offensive Bevægelse begynder altsaa først efter
megen Friktion og til Tidspunkter, der ikke staa i indbyrdes
Harmoni, og til Topmaal af Ulykke bliver Situationen snart
kritisk i Fronten, hvor det fremfor alt gælder at holde
Fjenden fast. Kl. 7½ kaste som anført vore i Bøgholt og Bøgmose kæmpende Tropper Fjenden og forfølge mod Gammellund og Terrainet Øst derfor. Omtrent paa samme Tids-

- s, -punkt kastes den slesvigholstenske I 3. og 14. Bataillon i vild
Flugt fra Isted tilbage mod Isted Skov, samtidig med at det
slesvigholstenske 4. Jægerkorps maa trække sig ålbage til den
s. Del af Katrineskov, saa at dennes n. Del og Plateauet S.
for !sted Sø kom i vore Troppers Hænder. Faren for et
Gennembrud af Stillin ens Cen 1111 s ntes at være overhænge1"!.1e, saameget mere som det taagede og regnfulde
Vejrlig ikke tillod at dømme om vore her fremtrængte
Troppers Styrke, og ingen Reserve havdes. Fra sin 2. og
3. Brigade havde Willisen ingen Melding faaet, men det
spaaede ikke godt, at det var lykkedes vore Tropper at
sætte sig i Besiddelse af Defileet mellem Isted-Sø og__ LangSø. Under disse Omstændigheder troede Willisen\ K l ~
Morgen at maatte opgive Slaget og kun at holde S ~
saalænge som nødvendigt for at kunne udføre en ordnet
Retræte. I. Brigade og Reserve-Kavalleriet fik Ordre til at
gaa tilbage til L rsko for at danne Reserven; v. d. Horsts
Brigade fik Ordre til at afbryde Fægtningen ved Øvre-Stolk
og gaa tilbage over Broen, og da Abercron (2. Brigade)
underrettedes om 3. Brigades Tilbagegang bag Langsø, besluttede ogsaa han at indskrænke sig til Defensiven. Det
Yar denne Om:,tændighed, der væsentlig lettede Opgaven
for vor venstre Fløj og blandt andet muliggjorde vore Troppers Fremrykning til Grydeskov og ud over denne.
Efter dette Overblik over Situationen kan nu vor Overkommandos Forholdsregler betragtes.
,VDen første indgribende Handling er at kalde ReserveKavalleriet tilbag e. · Dette sker allerede Kl. 6½ , altsaa
paa en Tid, da Fjenden netop atter trængte vore Tropper
tilbage ved Bøgholt. Der gaves Reserve-Kavalleriet Ordre
til at søge at forene sig med I. Division• fra Langsted ad
den nærmeste Vej bag om direkte til Chausseen ved Helligbæk. Anledningen til Tilbagekaldelsen var den, at Overkommandoen ikke antog, at Rytteriet ene vilde kunne bane
sig Vej fremad. Man besluttede at kalde det tilbage for at
have det under sin umiddelbare Befaling.
~ Den na.:st~ ~ gribende.llandli~ er a.1.3 alde o 0 sa.5:..
3. Brigade tilbage.
Overkommandoen havde efterhaan den maattet disponere over en betydelig Troppestyrke
1

-86for at imødegaa Fjendens Angreb i Bøgmose og Bøgholt,
et Angreb, som paa Grund af dets Retning i umiddelbar
Nærhed af Hovedoperationslinien maatte forekomme særligt
Den haYde maattet kalde Reserve-Kavalleriet
truende.
tilbage, ln-on·ed 3. Brigades Stilling var ble,·en meget
isoleret. Angaaende de ved Isted og Isted-Sø stedfundne
Begivenheder, der haYde bragt General Willisen til den
Beslutning at afbryde Slaget, havde Overkommandoen ikke
modtaget nogensomhelst Melding.
Derimod indløb Kl.
1
i / 1 ved Ordonnants mundtlig Melding fra Kommandøren
for 2. Brigade, Oberst Baggesen, om et af et fjendtligt
Baghold udført Angreb paa vore Tropper ved Øvre-Stolk i Flanke og Ryg, der havde afstedkommet den største Forvirring og beYirket 2. Brigades Adsplittelse, samt om at
General Schleppegrell og flere højere Officerer Yare faldne
m. m.
O,·erkommandoen beordrede straks I. Division
at afsende 3 Batailloner af 4. Brigade til Understøttelse
General de Meza, der opholdt sig ved
for 2. Di-·ision.
Overgeneralens Stab, paalagdes det at overtage Kommandoen O\·er Di,·isionen og om mutigt samle den henimod
Isted.
Under de givne Forhold og under Indtrykket af de
i højeste Grad foruroligende Efterretninger fra 2. Division,
som efterhaanden modtages, maatte Overkommandoen betragte Angrebet paa den fjendtlige Stilling som foreløbig
afslaaet, ligesom ogsaa Muligheden af et uheldigt Udfald
af Slaget maatte træde stærkere frem for den, i hvilket
Tilfælde 3. Brigade vilde komme i en farefuld Stilling.
Man besluttede at kalde Brigaden tilbage for i
hvert Fald at sikre dens Forening 111 ed Hoveds tyrken. Dog ansaa Overkommandoen ikke Situationen
for haabløs.
Men Forholdene vare unægtelig vanskelige.
En Taage hvilede over Egnen, og der faldt en tæt Regn;
Krudtdampen kunde ikke hæve sig, Lyden af Skuddene
var kun hørlig paa kort Afstand, og Oversigten over vore
Troppers og Fjendens Bevægelser var i højeste Grad besværliggjort.
Hertil kom de ulykkespaaende og uklare
Meldinger fra 2. Dh·ision. Og dog maatte Forholdsregler
Overkommandoen holdt endnu fast ved Tanken
træffes.
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0111 at foretage et Angreb mod den fjendtlige Stilling,
men man turde ikke se bort fra Muligheden af, at det
kunde mislykkes, og i saa Fald 111aatte det være af fremragende Betydning at have en intakt Reserve, selv 0111
man ikke turde gøre Regning paa, at den vilde kunne
komme før henad Natten.
Befalingen lød paa, at 3.
Brigade snarest skulde søge at forene sig med Hovedstyrken ved Isted ved en Marche tilbage 0111 muligt o\·er
Egebæk.
Schepelern faar Ordren Kl. 12 1/.i. Formiddag, gør
intet for at erkende Situationen, følger slavisk den for
mange Timer siden under helt andre Forudsætninger
givne Ordre, trækker Kl. 1 6. Liniebataillon ud af SkO\·by
og lader denne Bataillon følge sig som Arrieregarde.
Heller ikke under Tilbagemarchen gør Schepelern noget
Forsøg paa at klare sig, hvad der foregaar ved Hovedkolonnen.
Efterhaanden stillede Forholdene paa vor Side sig dog
noget lysere. Det fjendtlige Angreb paa højre Fløj i og
ved Bøgmose var fuldstændig afvist. Ligeledes var Situationen ved Isted og Isted-Sø gunstig, og der indløb efter•
haanden beroligende Meldinger om Forholdene ved 2. Division, saa at der ogsaa kunde gøres Regning paa en kraftig
Medvirkning fra dennes Side. Man besluttede ved en
Kl. 1 o paabegyndt Artiller iliam ~
for berede Angre bet og 1mtalertid at give Fodfolket Tid til at
samle s10-.
- i : rvad Willisen angaar, da var den af ham Kl. 9 besluttede Retræte foreløbig opgiven eller i alt Fald udsat.
Der var jo dengang Fægtningspause over hele Linien, saa
at der ikke i Øjeblikket syntes at ;være nogen Fare. Det
synes, at Troen paa et gunstigt Udfald atter for en Tid er
bleven vakt hos ham, og han beslutter foreløbig at holde
ud i Stillingen.
Til Kamp mod den fjendtlige Artilleriopstilling Ø. for
Chausseen samledes af Batteriet Baggesen 6 Kanoner N.
for !sted, 6. Batteri (Haxthausen) erholdt Befaling til at
tage Position ved Sortehøi og kom i over r 3/.1 Time til at
k~mpe ene mod overlegent fjendtligt Artilleri. Omsider
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kom 12. Batteri (Lund) frem til Forstærkning og kørte op
V. for Chausseen, senere endnu Halvbatteriet Jonquieres.
Under Artillerikampen, i hvilken der fra vor Side fra
først af kun var udviklet en Fjenden meget underlegen
Styrke, højt regnet 22 mod 37 Kanoner, men som iøvrigt
førtes pa:t forholdsvis store Afstande, samledes efterhaanden
de Tropper af 1. Division, der vare bestemte til at udføre
Angrebet 1:tngs Chausseen, og opstilledes i Kolonner bag
Artilleriets Stilling, samtidig med at General de Meza ordnede 2. Division.
Paa slesvigkolstensk Side afventede man det i Fronten forestaaende Angreb, da man pludselig fik Melding om
,·ore Troppers (3 . Brigades). Fremrykning mod Skovby.
Willisen afsendte straks en Officer for at faa Klarhed om
Forholdene og med Bemyndigelse til :u medtage en Bataillon. Den pludselige Tilsynekomst af en maaske o,·erlegen fjendtlig Styrke bag Stillingens venstre Fløj og i
Nærhed af Hovedretrætelinien gjorde et stærkt Indtryk
paa Willisen. Hans Artilleri var vel i fuldkommen Orden,
men Yed Fodfolket var den taktiske Orden mere eller
mindre brudt, og Afdelingerne blandede mellem hverandre
samt stærkt rystede af den langvarige Kamp, saa at der
var Grund til at befrygte, at de ikke vilde yde nogen
haardnakket Modstand mod et alvorligt Angreb narnlig
ikke under Indflydelse af en i Ryggen af Stillingen stedfindende Fægtning. Willisen afventede ikke Tilbagekomsten
af den udsendte Officer, men gav Kl. 12 1/ 1 , paa
samme Tid som Oberst Schepelern modtog O,·erkommandoens Ordre til at gaa tilbage, Befalin g
til at Slaget skulde afbrydes, og Retræten tiltrædes.
Eftersom Insurgenterne 'gik tilbage, blev det betydningsløst, at det fjendtlige Artilleri ikke bragtes til Taushed.
Kl. 12 1/ 1 rykkede vort Fodfolk frem og naaede den sydlige Udkant af Isted Skov noget over 1 ½- Kl. 2 ¼ sætter
Reserve -Kavalleriet sig i Bevægelse i Henhold til den
samme da tildelte Ordre at forfølge V. om Slesvig ad
Vejen over L:yrsko~ ~ysby. Men med Forfølgning efter Isted gaar det ikke bedre end det i R

plejer at gaa ved lignende Lejligheder. Theorien taler altid
om en kraftig Forfølgning, der skal plukke »Sejrens bedste
Frugter«; Praksis viser, at Forfølgningens Resultater næsten
stadig ere Nul. Ved !sted laa Grunden ikke i Ryttenets.
OJmattelse, endskønt det havde gjon en god Omvej om
Morgenen, men General Flindt fulgte Ordrens Ordlyd og
rykkede frem ad en defilelignende Vej, paa hvilken Fjenden let spærrede ham Passagen. Generalen kom derved til
den Erkendelse, at en videre Fremrykning uden Medvirkning af Infanteri ikke var mulig, lod Kolonnen gøre omkring og gaa tilbage paa Skovby, hvor den opmarcherede
for at afvente Ordre. Forfølgelsen mislykkedes derved fuldstændigt.
En Forfølgelse af Fjenden ved Hærens øvrige Styrke
fandt heller ikke Sted. Ogsaa mente Overkommandoen at
maatte anvende Forsigtighed under den tilsigtede Fremrykning mod Slesvig, navnlig frygtede man et Angreb fra Ø.
i. vor venstre Flanke.
Ankommen til Højderne N. for
Slesvig saa man, hvorledes de tildels opløste og i Uorden
retirerende fjendtlige Afdelinger Ø . for Hadeby Nor igen
samlede og ordnede sig til den videre Retræte. En kraftig
Forfølgelse af Fjenden S. for Slesvig var paa Grund af
Forholdene og de hafte Anstrengelser ikke mulig, og det
synes desuden, som om en Fremrykning udover
annevirkestillingen
de t hele_ _tag.et_fo.neløbig
ikke har ligg et
den danske Overkomm~ ndos.
P1 itn. General Krogh tog Hovedkvarter i Sksvi_g~
7.'75i.v. indtog ~vouakstilling ved Skovby, 2. Div. i Nærheaen af Taterkro Res.-Kav. ved Lyrskov, Res.-An. N. for
Slesvig.
--e-erieral Willisen havde foreløbig taget sit Hovedkvarter i Flekkeby, og det synes oprindeligt at have været
hans Hensigt at lade Tropperne overnatte ved Fartorp og
Mysunde for at skaffe dem Hvile. Ønsket 0111 snart at
naa den sikre Stillin g ved Rendsbor g var dog.~kere,
og Kl. ro fonsattes Tilbagemarchen mod Eideren. Denne
Nattemarche stillede for store Fordringer til Troppernes.
Udholdenhed og Kræfter. Hundreder af Marodører ble\'e
liggende paa Vejene, og ved Ankomsten til Bestemmelses-

90 -

stederne den 26. Kl. 8 om Formiddagen nre Tropperne i
en stærkt opløst Tilstand.
Kampen den 24. og 25. h.n·de kostet de fjendtlige
Tropper:
22 Officerer og 512 Underofficerer og Menige faldne
eller kort efter døde af deres Saar.
45 Officerer og 1157 Underofficerer og _Menige saarede.
IO Officerer og 1062 Underofficerer og Menige faldt
usaarede i Fangenskab.
Fjendens totale Tab var saaledes:
77 Officerer og 27 3 1 Underofficerer og Menige.
Tabet paa yor Side var:
48 Officerer, 797 Underofficerer og Menige faldne eller
kort efter døde af deres Saar.
88 Officerer, 2 3 17 Underofficerer og Menige saarede.
4 Officerer, 36+ Underofficerer og Menige faldt usaarede
Fangenskab.
Vort totale Tab nr saaledes:
140 Officerer og 3.¼78 Underofficerer og Menige.
Det tabte Slag lod Willisen tabe Troen paa, at den
slesvigholste1is_k.e.Jiær med Udsigt til et heldigt Resultat
foreløbig skulde kunne optage Kampen i aaben Mark med
vor Hær. Han besluttede derfor at samle Hærens Hovedstyrke omkring Rcndsborg, hvor den kunde faa Lejlighed
til at retablere og forstærke sig; i Stillingen \'ed Rendsborg,
som han Yilde forskanse, agtede han at modtage et e\'entuelt
Angreb fra vor Side.
Hm·edharteret kom til Rendsborg; 1., 2 . , 3. og +·
Brigade samt Res.-Artilleriet lagdes i sammentrængt Kant. i
og om Rendsborg; Res.-Kavalleriet lagdes NV. for Rendsborg og udstillede en Forpostlinie langs Sorgen; AvantgardeBrig. i og om Sehested, over hvilket Punkt Willisen nærmest ,·entede ,·or Fremrykning. 2 Komp. og 4 Stkr.
Skyts detacheredes til Frederiksstad nærmest af Hensyn til
Statholderskabet, der ønskede at sikre sig Forbindelse med
de nordlige Distrikter paa Slesvigs Vestkyst.
Vor Qyerkommando ansaa det for rettest at lade
H.uens Hovedstyrke forbliYe i Stillingen red Slesyig_gg_

foreløbig indskrænke Operationerne til en Besættelse af
Mysunde og Ekernførde. Rendsborg maatte af politiske
Grunde ikke angribes, og Holstens Grund ikke betrædes;
der var derfor intet at vinde Yed en Fremrykning. Stillingen , som forskansedes, gik fra Hadebr Nor gyer 56
Da uoeyirk$l langs ~P vestlige Il<ll.:E ut :1( ~
er-Skm· samt
H vsb oa Skm:hl , · or oster udstilledes.
I. Division lagdes i Hysby, Skovby og Lille Dannevirke, 2. Division i Frederiksberg og Bustrup med en Brig.
i Mysunde, hvorfra et Detachement fremsendtes til Ekernførde. Ligeledes forlagdes et Par Kompagnier til Hollingsted. Res.-Kavalleriet lagdes i Hysby, Res.-Artilleriet Yed
Nykro.
I de Forhandlinger, som føres med Krigsministeriet,
der nærmest synes at lm·e Tilbøjelighed til at forcere
Hæren fremad, opstaar efterhaanden Tanken om ogsaa at
brede sig mod Vest. Denne Tanke realis.eu _.~ d 6. Angust,
idet Schep~ns-B1,ig11cle (3.) med r BatL r Esk. og en
D~ ' e L . . .detacheres itd i Egnen Vest for Trenen
og efterhaanden ned til Eideren.
'
Schepelern faar O rdre til at forjage Fjenden, som man
formodede i Husum, sætte sig i Besiddelse af Frederiksstad
og gøre sig til Herre over bderstedt.
Den 6. gaar Schepelern frem. Der fandtes imidlertid
ingen fJender i Husum, og Schepelern naar om Aftenen
Ostenfeldt. Den 7. Morgen naas l.,ehmsick, og samme
Dags Eftermiddag Kl. 3 bryder en Del af Styrken, 2 Batailloner med 6 Kanoner, o_p mod Frederiksst~ . Efter r 1/ 2
Times Kamp komme vi i Besiddelse af Byen, ln-orfra det
snge fjendtlige Detachement trak sig tilbage m·er Eideren
og mod Seeth.
Schepelern indretter sig paa Forsvar og begynder straks
Befæstningen af Frederiksstad, navnlig paa Østsiden; en
Oversvømmelse tilvejebragtes af Trenen og Reider Dalen.
Styrken fordeles saaledes, at 2 Batailloner med 4 Kanoner
forblive som Besætning i Frederiksstad, medens 3 Batailloner
og 4 Kanoner forlægges til Schwabstedt, Ramstedt og Lehmsick, lffor Schepelern selv tager Kvarter. Detacheringer
udsendes til Tønning og Garding i Eiderstedt. Noget senere

-

92 -

komme 4 Piecer til, hvorved saavcl i Schwabstedt som
Frederiksstad faaes 6 Piecer.
Den befæstede Dannevirke Stilling byder nu et
'---frontalt
Forsvar over hele Slesvig. Hovedstyrken (fire Brigader) staar i Omeg~q_ aL Slesvig, en Brigade mellem
Mysunde og Ekernførde, en Brigade i Frederiksstad._og
Sclrn; bstedt. Som Mellemled staar en Besætning i Hollingstedt. I denne rent defensh·e Stilling vil Overkommandoen afrente de politiske Forholds Udvikling, hvortil der
Yar saa meget større Anledning, som det tyske Forbund nu
snarest syntes tilbøjelig til at skride ind mod Slesvig-Hol~tenerne for at gøre Ende paa Fjendtlighederne.
Den danske Hærs Forposter stod i det hele i temmelig
koncentreret Stilling og nær Yed Hovedstillingen. Kun om
Dagen besattes længere fremskudte Positioner saasom Krop
og Brekendorf. Paa disse Steder forefaldt d;t og s:ta godt
som daglig nogle mindre Patrouillefægtninger.
Af større Fægtninger forefaldt en Rekognosceringsfægtning i Forbindelse med Fouragering af H.tlm den 8. August
og Kampen den 8. Sept. ved Si.iderstapel.
Fægtningen den 8. August mod Sorglinien (Sorg_Q!'i.ick og Stentenmi.ihle) opstod fra vor S i ~
Tilskyndelse fra Krigsmmisteriet, der stadig vilde have offensive Bevægelser udførte. Da Angrebet seh-følgelig sluttelig
slaas tilbage, opfatte Slcs,·ig-Holstenerne Affæren som en
Sejr. ~
1 vil nu ha,·e Sorgfloden omdannt:t til Cl}
første Forsvarsstilling og denne saavelsom Afsnittet Bisten
Sø-\Vitten Sø stærkere besat. Forposterne ved Sorgfloden
'orstær!Zes, og Avantgarde-Brigaden forlægges til Afsnittet
Bisten Sø- Witten Sø- Eideren. Den fremskudte Stilling
forskanses Yed Sorgbri.ick, mellem Stentenmi.ihle og Bisten
So og mellem Bisten Sø og Witten Sø.
Kampen d. 8. Septbr. ved Si.idersta p el fremkaldtes
ved en Rekognoscering, som Overkommandoen lod udføre
nærmest paa Tilskyndelse af Krigsministeren, som gentagende
udtalte sin Beklagelse over Hærens passive Holdning; særlig
henledede Ministeren Opmærksomheden paa det ønskelige i
at besætte Stapelholm. Overkommandoen befalede, at 2.
Div. skulde rekognoscere mod Brekendorf, I. Div. mod
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-93Klein Bennebek og ddere i s. v. Retning ad de mod Stapelholm førende Veje; endelig skulde fra Frederiksstad en
Styrke sendes mod Norder- og Siiderstapel for at beskæftige
Besætningen i Stapelholm.
Det sidste af disse Foretagender gay Anledning til en
hidsig Fægtning. Paa yor Side udrykkede tre Komp. af 7.
Lin.-Bat., et Komp. af 4. Res.-Bat., 2 Kanoner samt en Snes
Dragoner, ialt c. 900 Mand, imod tre fjendtlige Kompagnier,
som havde taget Stilling i Højde med Siiderstapel. Vore
gentagne Angreb paa denne Stilling bleve resultatløse, og
da vi sluttelig gik tilbage, tog Fjenden med 1½ Komp.
Offensiven, saa at vore Tropper først efter betydelige Tab
naaede tilbage til Frederiksstad.
Den slesvigholstenske Hær havde i de to Maanedcr efter
Slaget ved lsted .vel faaet nogen Tilgang, men af tvivlsom
Beskaffenhed. · I Begyndelsen af September var dens· Styrke
c. 27000 Kombattanter, vor Hærs c. 3 5000 Kombattanter
foruden mindre Afdelinger bag Fronten.
Saavel paa dansk som paa slesvigholstensk Side var
man utaalmodig over de to Hæres afventende Holdning.
Willisen kom efterhaanden i en bitter Strid med Statholderskabet, der forinden Forbundets eventuelle Indskriden vil
have positiYe Resultater indvundne og gerne vil se sig i Besiddelse af større Dele af Slesvig. Willisen beder endog om
sin Afsked, saafremt man ikke kan og vil billige den defensive Holdning. Dog kommer det til en Forstaaelse, idet
Willisen gaar ind paa Forsøg paa en Offensiv.
En afgørende Offensh- har Willisen i hvert Fald ikke
tilsigtet, da han omsider besluttede et Foretagende mod
Mysunde 12 . September. Det er egentlig hans Tanke
~d en Opst1Ilmg foran Mysunde - selv forblivende i en
afventende Stilling ..:_ at tilbyde os et Slag, hvis vi skulde
føle os opfordrede til at træde ud af vor defensive Holdning.
Willisens Dispositioner. Til Rekognoscering og
Angreb mod vor 1 . Brigade i Kokkendorf-Stillingen og i
Ekernførde var bestemt Avantgarde-Brigaden, 1. Brigade og
et til Danischwold forlagt højre Flankekorps, ialt 10½ Batailloner, 46 Stkr. Skyts og 3 Eskadroner, hvilken Styrke
rykkede frem i forskellige Kolonner.
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3. Brig;ide med Rcserve-Kavalleriet ialt 4 ½ Bat., 8
Esk:tdroner og 30 Stkr. Skyts, ha\·de Observation og Fors\·ar af Stillingen \'ed Sorgfloden . ·
2. Brigade skulde som Reserve saavel for sidstnævnte
Forsvarsstyrke som for førstnævnte Angrebsstyrke tage Position ved Damdorf med -1- Batailloner, 22 Stkr. Skyts og 1/ t
Eskadron. 3 Kompagnier fik Befaling til at alarmere vore
Forposter og demonstrere paa Strækningen mellem Dannevirke og Hollingsted.
Resultatet af Fægtningen var, at den slesvigholstenske
Angrebsstyrke vel tvang vore Tropper til at forlade Ekernførde og Kokkendorf-Stillingen og til at trække sig tilbage
henholdsvis mod Kappeln og ind i det bef.12stede Brohm·ed
ved Mysunde, men Hovedformaalet, at bev~cge os til at
træde ud af Forskansningerne ved Slesvig, realiseredes ikke.
Allerede Dagen efter, 13. Septbr., gik Willisen tilbage
til Rendsborg, hvorfor Statholderskabet ansaa Forsøget som
højst utilfredsstillende udført. Det udtalte, at hvis den slesvigholstenske Hær længere Tid igennem havde dvælet mellem
Slesvig og Ekernførde, kunde Hensigten at tvinge os til
Kamp i aaben Mark maaske være naaet, men umulig paa
en Dag, hvor Efterretningen om dens Ankomst næppe nok
vilde være naaet ind til det danske Hovedkvarter.
Tabet i Fægtningen ved Mysunde var:
paa den fjendtlige Si de:
Faldne: » Off., q Underoff. og Menige.
»
»
»
Saarede: 8 » I~,,
)»
»
»
Fangne : I
141
l)

paa vor Side:
Faldne: ) Off., 54 Underoff. og Menige.
))
))
»
Saarede: 5 » 154
»
»
Fangne: » »
29
~

))

Efter Kampen indtog vore Tropper deres tidligere
Stillinger, medens den slesvigholstenske Hær fik en noget
forandret Opstilling om Rendsborg. I forreste Linie laa
Avantgarde -Brigaden, I. Brigade samt Res.-Kav. i Stillingen mellem Eideren og Witten Sø og derfra langs Sorg·
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BoJen; i anden Linie i og om Rendsborg 2. og 3. Brigade med Res.-Art. To Batailloner vare detacherede til
Stapelholm.
Tilbage stod endnu et Forsøg mod vor venstre
Fløj. Ogsaa bevirkede de Rekvisitioner, som fra dansk
Side gjordes i Landskabet Eiderstedt, at Willisen omsider
gav efter for Opfordringerne til at gøre et Forsøg paa at
tilbageerobre Frederiksstad, hvorved han vilde sikre sig
Herredømmet over den største Del af Eiderstedt. Flygtede
Slesvigere androg derom baade hos Statholderskabet og hos.
Willisen; man tilbød endog at holde Frederiksstad skadesløs
for de betydelige Tab, som en saadan Kamp vilde foranledige. Generalen besluttede sig derfor til imod sin Anskuelse og Overbevisning at give efter. Udførelsen af Ek'>peditionen, som Willisen selv aldeles ikke vilde blande sig
ind i, overdroges Oberst v. d. Tann. Willisen gav i det
hele taget først efter paa gentagne Forestillinger og derfor
først paa et Tidspunkt, da vi havde fuldført vore Befæstningsanlæg. At Foretagendet dels paa Grund heraf, dels.
paa Grund af Marskegnen maatte frembyde Vanskeligheder,
indsaa man. At det imidlertid helt mislykkedes, tilskrives.
paa slesvigholstensk Side nærmest den Grund, at Oberst
v. d. Tann ikke havde truffet omfattende Forberedelser og
fornemmelig i det væsentlige indskrænkede sit Angreb til
Østsiden.
Belejringen af Frederiksstad udførtes i Dagene 29.
Septbr.- 4- Oktbr.
Vor' Besætning i Frederiksstad bestod oprindelig af 6
Kompagnier Fodfolk foruden et Kompagni af 6. LinieBataillon, der særlig havde Sikringstjenesten langs med
Trenen og Eideren nærmest Frederiksstad. De 6 Kompagnier tilhørte 7. Bataillon og 4. Reservebataillon; 2 Kompagnier af disse Batailloner stod ved Tønning, Garding og
Katingziel.
I. Oktober tilkom I. Reserve-Bataillon og senere de
nævnte Kompagnier fra Tønning, Garding osv. Vor Styrkeaf Artilleri var 6 Kanoner, men forøgedes den I. Oktober
med 2 Kanoner.
Oberst Helgesen var Kommandant i Frederiksstad;
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Kommandoen oYer Schepelerns Brigade i Schwabsted, Frederiksstad m. m. nr under Schepelerns Sygdom oyerdragen
til Oberst Irminger.
Til Angrebet paa seh·e Frederiksstad bestemtes:
• N. for Eideren 2½ Bat., 8 Kanoner og 2 Morterer.
S. for Eideren r Komp., 6 Kanoner og nogle Haandmorterer. Desuden bragtes 4 Kanonbaade til Anvendelse.
Styrken S. for Eideren forøgedes dog snart med r Bataillon og 2 M01terer. Mindre Styrker bestemtes til Demonstration over Eideren SV. for Frederiksstad (ved Vollersum), mod Schwabsted samt til Sikring af Stapclholm og
Demonstrationer derfra. Paa den sydlige Eiderbred byggedes
et Batteri oYerfor Frederiksstad, og paa den nordre Eiderbre·d sammentømredes smaa Broer til OYerg:111g oyer mindre
Grave; Faskiner forfærdigedes i stort Antal.
· Angrebet rettedes mod Østfronten . Man gjorde i Begyndelsen Regning paa at overrumple os, men maatte afstaa.
derfra og begyndte da Belejringen d. 29. September.
Byen Frederiksstad er beliggende i en flad Marskegn,
.•der kun er passabel ad de til Sikring mod Oversvømmelse
-0pførte Diger. Trenen falder gennem Sluser ud i Eideren.
Ved fortifikatoriske Arbeider paa Byens østlige Front,
imod hvilken Fjenden rettede sit Angreb, yar dannet 3 Forsvarslinier.
Den yderste Linie gik over de til ForsYar indrettede
Gaarde Gooshof og Greweshof, c. 6- Soo Al. Øst for
Byens Udkant, og bestod af forskellige Anlæg for Infanteri
tilligemed nogle Kanonplacements. Ved de udforte Arbejder
dækkedes Byen imod · et Angreb fra Øst, ført ad de 3 til
Frederiksstad førende Defileer, Eiderdiget, Chausseen og
Trenediget. Paa førstnævnte Dige Yar c. 900 Al. udenfor
yderste Linie anlagt et Retr:mchement for Fodfolk. Fremrykningen ad Defileerne Yar yderligere vanskeliggjort ved
passive Forhindringer.
Den anden Forsvarslinie bestod i en Række af Forskansninger mellem ·Eideren og Trenen, den tredie Forsvarslinie dannedes af selve Byens Udkant.
Den 29. September, efter at Fæstningsværkerne og
Byen i nogen Tid yare blevne beskudte, forsøgte c. 1 1/ ,.
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Komp. fjendtlige Tropper en Storm mod samme, men
maatte med betydeligt Tab trække sig tilbage. Samtidig
kastede Fjenden et Kompagni over Eideren ved Wollersum,
hvorved det lykkedes ham at kaste vore to Kompagnier ud
af Tønning, Garding og Katingziel og bibringe dem et Tab
af 96 Mand (hvoraf 68 Fangne), hvornæst det fjendtlige
Kompagni atter gik tilbage S. for Eideren.
Paa denne Dag var Fjendens Artilleri N. for Eideren
mod Frederiksstads Østfront, 9 Kanoner og 2 Morterer, for
største Delen placeret paa for store Afstande til at kunne
have nogen Virkning; S. for Eideren stod 6 Kanoner
og 2 Morterer foruden Haandmorterer.
Den 30. Septbr. standsede Insurgenternc Operationerne af Mangel paa Ammunition.
Paa vor Side var Fodfolks-Besætningens Tilstand meget
betænkelig, idet der manglede Afløsning. Helgesen forlangte
Afløsning eller en Forøgelse af en Bataillon.
Den 1. 0 k tb r. genoptoges den fjendtlige Beskydning.
Vi havde 8 Kanoner, medens Fjenden N. for Eideren raadede
over 18 Kanoner (for Størstedelen dog endnu paa store Afstande), S. for Eideren over 6 Kanoner i Batteri foruden
Morterer og Haandmorterer. Vort Skyts besvarede ikke
Ilden; Kanonerne holdtes dækkede, men parate til at køre
op paa Bænkene, naar Fjenden rykkede nærmere.
Paa vor Side ankom paa denne Dag som ovenanført
I. Res.-Bat., men Tilstanden var betænkelig, og Oberst
Irminger indberettede om Stillingens nær forestaaende Fald.
Overkommandoen fremhævede imidlertid, at Frederiksstads
Besiddelse var af yderste Vigtighed for Armeen, og at Værkernes Modstandskraft maatte benyttes til det yderste.
Den 2. 0 k tb r. fortsattes den fjendtlige Beskydning,
men Mangelen paa en bestemt Angrebsplan hos Fjenden
tr::tadte stærkere og stærkere frem. Det var at forudse, at
Værkernes Ødelæggelse næppe kunde naas ad den hidtil
betraadte Vej, hvorefter man ved Skyts, tildels placeret i
betydelig Afstand, havde spredt sin Ild over hele vor Stilling og Byen istedetfor mod et bestemt Angrebspunkt. Paa
vor Side besvaredes Ilden ikke. De 3 Batailloner skiftedes
daglig til at besætte Værkerne, danne Reserve i Byen og til
at udhvile (i Koldenbilttel).
7

Den 3. Oktbr. var der atter Mangel paa Ammunition
paa Fjendens Side, saa at Ilden mod Byen og Værkerne
var betydeligt svagere end den foregaaende Dag. Der var
Mangel paa Faskiner, Skansekurve og Sandsække. Fjenden
havde nu nærmet sig Gooshof indtil en Afstand af 8- 900
Alen. Om Natten lagdes Bridsker for to 84- :;r; K., der
placeredes paa Eiderdiget; ogsaa forøgedes v. d. Tanns Fodfolksstyrke med 6 Kompagnier.
0 be rst Helge sen insisterede vedY:trende paa at faa
sine Batailloner afløste, og det p:tatænktes at lade en Bataillon, befordret paa Vogne, afgaa fra Slesvig til Frederiksstad. Brigadekommandøren, Oberst Irminger, saa sig ikke
istand til at hjælpe pa:t Forholdene i Frederiksstad, idet
hans Styrke var splittet paa en Strækning af c. 3 Mil,
nemlig til Bevogtning af Eideren, Forsvaret af Frederiksstad
og Bevogtning og Forsvar af Trenen fra Frederiksstad til
Hollingsted.
Den 4. Oktbr. vaklede man paa Fjendens Side. En
egentlig Belejring kunde man ikke udføre; der kunde nu
kun være Tale om enten at opgive det hele Foretagende
eller at skride til en Storm, og da det første var kompromitterende for Æren, maatte· Stormen forsøges. Fra Kl. 5
Efterm. spillede Fjendens Ild med stor Kraft i I Time som
Forberedelse til Stormen. Foruden Batteriet S. for Eideren
og to Kan. paa det /i. Eiderdigc var opstillet: pa:t det 11.
Eiderdige 12 K. K. foruden Haandmorterer samt 2 84 11:
Bombekanoner, paa Chausseen 2 Kan., pa:t Trenedigct 2
Kan. Nogle Kanonbaade deltog i Byens Beskydning. De
foran Byen liggende Gaarde, Grewcshof og Gooshof,
brændte og oplyste Yejene, ad hvilke Stormkolonnerne
skulde trænge frem, Veje, som dog først maatte banes,
eftersom ingen Broer førte over de brede, dybe Grøfter, og
heller ikke Faskiner havdes til deres Fyldning. Kolonnerne
maatte se at komme over ved Hjælp af Bjælker, Stiger og
Brædder.
Der formeredes 4 Stormkolonner:
r. Kolonne (delt i to) bestod af 4½ Komp. med I
Komp. i Res. og skulde rykke frem ad Eiderdiget.
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Kolonne, 2½ Komp. med 2 Komp.
mod Gooshof.
3. Kolonne, 2½ Komp. med 2 Komp.
ad Chausseen.

Reserve,

2.

-+· Kolonne,

I 1/.1

Komp. med

Reserve,

1 1/.1

Komp. i Reserve,
ad Trenedigct.
I Hovedreserve ved Bomhuset stod I Bat. og 4
Kanoner.
I Frederiksstad stod 7. Lin.-Bat. i forreste Forsvarslinie,
4. Res.-Bat. som Reserve. I. Res.-Bat. var afmarcheret til
Koldenbilttel for at udhvik, men blev om Aftenen trukken
frem igen.
KL 6 Eftermiddag begyndte Stormen. Hovedangrebet
(1 . og 2. Kolonne) rettedes imod Mølleværket ved Eiderdiget og imod Gooshof. Forsynet med Stiger, Planker og
andre Stormredskaber stormede Fjenden frem imod vore
Forskansninger og plantede endog en Fane paa Mølleværkets
Brystværn, men Besætningen stod rede til med Bajonetten
at kaste ham tilbage igen. Forberedelsen havde været
mangelfuld, vore Værker havde kun lidt ringe Skade; Kanonerne vare ikke demonterede. Stormangrebet var uden
Kraft, eftersom Passagen ad Digerne kun kunde foretages
med et Par Mands Front.
Samtidig med Angrebene paa Mølleværket og Gooshof
havde Fjenden fremsendt 3. og 4. Kolonne ad Chausseen
og Trenediget, men disse gik sent eller slet ikke frem og
afvistes let.
Den egentlige Storm havde varet r :\ I½ Time, senere
indskrænkede Kampen sig til en levende Geværild som fortsattes indtil sen Aften.
Stormen blev helten1odig afslaaet. Det hele Angreb
havde varet i c. 5 Timer og kostet talrige Ofre. Sydbatteriet
under Major Seweloh, Kanonbaadene og to 24 'iJ;'s Kanoner
paa Chausseen fortsatte indtil det sidste en levende Artilleriild mod vore Skanser og mod Byen; næsten hele f rederiksstad stod i Brand. Men ogsaa fra vor Side svaredes med
en heftig Ild, der lededes med stor Dygtighed.
Angrebet paa Frederiksstad i Dagene 29. Septbr.-4. Oktbr.
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kostede Fjenden ..J.O Off. og 680 Un<leroff. og Menige dode
og saarede; vort Tab af døde og saarede var 5 Off. og 332
Underoff. og Menige.
Efter den afslaaede Storm forblev kun en mindre Styrke
slesvigholstenske Tropper i Stapelholm; Hovedstyrken forblev nu som før om Rendsborg.
raa vor Side forblev to Bat. i Frederiksstad; vor Hovedstyrke laa som før koncentreret i og om Slesvig i DanneYirkestillingen.
Større Operationer foretoges herefter ikke hverken fra
dansk eller slcsvigholstensk Side. Derimod forefaldt forskellige Patrouillefægtninger, Rekognosceringer-;.;- m.
Forpostlinien for den slesvigholstenske Arme blev i
Oktober og November skudt frem til en Linie · over Brekcndorf, Aschepel og Damdorf. Paa Grund af det slette Vejrlig lagdes Hæren i mere spredte Kantonnementer.
Statholderskabets fortsatte forgæves Forsøg paa at bev.\:ge Willisen til at gribe Offensiven førte endelig d. 8. Dec.
til Willisens Afsked ;-General v. d. Horst overtog Overkommandoen:
Der kunde imidlertid næppe for nogen Kommanderende være Anledning til offensive Bevægelser.
Styrkeforholdet var vel efterhaanden blevet gunstigere paa slesvigholstensk Side, men ved en offensiv Bevægelse med Hovedstyrken maatte i Rendsborg og sammes Udenværker altid
efterlades en betydelig Besætning. Et Angreb kunde desuclcniltkc foretages, før Vejene _ved vedholdende Frost
bleve gangbare. Og saa lidt som man i <len slesvigholstenske
Arme tænkte paa at angribe vor Stilling ved Slesvig, ligesaalidt tænkte man i den danske Arme paa at angribe Stillingen ved Remisborg.
Udviklingen af de politiske Forhold standsede derhos
snart alle Fjendtligheder.
I Slutningen af November blev ved Olmtitz-Konventionen mellem Østerrig og Preussen t fertugaømmernes
Skæbne afgjort, og Forbundet paatog sig at genindføre
Fredstilstanden.
2. Januar 18 5 I indtraf Kommissærer fra Østerrig og
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Preusse n. 6. Januar præciserede de i Kiel deres Fordringer
for Statholderskabet, som d. I I. Januar antog dem.
Den slesvigholstenske Arme skulde forlægges til det
sydlige Holsten og efterhaanden reduceres til det tidligere
Forbundskontingents Størrelse.
Den 27. Januar var den
reduceret til en Trediedel, den I. A ril 1851 var den of!!st.
Vore Tropper besatte ronværket (N. for Ejderen) og
Frederiksort.
Østerrigske og preussiske TroppGr besatte
- foreløbig Rendsborg.
'--rri1der hele Felttoget var den holstenske Østkyst blokeret
af vore Skibe. Vesterhavsøerne besattes; den slesvigholstenske
Flotille, der en Tid havde spillet Herre i disse Farvande,
var fordreven.
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DEN DANSK-TYSKE KRIG 1864.
INDLEDNING.

D. 1. Okt. 1863 vedtog det tyske Forbund Exekution
i Hertugdømmerne, hvis den danske Regering ikke inden
3 Ugers Forløb tog Kunclgjørelse11 nf 30. Marts 1863, der
udsondrede <le tyske Hertugdømmer fra det øvrige Monarki,
tilbage. Exekutionens Fuldbyrdelse overdroges Østerrig,
P1·enssen, Sachsen og Hannover; de to sidstnævnte Stater
skulde hver udnævne en Kommissær for Holstens og Lauenborgs Styrelse og støtte Kommissærernes Magt med et
Troppekorps paa 6000 Mund. Østerrig og Preussen skulde
holde større Stridskræfter i Beredskab.
Kort forinden var et Udkast til en Fællesforfatning for
Danmark og Slesvig forelagt det danske Rigsraad. D. 13.
Nov. vedtog Rigsraadet dette Udkast; d. 15. Nov. protesterede den preussiske Regering imod Vedtagelsen af den ny
Forfatning, og samme Dag døde Kong Frederik VIL Den
ny Konge, Hs. Maj. Kong Christian IX., var ved Londoner Traktaten af 8. Maj 1852 bleven anerkendt som arveberettiget til det danske Monarki af Stormagterne, men
Forbundsdagen vilde ikke anerkjende Kong C hr. IX.'s
Gesandt under Paaskud af, at den danske Arvefølgelov ikke
var hleven anerkjendt af Forbundet; samtidig optraadte
Hertug Frederik af Augustenborg som Prætendent. De
to tyske Stormagter gjorde deres Anerkjendelse afhængig
af, at Danmark opfyldte "Overenskomsteme af 1851- 52",
som de paastode vare hlevne krænkede ved den ny Forfatning, som Hs. Maj. Kongen d. 18. Nov. havde stadfæstet.
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Den 4. December salte Regjeri11gen K11ndgjørelsen af
30. Marts ud af Kraft, men Forbundsdagen opretholdt ikke
destomindre Exekutionsbeslutninge11. D. 15. Dec. overgav
Preussens og Østerrigs Gesandter i Kjøbenhavn ligelyden<le
Noter, hvori det tilkjendegtt\'{'S, at Exelmtio11en vilde finne
Sted, og at Civilkommissærer, udnævnte af Forbundet og
ledsagede af den fornødne Troppemagi, vilde overtage
Forvaltningen af Herlugdommerne Holsten og Lauenborg,
hvorhos <len danske Regjering opfordredes til iuden 7
Dage at trække sine Tropper tilbage fra nævnte Forbundsgebel.
I Aarets sidste Uge rømmede de danske Tropper
Holsten, hvor Exekutionstroppcrne rykkede ind.
D. 28. Dec. foreslog Østerrig og Preussen Forbundsdagen at opfordre den dauske Re~dering til ikke blol at
sætte Novemberforfatningen ud af Kraft for Slcsvigs Vedkommende, men definitivt at ophæve de11, sa111I al erklære,
at Forbundet i Tilfælde af Vægring vilde besrelle llerlngdømmet Slesvig fo1· at skaffe sig el Panl paa Opfyldelsen
af sine Fordringer; den retslige Prøvelse af Arvefølgespørgsmaalet skulde forbeholdes. D. 14. Januar 1864 forkuslede
F01·bundsdagen dette Forslag og forlangle derimod, at
Hertugdømmet Slesvig skulde okkuperes til For<lel for
Hertug Frederik af Augustenborg. De lo Stormagter erklærede nu, at de vilde lage Sagens Losning i deres
Hænder. D. 16. Januar lode de i Kjobenhavn overrække
en Note, hvori Danmark opfordredes Lil 11t Luge Novemberforfatningen tilbage inden 2 Dages Forløb; i Vægringstilfælde vilde de to Magter afbryde den diplomatiske Forbindelse med den danske Regjering.
Regjeringen svarede den 18. Januar, al den umulig
kunde opfylde den stillede Fordring, eftersom Fristen var
for lille til paa lovlig Vis at faa Forfatningen ophævet.
Derefter kaldte Preussen og Østerrig deres Gesandter tilbage og vilde ikke gaa ind paa et af England stillet og
af Frankrig og Rusland støttet Forslag om, at der fra
1. Febmar at regne skulde tilstaas Danmark en Frist af
6 Uger til Forfatningens Ophævelse. Danmarks 'filhud
om at ville indkalde Rigsraadel for at faa November-
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fmfatningen ophævet paa lovlig Vis, forblev ligeledes
npaaagtet.
Paa begge Sider sammemlroges Stridskræfterne. D.
31. Januar tilstillede den preussisk-østerrigske Hærs Øverstbefalende, Generalfeltmarskal v. Wr a n g e 1, vor Hærs
Øverstbefalende, Generallieule11ant de M e z a, en Opfordring
om at rømme Slesvig. Da dette besvaredes afslaaende,
udbrød Krigen d. 1. Februar.
Til Forstaaelse af de kommende Begivenheder vil det
være nødvendigt at kaste Blikket ud over Krigsforberedelserne i Perioden mellem de to slesvigske Krige.

1.

Hæren.

Ifølge den bestaaende Hærplan (af 1842) talte Hæren
kun følgende Li 11 i e af de Ii 11 ger:
2 lngenieurkompagnier,
12 Batterie1· (samlede i en Artilleribrigade paa to
Artilleriregimenter),
6 Kavaleriregime11ter i 4 Esk. tsamlede i 3 Brigader)
samt Hestgarden,
22 Batuilloner (samlede i 4 Briga<ler) samt en Bataillon
Livgarde.
Ved Mobilisering skulde Hæren forøges vecl Dannelsen
af en K rig s res er v e og en F o r s I ær k 11 i n g. Reservemandskabet skulde bl. A. benyttes
ved Kavaleriet til at danne en 5. Eskadron ved
hvert Regiment,
ved Infanteriet til at danne 11 nye Batailloner.
Derimod var ingen Bestemmelse truffen om Dannelsen
af selvstændige Forstærkningsafdelinger.
Hærpla11ens Mangler vare tydeligt traadte frem i Krigen
1848- 50. Det havde vist sig, at det va1· ugjørligt at danne
de i Planen paaregnede Afdelinger før efter saa lang Tids
Forløb, at de største Farer deraf kunde opstaa. Men var
det saaledes allerede af denne Grund uforsvarligt at blive
staaende ved Hærplanen af 1842, var det det endmere
fordi den hele Operationshær, clenne Plan tillod at sætte
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paa Benene, kun u<lgjonle 34 Balailloner i\ 800 Mand
fomden Kavaleri og Arlilleri osv., hvilke! var for li<lt,
nanr rnnn ved Dannevirke vilde spænde over hele Halvøen, og desuden intet alvorligt vilde gjøre ved Befæst11i11gsvrosnet. Skulde Hæren slam, i Feltbefæstninger
som Dannevirke og Dyhbøl eller i den mangelfulde Fæstning Fredericia, maalle der kræves en Hær af langt sl0rre
Styrke end om der skulde slaas i permanenle Befæstninger.
Trods Erkje11delse11 heraf forknstedes Hærlovf'orslaget
af 1858, og i alle følgende Aar blev en ny Hærorganisalion
ikke forelagt, end sige vedtaget.
Den eneslc Foranstaltning af Betydning vnr Vrdlagelsen
af Doubleringsprincipel for Fodfolkcls AfdelingPr,
idrt man ved MobiliserinR pnnlænkle af hver Balmllon al
danne to. E11 Betingelse for, nt delle lrnndP 11dl'on•s ,
maalte være den, al det faste Rel'alingspersonule, haacle
af Officerer og Umleroffirerer, gjordes tilstrækkelig stærk!
til at kunn e laal e en Udslykning lil det dobbelte Antal
Afdelinger. Men dette skele ikke; Hærens Befalingspersonale fik kun en ringe Udvidelse og supleredes ved
Reservebefalingsmænd (OfficPre,· og Underofficerer). Paa
denne Mnade fik hver Feltafdeling, Hæren igjennem, ikke
s tort mere end llalvdelen af det Antal virkelig brngbare Førere, som man ved den oprindelige Organisation
havde anset nødvendigl for med Sikkerhed 11L kunne fore
Folkene.
Aarene siden Forløbet af den 1. slesvigske Krig vnre
saaledes i Hovedsagen gaaede tnble for Udvikli11gc11 ni"
Hærvæsenet, for e11 Del begrundet i Nationens Sorgloshed,
for en Del i de Illusioner om vor Modstandskraft, der var
vakt ved Krigen 1848-50, i hvilken Hæren imidlertid ikke
var bleven stillet paa nogen alvorlig Prøve. Den uforberedte Tilstand, hvori Hærvæsenet henlaa, maatte ved en
Mobilisering berede store Vanskeligheder. Mobilise,-ingen
paabegyndtes kort efter Kong Christian IX.'s Thronbestigelse i November 1863 og muntte, eftersom Krigen udbrød
d. 1. Februar, fuldendes i noget over to Maaneder. Hæren
kunde ikke pau nogen planmæssig Mande bringes fra Freds-
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til Krigsfod, Krigsforberedelserne muatte - eftersom to
af Europas Stormagter stillede sig mod Danmark - gives
Pt meget stort Omfang, og Aarstiden beredte de største
Vanskeligheder. Anskaffelsen af Materiel, Train og Heste
foregik i dPt siclste Øjeblik og var end ikke endt ved
Krigens lJdbrucl; der blev ikke Ticl til Uddnnnelsen af de
mange nye Befalingsmænd og til at Alt kunde fæstne sig
i de ny Former.
VPd 111 fan te riet blev Vanskelighederne saa meget
stone, som man i Mobiliseringsøjeblikket helt forlod den
i Fredstid lagte Plan for Doubleringen. Afrlelingerne hHvde
Alt forberedt til i et hvilketsornhelst Moment hurtigt at
kunne doublere. Men MinisteriPI slog iud paa nye Veje;
det befalede en Udvikli11g først pnn 6 Kompagnier og senere
paa 8 Kompagnier, og indførte desuden umiddelbart før
Krigen Regime II ts format i o II e11 med Regimenter paa
2 Batailloner. YderligPre Vanskeligheder trnadte til. Ved
3 Regimenter (10., 12., 13.), der vare rekmlerede i Sydslesvig, kunde mnn ikke stole pna Mandskabet og derf'or
kun med Betænkelighed benytte det i forreste Liuje; ved
4 Re~imenter (15., 16., 17., 22.), der vare udskrevne fra
Holsten, maatte man ombytte det holstenske Mandskab
med Forstærkningsfolk, som først i de sidste Dage før
Krigens Udbrud kom til Hæren. Ved disse Afdelinger
havde derfor Befalingsmænd og Mandskab intetsomhelst
Kjendskab til hinanden; det gamle Mandskub trængte
haardt til Øvelse, og dog maatte disse Afdelinger slrax
føres mod Fjenden.
Ry tte riet var utilstrækkeligt i Antal og savnede tilredne Heste i Krigsøjeblikket. Ogsaa dette Vaaben omorganiseredes i sidste Øjeblik, idet der befaledes dannet to
nye Eskadroner pr. RPgiment, saa at RegimentPrne bleve
paa 6 i Stedet for paa 4 Eskadroner. Denne Ornorgnnisation,
der ikke var endt ved Krigens Udbrud, blev ved de ntilredne He:,;te og det i ringe Grnrl indøvede Mandskab til
større Skade end til Gavn. En stor Dee! Mandskab og
Heste blev desuden indkaldt saa senl, at de først kom til
Tjeneste i de sidste Dage før f( rigens Begyndelse og tildels endog senere; meget Mandskab mødte først længe
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efter Krigens Udbrud, saa at Dragoner maatte føre Heste
for de forventede Mandskaber.
I Mobiliseringsøjeblikket herskede Forvirring og maatte
foretages en Række Frem- og Tilbagemarcher. 3. Dragonreg. indkaldte Mandskab til Aarhns, der i Korsør skulde
afhente Heste og støde Lil Regimentet i Angel. 5. Dragonreg. indkaldte Mandskab til Randers, der i Svendborg skulde
hente Heste og støde til Regimentet i Angel, o. s. v.
Ved Artilleriet var Opgaven foruden at mobilisere
de 12 Batterier tillige den, at danne et nyt Batteri (13.)
samt at skabe 6 Fæstningskompagnier fra Nyt. Mobiliseringen udførtes under stor Forvirring (t. Ex. blev 6. Batteri
formeret i Haderslev, medens det havde Depot i Nyborg
og fik Heste fra Vejle) og var ikke endt ved Krigrns Udbrud; Batterierne kom sent, et enkelt endog slet ikke Lil
Dannevirke. Manglen ptut Befalingsmænd var ovcronle11llig
stor. Efterhaanden forøgedes dog Officerspersonalet me<l
Officerer af det borgerlige og hornholmske Artilleri samt
af Infanteriet og afgaaede Officerer. Overfyrværkere gjorde
Tjeneste som Officerer, og Underofficerer kom til at beklæde Stillinger, der under normale Forhold ikke kunde
falde i deres Lod.
Ved Ingenieurtropperne skulde af 2 Kompagnier
(der først maatte forøges med et tredie) dannes 6 Kompagnier. Manglen paa Ingenieurer, !made Befalingsmænd
og Mandskab, var 1111der hele Krigen yderst følelig.
Ved Intendanlnren fandtes Intet af det Personale
uddannet, som behøvedes paa Krigsfod udover det pna
Fredsfod tilstedeværende, hvilket beredte O\'erordcnllige
Vanskeligheder.
M linderingslid rustning manglede til Forstærkningsmandskab og Militærarbejdere, og Opgaven at skaffe Alt
tilveje viste sig uløselig.
Hvad sluttelig T r a in et angaar, da havde man ingen
Foranstaltning truffet i Fredstid til at sikre sig en hurtig
Udvikling deraf, og i Mobiliseringsøjeblikket forefandtes
hverken Personel eller Materiel dertil, men Alt mnatte
skabes fra Nyt. Materiellet blev skabt tilveje ved Indkjøb
(nndt. Patronkarrer, Bagagekarrer o. s. v.); Personellet blev
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taget fra Kavaleriregimenterne og havde intetsomhelst Kjendskab til Trai11et eller dels Føring; til Kørekudske anvendtes
Mililærarbejdere, der ikke i Forvejen havde modtaget nogensomhelst militær Uddannelse og af hvilke mange aldrig
hanle lmvt med Heste og Vogne at gjøre.
Hærens Kampdygtighed trykkNles ved en Mangfoldighed af Forhold, og de mange Krav, der stilledes til Hæren
umiddelbart før Krige11, gjorde at der ingen Lejlighed blev
til at bøde paa dens Mangel pua Sammenhold og Fasthed.
I December, altsaa midt under Mobiliseringen, maatle en
betydelig Troppestyrke sammendrages ved Elben, hvor
man dengang ventede Fjendtlighedernes Udbrud; sau fulgte
i Slutningen af December Røn111inge11 af Holsten og Hærens
Sammendragning i og Syd for Dannevirke. Her ventede
man et alvorligt Angreb alt i Begyndelsen af Januar; en
stærk Koncentration af Tropper i og om Slesvig, en anstrengende Forposl~jeneste langs Ejderen og Ejderkanalen
var den 111111dgaaelige Følge; slette fodkvurteringsforhold
og store Arbejdskommandoer gjonle ondt \'ærre.
Til de forskellige Mangler, hvornnder Hæren led,
kom endnu for lufanteriets Vedkommende Underlegenhed
Bevæbning.
Hærens Sammensætning d. 1. Febmar var følgende:
(Q,_·
~
v "'1} ' I U,t,u,7 ...,

Overgeneral:
,

2.J /bwf-6..,.· (i,{rl,1.,w

q

1/ ~f"'r""'~

,

Stabschef:

GenerallieutenantdeMeza.

J, t/l,J' I 'o-i-,<.,C,....t.,,

_

Oberst H. K au ff man n.

I. Division (Generallieutenant Ger I ach).

1. Brigade (2. og 22. Regiment) (Oberst Las son).

2.
3.

,,
,,

(3. og 18.
,,
) (Genernlmajor Vogt).
(16. og 17.
.,
) (Oberst Wørishøffer).
4. Dragonregime11ts 2. Halvregimeut.
2 Batterier.
1 Ingeniemkompagni.

2. Division (Generalmajor du Plat).
4. Brigade (4. og 6. Regiment) (Generalmajor Wilster).
5.
,,
(7. og 12.
,,
) (Obel'st H arbou).
6.
,,
(5. og 10.
n
) (Oberst Bolow).
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Gardehusarregimenlets 1. Halvregime11t.
2 Batterier.
1 Ingenieurkompagni.

3. Division (Ge11eralmajor Stei n man n).
7. Brigade (1. og 11. Regime11t) (Oberst Max Mliller).
8.
,,
(9. og 20.
,,
) (OberstScliarffenberg).
9.
,,
(19.og21.
,,
)(OberslNeergaard).
4. Dragonregiments 1. Halvregimenl.
2 Batterier.
1 Ingenienrkompagni.

4. Division (GenerallieutenantHege r m au 11-Li nd en c ro~
1. Kavaleribrigade (3. og 5. Dragonregiment)

(Gen eralmajor Honnens).
2. Kavale1ibrigade (bPstocl ved Krigens Begyndelsl' og
endnu længe deref'Ler kun af fi. Drago11regimenl)
(Oberst Scharffe11berg).
1 Batteri.
Infanteri re serven (Generalmajor Car oc).

8. og 15. Regiment.

Armeens Artilleri (Generallie11tena11t Lotti c ha 11).
Reserveartilleriet (4 Batterier, af hvilke dog kun havrles
Raadighed over I½),
4 Kompagnier Fæslningsarlilleri.

Parker, o. s. v.

lngenieurkommandoen (Oberstlieutenant D reye r).
Et Ingenieurkompagni og Ingenieurparken vare lnge11ieurKommandoen direkte underlagte
(Fodfolksregimenterne vare, som tidligere anført~ kun
aa 2 Bataillo.uei.:.).
Hærens Styrke ved Dannevirke udgjorde kun c. 35,0 00
Mand.
·
ti) f I-CO
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2. Befæsningsvæsnet.
Manglen paa befæstede Punkter havde i Krigen 1848
- 50 været overordentlig følelig. Et af Resultaterne af
hin Krig var i hvert Fald Overbevisningen om Nødvendigheden af permanente Befæstningsanlæg
til Halvøens Forsvar, og efter Krigen begyndte derfor
strax Overvejelser angaaende Befæstningsspørgsmaalet.
Uagtet imidlertid samtlige Kommissioner tilrnadecle Befrestninger foretagne i Da1111evirkestillingen og i Dybbølstillingen
samt fremfor alt en Forstærkning af Fredericias Befæstning,
og uagtet alt bar hen paa en Afgjørelse af den dansk-tyske
Strid, forelagde Regjeringe11 i 1858 - det eneste Aar, da
Befæstnings-Spørgsmaalet drøftedes med Repræsenb1tio11eu
- dog knn Lovforslag om Kjøbenhavns Befæstning mod
Søsiden, hvilket vedtoges. Hvad Befæstningsanlæg paa
Halvøen angik, indskrænkede Regjeringen sig til i en mlforlig Motivering at paavise Ønskeligherlen af dem.
Befæstningsanlæg pua Halvøen udførtes derfor først
i 1861, da Udsigten til en Forb11ndsexekution var lruen<le.
Regjeringen opgav da alle Planer om permanent!:> Anlæg
og stille<le sig til Opgave i Løbet uf nogle faa Maaneder
og med de Kræfter, der randedes over, at gennemføre ".le
nødvendigste og i kort Tid" udførlige Befæstningsanlæg af
ren feltfortifikatorisk Natur.
Ved Dannevirkestillingen gjordes der ikke meget,
da man kun tillagde Stillingen en forbigaaende Betydning.
Man havde ingen Sinde stillet større Fordringer til denne
Stilling, end at den som en vel forberedt og styrket .Slagstilling skulde sætte vor Hær i Stand til med Held at kunne
modtage et Angreb af en ikke allfor overlegen Fjende og
derved tvinge ham til at udvikle en større Styrke, end om
vi mødte ham i aaben Mark. De forskellige Kommissioner
karakterisere Stillingen som en Sommer s tilli,ng, hvis
Styrke væsentl1 beroede na Ov r
nm I r
•
~•
vær 1 øs om Vinteren, naar Va11dene frøs til. I Motiverne til
Covto1·slaget af 1858 hedder det: ,, Dannevirkestillingen bør
ej forsvares til det yderste mod en meget ornrlegen Fjende,
men det kan blire nødvendigt efter et mere eller mindre
haa.rdnakket :Forsvar at opgfre den og lade den i Fjendens
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Hænder. Denne Muligheri indeholrler Opfordring til ikke
at foreluge kostbare Anlæg, som Fjenden senere vil k111111e
ødelægge, og s0111 maaske k11n11c forlede vor An11ee Lil al
forsømme det relle Øjeblik for en Tilbagegang".
Ugsaa Dyb bol sti 11 ingen skulde kun yrle en forbi~auende Nytte, men rlog forsynes merl Værker af en noget
stærkere Art e11rl Dannevirkrstillingens, fordi rlcn altid
kunrle gjøre "god Nytte under et Sommerfelttog". lngenieurkorpset barde i 1853 foreslaaet 3 store Forter og enkelte
mindre Værker paa Dybbølbjerg samt 5 mindre Værker
paa Als. I de nærmest paafølgende Aar maalte Forslaget
stadig reduceres, men endnu i 1857 foresloges dog Udforeisen af 3 mindre, men kraftige permanente Foder med
lildels stormfri Grave, samt enkelte mindre Vmrker. I 1861
lod disse Anlwg sig ikke udføre i de faa Maancder, der
vart> til Raadighcrl. Man slrog ile slore permn11e11Lc Værker
og anlagde i deres Sted 10 Fcllskandser, so111 dog fik
Knidtmagusiner af Beton i Sl.edet for af Træ. Stillingen
var som enhver Fellstilling ikke beregnet paa at kunne modstaa en systematisk Belejring, mindst af riflede Belejringskanoner som 1lem, Fjenden i 1864 salte i Batteri imod den.
• Hvad derimod Fredericia angik, da skulde efter
Motiverne af 1858 delle Punkts (saarnl som Kjøbenhavns)
fuldstændige Befæstning anses som et Livsspørgsnmal for
den dauske Stat, og "intet andel Anlæg turde i Vigtighed
sættes ved Sirle11 deraf". Og dog gjorrles intelsomhelst ved
Fredericia, før Nøden tvang dertil i 1861, og da kun overorde11llig lidt; thi medens i Moliverne af 1858 Frcrlericins
Udbedring anslogrs til 8,800,000 Rdlr., a11ve11flle mu11 i
1861 ku11 ca. 1 / 12 af dette Beløb li! rleime Fæst11i11g. Kun
de mest paatræugende Arbejder lrnnrle udføres. Foran
Fæsl11i11ge11s højre Fløj anlagdes en befæstet Lejr, hvorved man tilsigterle at holde Fjenden paa saa stor Afstand, at han ikke k1111de beskyde de11 østre Bro (der be11ylledes ved Forbinrlelsen mnl Fyen); e111lvidere omdannedes
Fæstni11ge11s Hovedvold, saa at den blev i Stand til at optage en større Skytsforsyning.
I Aarene 1862 - 63 greb lngeniemkorpset enhver Lejlighed til at fremkomme med Forslag til yderligere Bevil-
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linger til Befæstningerne, til at vise deres Nødvendighecl
og F(,)lgerne af at nægte dem, men enten bleve disse Forslag ikke besvarede, eller Bevillingerne bleve i al Fald betydeligt reducerede. Delte Sidste fremgaar tilstrækkeligt
af deu Oplysning, al det hele til Befæstningsarbejder vell
samtlige Stillingei· i Anrene 1861- 62 og 63 (indtil Okt.
1863) forbrugte Beløb - og før 1861 var intet som lwlst
udført - kun udgjorde lidt over en Million Rigsdaler.
Som Følge heraf kunde det ikke undgaas, at der ved
Krigens Udbrud maalle foretages en Mangfoldighed af
Arbejder for at fuldslændiggjøre Anlæge11e og sætte dem
i forsvarsdygtig Stand, uden at. man dog op1111aede en
tilfredsstillende Sikring; at en Belejring høcl yderst ugunstige Chancer og udsatte os for store Tab, samt at en
uforholdsmæssig stor Del af Hæren blev bund<--'n til Befæstningernes umiddelbare Fors var.
Befæstni11gsanlægene i 1861. vare følgende:

. Ices ti. 11 111gen.
.
Vt,
A . D annevir

Cl,<.,'-'

J~C,A,JL.
·

eJ,,..,..;._j
1

......, 111" dlM-

Venstr e Fløj. Ved Mys11nde anlagdes et Brohoved, f
_
bestaaende af 2 Rækker Værker og det egentlige Brohoved, fi ~ '
AJ,J
ialt 6 Skanser med 32 Kanon pladseL,. - 'fil Befæstning af (1v.uv-~<den fremskudte Kokkendorfstillin 0 forberedtes en Overvømmelse af Østerbækken og anlagd es nogle Batterier;
men Tanken om at føre et Forsvar i KokkendorfstillingPn
opgaves senere.
Cent rn m. I Centrum blev der i 1861 opførlt ~
Skandser med Pladser til 174 Kanoner, saaled es fordelte :
bag Buslrup Teich . . . . . 6 Skanser med 33 [(anonpl.,
mellem denne og Reider-Aaens
do.
me - 99
Oversvømmelse .. 10
do.
med 42
~
til Forsvar af Oversvømmelsen 9
Disse Anlæg fuldstændiggjordes \ senere med nye Anlæg.
Mellem Klein Reide og Holli11gsted by/agedes 7 Dæm11in15er
til Anve11delse ved Oversvømmelse1{i de paa denne Slræ' •
ning anlagte Skanser (19 fli~ flankerede Dæmningerne.
Ft øj re · o .r -'Rgnen . or j eren fra rvae til
Frederiksstad og derfra til Vester ha vel S. for Husum er

r
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lav Marsk, der for Slørstcdelen hnrlig kunde sælles 1111der
Vand ved unrler 1-lojvaude 1tl aabne for Hovedsluserne ved
Sorg<'ns og Treenen s [JrJ ktL_i-Ejd.1:.J:i!!J.-og_y_ed Milde Aaens
UdloL i Vesterhavet. Ved Indlede11 nf Hnvy_i.W.d.el kunde
' 1111111 give lieleSTiii ingeiis højre Fløj stor defensiv Styrke,
idel der da kun blev at forsvare Si.iderslapel, Frerleriksstacl
og enkelte over Vundet rugende smalle Veje eller Diger.
Formaalet for Befæstningsarbejderne i 186 l var deels at
sikre sig Sluserne, deels at vanskeliggjore Fjendens Fremtrængen ud de enkelte Vejt>, deels endelig al sikre sig
Frederiksstad og Si.iderslapel, der mod Syd kun vare dækkede af Ejderen. Paa højre Fløj byggedes i 1861 ialt 15
Skandser med Pladser til 73 Kanoner. . r ~ n-.-v bc::\, '.hki./....J

B. Dybbølstillinge11. M a;i~rtl,'7,

-1 ...,.. ,,if.

.
,f-.,,øl,,t.., ... ""'.
De i 1861 udl'orle Forslrnmls11i11gsarbejder, der slrnldc; ... -fa-.
erslallc den forcslaaPcle pcrniancnle Befæsl11i11g, bcslod af ,1.,.,.,.,..-..d 7 Slrnmlser oi-: 3 nah11e Ka11011pludscr, 1111111erererl e all e 10,~.,...,P 'tt..t 1
efter deres Bcliggc11hed 111ed forllobe11de Nmme fra 1 til 4.io,1t,e,1A,,r;
10 og var fm S yd 1110d Nord føli;emle~
Ska11clse
Anben Kano11plnds
Skandse
Aaben Kanonplads
Ska11dse
Aaben Ka11011plads
Skandse

l for 7 Kanoner og Fodfolk.
II " 10
"
do.

III "

5

IV "

13

og Fodfolk.

V "

5

VI "

19

og Fodfolk.

" 4
" J3
" 10
" 9

og F'odf'olk.
,,
do.
,,
rlo.

VII
VIII
IX
X

l alle 10 Ska11dser og Ka11011pladser var der allsaa
Plads til 95 Kanoner.
Af Batterier ma Alssiden al' Sundet bevaredes fra
Krigen 1848- 50 Møl e alteriet or 4 Kanoner, Kirkeball eriet for 6 Ka11011er og Fla11keballerit>t for 7 Kanoner.
---

M;;s;,t;;:s
C. Fredericia.
Frt>dericias Befæstning befandt sig i 1861 i omlrc11L
samme Tilstand som i 1849. I April 1861 anlagdes en be-

1l3
k-,a,,l'i.Mu,~u.

)1

t-~ ~ .

fæstet Lejr~jJvis højre Fløj lnu ca. 7000 Alen foran Fæstningens højre Fløj. Den bestod af 5 for Artilleri indrettede
Lynetter (I-V), der under Krigsforhold skulde forbindes
med Løbt>grave for Fodfolk; dens Opgave var at forhindre
Fjenden i at beskyde Landgangsbroen paa Fæstningens
ostre Strand. Disse Værker gave Pinds for 85 Kanoner.

Arbejderne i 1862 og 1863 saavel i Dannevirkestillingen
som j Dyhbølslillingen og Fredericia vare kun mindre bef ydP111IP. I Oktober 1863 begynclte man at sætte Dannevirkeslillingen i Forsvarsstand, men først efterhuanden som
Tropperne ankom, fik man den fornødne ArbejdskrnftJ""- @.,f de,,,.., tA
Der stod meget Skan rl senrbejde tilbage, idel enkelte Værker /ift 7Mlr,tt,fe,/u
ikke vare paahegyndlt>, andre ikke fuldførte; Batterierne / ~ ,
for Positions~kyts manglede Lilclels. Endelig mangle,le alle
Arbejdf't' vedrørende Slillinge11s fol'li(ikaloriske Armering.
Da Krigen udbrød, vnre Forslmndsningeme langs Slien
ikke foldførle; det sidste Skyts til deres Montering blev
førs t brngt ind i de endnu ikke færdige Værker d. 4. Febr.
om Afte11e11; Anlægene yderst paa vensb-e Fløi (ved Muesholm og Slimiinde) blev <ler ikke Tid til at anlægge.
Til de mange Slrnndsearhejder kom ForberedelsP af
Oversvømmelserne, Sprængning af Broer, Spærring af Veje,
Rydning af HPgn, Anlæg af Kolonneveje og desuden to
meget betydelige Arbejder: Anlæg nf Hyl tele j r.e og
Isnin g sarbe j der. Med Anlæget af de forste kom man
ikke vidt, eftersom Ministeriet paa et for sent Tidspunkt
tog Besh1tning derom og pan et Tidspunkt, da de faa
lngenieurkræftt>r vare beslaglagte ved andre Arbejder; heller ikke havde Ministeriet imødekommet Ingeniemkorpsets
Aar for Aar gjentagne Anmodning om Anskaffelse o.f
Tømmeroplag i de forskellige Stillinger.
- Isningsarbejderne bleve betydelige paa Gmnd af
den stærke Frost i ,len første Halvdel af Januar. Der
maatte ises langs hele Sliens Længde og i Reidedalen.
lndtraadt Tøvejr bevirkede vel, nt Isen d. 28. ikke længer
var passabel, men d. 29. begyndte Frosten igjen.
Samtlige Stillinger henlaa de1for ved Krigens Udbrud
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i ufulclendt Tilstand. Delte var saameget uheldigere, som
den oprindelige Ta11ke at møde Fjenden ved Monarkiets
Sydgrænse og i Ejderstillingen tvinge ham til en kortvarig Standsning, va.r bleven opgivet. Efter at Holsten
var rømmet og Ejderen kun benyttedes som Forpoststilling,
laa Dannevirkestillingen i forreste Linie, og da
denne Stilling opgaves efter faa Dages Forlob, blev det
Samme uventet Tilfældet med Dyb b ø Is ti 11 in g e II og
Fredericia.
3. Flaaden.
Flan.den delte omtrent Skæbne med Hæren. Først i
1861, da det (ruede med Krig, fik man Øjet op for Nødvendigheden af en kraftigere Udvikling af Flan.den og anviste endel Midler dertil. Men den Ro, der indtraadte, da
Krigsfaren var overstaaet, virkede alter hæ111me11de for
Flandens Udvikli11g; og i Aarene 1862 og 63 gaves kun
indskrænkede Bevillinger til Flaaden. Der anskaffecles ved
Kjøb i Engla11cl to Skrueskonnerter, Absalon og Esbern
S11urc, og umiddelbart før Krigen Pandserbatteriet Rolf
Krake; dPr arbejdedes pau Parnlsring af Fregatterne Peder
Skram og Dannebrog og forPtoges nogle mindre Nybyg11inger, men Flaaden var dog ved Mobiliseringen i Slut11ingen af Anret 1863 vanskelig stillet i Henseende til ut
løse Opgaverne under en Krig, hvor Planen var baseret
pau di:-n Forudsælning, at vi vare Herrer paa Havet.
De rigelige Midler, cler for at komme ud over V a11skelighederne i sidsle Øjeblik stilledes til Ranelighed, forfejlede
deres Hensigt. Man vilde udvide Flaaden dels ved Kjøb
af en i Skotland under Bygning værende Pnndserfregal.
(og derved tillige forhindre, at den kom i Tysklands
Hænder), dels ved Bestilling i lndlandet af et Pandserskib
af Størrelse som Rolf Krnke. Ingen af Delene lykkedes.
Det første blev købt, men kom ikke herover før ved
Krigens Slutning, det sidste lykkedes det. ikke at faa
bygget.
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4. De Allieredes Stridskræfter.
Medeus Holsten besaltes nf Exekutioustropperne, samlede Preussen og Østenig de Troppekorpser, der skulde
benyttes i Krigen mod Da11mark.
Ge11era.lfeltmarskal W ran g e I overtog Overbefalingen
over den allierede Hær. Denne samledes i Slulni11ge11 af
Jnnuur i Holsten og havde følgende Sammensætni11g:
a) Det preussiske Armeekorps (I. Korps)
under Primls Friedrich C arl af Preussen.
6. Infa11teri-Division
(Generallieutenant v. M a II s tein).
11. Infanteri-Brigade
{ Fos. Reg. Nr. 35.
Geueralmnjor v. Caustein
Inf. Reg. Nr. 60.
12. Infa11teri-Brigacle
{ luf. Reg. NrJÆ4, ·Æ_~·
~
(Gencrnlnmjor v. Roe der)
Inf. Reg. Nr.~ r
f-~
Ulamegiment Nr. 11 (4 Esk).

..(!;vt..

3. Fodafdeli11g nf Artilleribrigade Nr. 3 (3 Batt.)
Pionerbataillon Nr. 3.
13. I II fan ter i-Division
(Genernllieulnunt v. Wintzingerode).
25. Inl'anleri-l:frigade
{ Inf. Reg. Nr. 13.
(Generalmajor v. S c hm id)
Inf. Reg. Nr. 53.
26. Infa11teri-Brigacle
{ Iuf. Reg. Nr. 15.
(Ge11eralmajor ,,. Go e b e 11)
Iuf. Reg. Nr. 55.
Jægerbatnillon Nr. 7.
Dragonregirne11t Nr. 7 (4 Esk.)
1. Fodafdeli11g af Artilleribrigade Nr. 7 (4 Batt.).
Pionerbataillon Nr. 7.
Kombineret Kavaleridivision
(Generalmajor Mil ns ter-Mei 11 hove 1).
Hus. Reg. Nr. 3.

6. Kavaleri-Brigade
(Oberst v. F I i es)

I

K yr. R eg. N r. 6.
Et ridende Bulteri.

{/4_

..e.-i,

i

.f.,,t,~"
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13. Kavaleri-Brigade
(Generalmajor v. Robe)

J Hus. Reg. Nr. 8.

l

Kyr. Reg. Nr. 4.
Et ridende Batteri.

Reserveartilleri
(Oberstlieutenant v. Sa enge r).
2. F'odafdeling af Artilleribrigade Nr. 3 (4 Bnll.).
Ri<I. Af<leli11g af Arlilleribrigade Nr. 7 (4 Bnll.).

Kolonner, Lazarether, Train osv.
1. Korps's samlede Styrke:
25 Bat., 25 Esk., 15 Batt., 2 Pion.-Bat. = 20000 Mand
n
Inf., 3750 Mand Kav., 96 Kanoner, 1200 Mand Pion erer.

b) Det asterrigske Armeekorps (li Korps)
1111dcr Fell111arskallie11le11ant Baron G a ble11z.

,I~
t1

'f &v,it>t-~

1. lnl'anleribt-igade
~ j t_ IJA.,·
(Ge11eral11rnjor Grev Gondrecourl).
!...It,. ~
Inf. Reg. Nr. 34 (2 Bat.).
A.,,'! .e,,v...
dk
Inf. Reg. Nr. 30 (2 Bat.).
En Feltjægerbataillon.
Et Batteri.

~ g !Cl-z I 1u + Af

2. I II fa II ler i h rig a cl e
(Generalmajor v. Do r m 11 s).

Inf. Reg. Nr. 72 (2 Bat.).
Inf. Reg. Nr. 35 (2 Bat.).
En Feltjægerbaluillon.
Et Batteri.
3. I n fa n t e r i b r i g a cl e
(Generalmajor v. N ostitz).

Inf. Reg. Nr. 27 (2 Bat.).
Inf. Reg. Nr. 14 (2 Bat.).
En Felljægerbataillon.
Et Batteri.
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4. I nfa n ter i brigade.
(Generalmajor v. Tomas).
Inf. Reg. Nr. 80 (2 Bat.).
Inf. Reg. Nr. 6 (2 Bat.).
En Feltjægerbataillon.
Et Batteri.

f..:t ,&,,.,· ~ ~
Kavaleribri g ade.
f'
f
. .
(Generalmajor v. Do b r zen sky). j ~ V v , ln l~

Drag. Reg. Nr. 2 (5 Esk.).
Hus. Reg. Nr. 9 t5 Esk.).
Ko rpsa rti Ile ri reserve.
Foclbatteri Nr. 9.
Fodbatteri Nr. 10.
Tekni _s ke Tropper.
11. Ing. Kompagni.
3. Komp. af 1. Pion. Bat.
4. Komp. af I. Pion. Bat. med 2 Brnekvipager.
Kolonner, Train osv.
II. Korps' samlede Styrke:
20 Bat., 10 Esk., 6 Batt., 3 PionerkompagnierMand Inf., 1520 Mand Kav., 48 Kanoner og 6dB
Pionerer.

~goo
and

c) Den kombinerede Ga~de-lnfanteridivision (Ill. Korps)
under Generalheutenantæ
Mu l !(e.:)

K o m b i n e re t G a r d e i n fa n t e ri b r i g a d e.
(Generalmajor Grev v. d. Goltz).
3. Garde Reg. tilfocls (3 Bat.).
4. Garde Reg. tilfods (3 Bat.).
Ko mb i 11 e ret Ga rcl egre nad erb 1·igade.
(Oberst v. Bentheim).
3. Gardegrenader Reg. (3 Bat.).
4. Gardegrenader Reg. (3. Bat.).

!ti/-, rk,,
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Gardehusarregiment e t (4 Esk.)
Et 4 Pd.s Gmde Batteri (8 Ka11011er).
Et 6 Pd.s Garde Batteri (6 Kanoner).
III. Korps's samlede Styrke:
12 Bat., 4 Esk., 2 Batt. = 9600 Mand Inf., 500 Mand
Kav., 14 Kanoner. ~ ... f{A,,v 1 • ~ f ~ •
(n;-1),

J'o,

De Allieredes Styrke forøgedes under Krigen.
Den preussiske Hær havde omtrentlig gennemført sin
i 1859 pnabegyn<lte Omorganisation. Den udrykkende Del
af Hæren var samme11sat af yngre Aldersklasser og havde
større Bevægelighed, Marche- og Manøvrerfærdighed end i
tidligere Tider; yngre Tfræfter beklædte de højere Førerposter. Ved Fod fo I k et var Tændnaalsgeværet indf'url.
Ved K u valeri et havde man simplificeret Formeme ug søgt
at udvikle Bevægeligheden. Feltartilleriet var under
Omdannelse; Størstedelen af det Skyts, hvormed der rykkedes ud, var dog glatløbet (72 glatløbede og 38 rillede
Kanoner). Fæstningsartilleriet anvendte rifl. 12 Pd.s
og rifl. 24 Pcl.s Kanoner samt glalle 25 Pd.s Morterer.
Ved det østerrigske A rmeekorps bestod Brigaderne
hver af 4 Batailloner, 1 Jægerbataillon og 1 Batteri paa 8
Kanoner. Fodfolket havde riflede Forladegeværer; der
lagdes stor Vægt paa Bajonetangrebet, hvorimod Skydefægtningen 10111 betragtedes som en kort lndled11ing Lil
samme. Arlilleriel havde 11delukk e11de riflede Forlarlckanoner.

I. Forsvaret af Dannevirkestillingen.
Dannevirkestillingen var cl. 31. Januar i Hovedtrækkene
besat paa følgend·e Maade :
I. Division ·havde Forsvaret af Stillingens venstre Fløi
fra Slimonde indtil Sleksvig Færge inkl. samt Observation
af Overgangene over Ejderen mellem Kiel erFjord og Schirnnu.
Divisionen havde i dette Øjemed fremskudt 2. Brig n d e
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med noget Rytteri S. for Slien (3. Regiment til Egnen om
Kokkend01f, 18. Regiment til Egnen mellem Ekernførde
Fjord og Klein Wittensee).
3. Division havde Forsvaret af Centrums østlige Dei
indtil Engdraget V. for Skandse XII.
2. Division havde Forsvaret af Centrnms vestlige Del
samt af Dannevirkestillingens højre Fløj. Divisionen havde
Observation af Overgangene over Ejderen fra Schimau
indtil Ejderens Udløb og havde i delte Øjemed fremskudt
Kavaleri langs Ejderen og som Soutien for dette lagt 5.
og 7. Regiment samt 8. Batteri i Stilling Nord for Sorgfloden.
4. Division, Infanterireserven og Reserveartil1er i et udgjorde Hoved reserven N. og NV. for Slesvig By.
Den fjendtlige Hær stod d. 31. Januar Afteu:
I. Korps {med Boyedk\farte•· Kiel~ laa i Egnen mellem
Kieler Fjord og Flemhuder See;
fl. Korps (med Hovedkvarter Schiildo1·fJ Vest he1for
indfil Egnen S. for Rendsborg;
III. Korps var endnu i Anmarche (pr. Jemhane) til
Krigsskuepladsen.
I. og II. Korps sluttede d. 31. saaledes op, at deres
forreste Afdelinger om Aftenen belagde Landsbyerne ved
Ejderen, beredte til at overskride den d. 1. Februar. Fremrykningen skulde begynde Kl. 7 Morgen og al' I. Korps
foregaa over Ejderens østlige Overgangssteder og videre
over Gettorf, af IL Ko1·ps over Rendsborg og Ø. for Jernbanen til Duvensted. Naar III. Korps ankom, skulde del
ad Rendsborg Chausseen naa frem til Terrainet S. for Sorgen.
Først maatte dog Krigen erklæres. Den 31. Januar
Morgen Kl. 9 modtog General de M e z a som tidligere anført en Skrivelse fra Felhnarskal Wrangel, overbragt ved
to preussiske Officerer, hvori Genernlen underrettedes om
den Feltmarsknllen tildelte Ordre til at besætte Slesvig.
General de M e z a erklærede sig beredt til at møde enhver Voldshandling med Vaabenmagt, og dermed var Krigen
erklæret.
1. Fe brun r. De Allieredes Fremrykning foregik til
til befalet Tid og ledede kun til en mindre Fægtning med et

Kompagni af 1_8. Regiment i Friedensllml Skov, idet nemlig
vore foran Dannevirkestillingen fremskudte Tropper efter
Ordre trak sig tilbage til denne.
•
Om Aftenen var derfor hele den til Forsvaret af Dannevirkestillingen afgivne Hærstyrke samlet i Stillingen.
I. Division: Venstre Fløj indtil Steksvig Snævring.
1. B r iga cl e Forsvaret af Slien fra Slimilll(lc lil Bngten
ved Ulsnæs.
2. Brigade fra Ulsnæs til Steksvig Snævring samt
offensiv Besroltelse af M smule Passet.
- - rBr 1gacle med Alarmpinds ~
Triangel, c. ½ Mil
NO. lor Slesvig, samt et Regiment (,22:) af I. Brigade 11d~ or<le Divisionens Reserve, men var tillige L-Iovedreserye
i---over1<ommnll(loens Huancl.
3. Division: Centrums øsllige..QeLi.udtil ~ng!!!:2:g eJ V_~
for Skandse XII.
.
~~
8. B ri__g nde · Bustrnp Partiel og Strækningen fra I. -
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VII. incl.;
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7. ~1-wde YIII. - X. samt Bnstrnp Forvrork;
9.B rigacf e S trækningen fra XI. imllil Engdrngel Vest
for XII.
2:" Division: Centrums vestlige Del fra Engdraget Vest
for XII. samt Da11nevirkestillingens højre Fløj.
~
6. Bri g a de XTJT X1l..
j6. Bri Qade XVI. - XXIV.
4. B rig n cl e (Stabskvarler Frederikstad) havde Slilli11.
gensnøJre Fløj.
I Reserve for SLillingen stode 4:.- Division, I 11 f n. 11 ter ireserven o Reset·'veiirTi' - r ".e.L.,... Bevrovnelser, dci·
1m1 ertid vare vildledende for Styrker, bestnuende henholdsvis af 2 1/ 2 Drngonregiment, 2 Infanteriregi menter og
1 1 / 9 Batteri.
Hærens Styrke var som tidligere anført kun c. 35,000

9
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Mand.

½ Allierede standsede deres Fremr y~ning, I. Korps i
Linien Ekernft;ji:d · Witt
_ IL Korps i J,iuien,
(Wittensee_,Bistensee- 0~1ev=Sorgbrttelr.71~
S?e:!:~
"Qele af III. Korps nuuede til Rendsbo,rg.
2. Fe b ruar. F or denne Dag havdeWrangel befulcl,

)
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at I. Korps skulde indrykke i Linien Ekemførde-Kokk,endorf- Holm, II. Korps i Linien Hutten - Aschepel, Kl. Bl'ekenNo"db"J, 111. Rorps til Sorgfl oden.
Pl'inds Friedrich Carl, rl er val' uvidende om, at
KokkPnrlorfstillingen den 1. F ebruar var rømmet af vore
Tropper, gik frem til Angreb mod rlenne. Kl. 9- 10 Fm.
naaede Av'!!!!garden Kokkendorf uden at s~øde paa vore
Trop Jer, o , Pl'inds Fr. Carl besluttede erfor a ortsætle
archen mod Mysunde for endnu samme Dag at komme
i Besi<lcle se a den del'værende Stillings Fortel'ra.in, muligvis
endog af selve Stillingen.
I. Korps var inddelt i Avantgarde, Gros og Reserve.
Avantgard e n bestod af 5 Butaillonel' fornden Rytteri og
Artilleri; G ro s et af 6. og 12. Infanteridivision; Reserven
af en Brigade Infanteri, Kavalel'idivisionen og Reserveartilleriet.
Avantgard en og R cserveal'tilleriet sattes i March e mod
Mysunde, 11. Infanteribrigade bøjede fra Kosel af mod
Ornum Mølle, 13. Division og 12. Infanteribrigade forblev
foreløbig ved Mohlhorst og Holm, idet en større Styrkes
Tilstedeværelse paa dette Punkt ansaas ønskelig for det
Tilfælde, at vi fra Slesvig foretoge et Modstød.
Ved Fjendens Nærmelse fremsendtes fra vor Side 3
Kompagnier' (af 3. Rg.s 1.) paa Rekognosce1·ing. Denne
Styl'ke indvikledes snart i Fægtning med den preussiske
Avantgarde og ll'uk sig derpaa tilbage til Mysunde-Stillingen,
foran hvilken Avantgardens Artilleri i Forbindelse med
Reserveartilleriet opkørte, og hvor · Fægtningen snaH gik
over til en ren Artillerikam p.
lait stode 64 Stk. Skyts&-- hvoraf 24 l'iflede, i Kam
med 20 Kanoner paa VOI' Side i F r nJ;1 nmg~ .§tærk
Tange hæmmede dog Ål'lillerij)dens Virkning.
Kampen ophørte omtrent Kl. 4. Angl'ebet var afslaaet.
Tabet var paa VOI' Side ~ Off. og 132 Underoff. og Menige
døde, saal'ed~ og fan?ne; paa Fjendens Side 12 , Off. og
187 Underoff. og Memge.
k...... 1""- 'J tJ .tlfl'rt-G .t;,-.J ,,...,.+.
Prinds Fr. Ca r I indberettede til de Allieredes Overkom ~ do, !tl-;t nyt Forsøg mod M)\§tmde næp e vilde
føre til et gunstigere Resultl).t. Vor Overkommando antog
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imidlertid, at Angrebet paa Mysuude kun var Forløber for
et større Angreb den uæste Dag, og da den tillige erfarede,
at F~je11den koncentrerede Tropper foran Centrum, beordredes Hæren til at staa i Alarmstilling næste Dags MoJ·gen
RI. 4.
De Allierede indtog om Aftenen følgende Stilling:
1. Korps Egneu mellem Mysnnde og Ekernførde; Il. Korps
rykkede frem til Linien Hlitten - Nordby; bagved II. Korps
indrykkede Dele af III. Korps.
Saaledes var de Allieredes højre Fløj stærkt fremskudt,
medens venstre Fløj kun langsomt nærmede sig. For d.
3. udgaves Befaling om, at I. Korps skulde fortsætte Ope- 1";".~~""'"
- ,...-,.
3,<.,<.- ue,,l<..
rationerne mod My.sunde, II. og Ih. 1{orps fortsrnlte Frem- lu,.,. fr... t,,.
ykningen og i Løbet af Dagen udstille Avnntganler, IL ~ J /"""
Korps i en Linie fra Fartoq~ over N eder- og~
· -Scll~ fi;,J..,"''
til Jage!, III. Korps i e1l Linie fra Jagel til Alt Bennebek.- .r.ur ~ 1
De bag disse A vantgarder hvilende Troppestyrker skulde ~;:. ,,.. •. ,-r •
7
holdes i Alarmkvarterer.
3. F e bruar. Da den Forposlstilling, som II. Korps
skulde indtage, var den summe, som vore P'orposter foran
Centrum havde besat, maatte det paa denne Dag komme
til Sammenstød med Østerrigerne i Centrum. Morgentimerne forløb dog roligt, og vore Tropper fik Kl. 11 Formiddag Tilladelse til at gaa tilbage til Kantonnementerne.
Derimod fremsendtes ifølge Overkommandoens Ordre
paa denne Tid et Reko noscerin -'Skommando paa en B11.!!!illon (9. ij_eg.'s IL) og e,;-Eskadron - mod Loltorf og
Geltorf for at erfare om disse Punkter vare bcsulle af
Fjenden. Kommandoet forefandt intet ~jendtligt. i Forterrainet, hvorfor Bataillonschefen gav Ordre til Tilbagetog.
Men netop som dette tiltraadtes, rykl<ede F orclæk"iiiiigen
for II. (østerrigske) Korps frem; ifølge General Gablenz's
Befaling ry.kke~ tre Brigader fra Gr. Brekendorf mod Over
Selk, en Brigade over Geltorf mori Lopsled.
Saafremt Østerrigerne kun vore stødte paa vore sædvanlige Forposter ved Over- og Neder Selk, vilde disse
ifølge deres lnstrnx have ,trukket sig tilbage til Linien
Kongshøi - Sortehøi. Men netop da Østerrigerne angreb,
vare F01·posterne under Afløsning. .Fjenden, der trængte
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s tor Bra.vom, traf os saaledes i et uheldigt ØjeTropper af forskellige Af<lelinger (tre Forpostblik.
batailloner med deres Afløsninger samt det hjemvendte
Rekognosceringskommando) stode over hele i i n blandede
mellem hverandre. Højere Befalingsmænd vare ikke ti stede.
Den højeste fITstedeværende Befalingsmand, Matr Rist Jtf
11. Heg., overtog Kommandoen og stræbte at ringe Samvirken tilveje mellem de forskellige Afdelinger samt at
byde Fjenden en haardnakket Modstand i selve det yderste
~ l_
Forpostlerrain. Der udspandt sig derfor i Egnen Syd for
Selk en heftig Skydekamp mellem den østerrigske Brigade~cn
L _
Gondrecourt og Forpostbutailloneme af 3. Division. h i ,/-rt J-"""'t;J
Denn e Kamp førtes med saa stor Haardnakkethed, at vor a,, ~ ~ t . G
Modstandskraft, da endelig Tilbagetoget tiltraadtP.s, for en t'fkkt. ,t,~h i
Del var brudt. F jenden stormede Kongshøj og angreb Ja.:t(.., t.r,.. J."'
Klosterkro, samt viste sig Øst fo r Hadeb,y_Nor, hvor voreJo,,,,1 i,,«,<, .(,<A 1 ~
Forposter ligeledes trængtes tilbage over Noret. Kampei; /C.:U-<-7
fortsattes saa tæt ind under Dannevirkes Vold, ·at Skundsernes Skyts sluttelig kom til at deltage i Fægtni11gen.
Derimod havde vor i Stillingen staaende Hovedstyrke ingen
Lejlighed havt til nt gribe ind, eftersom ingen Meldinger
indløb fra F0t·posterne om Fjendens Angreb.
Samtidig med denne Fægtning førtes en Kamp om
Jage!, der ligeledes endte med vore Forposters Tilbagetog.
Tabet var paa vor Side 9 Off.• og 404 Underoff. og
Menige døcle, saarede og fangne; paa Fjendens Side 28
Off. 402 Underoff. og Menige.
Slutni11ge11 ufKampenoverværedesafH s.Maj. Kongen,
der, da Krigen udbrød, begav sig til Hæren.
Resnllatet af Kampen d. 3. var, at Fjenden var kommen
i Besiddelse af Kongshøj og Vedelspang, naturlige Støttepunkter for vor Forpostlinie. Kongshøj var vel egnet
til Butterianlæg;_ bag Vedelspang kunde Fjenden i ].\fattens
Løb og i umid<lelbar Nærhed af vor Stilling samle større
Troppemasser til Storm paa Volden. Tabet af disse Punkter
maatte efter Overkommandoens Skøn medføre et stadigt
Kampberedskab paa vor Side" og fik saa meget større Betyd11ing, som der manglede Burakkelejre for de Dele af
Hæren, der, naar Angreb hvert Øjeblik kunde ve11tes,
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maatte være i Beredskab for at afslaa delte. Overkommandoen frygtede en fortsat Bivouakering under ugunstige
Vejrforhold og ansaa det fm nu af kun som etTidsspørgsmaul,
hvor længe vore Tropper uden at afløses formaaede at udholde den strenge Tjenesle.
·
Paa fjendtlig Side laa om Afte11en I. Korps uf'ora1,!_d r~
foran Mysunde i Egnen om Ekernførde. II. Korps satte sig
fiisl:- ln et erobrede Forpostterrain foran Centrum og anlagde strax Batterier paa Kongshøj. III. Kor s's Gros ryl<lrede
rop.
en om
tenen afholdt Sammenfreni--inctITI
komst i Hahnenkrug besluttedes det ikke at forsøge nogen
Storm mod Fronten, før I. Korps under P riilclsFr:-Car
havde udført
:.ergaug~
er Slien et Steds i Egnen No:
for ysunde.
4:--F~B"ru ar. Søm Følge af den paa Fjendens Side
trufne Beslutning skele inlel Angreb d. 4.; der forl'l'aldl
nogle Forpostskærmydsle1· og 11ogen Slrndvexl en: men uden
Betydning.
Om Formiddngen foretog Overkommandoen en Inspicering langs Ce11ln1m fo r at overbevise sig om Troppernes
Tilstand og for at klare sig hvilken Modstand, Besætningen
i de forskellige Afsnit kunde yde mod det forventede
Hovedangreb. Tropperne fyldte kun lidt i Stillingen;
navnlig gjaldt detle Centrnms højre Fløj, hvor en større
Del af 2. Divisions Tropper maatte opholrle sig i selve
{
Stillingen, hvor der manglerle ethvert som helst Ly. Modstanderen stod tæl inde paa Stillingen; Østerrigerne arbejdede stærkt foran Ce11tn11ns venstre Fløj, og fornn
Centrums højre Fløj havde det preussiske Gardekorps sul
sig fast paa Dæmningerne over Rejdedalen. Selve denne
var opfyldt af en ved den foregaaende Dugs Tovejr kun i
ringe Grad gjennembrudt lsmasse, som efter en Nats Frost
atter med Sikkerhed kunde have baaret Infanteri. Det
Ønske maatte ligge nær at høre de forskellige Højstbefalendes Dom om Situationen, hvo1for General de M e z a
sammenkaldte et J(rigsroacl til samme Dags Aften, hvor
navnlig det Spørgsmaal sknl<le drøftes, hvor længe man,
hvis Modstanderen forblev uvirksori1, kunde forsvare at
lade Hæren holde ud i Stillingen. 11-Jtt,lft~J<.-'- flaf
"1;..., ..t...:_
avi,(11..d',_, v/tÆ,(,{,,fA._ flf /4_: 6!,C(,ff,/a,,r,,,., ,,-~VV"'<-t"'"'-.,.W
./(j
(it:</1.,.- tre. I lu,,..'!~- C,VV'-' I fh-e-; ' \. ~ ~ k . ~ - fut,
c{.:,,_ H/-A (M,,_, A,;hAA/t.'k ~~(. r-:J-. (t11-ari Cl..u tn,'1,/z.e,,- Pf dr-, lf u 1
t ~r. ,/.-{,l/c i / c. tit ft ,·.e,t)
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Krigsraadet kom merl alle Stemmm:.. mod J li) det.Resultat, at Dannevirkestillin en frivilli skulde forlades cl. G.
F ebnmr om Aftenen. saafremt Anb•-reb heller ikke denn e
Dag fa ndt St~d.
:e_ua fjendtlig Sirle rekogno~ .eJ"
· 1, og Prinds
Fr. Carl foreslog Kappe\ og Arnæs til Overgangspunkter.
Det bestemtes, at Korpset d. 5. s_!mlde marchere mod disse
Overgangssteder, en Division om Morgenen, Korpsets Hoverl~yrke dog først, naar Mørket fuldt pa~ l'larchPn skclrle
udføres rnmme 1g.
Overgangen skulde paabegyndes d. 6. Morgen Kl. 4
og udføres pua to forskellige Steder, nemlig udfor Rnbølsund ved Ellebjerg Skov, og ,·ed Espenæs, Syd for Løjtmark. Naar to Brigader vare komne over, skulde der ved
Arnæs slaas Bro under Beskyttelse af Artilleriilrl, hvorpaa
hele I. Korps vilrle gaa ovei· Slien og derpna relte sin
Mnrchc mod Mysunde af Hensyn Lil Snmvirk en med IL og
Ill. Korps, der da vilde angribe Centrum.
5. Februar. Da Formiddagen forløb rolig, gik vore
Afdelinger Kl. 11 Fm. tilbage i deres Kantonnementer.
Ordrene til Afmarchen udgaves i nl Hemmelighed.
En samlet Borhnarche blev besluttet. Tanken var ved
en Nallemarche at søge at naa Flensborg og Omegn,
inden en Forfølgelse fra Fjendens Side kunde blive virksom.
Forposterne skulde Llive staaende e11 Tid efter, at cle andre
Tropper vare afmarcherede og senere følge i Arrieregarden.
Paa Grund af den Tilstand, hvori de nfoldførte vestlige
Kolonneveje over Jy<lbæk o ~ Bollingsted befandt.I,ig, bes nJ;te es et, at disse kun sknlcle benyttes af 4. Division,
worimocl 2. Division fra sin Plads (Cenirums7 10jr~ Fløj)
over Hysb , Skovby og L •·•·skov skulde søge in<l paa
Chausseen ved sted Skov. Fra delte Punkt og incltil
Jaruplund Syd for Flensborg skulde Chausseen benyttt-s af
hele Centrnmsstyrken undtngen 4. Division og det samme
ledsagende Fodfolk. 4. Brigade i Frederikstad skulde benytte Vejene Vesterpaa, 1. Division dem i Angel. Rømningen af Stillingen var bestemt at skulle foregaa med
Efterladelse af alt i den værende Materiel; men det var
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samti<lig forn<lsat, at Materiellet skulde re<ldes, fol'saavidt
det kunde ske uden Skade.
Afmarchen fra Stillinge11 paabegynrltes til de
befalede Tider d. 5. om Aftenen, men pna Grnml af del
glatte Føre, som fremkal<ltes ved det i Aftentimerne indtraadle Islag, gik Marchen kun la11gsomt og ledsagedes af
hyppige Standsningel', der skyldtes Trainet, Arlilleriets
svære Køretøjer og <le medførte Posilionspiccer. Særlig
paa Chausseen vare Vu11skelighecleme store. Del begyndte
at sne, men Sneen fog bort, og <let val'e<le ikke længe,
inden der dannede sig en spejlglat Isflade paa Vejen, saa
at del med hvert Øjeblik blev mere og mel'e vanskeligt
at staa fast, baade fol' Mennesker og Heste. Kuske og
Ryttere maatte stige af for at føre Hestene, hvis Skærpning
eller Braadning hurtig var afslidt. Det syntes lil Tide1·,
som om støl'l'e DelE> af Train!'t maalle lades tilbage, men
ved overordentlige Anstnc11gelsel', ved I Jaanelkraft og ved
Heste, del' toges fra 81mde1"gaanle11e, lykkedes det dog at
bringe det frem, og kun hvor Seleløjet var bristet, eller
Vog11slangen knækket ve<l Hestenes Styrtning, maatte noget
af Trainet efterlades.
Der medfortes fra Dannevirkestilli11ge11 ialt 33 Stk.
Positionsskyts, hvoraf 19 medbragtes til Flensborg, 14
til Fl'eclericia ved 5. Fæstningskompagnis Fon-111slall11i11g.
Pau Grund af en Misforstaaelse blev Jembanetogene ikke
benyttede.
6. Februal'. Hovedstyrken af HærensAfdeli11gel' indtraf i eller ved Flensborg I Løbet af Fol'111icld11ge11 d. 6.;
om trent ½ Mil Syd for Uye11 indtog 3. 8 l'igndeer1 Opstilling over Vejene til Gliicksborg C?g Chausseen og ud / . ~
stillede Forposter. Ø/e,,,,, l Cl. A ld"\., /o CtC-,--t;,U / ' te,• J .nr-;J r 1
~~
3. Division, der d. 6. Aften skulde danne Al'rieregarcle ~~ T,-,~•zd'
paa Chausseen, lod 7. og 8. Brigade med 4 Kano11er og
Forposteskadronen danne Arrieregarde, og Resten af sin
Styrke rykke til Flensborg. Arrieregardens Marche blev
betydeligt opholdt ved de øvrige Tropper. Endnu Morgen
Kl. 3 stod 8. Brigade ved Taterkro, ku11 en Fjerdingvej fra
Slesvig. Under idelige Standsninger 11aaedes henimocl
Helligbæk, da Kl. 10 Fm. de første fjendtlige Kavaleri-
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palrouiller naaede ind pau de bageste Infanteriafdelinger.
Melding om Dan11evirkestillinge11s Rømning var nemlig
indtrnffen i II. Korps Hovedkvarter d. 6. Morgen Kl. 4, hvor
det besluttedes strax at tiltræde Forfølgelsen. Regimentet
Lichtenstein Husarer sendtes frem; det var Teten af
dem, der gjorde Indhug paa vor Bagtrop.
Foranlediget herved indtog 8. Brigade Fægtningsstilling
ved Stenderu Skov og forlod først denne, da Arrieregar ens ros havde faaet tilstræk eligt Forspring.
ngadens Nlarche blev stedse vanskeligere, eftersom efterhaanden ogsaa østerrigsk Artilleri deltog i Forfølgelsen,
hvorfor General Stei n man
·
med to
Kanoner at tage Opstilling ved Oversø. 8. Brigade trak
sig igjennem deune omtrent Kl. 2 Eftm. og fortsatte efter
Ordre af Divisionen Marchen til Flensborg. 7. Brigade
med kun 2 Kanoner dannede saaledes 1111 Arrieregarden. _
Kampen ved Sankelmark. 7. Brigade _ tog Opstilling i 2 Træfninger paa en Højderyg NO. for Oversø,
tæt Ø. for Saukelmark Søens nordre Del; i 1. Træfning
1. Regiment med 2 Kauoner, i 2. Træfning 11. Regiment.
I deune Stilling angrebes Brigaden omtrent Kl. 3 af
deu østenigske Brigade Nos ti t
der isoleret rykkede
frem med Ordre til at besætte Defileet ved Oversø.
1 store Træk udviklede Kampen sig saaledes:
Foran den uf vor Brigade indtagne Stilling viste sig
først fjendtligt Rytteri, som dog dels ved det glatte Føre,
dels ved vore Skytters Ild blev tvungen til at vende om.
Det fjendtlige Brigadebatteri kørte op, og fjendtligt Infanteri (to Batailloner) «ngreb Stillingen. Oberst Max Mi.i 11 er
gav 1. Regiment Ordre til at foretage et Modangreb, hvilket
udførtes med Energi, om end med det Resultat, at Regimentet spræn~tes og under stærk Beskydniug maatte trække
sig tilbage, forfulgt af Fjenden.
Oberst Mi.i 11 er beordrede derpaa 11. Regiment, der
havde indtaget en Optagelsesstilling i og i Højde med
Skovudkanten ved Sankelmark Søes nordlige Spids, frem
til Modangreb. Dette, der udførtes med megeu Bravour,
tvang Fjenden (der nu havde 3 Batailloner) til en Standsning, under hvilken Vore indledede Tilbagetog op imod
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Bilskov. Da Mørket faldt paa, ophørte Skyduingen, og da
det derefter visle sig, al en yderligere Fremrykning ikke
tilsigtedes af Fjenden, trak 11. Regimenl sig lilbage til
Jarnplund S. for Flenshorg og udstillede Forposter. l. Regiment 11aaede forsl cflerhanll(le11 at faa sin hele Styrke
samlet. Tabet var pna vor Side 17 Off. og 766 Underoff.
og Me11ige døde, saarede og fangne; paa Fjendens Side
30 Off. og 403 Underoff. og Menige.
Forholdene paa fjendtlig Side. Det var saaledes lykkedes Il. (osterrigske) Korps om end k1111 111ed en
Brigade at foa Tag i vor Arrieregarde; derimod vare saavel Ill. som I. Korps for langt tilbage til at kunne tage
Del i Forfølgelsen. Ill. Korps fik først op ad Formiddagen
Underretning om Da11nevirkeslilli11ge11s Bomning, og 11aacde
kun til Gammell1111d og Jydbæk. Dels A vantgarclc i:;lod
0111 Aftenen c. I 8 /.1 Mil SV. for Flrnsborg.
1. Korps fik
ml strax efter Rumningen Underrel11ing 0111 denne og begymlte uforlovet Overgangen over Slien, men denne trak
i Langdrag, saa al Korpset f'orst Kl. 7 Aften naaecle Slernp,
en Ongsmnrche SO. for Flensborg.
Da IL Korps var udmattet og slod i en Dybde af en
lille Dngsmarche, beslemles det, at Ill. Korps skulde overlage Forfolgelsen d. 7. Da delle Korps's Avantgarde imidlertid som mrfort stod l ¾. Mil fra Flensborg og dets Gros
c. 2 Mil længere tilbage, kn11de Forl'ølgelsen ikke blive
virksom, og paa denne Mande lykke<les det vor Hmr at
forelagi> det videre Tilbagetog uforstyrret af Fjenden.
7.- 10. Fe b ru a r. Fra Flensborg og Omegn l'orelo~es
Tilbagetoget dels mod Dybbøl - Als, dels mod Nor<l. 4.
Division i Forbin<lelse med 7. Regime11l og 6. BallPri hestemtes til at danne et selvstæn<liµ;t Korps, der skulde
operere i Norrejylland og hindre Fjeuden i med mindre
Styrk<'r al udbrerle sig i de1111e La11dsdel; alle øvrige Tropper
afmarcherede mod Als, 3. Division dog kun for dr1frn til Søs
at overfures til Fredericia, hvor Generallieutenant<L u n cl in ,
9
der i 184~ havde været Kommandant i Fredericia, nu atter
blev Kommandant.
Tilbagetoget mod Dybbølstillingen
dækkedes af l. Di\"isio11, der indtog Stilling paa Højderne
ved Hønsnap NO. for Flensborg, indtil Hærens Gros hu.vde
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faaet tilstr1Pkkeligt Forspring, og derefter fulgte som ArrieregardP. Det glatte Føre og det ugunslige Vejr fremkaldte
store Vanskelighe<lf'r; det var Islag og Kulde med bidende
Blæst. Kræfterne begyrnlte efterhaanden at svigte. Marchen
hemmedes i overordentlig Grad ved Traiuets lunge Vognrækker, som det ikke i Tide var lykkedes at fua fra Huanden.
Som Følge deraf naaede Afdelingerne først sent paa Aftenen cl. 7., enkelte først i Løbet af Natten til d. 8. Sønderborg. TroppPrne fik den første Nat for største Delen Ly
i Søiulerborg og nærmeste Omegn. 1. Division mnat!e,
slrnndl den havd
~Auie.i:ega.uui,-b.esæ~stillin~e11 o udstille For JOster foran samme.
Division, <ler skulde trælli sig mo<l Nord, stod cl.
7. Aften V. for Aabenraa, men foretog d. 8. en forceret
Marche til Kolding, som naaedes cl. 9. Morgen; først da
blev det muligt at give de yderst ndmuttede Tropper Hvile.
~- Divisions Hovedstyrke overførtes cl. 9. og 10. til
Fredel'Jcia. Det bestemtes, at 3. og 4. Division skulde
tage Opstilling ved den jydske Grændse, og at naur Fjen<le11s
Fremrykning tvang dertil, 3. Division skulde trække sig
tilbage til Fredericia, 4. Division med 7. Regiment op i
Nønejyllnnd.
D111111evirkestillingens Rømning var ikke hleven billiget
af Krigsministeriet.
D. 7. indløb Telegram til Overkommandoen om, at Generallieulenant cl e M e z a uo holdeli,
skulde be ive si" til K'øbenhavn o
enen I' Lteuaui
L ii t I i c ha,y midlertidig overtage Overkommandoen.

4.

0

Ved <len befalede Overførsel af 3. Division til Fredericia,
der iøvrigt først tilendebragtes d. 22. Febrimr, blev der i
Sundeved og paa Als tilbage 1. Division, 2. Division (undt. 7.
Reg.), lnfanterireserven og Reserveartilleriet foruden Ingenieurtropper, Fæstningsartilleri m. m. Operationsplanen gik
ud paa næst at efterlade en Styrke i Flankestillingen
Dybbøl- Als for at true en fjendtlig Fremrykning mod
Nord, foreløbig at lade 3. og 4. Division tage Opstilling
ved den jydske Grændse for, saa snart Forholdene tilstedede
det, at gjøre Diversioner ind i det af Fjenden besatte
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Territorinm. Rykkede Fjenden med Overmagt ind i Jylland
og tva11g de to 11ævnte Divisioner tilbage, skulde, som
oven anført, 3. Division trække sig mod Fredericia, 4. Divisio11 op i det nordlige Jylland. 4. Division sknlde yde saa
megen Modstand som Forholdene tilstedede for at hindre
Fjenden i med ubetydelig Styrke at udbrede sig over
Landet.
Paa fjendtlig Si<le blev det vel strax før Krigen fastslaaet, at det egentlige Operationsobjekt var den danske
Hær. Men denne Tanke opgaves efter vor Rømning af
Dannevirkestillingen. Ønsket om at undgaa en langvarig
Belejring af Dybbølstillingen, Vanskelighederne ved en
Overgang til Als og Erkendelsen af, at ma11 paa Grund
af vor svage Styrke i Jylland let kunde komme i Besiddelse af denne vor største Provins og senere omhylle
den med de slesvigske Øer, lod de11 Tanke slaa Rod i de
Allieredes Hovedkvarter, at en Fortsættelse af Bevægelsen
mod Nord var det Rigligsle under den forhaandenværende
Situation. Beslutningen herom meddeltes den allierede
Hær i en Armeebefoling af 15. Februar, hvis Indhold i store
Træk gik ud paa, at kun I. Korps skulde indeslutte Dybbølstillingen, imod hvilken i11tet alvorligt Angreh skulde føres;
Opgaven var kun at hindre vor i Sundeved og paa Als
staaende Styrke i at bryde frem fra samme og iøvrigt at
beskæftige denne paa sandan Maade, at større Troppeforsendelser til Fyen eller Jylland ikke turde udføres fra
vor Side. IL og III. T<orps skulde efter fuldendt K oncentration ved den jydske Grændse overskride denne, indeslutte Fredericia og trænge videre ind i Jylluml.
Østerrig- modsatte sig oprindelig denne Tanke bande
af politiske og af militaire Grunde; det kunde ikke se,
at Kræfterne forsloge fornden til at cernere Dybbølstillingen
og Frede1·icia samt til at sikre den lange Operationslinie
tillige til at besætte Jylland, og skønnede heller ikke, at
en Besættelse af Jylland var egnet til at tvinge Danmark
til Eftergivenhed. Østerrig foretruk samtidig med et Angreb
pua Dybbølstillingen at udføre en Overgang til Als og betegnede dette som el afgørende Foretagende, der vilde
lede til Tilintetgørelse af en stor Del af den dnnske
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Stridsmagt. Til Løsning af denne Opgave burde alle
disponible Kræfter sættes ind. Preussen forstod dog efterhaanden at overvinde alle Betænkeligheder, og begge
Mugler enedes i Begyndelsen af Marts om, at der vel
skulde rettes et Hovedangreb mod Dybbøl - Als, men dog
gi\'es de Allieredes Overkomm1mdo Frihed til at skyde
Tropper snu langt frem i Jylland som nødvendigt til Beskyttelse af Operationeme. Indryk11in~e11 i Jylland faudt,
som senere vil blive vist, Sted den 8. Marts.

-

II. Krigsbegivenhede.rne fra 11. Februar
17. Marts.
A. Nørrejylland samt Fredericia- Fyen.
1. 4. Di vis i o n fra 1 I. Fe b ru ar- 7. M n rt s.

Ifølge det oven fremsatte skulde 3. og 4. Division under
General Hegermann-Lindencrones Betaling stmx efter
AnkomstPn til Grændsen hnve taget Opstilling ved Jyllands
Sydgrændse. Men da der af 3. Division foreløbig kun ankom to Brignder (8. og 9.), medens der pna Grund af de
faatullige Overfartsmidler maalte ventes paa Divisionens
Kavaleri, Artilleri og Train, da fremdeles de to Brigader
knn havde den Ammunition, der medførtes i Mandskabets
Tasker og Tornystre, og da endelig den indre Tilstand i
4. Division ogsaa gjorde denne mindre egnet til at optage
en haardnakket Kamp, befaleile General Hegermann, at
kun 9. Brigade skulde f · msk des ·
n medens
8. Brigade skulde forblive i Frede1·icia..1 samt at der, naar
""Fjen en overskred Grænsen, kun skulde gjøres svag Modstand ved samme; 9. Brigade skulde trække sig mQd F dericia, 4. Division tillia e til Ve'lestillin en. For at lette
9.Briga · es I agetog fik Brigade1~ en tilbagetrnkken Opstilling henirnod Fredericia, medens der i og ved Kolding
kun efterlodes et Kompagni. 4. Division stod Nord for
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]. lmind Dalen, men lod Grændsen bevogte ved en i Egnen
Vest for Kolding (lil Paaby og Egstrnp) henlagt Eskadron.
Paa ljendtlig Side var ifølge den tidligere omlulte Bestemmelse Il. og III. Korps rykket op imod den jydske
Grændse. Den 18. Febrnar Morgen guv fjendtligt Rytteris
Fremtrængen mod Egslnip Anledning til Skudvexlen med
Eskadronen, og dn denne samtidig fik Melding om 1:jendtlige
omgaaende Bevægelser, trak den sig tilbage til 4. Divisions
Hoveclslyrke, hvorpaa clet isoleret slaaende Kompagni i
Kolding, hvis Flanke var blottet, ligeledes trak sig Lilbnge
mod 9. Brigades Hovedstyrke.
Eflerat Kolding vur rømmet af Vore, ,·ykkede Fjenden
ind i Byen; men da en Fremrykning udover Kolding foreløbig forhødes fra Berlin - hvor de oven omtalte Forhandlinger med Øslenig anganende lndryk11inge11 i Jylland
først nu skulde finde Sled - nojedes man pna fjendtlig
Side med at Inge Byen i Besicldelse og udstille Forposter
Nord for summe.
4. Division - hvis Styrke Dagen forinden disse Begivenheder var foroget med 2. Halvregiment Garclehnsarer,
der hidtil havde ligget pna Fyen - trak sig tilbage til
---Yejlestillingen. hvor dens Styrke yderligere forøgedes med
7. Brigade (1. og 11. Regiment), samt 7. Batteri, saa at
Divisionens Styrke fra Slutningen af Februar udgjorde:
7. Brigade (1. og 11. Regiment),
7. Regiment,
1. Kavaleribrigade (3. og 5. Drngonregimenl),
2. Kavuleribrigade (6. Drngonrcgiment og 2. Mulvregimenl Gardehusarer),
5. og 7. Batteri,
3. Ingenieurkompagni.
En Eskadron (5. Eskadl'On af 3. Dragonregiment) var
detacheret ud i Eg11en mod Vest til Obse1·vation i højre
Flanke. D. 29. Febrnnr havde de11 en heldig Fægtning ved
Vorbasse imod to -t:icndtlige Eskadl'Oner, som med et temmelig betydeligt Tab maatle trække sig tilbage.
Divisionen forblev uantastet i Vejlestilli11gen, indtil
Fjenden cl. 8. Marts rykkede frem fra Kolding. Dog kunde
disse 14 Dages Ro, u11der hvilken et sh-engt Kampberedskab

maatte overholdes, eftersom Divisionen ikke kunde vide,
hvornaar Fjenden rykkede frem, ikke bøde paa de ugunstige Forhold i Divisionen. Paa Grund af Omorganisationen, af Mangel snart paa Mandskab, snart paa Heste,
samt af U drustningsgenstande for Mand og Hest, og endelig
ved Afgang af Bortkommanderede, Syge og Saarede var
Eskadronernes Styrke sunken ned til kun at udgjøre 7080 Kombattanter. Yderligere svækkedes Divisionen ved,
at 7. Regiment d. 6. Marts beordredes til at afgaa til Als
for at indlemmes i 2. Divison, der trængte til et paalideligt
Regiment, eftersom der ikke kunde stoles paa det sydslesvigske Mandskab, og af den Grund to Regimenter ikke
kun<le anvendes i første Linie.

2.

Fredericia - Fyen fra 11. Februar
-7. Marts.

General L n n di n g, der i December overtog Posten
som Kommandant i Fredericia, forefandt Fæstningen i en
saa nfær<lig Tilstand, at han slrax henstillede til Krigsministeriet, om det var rigtigt at bringe Ofre for at forsvare en Fæstning, hvor de væsentligste Betingelser for at
gennemføre Forsvaret ikke vare til Stede. Krigsministeriet
gav dog d. 29. December Befaling til, at Fæstningen skulde
sættes i Forsvarstand. Der blev nu med Iver taget fat
paa alle Arbejder, vedrørende Fæstningens Fuldførelse og
Montering, men der fattedes Arbejdskraft. Endnu d. 1.
Februar bestod Garnisonen kun af en Bataillon (af 13. Reg.),
et Ingenieurkompagni og et Fæstningskompagni; der maatte
bødes paa den ringe Arbejdskraft ved Militairarbejdere
og civile Arbejdere.
Efter Opgivelsen af Dannevirkestillingen blev dog Fredericias Garnison betydelig forøget, og d. 18. Februar, da
Fjenden indrykkede i Kolding, og 9. Brigade trak sig tilbage til Fredericia, udgjorde 8. og 9. Brigade dens Garnison; Forposter udstilledes langs Elbodalen, Garnisonen
forøgedes fremdeles paa forskellig Maade. • 14. Regiment,

34
der hidtil havde ligget under Omorganisation i Kjøbenhavn,
og et Batteri ankom til Fredericia. 2. Dragonregiment, der
hidtil havde ligget under Omorganisation paa Fyen, underlagdes 3. Division. Styrken i Frndericia og paa Fyen udgjorde saaledes d. 1. Marts:
3. Division:
8. Brigade (9. og 20. Regiment).
9. Brigade (19. og 21. Regiment).
13. og 14. Regiment.
2. Dragonregiment og 4. Dr. Reg.s 1. Halvreg.
3., 6. og 12. Batteri.
Endvidere tre Fæstningskompagnier (1., 2. og 5.), et
Espingolbatteri og to lugenieurkompagnier (2. og 4. ).
Fodfolkets Styrke udgjorde herefler 12 Bnlailloner,
men General Lundin g forlang!_e i Henhold til sine Erfaringer fra 1849 16 Balailloner til Fæstningens Forsvar;
ogsaa ankede han over den ringe 'Tigenieur- og Arlilleristyrke, over Fæstningens utilfredsstillende Tilstand, der
gjorde, at et voldsomt Angreb havde ikke faa Chancer,
samt endelig over Tilstanden paa Fye11, hvis Kyst var
saa godt som uden Forsvar. Kystbatterieme vare endnu
kun under Anlæg, Søforsvaret var utilstrækkeligt, og til
Kystforsvaret kunde der foruden Rytteri af 3. Division kun
afgives to Kompagnier og et Batteri.

3. Fjendens lndryk11i11g i Jylland cl. 8. Maris.
Som tidligere omtalt vare Preussen og Østcrrig enedes
om lndrylmingen i Jylland, der foudt Sted d. 8. Marts.
Ifølge Feltmarskal W range Is Dispositioner skulde paa
denne Dag III. Korps fra Kolding rykke mod Fredericia,
IL Kor s samb 1g ru gnen
cl or ofifing mo
e~stillingen.
et om sualedes d. 8. Marts til Kamp paa
begge de nævnte Steder.
Kampen ved Fredericia d. 8. Marts. Chefen for
111. Korps, General v. cl. M iilb e, der havde faaet Melding om,
at Gudsøpasset var stærkt besat uf os, sendte kun et svagere Detachement herimod, men lod sin Hovedstyrke rykke

I-
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OVPr Havreballepasset, Den derved opstaaede Kamp, under
hvilken vore Forposter laugs Elbodale11 trak sig tilbage
til Fæstningen og efterhaanden understøttedes fra denne,
antog ikke nogen stor Udstrækning. Den endte med, at
III. Korps, der fik Ordre · at indeslutte og observere
Fæstnin°en, satte si fast Jangs Elbodalen. Vort Forpostompngni paa yderste venstre Fløj blev afskaaret.
Tabet i Kampen ved Fredericia udgjorde paa vor Side
8 Off., 204 U11deroff. og Menige, pan fjendtlig Side 2 Off.
og 18 Mand.
Kampen ved Vejled. 8. Marts. II.Korps's Fremrykning mod Vejle foregik i to Kolonner. General Gab I en z
vilde med højre Kolonne (Brigaderne Nos ti tz og
Go n d re c o urt, Korpsartilleriet og Kavaleribrigaden Do b rz ens k i) fastholde Stillingen i Fronten, med venstre
Kolonne (Resten af Korpset) omfatte den i højre Fla.nke.
Venstre Kolonne forsinkedes imidlertid ved Overgangeu
over Kolding Aa, sao. at der maatte gives Afkald paa
dens Medvirkning; men General Gablenz skønnede højre
Kolonnes Overlegenhed i Styrke tilstrækkelig stor til o.t
foretage Angrebet med den alene.
Paa vor Side havde 7. Brigade Forsvaret af Vejle Grejs Afsnittet; l. Regim ent stod langs Grejs Aa, 11. Regi ment aa Bakkerne Nord for Ve"le. 1. Kavaleribrigade
dækkede Divisionens højre Flanke, 2. Kavaleribrigade udgjorde Stillingens Reserve; 5. og 7. Batteri vare fordelte
i Stillingen. Paa ~jendtlig Side kørte Avantgarde Batteriet
op paa Bakkerne Syd for Vejle; Avantgarden udviklede sig
og fordrev vore Forpostkompagnier; demæst kørte Grosets
Artilleri op, og efter en heftig Ild lykkedes det Fjenden
gennem den nordre Del af Vejle at bane sig Vej til Bakkerne Vest for Grejs Dalen. 8tillingen blev af os kun
holdt til dette Tidspunkt; den ha,·de gjort Nytte ved al
opholde Fjenden og tvinge ham til Udvikling. Det var
ikke Divisionens Opgave at optage en alvorlig Kamp i
Stillingen mod en fjendtlig Overmagt, og det skønnedes
heller ikke tilraadeligt. Divisionen afbrød derfor Kampen
og trak sig under Beskyttelse af en Arrieregarde tilbage til
Horsensstillingen.

Tabet i Kampen ved Vejle udgjorde paa vor Side
3 Off. og 176 Un<leroff. og Menige, pan øslerrigsk Side
8 Off. og 84 Mand.

4.

4. Division fra 9. - 17. Marts;
Overgangen paa Mors.

I Løbet nf d. 9. besatte Divisionen H o rsen ss ti 11 i II g e 11,
men da Divisionen af Hensyn til s111 ringe Styrke ikke
skønnede det rigtigt her at modtage en alvorlig Kamp,
gik den Natten Lil cl. 10. under Beskyttelse af en Forpostmaskering tilbage til §!._an cl er borg s tjj I ingen. Hei·
overtog 7. Brigade med 1. Kavaleribrigade i Reserve Bevogtningen og Forsvaret af Defileeme Fulbro og Nybro,
2. Kavaleribrigade Forsvaret af del 11ab11e Termin mellem
Skanderborg Sø og Solbjerg Sø. Divisionen forblev her
den 10. og 11.; Hs. kgl. Højhed Kronprinsen meldte
sig eller Kongens O r cl re den 10. til Tjeneste ved Divisi011ens Stab. Til et Forsvar af Skarnierborg Stillingen
krævedes imidlertid la11gl betydeligere Kræfter end de,
Divisionen randede over; Stillingen kunde desuden 0111gaas i begge Flanker. Det Spørgsmaal opstod imidlertid
nu, da Divisionen nærmede sig Limfjorden, hvor vidt det
vat· forsvarligt at fortsælte Tilbagetoget, som hidtil langsomt
og kun tilbagevigende, naar Fjendens Hovedstyrke var i
umiddelbar Beroring med Divisiona11, og om man ikke pna
denne Maade udsalte sig for efterhaanden al blive trængt
op imod Lirnljorden. General Hegerman11 nnsnn del i
Samraad med de højere Kommanderende for rigligL ut
foretage Retraiten med Hovedstyrken snu hurtigt og saa
skjult som muligt for at vinde et Par Dages Forspring for
Fjenden, saaledes at Overgangen over Limfjorden, der
maatte tage nogle Dage, i Ro kunde foretages. Tilbagetoget skulde begynde Natten til cl. 12. og udføres i divergerende Retni11ger i Læ af en Forpostmaskering. Kavaleribrigaderne skulde dels i nord lig, dels i nordvestlig
Retning bevæge sig mod Viborg og derfra videre mod
Skive; Fodfolket skulde i nordostlig Retning trække
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sig til Langaa og de1fra pr. Bane befordres til Sluve.
Dels herved, dels ved Oprettelsen af et østre og et vestre
Strejfkorps, der efter Evne skulde søge at holcle mindre
fjendtlige Styrker fra Livet, lykkedes det i de nærmeste
.Dage at holde Fjenden i Uvidenhed om, hvor Divisionen
var at søge og derved at vinde det attraaede Forspring.
D. 13. naaerles Skive, men ugunstigt Vejrligt og manglende Transportmidler forsinkede Overfarten, som først
kunde udfores d. 16. og 17. Divisionen frygtede i Dagene /j-/l/-J,f.
d. 13. og 14. et Angreb paa Skivestillingen, hvor den indrettede sig til Kamp, men fik dog fra d. 15. Indtryk af,
at en forceret Overførsel til Mors ikke længere var nødvendig, og d. 16. sikker Efterretning om, at Fjenden var // t,f,
under Tilbagegang.
lP w,
Af II. (østerr.) Korps, hvem Forfølgelsen af 4 . .Division ove1·droges, forblev ifølge Ordre Brigaden Nostitz
cl. 10. i Vejle som Reserve for Indesl11tningstropperne;
Korpsets øvrige Styrke samt en preussisk Kavaleribrigade naaede d. 1 l. Horsens og Omegn og d. 12.,
eftPrat have eifaret, at Skanderborg var rømmet af os,
denne sidste By. .D. 13. lo<l General Gab len z eclairere mod
Aarhus og Silkeborg. De Efterretninger, han erholdt om
4. Divisions Tilbagetog, vare mangelfulde, men stillede det
dog klart, at det var umuligt at hindre Divisionens OverJørsel over Limfjorden. En videre Forfølgelse blev derfor
opg1vet. D. 13. filtraaclte Brigaden Tomas Tilbagemarhen
til Horsens for i Forbindelse med Brigaden Nos tit z at
tjene som Reserve for Indeslutningstropperne. I de følgende Dage trak Resten af II. Korps sig tilbage til Vejle
erst ·ke
og Omegn; kun en mindre Fodf 1 holdt vedvaren e Horsens ~

5.

Fredericia-Fyen fra 9. - 17. Marts.

Efter Kampen d. 8. Marts var Fredericias Cernering
fuldbyrdet. Vore Forposter vare fra nu af svage og udstilledes i kun ringe Afstand fra Værkerne. General
L und in g, der ventede et alvorligt Angreb paa Fæst-
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ningen, gjorde gentagne Forestillinger til Overkommandoen
om at faa Fæstningens Artilleri- og lngenieurstyrke forøget og i det Hele taget at faa en større Gornison, men
forgæves. Generalens Bekymring for Fæstningens Skæbne
steg, da Fjenden i Midten af Marts begyndte en Række
af Rekognosceringer, særlig mod dens Nordfront. Disse
førte dog kun til det en Uges Tid efter foretagne Bombardement, som senere vil blive omtalt.

B. Sundeved - Als.
Verl Hærens Ankomst til Dybbølstillingen hen Ina Værkerne i omtrent samme Tilstand, som da de byggedes i
1861. Først d. 29. Dec. 1863 gav Krigs ministeriel Ordre
til at sætte Stillingen i Forsvarsstand; men i den
korte Tid og særlig fordi al Kraft maatte rettes paa
Dannevirkestillingen, var der kun bleven udrettet meget
lidt ved Dybbolstillingen inden Krigens Udbrud. Skandserne vare vel i det Væsentlige færdige, men deres
passive Hindringer vare kun lildels udførte. Skandseme
havde Krudtmagasiner af Beton, der vare anlagte i Traverser; dog manglede de aabne Værker Krudtmagasiner.
De lukkede Skandser havde Blokhuse af svært Tømmer,
men uden Jorddække paa Taget. I Stillingen var iult _§!__
Stkr. glatløbet Skyl~ men eflerhaande11 udtransporleredes
et ikke ringe Antal Skyts til S lmmlserne, deriblandt en
Del riflet.
Foran Stillingen vare ingen Rydningsarbejcler udførte;
mellem Skandserne skulde Løbeg-nwe og Placemenler anlægges; bag Stillingen manglede Barakker; Kolouneveje
vare ikke anlagte. Hverken Brohovedeme eller Batterierne paa Als vare armerede, og talrige Batterier skulde
endnu anlægges pan Als til Stillingens Flankering.
I Sundeved og paa Als stod ~- Division, 2. Division
tundt. 7. Reg.), Infa11leri reser\!e11 o,g R eserveartilleriet foruden
Ingenieurtropper, Fæslningsarlilleri m. m. lait havdes 13
..._.l{egimenter Fodfolk; af disse var et Regimentj 1J "fil°giv t
som fast Besætnin paa Kjær Halvø. Til Tjeneste i
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'l G, ~ 1, t,vlÅ;.J;
Sundeved
afgaves
3
Regimenter
med
to
Eskadroner
og
to
.J,_~.:::;..~
---1
"Ranoner; Resten af Styrken lan i Kantonnement paa Als;
dog holdtes to Regimenter i Beredskab i Sønderborg. Af
de tre Regimenter i Sundeved anvendtes et til Feltvagter
og Piketter, et til HoyedpostP.1·, et til Skandsebesæt11inn.2.S
som Reserve for Skandserne. Vedetterne stilledes i en
Linie N. om Ravnskobbel 9,xer;,. Rag_ebi,d S kov t
·1
Skov, Bøffel Kobbels v.estlig!Wlg- sy:dlige-Ud~am-øg-..tle1:fra
fi!V em min bund.
aa fjendtlig Side indrykkede d. 11. Februar I.
r s
i Sundeved. (II. og III. Korps ryk e e som tidligere an1'ørt paa dette Tidspunkt op imod den jydske Grændse). I{
F orposter udstilled
er Adsb_.._~
p ti) Ali- Fjgrd. 1dellem vor og Fjendens Forpostlinie var foreløbig et
aabent Rum af c. 1 / 1 Mils Udstrækning.
Fjendens første Foreta~ende var at sætte sig fast paa
"Halvøen Broager, dels for der fra at vinde bedre Indsigt i
vor Stilling, dels for at benytte Halvøen til Batterianlæg.
Forposter udstilledes Øst om Skodsbøl.
Krigsbegivenhedeme indskrænkede sig i den første
Uges Tid til faa og ubetydelige Smaafægtninger. Først
Rekognosceringen d. 18. Febrnar mod vor Fo,~postlinies
vensb·e Fløj, d. ?.O. og 21. mod dens højre Fløj og endelig
d. 22. mod hele Forpostliniens Front ledede navnlig første
og sidstnævnte til større Fægtninger. Prinds Friede ri c h
Ca r I tilsigtede d. 22. at drage Fordel af den mislige Situation, hvori vore Forposters venstre Fløj var kommen ved
hans Troppers Besættelse af Broager. Ved et voldsomt
~n)øb saavel fra Broager som samtidig fra Nybøl og Stenderu skulde der øres F'orsø
aa at afskære vore i
_! ffel Kobbel staaende Forposter, hvad ogsaa til e s yk~
Ved et voldsomt Anløb i Daggry, i et stærkt
couperet Terrain og under tæt Snefog lykkedes det overraskende at komme ind paa 18. Regiments Vedetlinie,
voldsomt at kaste denne og hmtigt at omslutte Bøffel
Kobbel. Under den videre Kamp bemægtigede Fjenden
sig Dybbøl o Ra
, men da han de1·ved kom ind
an sernes lid, og da samtidig Reserver nærmede

-
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sig paa vor Side, afbrødes Knmpen, og Fjende11 trak sig
tilbage.
Tabet i Fægtningen d. 22. Febr. udgjorde paa vor
Side 10 Off., 372 Uncleroff. og Menige, paa Fjendens Side
4 Off. og 33 Underoff. og Menige.
Kampen fik tlen Følge, nt Overkommandoen trak
Forpostlinien tilbage lil Linien Stougaard, Ragebøl, Dybbøl ·
Kirke, A vnb,i er13, og besatte Forp~ terne stærkere. Fremtia1g anvendtes
en Brigade til Feltvagter, Piketter og Hovedposter,
en
do.
til Besættelse af Skandserne og mellem liggende Løbegrave,
en
do.
som Hovedreserve i Sønderborg.
Stillingen deltes i en højre og venstre Fløj· Skill~linien var ved Skandse VI, Højre Fløjs Forposter ll(lslilledes af et Regiment, venstre Flojs af summe Brigades
andet Regiment.
4. Brigade blev midlertidig hævet, lnfanterireserven
underlagdes 2. Division, og Inddt'linge11 blev saaledes for
Fodfolkets Vedkommende følgende:

I. Division :
1. Brigade (2. og 22. Reg.),
2.
do.
(3. og 18. Reg.),
3.
do.
(16. og 17. Reg.).

2. Division :
4. Reg.,
5. Brigade (6. og 12. Reg.),
6.
do.
(5. og 10. Reg.),
lnfanterireserven (8. og 15. Reg.).
Brigaderne forbleve 6 Dage i Sundeved, skiftevis i de
tre t:inier, og gik derefter :Qag~ r tonnen1ent aa
~ : - R e giment Jua vedvarende paa Kjær Halvø. Til
""F'm-svar af Nordlandet lagdes et Detachement (3 Kompagnier og 1 Batte1i) under en I{apitains Kommando til Mels.
D. 28. Februar foregik et Kommandoskifte i Hærens
øverste Styrelse, idet Generallieut. de M e z a fratraadte
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Overkommandoen, og Generallient. L ii tt i c ha u, cler milllertidig havde været overdraget Overkommandoen, afgav
samme ti1 Gen erallie . ~ der udnævntes til kommanderende General for den aktive Armee.
Krigsbegivenhederne i Tiden efter Kampen d. ~2. Febr.
indskrænkede sig foreløbig til Putro11illesammc.>nstørl og
Smaafægtuinger, som dog til Tider forefaldt ret hyppigt.
Ihvorvel vor Forpostlinie efter Knmpen d. 22. Februar
var lmkket betydeligt tilbage, beholdt Fjenden dog foreløbig sin tilbagetmkne Opstilling. Endnu d. 2. Marts løb
Fjendens Forpostlinie fra Sandbjerg ved Als Sund Vest
om Stenderup ag Nybøl til N ybøl Vandmølle ; paa Broager
i Linien Vemmingbund - Smølled.
I mia:ler
fra
jenoen forberedende Skridt til Dybbølstillingens Belejring. Feltmarskal W r a II g e I ønskede vel
en Beskydning af Dybbølstillingen med Felt kyts alene,
men Prinds Friedrich C n r I udtalte sig bestemt herimo<l
og hævdede, at en Erobring uf Dybbølskandserne kun
kunde naas gennem en regelmæsssig Belejring. Efter nogen
Forhandling om denne Sag, hvorunder Oveiførslen af Belejringsskyts fraraadedes af Feltmarslrnllen, men tilrnadedes
af General M o 1t k e, besluttedes det i Begyndelsen af
Marts i Berlin, hvor man endnu ikke kunde overse, hvilket
Resultat der vilde komme ud af Forhandlingerne med
Østerrig, ufortøvet at træffe Forberedelser Lil Overførslen
af Belejringsskyts. Et nf Prinds Fr. Carl indgivet Forslag
til Belejringsparkens Størrelse under den Forudsætning, at
D. bbølstillingens venstre Fløj. blev taget til Angrebsfront,
bil 1ge es
.
ar s ;hge eoesneslnftedesa ef at l'ilde e
I. Korps Forstærkning af Fodfolk ved Hjælp af den til
Hertugdømmerne afsendte 10. Brigade, der d. 19. naaede
Egnen NO. for Flensborg.
.Q_e første Batterianlæs (Nr. 1 og 2) (GammelmarkBatterierne) udførte
aa Broa er; Batteriern
·m~
Næt erue il
12. ag 13 ..Mad§., Tanken var at anlægge
endnn et Par Batterier dersteds, inden Ilden d. 15. skulde
aabnes. I denne Bestemmelse skete dog en Forandring
derved, at liden mod Brnager aabnedes fra vor

o.
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Side, hvorved en Del Skud\'exling forefaldt saavel d. 13.
~den 14.
Den Fare, der truede fra Broager, var tidlig paaagtet
paa vor Side. Allerede d. 8. Marts var given Befaling_til
Anlæg af cl e II ti Ib aget rn k n e Linie saalecles, at den ikke
kunde enfileres fra Broager. Linien førtes fra Sknndse IV.
i en tilbagetrnkke11 Re.tuillg"ued- moct-V.etrulluJgbund; den
var hovedsagelig bestemt for Fodfolk, men havde dog
nogle Kanonstandpladser.

Dybbolstillingens Belejring begynder
d. 15. Marts.
Efter Anlæget af Batterieme paa Broager var det
nødvendigt for Fjenden al dække clen11c Halvo saa godt
som muligt, hvorfor den tilbagelrulme Opstilling i Sundeved
ikke kunde bibeholdes. 0. 14. besatte Fjenden Nybøl og
Stendernp stærkt og fremskod Forposter til Udkanten af
Stenderup Skov, Bøffel Kobbel og Stenbæk. Fjenden op•
traadle 1111 ogsaa mere offensivt; saaledes forefaldt cl. 13. og
14. større Angreb mod vor Forpostlinie.
0. 15. vare ialt 3 Batterier anlagte paa Broager.
Deres Armering var henholdsvis 4 r. 24 Pds., 6 r. 6 Pds.
(indtil nogle ventede 24 Pels. indtraf) og 4 r. 24 Pels.
Mellem disse stilledes Feltartilleri i Placement, srmledes at
ialt 8 r. 24 Pels. og 18 r. 6 P<ls. beskøde Stilli11ge11. Maalet
var Skandserne 1, Il og IV, og der faldt cl. 15. ·463 Skud.
Den heftige Beskydning med svære riflede Kn11011er foraarsagede betydelige Beskadigelser og viste slrnx Blokhusenes utilstrækkelige Styrke, idet en Granat gennembrncl
Væggen i Blokhuset i Slrnndse II, dræbte 1 Officer og
suarede 3 Menige af 18. Reg. Ilden besvaredes paa vor
Side fra Skanclse II, som forinden havde erholdt to af
4. Batteries (12 Pds. r.) Metalkanoner og anbragt disse
paa en Flanke, der vendle mod Broagerland.
D. 16. gjorde de fjenclllige Batterier 595 Skud. I Skandse
I gik en Granat gennem Blokhusets Sidevæg, dræbte 2 Officerer og 10 Underofficerer og Menige og saarede I Officer

◄
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og 39 Mand, alle af 17. Regiment. Blokhusene i alle beskudte Skaudser blev de1for nu forladte; de bedækkerles
med Jord og vare fremtirlig mere at betragte som store
Traverser.
Som tidligere omtalt var 7. Regiment fra Nørrejyllaud
kaldt til Als som Forstærkning for 2. Division, af hvis Regimenter 10. og 12. paa Grund uf det sydslesvigske Mandskabs
Upaalidelighed ikke vare til at stole paa. 12. Regiment
lagdes paa Kjær Halvø i Stedet for 4. Reg., og 7. Reg. underlagdes 6. Brigade. D. 16. Marts genopretterles 4. Brigade,
saa at Fodfolket i Sundeved og paa Als fra d. 16. var
inddelt som følger:
I. Division :
1. Brigade (2. og 22. Reg.),
2. do.
(3. og 18. Reg,),
(16. og 17. Reg.).
3. do.

2. Division :
4. Brigarie (4. og 6. Reg.),
5.
do. (10. og 12. Reg.),
6.
do. (5. og 7. Reg.),
lnfanterireserven (8. og 15. Reg.).
Det sydslesvigske Mandskub udsondredes til en Arbejdsbataillon.
D. 17. Marts befalede Overkommandoen en mindre
Rekognosceriug mlført. Paa denne Dags Morgen stod
l. Division i Stillingen og skulde Kl. 10 Fm. afløses af
2. Division. 6. Brigade skulde paa Forpost (5. Reg. paa
højre, 7. Reg. paa venstre Fløj). Ordren lød paa, at inden
Afløsningen skulde et Regiment fremsendes mod Ragebøl
Skov for at fordrive Fjenden derfra. Da det kort efter
oplystes, al Fjenden kun stod med en ubetydelig Styrke
ved Skoven, modificeredes Ordren derhen, nt Divisionen
skulde lade foretage en Rekog11oscering frem i Terrainet
foran højre Fløj dog uden at indlade sig i noget betydeligt
Engagement med FjPnden. Kommandøre11 for 6. Brigade,
Oberst BO Io w, skulde udfore Rekognosceringen med
5. Regiment; 4. Regiment og 2 Kanoner stilledes til Oberstens
Raadighed.

En Rekognoscering med saa svuge Kræfter vilde næppe
have kunn<>t hidføre nogen større Fægtning. Men paa
t:jt•ntltlig Side var der truffet Dispositioner, der nødvendig
maalte lede til e11 saadan. l)pt gjaldt 11emlig paa dette
Tidspunkt om at vi11de tilstrækkelig Plads til Anlæg<>t af
1. Paralel med de bagvedværende Batterier og Belejringsparker, og derfor al komme i Besiddelse af Landsbyerne
Dybbøl og Ragebøl. Urlen Kendskab til den af os indledede Fægt11ing ved Ragebøl se11dte Prinds Fr. Cn ri
Kl. 11-1 ~ Fm. telegrnfisk Befaling til 12. Brigade i Nybøl
om at kaste vore i Dybbøl slaaende Forposter, og til
6. Division om at underslotte Angrebet med mest muligt
Artilleri.
D. 17. Marts viser derfor pua Stillingens højre Floj
en ved vort lnittiativ fremkaldt mindre Rekognosceri11gsfægtning, pan venstre F I oj og el'lerhaa1ule11 over hele
Stillingen en alvorlig Kamp om Besiddelsen af vorl hele
Forposttermin. I denne sidste Kamp faar vE'I 7. Reg.
eflerhnancle11 Understøllelse af 8. Reg.'s to Batailloner,
men Overlegenheden er for stor paa ~jendllig Side, hvor
fonrden 12. ogsaa 11. Brigade griber· ind.
Tabet var paa vor Side 11 Off. og 666 Underoff. og
Menige, paa fjendtlig Side 16 Off. og 138 Un<leroff. og
Menige.
En Folge af Kampen d. 17. Marts var, at vore Forposter nu stodt> saa tæt inde paa Stillingen, at en Observation af .Forlerrainel i videre Forstand var umuliggjorL
Fm·posterne kunde om Dagen herefter kun ndslilles i
Skyttegrave c. 500 Alen forun Skn11dselinie11, om Nnll.en
Vedetposter fremskydes c. 600 Ale11 foran Skyttegravene.
Et ~jendtligt Angreb kunde komme med kort Varsel; et
strengt Kampberedskab og en stærk Besættelse af Stillingen var den mmdgaaelige Følge heraf. Umiddelbart
eftE>r Kampen fastsattes derfor en ny Turnus for Tjenesten
i Sundeved. Infanterireserven opløstes, og dens Regimenter
indgik i 2. Division som følger:
2. Division formeredes af 4. Brigade (4., 6. og 12. Reg.),
5.
do.
(8. og 15. Reg.),
6.
do.
(5., 7. og 10. Reg.).

4&
(12. Reg. laa paa Kjær Halvø, og 7. Reg. afgik faa
Dage efter til Fyeu.)
Livgarden til Fods afgik d. 18. Mnrts fra København
til Als og und edagdes 2. Division. Den lagdes i Søndel'borg og anvendtes til Arbejdskomm ando og som Reserve
i Tilfælde al' Angreb.
~
Fremtidig stilledes 2 Brigader i forreste Linie; Slugten
mellem VI og VIII blev Sk1lleh111e l'u1 di<se." Som
første Reserve stilledes en Brigade i Barakkerne ved
Aabem:ua Vej eu og ~B: 1 n e ..L.. ønderbor ; som Hovedreserve to
rigacl er i S ønderborg
menneste Omegn.
Im ellem de 6 Brigader fa stsattes en 9 Dages Tjenesteturnus, s1mledes at hver Brigade val' 6 Døgn i Sundeved
(3 Døgn som Besætning i Skandser og Lobegmve, 3 Di;,gn
som Reserve i Barukkerne og i Sønderborg) og 3 Døgn i
Kantonnement pan Als. Et Feltbutleri (10., 8., 2. og 11. Battel'i vexlede claglig i denne Tjeneste) besatte Plucementerne
i Stillingen tilligemed 13. Batte"i, det' alt tidligere var ufgivet som fast Besætning dertil.
M a ri ti m e Begivenheder. To Eskadrel' vare dannede, en i Østersøens vestlige, en i dens østlige Del.
Førstnævnte havde til Opgave at blokere Hertugdømmernes
Østkyst og den preussiske Kysl indtil Dars, saml at dække
Femern- og Als Sunde, sidstnævnte at blokere den preussiske Kyst østen for Dars. Styrken var dog utilstrækkelig
til alle disse Opgaver; til Dækning af Femern Sund var
saaledes kun afgivet 3 Kanonbande; d. 15. bemægtigede
Fjenden sig Øen og tog et mindre del'Væl'ende Kommani:lo
fil F'ange. D. 17. fandt en Søtræfning Sted under Jnsmund
ved Rugen.
Situationen d. 17. M arts var altsau følgende: _ I
Dybbølstilliu g en vare vi vei__Kampen .d, _17. Marts
levne berø vede vort For ostterrain; Vienden stod tæt
in e paa b ingen; den enfilerende Ild fra Broager var
begyndt og tmede med at lamme Forsvaret paa Stillingens
venstre Fløj. Foran Fredericia stod Fjenden saa tæt
inde paa Værkerne, at et voldsomt Angreb, der efter
Kommandantens Skøn havde ikke faa Chancer, hvert Øjeblik kunde befrygtes. Gamisonen var utilstrækkelig til
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Dannelsen af en Ho\'edreserve; Fæstningen havtle kun
ringe Artilleri- og lngenieurstyrke og led af væsentlige fortifikatoriske Mangler. I N ø rr ej y li and havde 4. Division
været Fjende11s Styrke afgjort underlegen. Den mangelfulde Krigsforberedelse var i særlig Grad gaaet ud over
Rytteriet. 4. Division laa nu paa Mors; <len havde vel
efterladt Strejfkorps pau Halvøen, men for svage li\ at faa
nogen som helst Betydning i Henseende lit Hævdelse11 af
Dele af vort Territorium. - Vor F Ia ad e e11delig var for
svag til Løsningen af sine forskellige Opgaver. Tabet af
Femern vai· vel forstaaeligt pna Grnnd af de halve Forholdsregler, der vare trufne til Øens Sikring, men virkede
pinligt paa Grund af <len Begejstring, som denne Begivenhed fremkaldte i Tyskland, en Begejstring, som vel
noget skyldtes den Resoluthe<l, hvormed Overgange11 vnr
bleven udført tiltrods for Stormen, me11 mere en vang11e11de
Følelse om, at vore Øer dog maaske ikke vare saa uindtagelige, som man tidligere havde antaget.
1 Belruglning baade af disse Forhold og af vor Modstanders rige Hjælpekilder skønnede Overkommandoen, at
vor Opgave maalte være den roligt at holde nd i cle indtagne Slillinger, urbejde videre paa Befæst11ingsanlægene
og iøVJ"igt dække saa meget af Landet som muligt.

III. Krigsbegivenhederne fra 18. Marts
til 18. April.
A. Fredericia - Fyen samt Nørrejylland.
D. 19. Marts foretog Fjenden (III. Korps samt Dele af
Il. Korps) en snevrere Cernering af Fredericia; i Løbet af
Natten opkastede Fjenden Batterier for Fellskyts og bombarderede d. 20. og 21. Fæstningen. Tanken med denne
Beskydning var at fastholde vore Tropper og forhindre
dem fra at ile som Undsætning til Als, mod hvilken Ø
netop el stort Lundgangsforetagende forberedtes. D. 21.
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Kl. 1 Eftm. opfordredes Kommandanten til al overgive
Fæstningen, hvilken Opfordring besvaredes kort afslaaende,
hvorpaa Bombardementet begyndte igen samme Eftermiddag for dog kort efter at standse helt. Næste Morgen
konstateredes endog en Tilbagegang af Fjenden.
II. Korps (Østerrigerne) overtog derp1rn ene Indeslutningen af Fæstningen langs Elbodalen, medens III. Korps
rykkede til Vejle og Omegn, hvo1frn dog nogle Dage efter
Korpsets Hovedslyrke (Gnrcledivisionen) afgik Lil Sundeved,
hvor den indtraf d. 29. Marts for at medvirke til Udførelsen
af de Planer om en Overgang til Als, som man den Gang
pønserle paa.
Den alvorlige Situation ved Fredericia i Dagene rl. 20.
og 21. hevirke<le en Del Troppedislokationer. 7. B1igades
Stab og det ene af Briga<lens Regimenter (11.) beor<lre<les
at afgua fra Nørrejylland til Fredericia, 7. Regiment fru
Als samme Steds hen. 7. Regiment ankom til Fredericia
d. 24. Marts og un<lerlngdes 3. Division; derimod trak Overførslen af 7. Briga<les Stab og 11. Regiment i Lang<lrag, og
da den endelig foregik mod Slutningen af Maaneden, var
der Ro ved Fredericia, hvorimod Situationen i Sun<levecl
og paa Als var bleven saa alvorlig, at disse Troppedele
mantte beordres til Als i Stedet for til Fredericia.
Den første Del uf Ap1il forløb rolig f01· Fredericias
Vedkommende. Sagernes alvorlige Gang i Sundeved bevirkede dog snart en betydelig Formindskelse af Fæstningens Garnison, idet 8. Brigade d. 9. Aften beordredes
overført til Als.
4. Di vision, der fra d. 17. Marts laa paa Mors,
var ude af Stand til at øve nogen indflydelse paa Begivenhederne; den indskrænkede sig til gennem udsendte
Strejfkorps at forurolige Fjenden. Disse vare imidlertid
paa Grund uf deres ringe Styrke nødtf' til at vige tilbage
for næsten enhver fjendtlig Styrke. Efter en 14 Dages
Ophold paa Mors var Afdelingernes Brugbarhed betydelig
forøget, og cl. 3. April rykkf'de Divisionen paa Overkom•
mandoens Tilskynde.Ise mod Syd. Divisionens Styrke var
1. Regiment,
1. Kavaleribrigade (3. og 5. Orngonregiment),
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2. Kavaleribrigade (2. Halvreg. Gardehusarer og 6.
Drago11regiment),
5. og 7. Batteri,
3. lngenieurkompagni.
Efter flere Duges Marche 11aaedes Egnen ved Søgrupperne Syd for Silkeborg. Geneml Hegerma1111 nærede
Planer om en offensiv Bevægelse i Forbindelse med et
Udfald fra Fredericia og indledede Forhunclli11~er herom
med General Lu n d in g; men da Fredericias Garnison var
ble,·en stærkt svækket ved 8. Brigades Afgang, saa General
L 1111 di II g sig ikke i Stand til at deltage i nogen Aktion
i Fore11ing me1l 4. Division. Planen maatte derfor opgives.
Et Strejfkorps var oprettet i Slutningen af Mnrls
under Premierlientenant A ar ø e; det rekrnleredes ved frivilligt indtraadt Mandskab og Befalingspersonale.
Korpset bestocl mod Slutningen af Mnrts af c. 180
Menige af Fodfolket og c. 20 Dragoner. Det udførte
forskellige Landgange pua den slesvigske Kyst i Forbindelse mecl Overfald paa minclre fjendtlige Styrker
og tvang Fjenden til en mere a11slræ11gende Sikkerhedstjeneste ved Kysten. Nogen større Indflydelse pau Begivenhedernes Gang kunde Strejfkorpset ikke foa, eftersom det ptm Grund al' sin svage Styrke var ude ni' Stand
til nogensincle ut lude de smna. Overfald erstatte nf et
større, der var ista11d til at indgyde Fjenden en virkelig Frygt.

B. Sundeved - Als.
1.

Fra 18. M a rt s - 1. April ; B e I ej ri II gen af
Dy bh øls ti 11 in gen fortsættes.

Indtil d. 1. April virkede Broagerbatterierne ene mod
Stillingen. Disse Bn.Lteriers lid var ulige med Hensyn til
Styrke, og paa Grund af den ikke meget rigelige Amnrnnitionsforsyning gen11emsnitlig kun c. 180 Skud i Døgnet,
hvoraf det aldeles overvejende Antal faldt om Dagen.
Den rettedes mod Sknndserne paa venstre Fløj og om]iggende Terrain, regelmæssig mori Skandse 11., hvilk et
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iøvrigt tilsigtedes af os, fordi denne Skandses Beliggenhed
paa Skraaningen ned mod Vemmingbund formindskede
Virkningen af de ricochetterende Granatstumper, og llden
saaledes her gjorde os mindst mulig Skade. Skandsen fik
de1for Ordre til at skyde livligt, naar Batterierne paa Broager rettedes deres Ild mod andre Punkter af Stillingen.
Ilden fra Broager udmærkede sig ve<l stor Præcition,
hvilket i Forhindelse med Projektilernes levende Kraft og
Sprængningsvirkning medførte en ikke ringe Skade paa
Væ1·kerne.
Denne maatte søges udbedret om Natten, saa at Skan<lserne alter kunde staa forsvarsdygtige den næste Dag.
Brystværn og Traverser maatte udbedres, Gravpalisader og
især Palisaderne ved Indgangene jævnlig fornyes; Indgang
til Krudtmagasiner, der vendte mod Broager, muatte blenderes. Udenfor Stillingen gjaldt det særlig Anlæg af passive Forhindringer; i Stillingen forstærkedes Løbegravenes
Tværsnit, bag Stillingen arbejdedes paa den tilbagetrukne
Linie, som i Slutningen af Marts stod færdig monteret;
endvidere paa Anlæg af Færger, Batterier langs Als
Sund o. s. v.
Armeringens Natur maatte forandres ved at anbringe
Skyb,et i lave Affutager og delvis at anvende riflet Skyts,
og denne Fornnstaltning gjorde det nødvendigt for Ingenieurerne fra den sidste Del af Marts at bortgrave Kanonbænke og i deres Sted at indskære Skydeskam·, at gøre
de ældre Traverser længere og tykkere samt at anlægge
helt 11ye Traverser, uagtet Pladsen i Skandserne derved
indskrænkedes, og Kanonantallet formindskedes.
Den Iver, hvormed der arbejdedes paa Stillingen,
gjorde, at den i visse Henseende1· var stærkere ved Periodens Slutning end ved dens Begyndelse. Skuudserne
vare ef'terhaanden blevne bedre i Stand til at udholde Virkningen af den fjendtlige Ild. Baade Mandskab og Materiel vare efterhaanden mindre udsatte.
Besætningens Udholdenhed sattes paa en haard Prøve;
Barakkerne nedbrændte efterhaanden og det blev stedse
vanskeligere at skaffe Reserverne blot nogenlunde sikre
Opholdssteder, Ogsaa Forplejningen frembød efterhaanden
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Vanskeligheder, idet Fjenden beskød de Steder, hvor der
saas større Troppestyrker og saaledes ogsaa de Steder, hvor
der kogtes.
Tabet af Mandskab ved den daglige Beskydning var
endnu i denne Periode forholdsvis ringe. Materiellet led
forskellige Ødelæggelser, men det ødelagte Materiel blev
for Størstedelen erstattet. D. 2. April Morgen fandtes i
Skandserne 83 Piecer (hvoraf 8 12 P<ls. og 2 4 Pds. riflede);
mellem Skandserne i Kanonplacementer 16 (Feltpiecer),
i <len tilbagetmkne Linie 8, i Brohove<let 4, ialt 111 Piecer
paa Sundeved Siden. I Batterierne ved Als Sund var der
ialt 48 Piecer (hvomf 4 12 Pds. og 6 4 Pds. riflede).
Paa fjendtlig Side mærkes:
Et fjerde Batteri anlagdes Natten Lil cl. 19. Murls paa
Broager til 2 r. 12 Pds. K. De fire Batteriers Armering
var ialt 8 r. 24 Pds. og 6 r. 12 Pds.
Et enkelt Batteri i Fro11Le11 (Nr. 5 ved Avnbjerg), armeret med 4 r. 12 Pds. Kanoner, aabnede d. 20. Marts
Ilden, men modloges med eu saa overvældende lid fra vor
Side, at Skytset atter toges ud af Batteriet den paafølgende Nat.
Det var oprindelig Hensigten at udskyde Anlæget af
1. Parallel, efterdi Belejringsartilleriets Piecer forst skulde anvendes til Understøttelse for en paalænkt Overgang til
Als fra Ballegaard (se Pag. 46), men i Berlin ønskede man
Parallelen anlagt inden Overgangen Lil Als skulde forsøges,
hvorfor der d. 27. blev givet Ordre til, at ForposLerne
næste Morgen skulde skydes frem iudlil 5- 800 Alen fru
Skandserne, saa at Parallele11 samme Dag kunde al'slikkes
og den følgende Nat anlægges.
Batterier skulde anlægges bag Parallelen og foreløbig armeres med Feltskyts. Tanken var at beskyde
Skandserne voldsomt Dagen før Overgangen Lil Als; vor
Opmærksomhed skulde derved bortledes fra Overgangsstedet, idet vi snarest maatte tro, at en Storm mod Dybbølstillingen var forestaaende.
Kampen d. 2 8. Ma i:..t.[. 10. Brigade, der nylig var
kommen til Sundeved (se Pag. 41 ), fik Ordre til d. 28.
Morgen at kaste vore Forposter tilbage Lil Skandserne og
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derpaa at grave sig ned c. 500 Alen foran disse. Brigaden
foretog Kl. 3 Morgen et voldsomt Anløb mod Stillingens
venstre Fløj, men fik en haard Modtagelse. Ligeoverfor
den overlegne lid fra Fodfolket i Løbegravene og fra Skandsernes Artilleri var det Brigaden umuligt at vinde fremad;
stærke Reserver opmarcherede desuden paa vor Side til
Understøttelse for første Linie. Ilden fra Pandserbatteriet
"Rolf Krake" blandede sig med heri. Fjenden maatte tiltræde Tilbagetoget, fulgt af vor Ild.
Tabet i Kampen d. 28. Marts var paa vor Side 9 Off.
og 210 Underoff. og Menige, paa fjendtlig Side 12 Off. og
176 Underoff. og Menige.
Foruden denne større Kamp forefaldt under hele Belej1inge11 jævnlige Alarme1inger.
Natten til d. 30. paabegyndtes Anlæget af 1. Parallel
c. 1400 Alen fra Værkerne; den fuldendtes i de følgende
Nætter. Natten til cl. 1. April anlagdes bag Parallelle11 5
Batterier udfor Skandserne I-V, 2 Batte,ier overfor VI
og 1 Batteri udfor Mellemrnmmet mellem VIII og IX.
Disse Batterier (Nr. 6-13) armeredes foreløbig med Feltskyts (40 Stk.).

2. Plan om en Overgang til Als
ved Ballegaard.
Det er tidligere nævnt, at i Slutningen af Marts I. Korps
i Sundeved var bleven forstærket, foruden ved 10. lnfanteiibrigade tillige ved Gardedivisiouen, som fra Vejle blev
trukket til Sundeved, hvor den ankom d. 29. Marts, og at
disse Troppedislokationer stode i Forbindelse med de Planer
om en Overgang til Als, som man den Gang pønsede paa.
Planen gik ud paa under Belejringen i et passende Øjeblik
at føre Pontontrainet til Ballegaard og ved Nattetid efterhaanden at ove1føre 13. Division og maaske endnu 10. Brigade til Nordlandet paa Als. I hver Echelon skulde overføt·es 1500 Mand, hvilket skønnedes tilstrækkeligt til at fordrive vore svage Tropper paa Mels. Flaadens Medvirkning
var vel ønskelig, men maatte kunne undværes, naar 50 -- 60
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Stk. svært Skyts opstilledes ved Ballegaard for at holde '
vore Skibe paa Afstand. Som Forberedelse til Foretagendet
anstilledes Forsøg paa Nybøl Nor med Overførsel af Tropper
og Materiel.
Efler mange Forhandlinger bestemtes Foretagendet udført Natten til d. 2. April. Kl. 3 Morgen skulde Pontoner
og Baade sættes i Vandet paa 3 forskellige Sleder. Vejret
var imidlertid saa stormfuldt, at Foretagendet maalte udsættes en Dag.
D. 2. April Eftm. aabnedes et Bombardement mod
Søuderborg samtidig med Dybbølstillingens Beskydning.
Vor Opmærksomhed skulde derved afledes fra Foretagendet
mod Als. I Fronten fyrede 40 Stk. Felt- og 4 Stk. Belejringsskyts, fra Broager 8 Stk. Belejringsskyls mod Dybbølstillingen; det meste af Belejringsskytsel (50 Stk.) var forl
til Ballegaard. Men ogsaa denne Aften indlruadle Uvejr,
og Foretagendet mnalle alter udsættes.
Endnu d. 3. April afventedes gunstigere Vejrligt, men
forgæves, hvorfor Foretagendet blev opgivet, saa meget
mere som man frygtede for, at Forberedelserne vare blevne
bemærkede af os.
Paa vor Side var man i det Hele vel underrettet saavel om Fjendens Planer mod Als som om Forstærkningen
af hans Styrke i Sundeved. Kystbevogtningen paa Als
indskærpedes den største Paalidelighed, og som tidligere
omtalt blev 7. Brigades Stab og 11. Regiment fra Nønejylland beordrede til Als. Disse kom dog først d. 1. April.
11. Reg. overtog Tjenesten paa Kjær Halvø, medens 12. Reg.,
suasnart det var aflost, afmarcherede til Nordlandel uf Als
som Reserve for Mels Detachementet (se Pag. 40). 12. Regiment udgik af 2. Division for tilligemed 11. Regiment og
Detachementet i Mels at udgøre en ny 7. Brigade under
Oberst Max. M ii Iler, der fik til Opgave at bevogte Als
Kyst fra Flankebatteriet til Hellesøgaard Færge. 1. og 9.
Batteri underlagdes Brigaden i taktisk Henseende.
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3. Fra 2. - 18.April Morgen; Belejringen af
Dyb b ø 1s t i 11 i n g e n f o r t s æ t t e s.
Da Foretagendet mod Als var opgivet, var Øjeblikket
kommet til at rette al Krnft paa Dybbølstillingens Erobring
og altsaa først og fremnJPst til at flytte Belejringsskytset
fra Ballegaard til Frontalbatterierne. Dette udførtes d. 7.
April. Da Stormen først var bestemt til d. 14., men
senere udsattes til d. 18., faldt Belejringen af Dybbølstillingen
i Tidsrummet fra 2. -17. April i 4 Perioder.
D. 2. April betegner et Vendepunkt i Belejringen,
eftersom fra denne Dag Frontalbatterierne som tidligere
anført føje deres Ild - orn end kun fra Feltskyts - hl
~ roagerballeriernes lid.
D. 7. A pr i 1 aabnes Ilden fra samtlige Batterier med
Belejringsskyts. Belejringsarbejderne og Batterierne føres
tættere ind paa Stillingen, Morteerbatlerier anlægges og
monteres Na ten til d. 10., hvorpaa Sllllmgeli i Dagene
10. - 13. A p ril besky es me se se voxen e raft
muliggøre Udførelsen af Stormen d. 14.
for
Stormens Udsættelse bevirker Belejringsarbejdernes
videre Fremskride11 og Stillingens fortsatte Beskydning i
Dagene 14. - 1 7. A p ri I, hvorefter Stormen forntages d. 18.

it

2. - 6. April.
Beskydningen af Stillingen var især voldsom d. 2. og
d. 3., da der afgaves henimod 4000 Skud daglig, me11 aftog
Ta; følgende Duge til 11oget over 2000 Skud daglig. Som
tidligere anført bombarderedes Sønderborg d. 2.; en stor
Del af Byen brændte, hvilket foranlerligede en Omflytning
af Tropper og Institutioner paa Als. Da Beskydningen
hovedsagentlig udførtes af Feltskyts, var Skaden paa Materiellet ingen af Dagene meget betydelig; da derhos Ilden
om Natten var svag eller vel e11dog helt standsede i enkelte
Nætter, lykkedes det ved Nattearbejde at udbedre Skade!!
aa V ærl<erne o at erstatte sønderskudt Materiel. Vort
Tab af Personel var c. 40. Døde og aare e aglig. Besæt-
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11ingen i Løbegravene skaffede sig Dækning ved 11t grave
Fordybninger og Huler ind under Brystværnene i Løbegravene, rigtignok til stor Ulempe for Forsvaret.
Den tilbagetrukne Linie befaledes fortsat Lil Skandse
VII., eftersom det syntes, at det ~jendtlige Angreb vilde
blive udstrakt indtil Mellemrummet mellem VI og VIII.
De fjendtlige Belejringsarbejder fortsattes. To nye
Batterier byggedes (Nr. 14 og 15), Belejringsskylset førtes
Natten til d. 7. ind i Batterierne i Stedet for Feltskytset,
og Morgenen til d. 7. stod 62 Stk. Skyts i Batteri, deraf
44 riflede.
7. - 9. April.
Ilden i Dagene d. 7. - 9. var af en ande11 Kurakter
end i de foregaaende Dage, idet Fjenden nu fyrede med
Belejringsskyts. Den var derhos saavel d. 7. som d. 8.
overordentlig voldsom (c. 3500 Skud daglig), hvorimod
Skudantallet d. 9. paa Grund af stærk Taage faldt til 1372.
Skaden paa Skandser og Materiel var meget betydelig,
derimod holdt"Tabet af Døde og Saarede sig til gennemsnitlig c. 45 Mand daglig.
Kræfterne og Midleme begyndte ikke mere at strække
til.
Kun en laalelig Udbedring af Værkerne kunde
endnu foretages om Natten, og Transporten af Materiel til
Erstatning af del lubte maulte forndses snart at glippe.
Der fa1idtes vel endnu i alle Skandseme nogle Piecer, <ler
kunde skyde, men vort Artilleri var dog brug! i en
saadan Underlegenhed, at det ansaas retlest ikke mere
systematisk at optage Kampen, saameget mere som selv
faa Skud fra en Skandse altid medførte, at denne blev
Maal for flere fjendtlige Batteriers Ild. Man maatte
fremtidig indskrænke sig til at søge at forhindre Fjendens
Arbejder i Nærheden af Fronten, fornrolige ham ved Bekast11ing fra Morterer og forresten bevare Piecerne til det
afgøreude Øjeblik, da Fjenden stormede.
Ogsaa Fodfolkets Kræfter svækkedes daglig, efterat
del havde vist sig, at Barakkelejren i Sundeved ikke afgav
noget sikkert Opholdssted for Reserven, og efterat Sønder-
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borg var skudt i Brand. Der stilledes til Fodfolket Fordring om en uafbrudt Aarvaagenhed, efterdi Fjenden var
i Sbmd til ubemærket at samle Kolonner i en Afstand
af c. 800 Alen fra Løbegravene; de mangfoldige Jordarbejder, der skulde udføres, berøvede desuden Fodfolket
en Del af den nødvendige Hvile. Overkommandoen henstillede d. 9. li) Krigsministeriet at afgøre, om Kampen
skulde gennemføres eller om den Del af Armeen, som
anvendtes her, skulde søges bevaret ved en frivillig Tilbagegang. Krigsministerens Svar indløb d. 11. og lød: ~
er Regeringens Anskuelse, at Dybbølstillingen maa forsv~
til det Yderste".
aa fjendtlig Side anlagdes n e Batterier (Nr.
16 og 17) om en re orteer attener (18 - 21); en ny
Parallel (den saakalrlte Halvparallel) byggedes c. 400 Alen
foran I. Parallel, altsaa c. 1000 Alen fra Værkerne.

10.- 13. April.

Dagene 10.- 13. betegne en ny Periode, nemlig den
art i Iler is ti s k e F o r b er ed els e til Stormen, der, som
tidligere anfør!, oprindelig var bestemt til d. 14. Ilden var
voldsommere end nogen Sinde og tiltog d. 13. i overvældende Grad. Medens der i Dagene 10.- 12. gennemsnitlig faldt c. 4500 Skud daglig, faldt der d. 13. 7320
Skud. Skaden paa Skarniser og Materiel var overordentlig
stor; ogsaa Tabet af Døde og Saarede var stigende, i de
4 Dage henholdsvis 30, 70, 98 og 113 døde og saarede
Underoff. og Meninge (foruden døde og saarede Officerer.)
Stillingens Modstandskraft var i Hovedsagen brudt.
Fjenden koncentrerede sin Ild skiftevis mod de enkelte
Værker, særlig mod III, IV, V og VI og beskød det
bag Stillingen liggende Terrain, saa at ingen Plet var ubekastet. Ogsaa Brohovederne bleve trufne og ikke faa
Granater, dels fra Broager, dels fra Batterierne ove1for vor
yderste højre Fløj, traf Broerne.
Vort Artilleri havde som tidligere angivet alt fra d. 9.
opgivet en systematisk Besvarelse af Ilden; Tabene i Be-

56
stylmiugen lode sig ikke længere erstatte, eftersom Transport af Materiel til Skandserne omtrent var umuliggjort
ved Ilden.
Ogsaa i fortifikatorisk Henseende var Tilstanden betænkelig, særlig fordi Beskydningen om Natten stundom
var saa stæ1·k, al alt Arbejde maatte ophøre. lugenieurkommandoen indberettede d. 13., at det var ligefrem ugørligt
under den Nat og Dag vedvarende heftige Beskyduing at
vedligeholde Skandserne III, IV, V og VI i tilbørlig forsvarsdygtig Stand, idet den dog tilføjede, at der fremdeles
skulde blive forsøgt at udrette, hvad der paa nogen Maade
var muligt. Skandserne paa venstre Fløj vare om Dagen
forladte; Bevogtningen overladt til en enkelt Artillerist;
de øvrige Artillerister i Kmdtmngasinerne og Infanteribesætningen trukket tilbage. Besætningen i Løbegraverrn var
paa Plads, men søgte Dækning imod de talrige Projektiler
og stolede paa de frt>mslrndte Poster Aurvaage11hed.
Samtidig rykkede Fjenden med Approcher nærmere
og nærmere iud i Stillingen.
Det Spørgsmaal maatte ligge nær, om ikke et kraftigt
Udfald kunde briuge Forandring i Situationen. Overkommandoen fandt imidlertid ingen Chancer, for at et saadaut
Foretagende kunde lykkes, dels fordi det, hvis en virkelig
Fordel skulde opnaas, maatte gælde om Intet mindre t>11d at
kaste Fjenden tilbage bag Dyhbøl By, dels fordi Stillingen
efterhaanden havde fanet en saa ren defensiv Karakter, at
der var Vanskelighed ved al komme ud med fornøden
Kraft, og, hvis det første Stød ikke lykkedes, end mindre
Udsigt til at komme tilbage igen indenfor Linien med de
betydelige Troppemasser, der maulle kastes frem.
Spørgsmaalet om Besætningens Stilling under e11 fjendtlig
Storm og særlig Farerne ved et Tilbagetog over de for
Krydsild udsatte Broer traadte nu i Forgrunden.
Overkommandoen kom efter Beskydningen d. 13. til
Erkendelse af, at en Tilbagegang til Als maatte haves for
Øje som en velbegrnndet, nær forestaaende Forholdsregel
og udtalte dette i en Skrivelse til Krigsministeriet af 14.
Da denne krævede Tid for at naa Kjøbenhavn, telegraferede
Overkommandoen samme Dag til Krigministeriet, al den
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voldsomme Beskydning tvang til for største Delen at standse
Arbejdet, og at det derfor ikke var muligt længere at holde
Værkerne i forsvarsdygtig Stand; Overkommandoen anso.a
det for ubetinget tif raadeligt at forberede Tilbagegangen.
Om Formiddagen begærede Krigsministeren en telegrafisk Samtale med Stabschefen (den kommanderende
General var sygemeldt uden dog at hu,·e afgivet Kommandoen). Samtalen førtes d. 14. Kl. 12. Stabschefen udtalte
ved den Lejlighed: ,,Overkomma11doen maa have aldeles
frie Hænder i det nærværende Øjeblik", hvortil Ministeren
svarede: ,,Overkommandoen ha1· frie Hænder, Regeringen
stoler paa den saavel i militair som i politisk Henseende".
Om Aftenen indløb imidlertid følgende Telegram fra
Krigsministeren:
"Efter min Samtale med Stabschefen i Formiddags
forelagde jeg Regeringen de gjorte Meddelelser. Den fastholder sin tidligere udtnlte Anskuelse om _Vigtigheden af
at holde Stillingen, selv om hernf :,;kulde rPsultere forholdsvis betydelige a .
- Paa fjen d tlig Side avanceredes Nætterne til d. 9.
og 10. med Løbegrave 400 Alen frem foran Halvparnllelen;
Natten til d. 11. anlagdes 2. Pam.Hej n 700 Alen fra Værkeme III- V; den fuldførtes i de følgende Nætter. Stormen
skulde udføres fra 2. Parallel d. 14. Fm. Kl. 10; man valgte
dette Klokkeslet, dels fordi man troede, at vore Tropper
snarest ventede Stormen ved Nattetid, dels fordi det derved
var muligt at forberede den ved flere Timers Beskydning.
De 32 Kompagnier, som bestemtes til Anvendelse i 1. Linie,
øvedes i at storme Skandser, som man opkastede efter
dansk MønstPr; Piouerer øvedes i at bortrydde Hindringer
af den Art, som vi havde anbragt foran Dybbølstillingen.
D. 10. April begyndte Fjenden Bygning af Batterier i
den nordlige Del af Indesl,utningslinien; rl. 12. April byggedes nye Batterier, dels til Beskydning af Sknudseme paa
højre Fløj, dels til Kamp mod Batterierne paa Als. Armeringen fandt Sted Natten til d. 13. Nye Batterier byggedes og armeredes summe Nat. lait anlagdes i de
nævnte Nætter Butterieme 22 - 29 1 og d. 13. Morgen stod
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118 Stk. Skyts i Battel'i. Af disse kom d. 13. 104 Stk.
Skyts, Mol'tereme iberegnede, i Virksomhed.
Nalten til d. 13. indløb til de Allieredes Overkommando en Skl'ivelse fra Ko11gen af Pl'enssen, hvori denne
udtalte sig for Anlæget af en 3. Parallel, for inden Stormens
Udførelse at kunne føre Stormkolonnerne, som Kongen
ønskede saa stærke som mulig, nærmere ind paa Stillingen;
en Udsættelse af Stormen i nogle Dage vilde i11gen Indflydelse foa i politisk He11see11de, eftersom en fot'estaaende
Konference af de emopæiske Magter om det dansk-tyske
Spørgsmaal og om Betingelsen fol' en Vaabenstilstand med
paafølgende Fred var udsat indtil d. 20. April.
I Overensstemmelse hermed besluttedes det at anlægge
en 3. Parallel og i den Anledning at fremskyde Fm·posterne
Natten til d. 14. Autallet af Kompagnier, der skulde udføre Stormen, forøgedes fra 32 Lil 46, og de ovenomtalte
Angrebsøvelser foretoges i større Maalestok.
Natten til d. 14. bemægtigede Fjenden sig ved et voldsomt Anløb vol'e Skyttegrave S. for Chausseen. Fm·posterne
paa denne Fløj bleve med stort Tab kastede tilbage i
Løbegra\'ene, saa at det fremtidigt her kun blev os muligt
at udstille Lytteposter foran Løbegravene til Forbindelse
med Forposterne N. for Chausseen.
Vore Bat.tel'ier langs Als Kysten vare særlig fra d. 11.
traadte i Aktion mod de fjendtlige Batterier foran vor højre
Fløj, men vare ikke i Stund til at bestaa Kampen, eftersom
del'es Brystværn viste sig for svagt mod de svære riflede
Piecer. Kun vor Beskydning med 4 Pds. og 12 Pels. l'iflede
Piecel' fra vexlende og skjulte Opstillinger val' i Stand til
noget at forstyrre de ~jendtlige At'bejders .Fremgang.
Som tidligere anført ankom 8. Brigade i Dagene 11.- 13.
fra .Fredel'icia til Als. Der var derefter ialt 14 Regimenter og Livgarden til Fods, hvilken sidste dog ikke
val' stærk nok til at skifte med et Regiment og derfor
vedvarende benyttedes til Arbejdskommando og som
Reserve i Tilfælde af Angreb. Da der udfordredes 8 Regimenter til Tjenesten i Sundeved fik Brigaderne 4 Tjenestedage og 3 Hviledage.
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14. Ap1il til 18. Ap1il Morgen.
Udsættelsen af Stormen bevirkede Belejringsarbejdernes
videre Fremskriden og Stillingens fortsatte Beskydning.
Men da det fjendtlige Artilleri ikke havde forberedt sig
paa en Udsættelse af Stormen, manglede de1· Ammuuition
for at kunne fortsætte Skydningen med samme Styrke som
d. 13., eudsige forøge Ildens Voldsomhed. Det daglige
Skudantal vur ikke desto mindre meget betydeligt og udgjorde i Gen11emsnit i Dagene 14.- 17. c. 4000 Skud daglig.
Da Skydningen ogsua om Natten (undt. Natten til d. 16.)
var jævn og vedholdende, Natten til d. 17. endog stærkere
end den nogen Sinde havde været, var Nattearbejdet ydersl
vanskeligt. Skandserne vare ikke i forsvarsdygtig Stand,
Artillerimaterieilet kunde ikke fornyes. Tabet i disse Dage
var c. 80 døde og saurede Underoff. og Menige daglig, foruden døde og saa1·ede Officerer.
Paa vor Side besvaredes Ilden kun svagt; det var mest
Skandserne paa højre Fløj og Batterieme paa Als, der
endnu fortsatte Kampen, men de sidstnævnte svækkedes
mere og mere.
Divisionsgenernierne førte skiftevis Kommandoen i
Sundeved. D. 16. Aften overtog Generalmajor du PI at
Kommandoen i Suudeved. Om F01·middagen havde Genernlen indfundet sig i Hovedkvarteret og søgt at formaa
den sygemeldte General Ger 1a c h til at nedlægge Kommandoen, i hvilket Tilfælde General du PI at som den
ældste Divisionsgeneral vilde overtage Overkommandoen,
og da, hvad der var hans Agt, Natten til d. 17. rømme
Stillingen, kun efterladende en Maskering i Skandser 'og
Løbegrave, der skulde trække sig tilbage, naar Fjenden
angreb. Ifølge de fra Krigsministeiiet modta~ne Ordrer
h-oede General Gerlach dog ikke at kuune gaa ind paa
General d II P 1at s Forslag. En Henstilling fra General
d n P 1at om i al Fald at opgive Stillingens fremskudte
venstre Fløj førte ikke til noget Resultat.
I Henhold til Ministeriets Telegrammer af 11. og 14.
samt en fra K1·igsmi11isteriet modtagen Skrivelse af 13.,
hvori det hed, at det maatte antages at være af overvejende
Betydning lige overfor den nærmeste Fremtids politiske For-
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handlinger at holde Dybbølstillingen til det yderste, ansaa
General G e rl a c h sig bunden til at forsætte Forsvaret og
gav denne sin Opfattelse Luft i en længere Udtalelse af
17. April, der dog kom for silde til Ministeriet til at udøve
11ogen Indflydelse. Overge11eralen udtalte deri, at kun naar
Regeringen gav ham l'uldkomme11 frie Hænder, og han turde
stole paa den nødvendige Tillid, vilde det være muligt for
ham i rette Tid at lage de11 Beslutning ikke at fortsælte
Forsvaret af Stilli11ge11 til del yderste, og kun rlerved vilde
det være muligt for ham i rette Tid at sikre en hæderlig
Tilbagegang til Als.
Paa fjeudtlig Side begyndtes Natten til d. 15.
Bygningen af 3. Parallel i en Afstand af c. 400 Alen fra
Værkeme II- V. Den fulrlenrltes i de følgenrle Nætter;
den havde en Bundbrerle af c. 20 Fod og bø<l skjult Opstilling for et betydeligt Antal Tropper. Paa 6 Steder var
Udfaldstrin anlagt, hvert af c. 60 Fods Brede. - Et nyt
Batteri (Nr. 30) byggedes.
D. 16. Aften foretog Fjenden et lignende Anløb mod
rnre N. for Chausseen liggende Skyttegrave i11dlil Slugten
mellem VI og VIII, som han Natten til d. 14. foretog
Syd for Chausseen. Et Forsøg, som blev gjort paa at
tage Skyttegravene tilbage, stmndede paa den heftige
Geværild. Fjenden besatte Skyttegrave11e stærkt, vendte
dem om i Nattens Løb og forbandt dem indbyrdes. Paa
hele venstre Fløj indtil Slugten mellem VI og VIII kunde
fra nu af kun Lytteposter fremskydes foran Løbegra ve og
Skandser.
Natten til cl. 17. byggedes og armererles nye Ballerier
(Nr. 31-33).
Stormen fastsattes til d. 18. Morgen. I Løbet af d. 16.
og 17. bleve de 46 Kompagnier, der vare bestemte til Udførelse af Stormen, samlede ved Bøffel Kobbel, hvorfra
de Natten til d. 18. skulde marchere frem til 3. Parallel.
Heko1'1,nosceringer og Forberedelser foretoges til en
Overgang til Als, der skulde udføres samtidig med Stormen
paa Dybbølstillingen. D. 17. Aften samledes de 11ødvendige Overfartsmidler, saa at ogsaa Forberedelserne hertil
vare færdige cl. 18. Morgen.
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Natten til d. 18. var den fjendtlige Ild maadeholdende.
Saavidt gørligt foretoges Arbejder i Skundserne, men tal.;ge Mangler forbleve nafhjnlp11e.
Paa ~iendtlig Side fik i Løbet af Natten samtlige Stykker
Skyts Ammunition hver til 100 Skucl.
D. 18. Morgen udfol<lede Fjenden sin fulde artilleristiske
Kraft som Indledning til Stormen. Ved Daggry omtrent
Kl. 4 begyndte en saa voldsom <>g vedholdende Ild fra
Fjendens forskellige Batterier som ingen Sinde før; de fra
flere Sider hinanden krydsende Granater kastedes i en
saadan Mængde mod Skandserne pna venslre Fløj, Løbegravene og Ternlinet nærmest bag disse, at Ilden ofte
syntes at komme som Snlver. Der fyredes fra ialt 102
Stk. Skyts (12 paa Broager, 56 pna Hovedungrebets Front
og 34 overfor vor højre Fløj) og afgaves indtil Kl. 10 7900
Skud*). Brystværn, Blokhuse og Traverser sammenskødes,
Palisaderinger omstyrtedes, og Knnonnntallet reduceredes
ti] et Minimum. Jordsmonnet i Ska11dseme blev en broget
Blanding ~,f dybe Huller og Grusbunker. Ilden besvaredes
ikke fra vor Side.
Talrige Granater faldt i og tæt ved Løbegravene og
forvoldte os betydelige Tab.
Paa Slaget 10 ophørte pludselig Artilleriilden mod
Skandserne og rette<les da mod det bag dPm liggende
Terrain o~ Brohovederne; i samme Nu stormede forskellige Kolonner frem hver mod sin Skandse.

4.

Kampen d. 18. April.

D. 18. var Stillingen besat som følger:
I Skan<lser og Løbegrave:
1. Brigade (2. og 22. Reg.) paa v. Fløj fra 1-VI incl.;
3. Brigade (16. og 17. Reg.) paa h. Fløj fra VII-X.
Ve<l Barakkelejren:
8. Brigade (9. og 20. Reg.); Brigaden bivouakerede Ø.
for de afbrænd.te Barnkker.
*) Alle Opgivelser af Skudantallet ere efter det preussiske Generalstabsværk,
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I Brohovedet:
2. Brigade (3. og 18. Reg.). Af denne Styrke bivouakerede en Bataillon (3. Reg.s I.) i Slugten N. for
Aabenraa Vejen, Resten camperede i en Teltlejr
i Brohovedet.
Styrken af Uuderkorporaler og Menige udgjorde paa
Grund af Bortkommando samt Tab af Syge, Saarede og
Faldne ved 1. Brigade ikkun 2163, 2. Brigarie ~600, 3. Brigade 2046, 8. Brigade 2924. Ogsaa Besætningeu af Befulingsmæud var yderst svag. lait deltog i Kampen paa
rlenne Dag kun c. 14000 Off., Underoff. og Menige.
Skytset i Dybbølstillingen er nedenfor angivet; til dets
Betjening havdes 3 Fæstningskompagnier.
I Res e r v e laa paa Als:
l nfant eri: 6. Brigade omkring Vollen1p,
5. Brigade omkring Augustenborg,
4. Brigarie omkring Tandslet
samt den kgl. Livgarde til Fods i Sundsmarks Barakker.
Art i 11e ri: 2., 8., 10. og 11. Batteri (der hver havde afgivet
to Kanoner til Placementer i Stillingen).
Ingenieurtropperne (1. og 5. lngkomp. og Brokomp.) vare anviste Kvarter i Sønderborg og afgaves herfra
til Stillingen.
lait i Sundeved og paa Als: 29 Bat., 3 Fæstningskompagnier, 4 Batt. {bortset fra 4. og 13. Batt., der vare
afgivne til Stillingen), samt 3. lngenieurkomp.
Bundet til Forsvar nf AI s Kyst en laa 5 Bat., 2 Balt.
og 6 Esk.
Sø forsvaret bestod af Pandserbalteriel Holr K rnke
ved Sønderborg forudeu af de til Fprsvar af Als Kysten
afgivne Skibe.
Besætningen i Stillingen var fordelt med:
1. Brigade: venstre Fløj fra Vemminghund til Skandse
VII excl.:
22. Reg. fra Vemmingbund til Skandse III incl.,
2. Reg. herfra til VII exe!.
Hvert Regiment havde lo Kompagnier i Reserve.
3. Brigade: høj re Fløj fra Skanrlse VII incl. til
Als Sund:

·
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17. Reg. fra VII indtil lidt S. for Skandse BC.
16. Reg. herfra til Als' Snnd.

Hvert Regiment havde to Kompagnier i Reserve.
Kun paa den af 3. Brigade besatte Sh·ækning kunde
Forposter udstilles i Skyllegrave foran Skandserne; Forposttjenesten besørgedes her af to Kompagnier.
Nanr Stillingens første Linie angrebes, skulde Signalet
"lang Tone" gives og repeteres af dertil langs Chausseen
opstillede Hornblæsere, og delte Signal være Alarmeringssignal for Reservebrigaderne i Sundeved. Af disse skulde
8. Brigade med tre Batailloner besætte den tilbagetrukne
Linie fru Vemmingbund til 200 Alen N. for Chausseen og
efterlade en Bataillon ved Aabenraa Vejen; 2. Brigade
skulde sende en Bataillon frem til Besættelse af den 11ordligste Del af den tilbagetrukne Linie og iøvrigt opstille sin
Styrke i Reserve paa nærmere angivne Pu11kter. For Anvendelsen o.f Styrken paa Als var der givet Bestemmelser,
som dog ikke her skulle anføres, eftersom Styrken pna
Als overhovedet ikke kom til Indgrib11ing.
Artilleriforsvaret i Ska11dserne ,;ar i Stormens Øjeblik
meget ringe, efter som der i samtlige 10 Skandser kun
fandtes 37 Kanoner, hvoraf flere kun brugelige til 1 Skud; i
Placementer i Løbegravene 18 Kanoner. Paa den Strækning,
der var udsat for det første Stormanløb, nemlig I-VI,
va1· der kun 16 Kanoner i Skandserne, 12 i Løbegravene.
l Skandserne vare Kanonerne under den heftige Beskydning
trukne tilbage og Skydeskaarene blenderede med SandSlekke. Der maatte Tid til at faa Kanonerne frem til
Skud; ogsaa være Bridskene saa belæmrede med nedskudt
Jo••d fra Brystværn og Traverser, at Kanonerne kun vanskelig kunde b1inges frem. - En Del Espingoler vare fordelte
0 v-er hele Linien; i SLillingen var fordelt 10 Morterer, som
dog ingen Nytte kunde gøre under Stormen.
Paa fjendtlig Side skulde Stormen mod Skand~el:ne I- VI udføres ved Hjælp af 46 Kompagnier, inddelte
1
6 Stormkolonner, der fik Numre efter den Skandse, de
skulde angribe. De 46 Kompagnier tilligemed 6 Pionerkompagnier skulde inden Daggry staa i Beredskab ved
U clfaldstrinene i 3. Pamllel.

I' Reserve stode 10. og 11. Brigade samt 4 Feltbatterier; den ene Brignde skulde ved Stormens Begyndelse rykke ind i 3. Parallel, den anden op i Højde med
2. Parallel.
Den øvrige i Sundeved værende Styrke (12. Brigade,
Gnrdedivision<>n samt 13. Division) stilledes i Beredskab;
en Brigade af sioslnævnte skulde gøre Skinangreb mod Als.
Kl. 10 Form. var alt parat; Stormkolonnerne Ina fra
Kl. 2 Morgen i 3. Parallel. F01·posterne stod i de sædvanlige Stillinger. Der slod lil Ruadighed:
Forposter: 2 3 / 4 Bat.,
Stormkolonner: 11 1/ 2 Bat., 5 Pionerkomp. fomden en
Del Fæstningsartillerister,
Hovedresel'Ve : 7 Bat., 4 Batt.,
I Beredskab: 12¼ Bat., 5 Esk., 5 Balt.
Altsaa imod S kan cl se rn e: 34 Bat., 5 Pionerkomp.,
5 Esk., 47 Stk. Skyts.
Ved So trup Skov (lil Skinangreb mod Als):
6 Bat., 2 ½ Pionerkornp., 20 Stk. Skyts,
in It 40 Bat., 7¼ Pionerkomp., 5 Esk., 67 Stk. Skyts,
eller c. 37000 Mand.
En Styrke af over 11000 Mand stod saaledes i foneste
Linie, beredt til at bryde frem mod vor kun 2,200 Mand
stærke Besætning paa venstre Fløj.
Paa Slaget 10 ophørte som tidligere angivet pludselig
Kanonilden mod Sknndseme og rettedes da mod det bag
dem liggende Termin og Brohovedeme; samtidig retledes
en heftig Tirnilleurild mod Løbegravenes Besætning, og de
6 Kolonner gik frem til Storm mod Skandseme I - VI og
tilstødende Løbegrave.
Observationsposterne gav strax lid; overalt lød Raabet
"til Gevær". Signalet "lang Tone" afgaves, men er ikke
hleven gentaget ned til Reserverne ; maaske ere Hornblæsem e ved Chausseen blevne skudte. Den Yoldsomme
Beskydning af det bag Stillingen liggende Terrain og især
af Broh ovedeme gør det derhos forklarligt, at man ved
Reserve:i•ne saa godt som Intet hørte af, hvad der foregik
i første Linie.
Næppe var Fjendens Stormkolonner stegne frem af

Parallelerne, og Mandskabet traadt til Gevær, før paa vor
Side saa vel Fodfolksild som Artilleriild aabnedes paa
den hele a.f 22. og 2. Reg. besatte Strækning. Disse Regimenter angrebes omtrent samtidig. Fjenden kastede sig
med Voldsomhed over Skandserne paa venstre Fløj indtil
VI incl., hvis Besætninger paa 20 - 80 Mand, der først
skulde søge at nau ind i Skandserne, vare magtesløse
over for Stormkolonner paa 1000 - 2000 Mand. Efter at
have bemæl{l:iget sig Skanclseme (efter preuss. Opgivelser
faldt Skandse VI først, nemlig Kl ~ 10 41/1, derpaa III
og V Kl. 10 5 , I Kl. 10 6 , Il Kl. 10 10 , VI Kl. 10 18 ) oprullede Fjenden Løbegravsbesætningen. Resterne af vor
venstre Fløjbrigade søgte at forsvare sig i den tilbagetrukne
Linie, men du de ingen Understøttelse fik af de bagvedværende Reserver, maatte Forsvaret af denne Linie op•
gives, efterat den nævnte Brigade var tilintetgjort efter en
hæderfuld Modstand. Kl. 10 80 bemægtigede Fjenden sig
den aabne Skandse VII, der kun var besat af en Halvdeling, og hermed var den tilbagetrukne Linie i hele sin
Udstrækning i Fjendens Magt.
Først da Fjenden alt var i Fremrykning ud over den
tilbngetrukne Linie, rykkede vor nærmeste Reservebrigade
(8.) frem til dens delvise Besættelse, efter Forholdenes
Natur en ny isoleret Akt. Pau venstre Fløj naaede 20.
Reg. frem i ringe Afstand fra den tilbagetrnkne Linie, men
indvikledes her i en langvarig pkydefægtning med Modstanderen, der i denne Linie fandt et ypperligt Anlæg for
sit Gevær. Regimentet led her store Tab. Samtidig rykkede 9. Regiment frem a cheval paa Chaussee-n og naaede
op til Bygningerne ved Dybbøl Mølle og i Højde hermed
N. for Chausseen, men Fjemlen var for stærk, og efter
store Tab mautte de Stormende trække sig noget tilbage.
Brigadens Stilling var bleven vanskelig. Paa en Front
af mere end 2000 Alen dannede de stærkt lysnede Rækker
en tynd Linie uden nogen som helst Reserve, idet de oprindelig tilbageholdte Reservekompagnier efterhaanden vare
indrykkede i første Linie. Et Modstød af friske fjendtlige
Kræfter maatte nødvendig kulbutere Brigaden. Oprindelig
havde den kun Dele af de 6 St01·mkolonner over for sig,
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men strax erter Slrnndsernes Fald rykkede den ~jendtli!?,e 11. Brigade l'rem og udførte el Gennembrnrl af vor
Linie i Rummel mellem 9. og 20. Regiment. Disse Regimenter maatle tiltræde Tilbagetoget for ikke at oprnlles.
Samtidig med disse Begivenheder vnr der omtrent
Kl. 11 af General <l II PI at, som paa denne Dag havde
Komrnancloen i Sundeved, og som opholdt sig pna Chausseen, givet Ordre li\ vor højre Fløj (3. Brigade) om al filtræde Tilbagetoget, men det log Tid, inden Ordren k1111de
naa ud til alle Punkter af den udstrakte Front. Tilbagetoget skete ikke uantastet. Paa 1:jendllig Sicle var nemlig
de hidtil tilbageholdte Reserver i Fremrykning; 10. Brigade rykkede frem ad Chausseen og vendte sig mod Skamlserne VIII. og IX., der faldt Kl. 11 so; 25. Brigade trængte
fra Ragebøl frem mod Skandse X., der røm111erles nf os,
netop da Fjenden nærr11ede sig; 3. Brigade maallc 1111der
Tilbagetoget genlngne Gange skaffe sig Luft.
Medens 3. Brigade og Resterne af 1. og 8. Brigade lrnk
sig tilbage mod Brohovedet og derfra over paa Als, havde
2. Brigade besat Brohovedet. Brigade11 skulde efler Dis positionen være rykket frem til Besættelse af en Drl af den
tilbagelrnkne Linie, men fik paa Grunrl af den alrnrlige
Situation Ordre fil at forblive i Brohovedet. Her u<lspnndl
sig en flere Timer vedvarende, overordenllig heftig Arlillerikump, i hvilken Brohovedets Piecer understøttedes af vort
Artilleri paa Als, medens paa fjendtlig Side Belejringsartilleriet i Froulcn undersløllerles af Broagerballerierne
samt af Feltskyts i stort Antal. Ogsna flere Piecrr i de
erobrede Skandser beuyltedes ved denne Lejlighed i111orl os.
Den heftige lid, for hvilken Brohovederne og deres Besætning Yar udsat, gjorde det imidlertid ønskeligt, saasnarl Brohove<lerne havde opfyldt deres Bestemmelse, da at trække
Besætningen over pun Als. Delte skete i stor Orden.
Fjenden bemægtigede sig derpaa Brohovedet; vore Tropper
opstilledes langs Als K ys len i clr anlagte Løbcgra ve.
Artillerikampen standsede først ved Mø,·kets Fremhrucl.
Det ved den nordlige Del af Als Sund puatænkte Skinangreb ledte ikke lil noget Overgangsforsøg, eftersom
Forholdene ikke skønnedes gunstige for en Overgang.
0
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Tabet paa denne Dag var paa VOI' Side overordentlig
stort, nemlig 107 Off. og 4727 Underoff. og Menige; meget
Mandskab var taget til Fange ved Stol'mkolonnernes voldsomme Anløb. Blandt de Faldne mærkes Divisionsgeneral,
Generalmajol' d u PI at.
Fjendens Tab udgjorde 71 Off. og 1130 Underoff. og
Menige.

IV. Krjgsbegivenhederne fra 19. April
til Als' Fald.
1.

Inden V a abe II h vi I en.

Efter Dybbølstillingens Fald ansaa Ovel'komma11doen
det rettest, at Tyngclepu11ktet for Operationeme flyttedes
til Fl'edericia. Som Følge deraf sendtes alle Troppe!'
tilbage, som vare laante derfra. Tilbage paa Als blev
2., 4., 5., 6. og 7. Brigade, 2., 10. og 11. Batteri, hve1·t paa
6 Pjecer, samt 1., 4., 9. og 12. Batteri, hvert paa 8 Pjecer,
foruden Rytteri, Inge11ieurer og Fæstningsartilleri. Hele
denne betydelige Styrke, c. 20,000 Mand, stilledes undel'
Befaling af General S tein m a 11 n, og det ud taltes i Instrux
af 22. April, at Regeringen lagde den største Vægt paa,
at Besiddelsen af Als hævdedes saa længe som blot nogenlunde muligt.
Paa Als stod faktisk en Styrke, der vilde have trodset
ethvert fjendtligt Forsøg, og General S tein man n turde,
trods en under 30. April befalet yderligere Afgivelse af en
Brigade og et Batteri, dog endnu haabe med den tilbageblevne Styrke al kunne lede Forsvaret paa en nogenlunde
betryggende Maade, idet der toges Hensyn til den Assistance fra Marinen, paa hvilken man troede at kunne gøre
Regning. Senere skulde dog Styrken blive reduceret efter
.
en ganske anden Maalestok.
Fra begge de øvrige Grupper, Vendsyssel og Fredericia,
gjordes nemlig paa dette Tidspunkt Overkommandoen indtrængende Forestillinger.
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General H eger 111 an n Linden c ro II e var i Begyndelsen af April rykket merl sin Division ned i det sydlige
Jylland, men havde, <la den (jendtlige Hær efter Dybbølstillingens Fald sattes i Bevægelse mod Nord, atter trnkket
sig ud paa Mors. Generalen forespurgte cl. 26. Ministeren,
hvud der var Divisionens Opgave. Enten burde dens
Styrke betydelig forøges for at sættes i Stand til alter at
rykke frem, eller Transportmidler burde sendes op for al
føre Tropperne bort fra Jylland, hvis nemlig Hensigten var
at nndgau e11 ulige Kamp.
General · Lund i II g, der kun havde 11 Batailloner som
Garnison i Fredericia, krævede 16 Batailloner til Fredericias Forsvar, samt en Reserve paa Fyen.
Overkommandoen var tilbøjelig til at opfylde General
Lundin g s Ønsker; den havde Tillid til Fredericia og
vilde flytte Hovedmassen af Forsvarskraften dertil. Inden
imidlertid Spørgsmaalet om Styrkens Fordeling var ordnet,
greb Ministeriet voldsomt ind og befalede d. 25. April
F re d er i c i a 1· ø m m e t.
Ministeriet udtalte nnder 26. April, at de to Fla11kestilli11ger paa Halvøen for største Delen havde tabt deres
Betydning. Hverken fra Als eller fra Fredericia vilde det
være muligt at debouchere frem for at angribe Fjenden,
da han begge Steder var stærk nok til at forbyde det.
Forsvaret af Als skulde udføres af det mindst mulige Antal
Tropper, derimod skulde 4. Divisio11 i Vendsyssel betydelig
forstærkes. paa Fyen samles en Feltarmee pau c. 35000
Mand, og Landgange foretages paa. forskellige Punkter.
Faktisk var Ais's Rømning anticiperet i Aktslykkets
Slutning; thi 35000 Mand paa Fyen og en Styrke nf en
Divisions Størrelse i det nordre Jylland udgjorde hele vor
Hær. Resultatet af Forhandlingeme, under hvilke Krigsministeren var ubøjelig, blev, al .Fredericia rømmedes helt og
Als halvt, hvorimod General Hegermann Lindencrones
Styrke forøgedes med en Brigadl (9.) og i Slutningen af
April med Garden, 7. og 14. Regiment samt et Batteri.
Styrken formeredes som et Arrneekorps, og der forberedtes
en !)ffensiv Bevægelse frem · over Limfjorden, da den fra
\
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12. Maj og foreløbiu _for en Maanec!_ afsluttede Vaabenhvil(L
standsede Operntioneme.
- - i {ort forinden Vaabenstilstandens Begyndelse forefaldt
Søtræfninge11 ved Helgola11d d. 8. Maj mellem en dansk og
en østel'l'igsk Eskadre, henholdsvis unde1· Kommando af
Orlogskapitain Suenson og Admiral Tegethoff. Træfningen endte sejerrig for os.
I den tyske Hærs øverste Styrelse foregik der efter
Dybbølstillingens Fald nogle Forandringer. Som Belønning
vilde den preussiske Konge hædre Prins Fr. Ca r I med de
forenede Bæres Overkommando. Som en Forberedelse
til denne Komrnandovexling, der først traadte i Kraft under
Vaahenhvilen, udnævntes Generallieut. M o Ikte til Stabschef
ved de Allieredes Overkommando, og den tidligere Stabschef, Genernllieut. V og e I v. Falkens tein, erholdt Befalingen over III. Armeekorps, der skulde bestaa af Gardedivisionen v. Mi.ilbe samt Divisionen Grev Monster, og
som fik til Opgave at okkupere Jylland til Limfjorden.
Un<lerVaabenhvileu hjemkaldtes Feltmarskal W range],
og Prins Fr. Carl tildeltes Overkomma11doen. Til Chef for
I. Korps udnævntes General Herwarth v. Bittenfeld.

2. · Under Vaabenhvilen.
Vore Foranstaltninger under Vaabenhvilen vare ikke
skikkede til at styrke Forsvaret.
Først befaledes Livgarden til Fods fra Vendsyssel og
Gnrdehussanegimentet fra Vendsyssel og Als førte til
Kjøbenhavn. Dernæst indskrænkedes Hæren i en betydelig
Grad. Saaledes befale.des Forstærkningsmændene fra 1853,
54 og 55 hjrmsendte, Antagelsen af Frivillige standsedes, Militairarbejdernes Antal indskrænkedes til et Minimum, Trainet
formindskedes, Pladskomma1rdantskaber inddroges o. s. v.
D. 18. Maj udnævntes Oberstlientenant Re i c h til Krigsminister og besluttede i Modsætning til sin Forgænger at
give Overkommandoen fuld Handlefrihed. Under 31. Maj
udviklede Overkommandoen sine Planer for Forsvaret.
Den vilde fremfor alt sikre Fyen ved en betydelig
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T r o p p e s ty r k e.
D e n ti 11 a g d e i k k e V e II d s y s s e I
nogen strategi s k B e tydning, men vel nogen Betydning
med Hensyn til Hærens Forsyning med Slagtekvæg; offensive Operationer udgaaecle derfra med Limfjorden i Ryggen
antoges ikke udførlige. Als havde heller ikke nogen strategisk Betydning længere, og det turde entlog være rigtigt
at opgive den, men Overkommandoen tillagde dog Besiddelsen af Øen politisk Betydning. De11 tænkte sig følgende Troppefordeling:
Vendsyssel: 6 Bat., 24 Esk., 3 Batt.,
Als: 12 Bat., 2 Esk., 3 Batt.,
Fyen : 18 Bat., 3 Esk., 4-5 Batt.
fomden en Landgangsbrigade paa Fyen, som nærmest
tænldes anvendt til at besætte Øen Rygen.
Krigsministeren billigede Overkommandoens Tanke,
men nærede Betæ11kelighetl ved at indskrænk Styrken i
Vendsyssel før Vaubenhvilens Udløb. Han antog, at eller
Konferencebeslutningens Ordlyd kunde Berettigelsen af
Troppedislokationer under Vaabenhvilen drages i Tvivl.
Det nørrejydske Korps underrettedes de1for kun om, at
det efter Vaahe11hvilens Ophør vilde blive formindsket med
en Brigade. Først d. 28. Juni, Dagen før Ais's Fald, besluttedes det nt 1·educere det nørrejydske Korps til et Regiment Fodfolk, og endelig d. 9. Juli helt nt inddrage det.
Hvad Als angik, ansaa Overkommandoen den ovenangivne Styrke for tilstrækkelig til at kunne værge Øen
mod et Overrumplingsforsøg. Den ventede, at Fjenden
vilde indlede sine Foretagender samtidig baade mod
Als og Fyen, og at man saaledes lidt efter lidt kunde
komme til en klar Anskuelse af, hvor Fjendens egentlige
Angrebsobjekt var, og derefter træffe sine Dispositioner.
Overkommandoen skønnede en Forcering af vor Stilling
ved Als Sund ved Hjælp af Broslagning lettere udførlig
for Fjenden end en Overgang i Baade, som næppe vilde
lykkes bedre for ham nu end før. Men en Erobring
af Als paa førstnævnte Maade maatte indledes ved flere
Dages Kanonade, og der blev derved Tid til, om fornødent,
at sende Undsætning fra Fyen.
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Paa fj end ti ig Side betragtede man Vaabenhvilen kun
som en kortvarig Staudsning af FjendLlighederne og forberedte u11der denne det Foretagende, som var Prins
Fr. Ca r I's stadige Tanke, Erobr ingen af Als. Preusserne
trængte til en Vaabendaad og Irnabede al kunne finde den
ved Ais's Erobring. Den ringere danske Styrke, som nu
fanrltes paa Øen, og Sommertiden gjorde Udførelsen betydelig lettere; Planen var bleven yderligere gennemtænkt,
og Apparatet i overordentlig Grad forstørret. I hvilken
Grad Vaabenhvilen var bleven benyttet fremgaar bedst
deraf, at Overgangen til Als bes temtes udfort i selve det
Øj eblik, Vaabenhvilen udløb, Natten til d. 26. Juni Kl. 12;·
da vilde vore Krigsskibe, der formod enllig respekterede
Alsfjords og Alssunds Neutralitet til det sidste, sandsynligvis ikke væ1·e løbn e i11tl i disse Farvande. Overgnnge11
skulde udfores ved Ballegaard, medens der demonstreredes
ved Slorskoveu. Da man imidl ertifl paa Gnm<l af Vnabcnhvilen ikke kunde anlægge de Skandser, som skulde beskytte Overgangen, maatte Udførelsen uds kydes en Nat,
og da Apparatet ikke d. 26. fold!'; tændig var til Stede ved
Ballegruu·d, mautte Overgangen yderligere udsætles til Natten
til d. 28. Om Aftenen d. 26. kom imidlertid Rolf Krake
til Alsfjorcl; Esbem Snare var endnu ikk e gaaet bort, endvidere viste der sig betydelige Troppestyrker paa Nordlandet.
Under disse Omslændigheder bestemte General Her w art h,
at Overgangen skulde udføres over selveAlssn11d ved sammes
nordlige Indløb Natten til d. 29. Juui. D. 28. Juni udgaves
Dispositionen for Overgangen.

3.

Kampen paa Als d. 29. Juni.

Det er tidligere anført, at Styrken paa Als i Begyndelsen af Maj formindskedes med en Brigade og et Batteri,
og at under Vaabenhvilen Forstærkningsmandskabet hjemsendtes ligesom Halvregimentel af Gardehusareme, som
var det eneste Rytteri paa Øen, bortkomrnanderedes.
Efterhaanden borlkommanderedes yderligere 7. Brigade,
8. Batteri, Espingolbatteriet, 5. lngkomp., Brokompagniet
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og største Delen af Arhejdsafdelingen. Styrken talte der•
efter kun c. 10,000 Kombattanter.
Kommandoen paa Als udtalte sig gentagende meget
bestemt mod disse Formindskelser af Styrken paa Øen.
Den udtalte d. 25. Maj, at den ikke ansaa 3 Brigader
for en tilstrækkelig Styrke til Øens Forsvar og Bevogtning;
d. 29. Maj, at den maatte forudsætte, at Styrken paa Als
blev forøget, hvis Fjendtlighederne atter optoges. D. 1. Juni
nedstemmede General S tein man n sit Forlangende om
mere Fodfolk til i det mindste at maatte faa et godt Regiment. Men selv dette Forlangende afsloges ved Over•
kommandoens Skrivelse af 5. Juni. Overkommandoen vilde
ikke blotte. Fyen og ansaa desuden 12 Batailloner for fuldstændig tilstrækkelige til Løsningen af den stillede Opgave.
General S tein man n, der var vidende om, at der i Vendsyssel stod ikke mindre end 12 Balailloner, 24 Eskadrone1·
og 3 Batterier, udtalte i Skrivelse af 18. Juni, at han ikke
havde hentydet til, at den af ham ønskede Forøgelse af
Styrken ventedes fra Fyen og androg paany om Oversendelse af et Regiment, idet han hentydede til lnstrnxens
Ord, at der lagdes den største Vægt paa Besiddelsen af
Als. Disse forskellige Anmodninger forbleve dog resultatløse.
Ved en Bedømmelse af Krigsbegivenhederne paa Als
maa haves for Øje:
Kampen maatte optages med en Styrke
af c.10,000 Mand Fodfolk.
Stillingen ved Alssund er rigelig 14000 Ale11, Kysten
ven Alsfjord 2- 3 Mile lang; sidstnævnte Kyststræknings
Bevogtning og Forsvar ved en tilstrækkelig Styrke var absolut
nødvendig, saa meget mere som Fjenden stadig nærede
Planer mod Ballegaard. General Stei nmann afgav til
Nordlandet 1 Inf. Reg. og 1 / 2 Batteri og tog ved Besættelsen langs Alssund stærkt Hensyn til, at Eskadrechefen
havde haabet at kunne dække Nordspidsen af Arnkil Halvø
fra et Punkt i Højde med Storskovens nedre Udkant mod
større fjendtlige Landsætninger. Besættelsen paa Kjær
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Halvø blev derved meget svag, saa svag, al der pna den
Strækning, hvor Fjenden angreb, og hvortil han straks overførte 2600 Mand, kun stod nogle faa Feltvagter med bagvedværende Piketter. Støne samlede Styrker fandtes ikke
før Syd for Kjærvig, saa at den Modstand, Fjenden traf
ved Landgangspunktet, uumlgaaelig maatte blive rendt
overende.
Forsvaret af en Kyststrækning hører til
de vanskeligste Opg u ver,
der kan bydes en Troppestyrke, fordi intet Steds træder
Fordelen for Angriberen ved Skinangreb og Demonstrationer
tydeligere frem end her. t'å_..t.,,.,., e.. ... ·l..o-Å v-i to. -~,;, Shlr
Fjenden var nøje kendt med vor
T ro p p e f o 1· d e I i n g
i det hele, og hvad særlig Opstillingen af vor Styrke paa
Als angik, da kunde denne overses fra Sm1deved. Preusserne kunde overskue hele den flade Kjmr Halvo, iugltage
Standpladsen for hver af vore Feltvagter og følge Gangen
af hver af vore Patrouiller.
Vor Samvittighed med at opfylde Vaabenhvilens Betingelser
gik meget vidt i Sammenligning med Fjendens. Saavel
Artilleri- som Ingenieurkommandoen betegnede Arnkilsøre som et svagt Punkt udsat for Baadeangreb; de fordrede Batterier anlagte ved Arnkilskovens nordvestlige
Hjørne bestemte til at bestryge den store Mark ved Arnkilsøre og forhindre Landgang ved Baade, - men intet Spadestik maatte gøres, før Krigen atter udbrød. De1for stode
vi ogsaa og arbejdede, da Fjenden angreb, og Oberst
S c h aff n er tilberedte Minemateriel bestemt til Arnkilsøre
samme Nat, som Fjenden angreb.
De lokale Forhold begunstigede
Angrebet.
Afstanclen fra Kyst til Kyst var ikke større, end at
den første fjendtlige Echelou overvældende hurtigt kunde
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nna den modsatte Br<'cl, faa Fodfwsle ,ler og klamre sig
fost indtil nye Tropper o\'erforles; den var fremdeles ikke
slørre, end al Artilleri-, ja endog Geværild fra Sundeveds
Kyst kunde underslulle de overforte Troppers Fremrykning.
Sandbjerg Skov skjulte Fjendens Forberedelser; ved
Nattetid med den nwrke Skov som Baggrund var del
unrnligL at skelne, hvad der gik for sig, 1111111ligl. al se den
~jendtlige Kyst, allsaa heller ikke, at Baadene hleve snlle
Vandet.
Hærenes Beskal'fenhed paa begge Sider.
Hvad vor Hær ungaar, da havde allerede Krigsraadet
i SIPs\'ig erklæret, at dt'IIS Sammensælni11g og Uddannelse ikke svarede til de Forrlri11gcr, som maa slilles lil
en velorganiseret llær. ne cl'lerhaanclPn lidte bel ydelige
Tab havde derhos fremlrnldt en 111egd slærk Reduklion i
Befalingspers onalet. Endelig var vor 8Pvæb11ing Fjendens
langt underlegen. Paa (je11dtlig Side stode velndcla1111ede
Tropper nwd et stærkt Bcfali11gspPrso11ale og en Bevæbning,
hvis Fordele man var sig bevidsl.
Del afgørende Punkt i Stillingen paa Als laa
paa vor \'enslre Floj (Kysten S. for Sønderborg), den Fløj
nemlig, s 0111 gav IPllest Adgang til at afskære os l'rn vor
TilbagetogsliniP. En saadnn Operation fre111bod irnicllerlid
for stor Risiko. Ved at angribe den modsalle Fløj (Nordlandet paa Als) resikerede Fjenden 10111 lidl. Vi manglede
Kræfter til at besætte Nonllandet med en Styrke, der vnr
stærk n~k til at afslaa et alvorligt Angreb, og Fjc11tle11
kunde altsaa her omgaa os. Divisionen paa Als blev m1u1øvreret ud af Stillingen, men Fjemlen opnaacde ikke al
tilintetgøre Besætningen.
Ved Flodovergange o. Lign. afhænger imidlertid Valget
af Operationslinien navnlig af Spørgsmaalet om, hvor Overgangen bedst kan effektueres let og skjult.
Amkilsøre var vort taktisk svageste Punkt. Baade
dens Form og TPrrai11forholdPne gav Fjenden vigtige Betingelser for hurtigt at faa Fodfæste. Var Fjenden kommen
i Besiddelse af Rønhave Skov, vilde han i en Stilling i
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denne Skovs Udkant have sine Flanker støttede til Alssund og Augusle11uorg~jord; lrnn kunde her rolig lacle clen
først overførte Echelon aJveute nye Overskib11inger; under
hans Fremrykning mod Syd kunde hans Bevægelser kraftig
støttes af Artilleriild fra Batteri erne i Sundeved.
0 v erg an gen ti 1 AI s.
4 Overgangssteder vare udsøgte:
A var det sydligste og laa i Storskoven. 50 Bnade
til 750 Mand vare Nætterne forinden samlede og opstillede
i Skovranden og knnd e samtidig sættes i Vandet. Sundet
var hei· 950 Alen bredt.
B laa ved Storskove11s nordlige Udkant ved et Teglværk, i hvilken opstilledes 42 Bande til 650 Mand. Bnadene kunde kun een for ee11 sættes i Vandet. Afstanden
til vor Bred var 1150 Alen. Her skulde ogsna Kavaleri
og Artilleri overføres paa sam111e11koblede Po11to1111er. Pau
hver saadan knude overføres 8- 9 Ryttere med Heste eller
1 Stk. Skyts med Betjening og 4 Heste.
C Ina ved en Bæk Nord for Storskoven. 29 Baade
vare skjulte i Skoven og skulde efter hinanden føres ned a<l
Bækken. De kunde tage 400 Mand. Afstanden var 1300 Alen.
De sidste Bande, 42 store, skulde sættes i Vandet ved
Ballegaard og forst bemandes ved Snogbæk Hage og_ gaa
imod Arnkilsøre. De srnere Transporter skulde da udgaa
fra et nærmere liggende Punkt D. Den førstnævnte Afstand var c. 3000 Alen, den sidste 1400 Alen. Baadene
rnmmede 750 Mancl.
Fra de fire Punkter kunde altsaa med 163 Baade overføres 2550 Mand = 3 1/ 9 Bataillon. Mandskab fra Ponlonnerkompag11iet og udvalgte fra Fodfolket gjorde Tjeneste ved
Overførslen.
40 Stk. Belejringsskyts og 14 Stk. Feltskyts i Position
stod beredt saavel til at hindre vore Skibes Indløb i
Sundet som til at bringe vore Strandbatterier til Taushed.
Ogsaa skulde Artilleriet understøtte Fodfolket paa den
modsatte Bred; 3 ridende Batterier hold les i Reser\'e.
Paa Kysten NV. for Snogbæk Hage stod yderligere IO
svære og 12 lette Stk. Skyts.
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I Henhold Lil Dispositionen skulde Di visionen M u ns te i 11
forsl sættes over, slorn,e vore nordligste Batterier og søge
ut sætte sig i Besiddelse af Rønhave Skov, Ronhave
og omliggende Terrai11; efter de1111e skulde Divisionen
"\V in t z i II ger ode følge og derpaa det hele rykke frem
mod Ulkebøl.
Baadene skulde sætles i Vandel Kl. 2
Morgen, den første Indstigning af Mandskab begyndte til
delte Tidspunkt og derefter fortsættes 11afbr11dl med Ove1·førslen. Ve<l Opstillingen af Tropper og ved Bevægelser
med Baadene skulde den "allerpi11ligsle" Stilhed iagllages,
ingen lydelig Tale eller Ordre maalte høres.
Fra Kl. 2 Morgen til Kl. 9 overførtes ialt 22 Batailloner a c. 800 Man<l. Desu<le11 overførtes fra Kl. 3 Morgen
til 1 El'trn, ved B 3 Eslrnclroner, 4 Feltballerier og 1 1 / 2
Sa11itetsdetachement.

__

-

Besætningen
lan Als bestod ""-af:
.........._,-.;;,,-.._...__.,_.~~-----,-...

2. Brigade (Oberst K a 11 ff man n) 3. og l!L_ Re&_
Obg,:g_ Fa ab o r
4:_Qg 6. Reg,_ _
6. (Oberst Bi.\ Io v) 5. og_l0. Reg. _.
o Eskadroner af 4. Dr. Reg.
1., 2. og 9. Batteri,
3., 4. og 6. Fæstningskompagni,
1. lngeni emlwmpag11i.

4.

lait under Gevær:
c. 9,600 Mnwl Focll"olk
c.
250
Rytteri
c. 1,750
Artilleri
c. 350
Ingenienrer.
Styrken var fordell

s0111

l
f lalt

c. 11,950 Maud.

folger:

~ord for Au g ustenborgfjord un<ler Kommando
af Chefen for 6. Regiment, Obersllieul. Caro c:
6. Regiment,
Fellbatteri,
1 Eskadro11,
1 Detachement Fæstningsartilleri.

½

(

\
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S y d fo r A II gu s t e n b o r g f j o r d :
2½ Bl'igade,
2½ Battel'i,
1 Eskadron,
3 Fæst11ingskompngnier,
1 lngenieurkompagni.
Styrken Nord fur Auguslenborg~jol'd pnnlænktes, muu·
l'igeligt Positionsskyts var bmgt i Raltel'i, formindsket med
en Bataillon, der da skulde fol'stæ"ke Besætningen mellem
Amkilsøre og Kjærvig. D. 29. Juni val' dette ikke udført.
Af Sty"ken S. for Augnslenborgt:jord stod 4. Regiment
som ~ Besætning µaa Strækningen fra Arnkilsøre til
Kjæ"vig i en Udstrækning af c. 6000 Alen. Hvel' Bataillon
havde 3000 Alen at bevogte og stillede et Kompagni i
forreste Linie inddelt i 4 Feltvagter, et Kompagni i anden
Linie inddelt i 2 Piketier, og 2 Kompagniel' som Resel've.
2. og 6. Brigade afløste himmelen ved Besættelsen af Strækningen fra Kjæn·ig Lil Sønde"borg Ladegaard. D. 29 Juni
stod 6. Brigade i forste Linie; 2. Brigade lan i Reserve i Ulkebøl, Vollernp og Sunds mark, 'J. tæt Syd for Augnstenborg~jord, hvorfra den kunde ile snavel Alss11nd-Stilli11ge11 som
Korpset paa Nordlandet tilhjælp.
Fjendens 1. Echelon var 3 1 / 2 Butaillon. Det farligste
Angreb udførtes af Bntail1011en fru Snogbæk Huge, der
nemlig tildels landsattes paa Øs tsi<len af Arnkilsøre inde
Angustenbo"gfjol'd og tog Stillingen i højre Flanke og
Ryg. De øvl'ige 2 1 / 2 Batailloner landede:
½ Bataillon tæt Syd for den vestlige Pynt af Øret,
1 Batuillon c. 700 Alen Nord for Skovfogedhuset,
1 Bataillon ved Skovfogedhuset.
Landsætningen skete Kl. 2 10 Morgen under Dækning
af en heftig Artilleri- og Geværild, den sidste kommende
fra Udkanten af Storskoven. Arnkil Halvø blev i bogstavelig Forstand oversaaet med Projektiler.
Hele den anførte Styrke landede saaledes paa den af
et enkelt Kompagni besatte Strækning.
Natten til d. 29. var næsten forløben uden at noget
Usædvanligt var passeret; der var faldet enkelte Kanonskud
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og nogle Geværskud; der var sporet nogen Larm af Fjendens
Arbejder og hørt 11oge11 Vognkørsel som de foregaaende
Nætter. Fjenden havde i den forløbne Del af Natten i
det hele forholdt sig meget rolig. Paa Grund af <let Mørke,
der hvilede over del smalle skovbevoksede Alssu11d, kun<le
Postern e la11gs Sundet ikke se den ljeudtlige Kyst,
altsna heller ikke se, at Bandene. bleve sutte i Vandet.
Men netop som Kl. slog 2 paa Sandbjerg Slot, hørles af
nogle Poster den skurende Lyd af Baadenes Slæben over
Sandet pan Strnndbredden hist ovre, og dette gav Anledning
til, at Skydningen lwgyndte, idet enkelte Skud strnx rettedes efter Lyden over imod den fjendtlige Kyst, og et
Øjeblik efter var saavel Geværilden som Kanonilden levende
over hele vor Linie, rettet imod en Masse af Bande, som
ellerhannden kom frem af Mørket og bedækkede Sundel
fra Storskoven imocl Nord.
General S tein m n 1111 .havde, dels i Henhold til Eskadrechefens førnæ vule Urllalelscr, clPls i Tilli<l til hvad et Skib
som "Rolf Krake" kunde præslere (dette var stationeret i
Auguslenborgljord, 11ogenlun<le i Nærheden af Arnkilsore),
anset den nordligsle Del af Arnkilsøre for sikret ved Søstyrken imod en slorre Laudgang af 1'~je11den. Besmllelsen
af Kjær Halvø var derfor meget svag. Da PantserbaLLeriet
var bleven klar paa Sit11nlio11e11, styrede det med fuld
Kraft ud mod Sundets Indløb, medens det beskødes af
Bn.lterieme ved Snogbæk og indtraf udfor Amkilsøre henve<l Kl. 3, eftenit allerede 2. Echelon, altsaa 7 preussiske
Batailloner, vare landsalte pua Arnkil Hnlvø. Oet snu da
en sort Slribe af Bande over hele Sundet og ligeledes S.
pua. Batteriet bekastede Sundet med Granuler. Der
opstod en fuldstændig Skræk hos Fjende11, alle Bandene
søgte ind til Kysten, hvor de laa bunkede som e11 Skive
for Batteriets Ild, og ikke en Manc-l overførtes i den Tid,
Rolf Krake laa ve<l S1111<let. Endnu var der Chance for
el heldigt U<ll'al<l af Kampen pna Als; de 7 overførte
preussiske Batailloners Tillidsfultlhed blev ikke uberørt ved
det Uhyggelige i Rolf Krakes Nærværelse, der afskar dem
Udsigt til Hjælp og truede dem med Tilintetgørelse.
Rolf Krake forblev imidlertid kun paa Stationen i c. 1 /s
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Time (efter prenssiske Beretninger i 25 M.), da fik Chefen
det Indtryk, at Als maatle være opgivet uf Hæren, thi
hele Ais's Kyst, saa langt han kunde se, var i Fjendens
Hænder, og i11gPn Kamp sporedes undtagen langt mod
Syd af enkelte Kompagnier; vor Hovedreserve var nemlig
da endnu ikke ført i Ilden. Chefen antog ikke længer nt
kunne udrPlle noget her, erindrede at han ogsaa havde
andre Opgaver, nemlig at understøtte <le retirnrende Troppers
Flanker og al hjælpe til ved Øens Rømning, hvis samme
var besluttet. Han begav sig derfor ind i Augustenborg~jord og forblev der under den paafolgende Kamp.
Da Rolf Krake havde forladt Stationen Nord for SunBet,
fodsatle Fjenden med Iver og Hast sine Overskibninger
og sendte fra 1111 uf under hele Kampen friske Tropper af
alle Vanben over Alssuud, hvorved han sikrede sig en alde\ps afgøremle Overlegenhed. Imellem Kl. 3¼- 4 Morgen
havde Fjenden ,maledes 11 Batuilloner og 1- 2 riflede
Batterier pna Als; Kl. 9 Fm. var hans Fodfolk forstærket
til 23 Batailloner. Kl. 1 Eftm. vm· hans Styrke paa Als 23
Batailloner, 3 Eskadroner og 4 Batterier, hvoruf to riflede.
Fjendens pludselige og overlegne Angreb i Fro11t, Flunke
og Ryg mod 4. Regiment oprullede og sprængte i kort Tid
5 af dett11 Regiments Kompag11ie1·. Besætningen i Løbegrnve og Batterier langs Kysten blev fordrevet. Fjenden
besatte <len sy<llige og sydostlige Udlm11l af Amkilskov
med ve11stre Fløj til Auguslenborgf'.jord og højre Fløj til
Løbegraven omtrent i Højde med Skovbatteriet; Kl. var
da 3 ¼ Morgen.
Reservekompagnierne af 4. Regiment søgte al fremkalde et Omslag, men bleve sprængte. Ved . Hørnp Kirke
samledes senere af 4. Regiments Styrke kun 8 Officerer,
22 Uuderol'ficerer og 180 Menige; Resten var Døde, Saarecle, Fangne og Forsprængte. I c. 2 Timer havde Regimenlet uden anden Understøttelse Pncl 2 Kanoner af 9. Batteri kæmpet med en stadig tiltagende Overmagt. Omtrent
Kl. 4 var 18. Regiment rykket frem li\ Understøtttelse
for 4. Regiment; det gik gennem 4. Regiments Linie, men
tørnede paa overlegue fjendtlige Tropper.
Derefter forsøgte 6. Brigades Hovedstyrke (5. Reg. og

.
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2. Bat. af 10. Reg.) samt 3. Reg. af 2. Brigade, der hidtil
havde staaet i Reserve, at knsle Fjenden. Men alle Forsøg visle sig frugtesløse; vore forskellige Anløb mod Fjendens
Stilling strandede væsentlig paa Bagladegeværets II<l. Ingen
Sinde havde vore Tropper været indviklede i saa uheldige
Fægtningsforhold som paa Als. Saa ofte en ny Afdeling
optraadle, fa11dt den altid den foregaaende, som den skulde
understøtte, ødelagt og blev strnx derefter selv sammenskudt. net lykkedes ikke at faa en vedholdende regelmæssig Fægt11ing i Gang.
Da Als maalte anses luht, befalede General Stei n man n
2. Brigade at gaa tilbage til en Stilling Øst for Ulkebøl
Kirke, højre Fløj støttet til Augustenborgffonl, venstre til
Sonderskoven for derfra at dmme Arrieregarde under Tilbngetoget til Kegenæs. Fjenden opgav imidlerlid Forf'olgning,
snu at Tilbagetoget fra den nævnte Stilling udførtes uforslyrret. Styrken fra NordlaiHlet uanede Kegenæs uantastet.
Tabel paa vor Side i Kampen pau Als var 74 Officerer,
148 Underofficerer og 2926 Me11ige e11ten døde-. saarede
elle1· fangne. Fjendens Tab var 33 Off. og 339 Mand.

V. Begivenhederne efter Als's Fald.
Efter Tabet af Als opgav Overkommnmloe11 alle vidtsvævende Planer, hvormed den til del Sidste havde beskæftiget sig og samlede alle Kræfter pmt de11 Opgave,
som nu blev den nærmestr og vigtigste, Fyens Forsvar.
Samtlige Tropper fra Als overførtes til Fyen, og de kraftigste Forholdsregler toges for at sikre den truede Kyst
ved Lille Belt. 2. og 3. Division besittte Kysten, hvor der
anlagdes Løbegrave og Artilleriplacemenls.
Stillingen var dog ligeoverfor Fjende11s store Midler
ikke ude11 Fare. 1. Division var efler Tabene paa Als
endnu ikke kampdygtig; Overkommandoen ve11tede paa
Troppeme fra Vendsyssel og ønskede dem saumeget hurtigere til Fyen, som man nærede Frygt for, at en større

alli.eret Flaadeafdeling vilde gøre et Forsøg paa at trænge
ind i Kattegat. Overførslen skete i Dagene 6.-8. Juli; i
Vendsyssel efterlodes kun 1. Regiment. 2. Dragonregiment,
4 Kanoner og 4. lngenieurkompagni, som skulde danne et
selvstændigt Korps nnder Oberstlieut. Deck; ved Vaabenhvilens Udløb besatte delte Korps Aalborg med 1 / 2 Komp.
og 16 Dragoner.
General Vogel v. Falkenstein, der havde erfaret,
at det nørrejydske Korps ikke var trukket bort under
Vaabenhvilen, antog, at vi lilsigterle en Fremrykning over
Limfjorden og indtog de1for en tilba~etr11kke11 Opstilling
med Di visionen M O 11 s ter i Hobro, G-arderlivisionen i
Randers, Reserven i Aarhus og Skanderborg.
Overkommandoen formente, at den i Venrlsyssel efterladte Styrke vilde kunne holde Limfjordstillin~en, saa længe
ikke større Angrebsforetagender fra Fjendens Side iværksattes. Frederikshavn betegnedes som det Punkt, hvortil
en eventuel Retraite skulde gaa, og Overkommandoen
vilde sørge for, at nogle Skibe altid lan her. En Fremrykning skulde dog ikke være udelukket, hvis Lejlighed
tilbød sig uden uforholdsmæssig Risiko.
En saa<lan tilbød sig alt d. 2. Juli, da nogle fjendtlige Rekognosceringskommandoer nærmede sig Limfjor<len
for at e1fare, om Rygtet, at Korpset fra Vendsyssel skulde
trækkes bort, lalle Sandhed. Da et af disse Rekognosceringskommandoer havde en noget isoleret Stilling, besluttede Oberstlieut. Beck at benytte Lejligheden til at
foretage et Overfald derpaa, hvilket ledede til en Fægtning
ved Lundby i Egnen Syd for Aalborg d. 3. Juli. Endskønt
denne Fægtning fik et ulykkeligt Udfal d, -bevirkede den
dog, at den fjendtlige Rekognoscering ikke naaede frem
til Fjorden. Preusserne fik derfor ikke de forønskede Oplysninger og opsatte nu deres Fremrykning, til Østel'l'igerne
vare komne op paa Siden af dem, og til alle Midlerne til
en Forcering af Lim-fjordsstillingen vare bragte til Veje.
D. 8. Juli rykkede paany tre fjendtlige Rekognosceringskommandoer, denne Gang fulgte af en stor Styrke, frem
mod Limfjorden, i Anledning af nye Rygter om, at vore
Tropper bleve trukne bort fra Vendsyssel. Ober_stlieut.
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Beck tiltraailte derfor d. 9. Juli Tilbagetoget til Frederikshavn og indskibedes der. Senere besatte Østerrigerne
Mors, og Preusserne rykkede op til Frederikshavn. Hele
Jylland var nu i Fjendens Magt.
Efter Jyllands Okkupation pønsede Fjenden paa en
Overgang til Fyen. Til Udførelsen af ilenne samledes et
meget stort Materiale. To østerrigske og tre preussiske
Brigader laa mellem Christiansfeldt og Vej le, og fra Nonejylland bleve to Brignder kaldte til Lille Belt. Det lalrige
Belejringsskyts, som hav<le været benyttet ved Dybbøl, og
som skulde have været anvendt mod Fredericia, besteintes
til Kystbatterier, som skulde dække Overgangen. Der
samledes Bnade og tømredes Flydebroer; om Natten øvedes
Apparatet langs Kysten og paa Kolding Fjord. Det maa
imidlertid betvivles, om Fjenden, efterat hele vor Hær var
samlet paa Fyen, virkelig fandt Forholdene indbydende til
at forsøge en Overgang. Fjenden vilde i al Fald let have
kunnet berede sig en Skuffelse og mod sin Villie skaffet vor
Hær en Oprejsning for Tabet af Als. Paa vor Side var
der i al Fald en Tro paa, at Forsøget vilde mislykkes,
idet Hæren følte sig stærk ved at staa samlet.
Denne Hærens første, gunstige, militaire Situation led
dog meget snart en betydelig Forandring, hegnmelet i Forværrelsen af de maritime Forhold. Betingelsen for med
Tryghed at besætte og forsvare Fyens Vestkyst og lade
Sjælland med det ubefæstede København henligge, mautte
være den, at vi vare Herrer paa Havet. Det var en saadan Situation, vi hidtil saavel i 1848-50 som i Begyndelsen af 1864 havde draget Fordel af; me<lens vi besatte
Flankestillingeme Dybbøl-Als og Fredericia-Fyen, kunde
vi med Tryghed overlade Forsvaret af Sjælland til Flaaden
og være sikre paa i ethvert Tilfælde at kunne føre Hæren
tilbage til denne Landsdel. Men denne Situation forandrede
sig helt i Juli Maaned ved Efterretningen om den østerrigske Pandserflaades Opsejling.
Vor Stilling ved Lille Belt var udsat for at miste den
Støtte, den havde af Flaaden, og det ubefæstede Kjøbeuhuvn
var truet ved en fjendtlig Flaades Tilstedeværelse i Kattegattet. Denne sidste Omstændighed stod paa engang klar
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for Nationen og fremkaldte en levende Bekymring, hvorom
bl.a. Dagspressen fra hin Tid bærer Vidnesbyrd. Kjøbenhavns værgeløse Tilstand gjorde Nationen tilbøjelig til at
slutte Fred og give efter for Tysklands Fordringer.
En Vaabenhvile afsluttedes fra 20. Juli Middag Kl. 12
til 31. Kl. 12 Nat. Kort forinden dens Begyndelse erobredes
Vesterha vsøerne af den preussisk-østenigske N ordsøeskadre.
Begge Parter behol<lt deres Stillinger; kun spredtes
Tropperne noget for at skaane Kræfterne. Henimod Vaabenhvilens Udløb koncentreredes Hærene atter, og den sidste
Kampstilling, vor Hær indtog d. 30. Juli om Aftenen var
endog mere sammentrængt end tidligere. Men netop som
Koncentrationen var udført, indløb der Meddelelse om, at
Vuabenhvilen var forlænget til d. 3. August Kl. l Morgen.
I disse to Døgn forbleve begge Hære i deres Stilling ved
Kysten.
Den 1. August undertegnedes Fredspræliminærerne i Wien, og samtidig afsluttedes en ny Vaabenstilsland.
D. 30. Oktober 1864 undertegnedes Freden i Wien.
Kongen af Danmark renoncerede paa sine Rettigheder til
Hertugdømmerne Slesvig, Holsten og Lauenbnrg og forpligtede sig til at anerkende de Dispositioner, som de allierede Magte,· maatte træffe med Hensyn til disse Hertugdømmer.
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