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Indledning
Samarbejdet mellem hæren og flåden under de slesvigske krige var allerede
ved krigenes afslutning genstand for debat. Senere har forskellige forhold
i tilknytning til samarbejdet været emne for undersØgelser og diskussioner
af mere eller mindre fØlelsesladet karakter. Selv i dette århundrede har
diskussionerne været årsag til et gensidigt mistillids forhold mellem hærog søofficerer.
Nærværende speciale forudsætter hos læseren et bredt forhåndskendskab til
hovedtrækkene af de slesvigske kriges historie, samt til almindelige landog sØmilitære termer. på denne baggrund sØges samvirket under krigene fuldstændigt og objektivt belyst, idet gennemgangen tager udgangspunkt i korte træk af krigenes forhistorie, for derefter at belyse operationerne omfattende begge værn. Perioden mellem krigene belyses kortfattet og operationerne på Vestkysten er samlet i et selvstændigt kapitel af hensyn til
overskueligheden. Gennemgangen støtter sig i en vis udstrækning til bilag,
der omfatter både kort, gengivelse af originale kilder samt oversigter.
Kortbilagene tager kun sigte på at lette overblikket for læseren, og for
at lette anvendelsen af dem er de samlet i et selvstændigt hefte. En række detaljerede forhold omkring forskellige officerer af de to værn og flåc1C'o:: mat o r Lo I e r
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I vurderingen læyges hovedvægten på

kommandoforholdenes betydning, hvilket har gjort det nødvendigt at inddrage en række forhold, der kun havde indirekte betydning for samvirket.
Det har ikke været hensigten at beskrive forskelle mellem nutidige og datidige taktiske betegnelser. Læseren bør derfor være opmærksom på, at der
kan forekomme forskellig betydning i sådanne betegnelser. Notehenvisninger
sker ved (O), og noterne er samlet efter hvert kapitel.
Både Ekernførcle-sagen og Rolf Krake-sagen rummer så mange aspekter i sig
selv, at en detaljeret vurdering af de enkelte forhold i disse sager ligger udenfor spec ialet. Af hensyn til gennemgangen er præmisser og domme
i disse retssager indeholdt i bilagene, idet begge sager ofte danner grundlag for debatterne om samarbejdet mellem de to værn under krigene.
Forsidebillpue: Panserskonnerten Absalon med en rokanoobåd på slæb står
under ild fra prp-ussisk~ bat terier ud af Als Fjord om morgenen den ll.marts
181',4. Malt'r i a f Vi l h o J III ''1''11)'/''. SØ'lffi r:erc;foreningen. Foto: Forfatteren.
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I. Kapitel. Forhistorie.
1.1. EN NY SIDE I HISTORIENS BOG.
Efter freden i Kiel den 14. januar lS14 var Danmark præget af nederlag. - I
lS07 havde englænderne ranet den dansk-norske flåde, der gennem århundreder
havde været landets stolthed og magtfaktor. - Krigen lS07-14 havde sammen med
statsbankerotten i lS13 Ødelagt Økonomien og sØhandelen. - Endelig var Norge
nu blevet afskrevet efter næsten 400 års samhørighed. - Den følgende tid var derfor på mange områder en stille tid.
Slesvig-holstenismen voksede frem i lØbet af iS30 'erne, men fik først betydning i
begyndelsen af lS40'erne med programerklæringen om at Hertugdømmerne var selvstændige og uadskillelig stater, i hvilke kun mandslinien herskede. - Danmarks
holdning til sagen blev udtrykt i kongens åbne brev af S. juli lS46, hvori der
bl.a. stod (S.Bjørke, Krigen lS64 p. 46):
"Idet Kongen imidlertid forsikkrer Sine troe Undersaatter og navnligen
HertugdØmmet Holsteens Beboere, at Hans Bestræbelser uafladeligen have været og skulle blive rettede paa at fierne berØrte Hindringer og
tilvejebringe en fuldstændig Anerkiendelse af den samlede danske Stats
Integritet, saa de under Hans Scepter samlede Landsdele ei nogensinde
skulle adskilles, men bestandigen forblive tilsammen i deres nærværende Forhold og med de dem hver for sig tilkommende Rettigheder, ...
..• hvorimod Han meget mere herved gientager Sit Tilsagn om fremtidigen
som hidtil at ville beskytte Hans tro HertugdØmme Slesvig i Besiddelse
af de samme, som en, vel Hans Monarkie uadskillelig forbunden, men tillige selvstændig Landsdeel, tilkommende Rettigheder."
I det egentlige kongerige var man blevet opmærksom på, at der i grænselandet
var opstået en national fare. Det liberale parti, der kæmpede for en friere
forfatning, tog en løsning af' det slesvigske spØrgsmål på sit program og blev
nationalliberalt.
Allerede i begyndelsen af lS47 gjorde de danske militære myndigheder i Rendsborg
opmærksom på farerne ved oprørsbevægelsens udvikling, men uden at der i KØbenhavn blev taget nogen forholdsregler. I de første måneder af lS4S tiltog bevægelsen i HertugdØmmerne. - Begivenhederne efter tronskiftet i KØbenhavn og den revolutionære bØlge der gik hen over resten af Europa førte nu til oprørets udbrud.

Slesvig-Holstens provisoriske regering blev proklameret i Kiel den 24. marts
1848. Garnisonskommandanten overgav kommandoen til en slesvig-holstensksindet
major. Som fØlge af et omfattende forberedt undergrundsarbejde og generalkommandoens passivitet lykkedes det insurgenterne,at komme ind i fæstningen Rendsborg, hvor størstedelen af styrken gik over til insurgenterne. Tilslutningen
bredte sig forholdsvis uhindret til de Øvrige garnisoner i Hertugdømmerne.
I KØbenhavn vedtog man på Casino-mødet den 20. marts, at henvende sig til kongen, for at få landets ledende mænd udskiftet. - Ministeriet havde allerede indgivet sine fuldmagter. - Efter flere forgæves forsøg blev ministeriet Moltke
dannet den 22. marts om eftermiddagen. Ministeriets fØrste opgave var udfærdigelsen af svaret til den slesvig-holstenske deputation. Svaret blev overrakt
den 24. marts - dagen efter oprørets udbrud.

I.2. HÆRENS BAGGRUND UNDER DEN l. SLESVIGSKE KRIG.
a. Organisation og opstilling.
Den hærplan, der var gældende ved krigsudbruddet i 1848, var udarbejdet i 1842
af den daværende oberstlØjtnant C.F.Hansen efter ordre fra kongen. Hæren, der
udelukkende blev rekruteret af den upriviligerede landbostand, bestod af en
stående hær (linien og krigsreserven) og hærens forstærkning (en fastmandsklasse og en reserveklasse). Uddannelsestiden var for stØrstedelen af mandskabet 16 måneder, mens rytteriet, ingeniØrtropperne og garden havde en uddannelsestid på 24 måneder eller mere. Enhederne i linien var fuldt enkadreret med officerer og underofficerer, og bestod af de 4 yngste årgange værnepligtige. Efter
4 år i linien, stod det hjemsendte mandskab 4 år i krigsreserven, for derefter
at stå 8 år i forstærkningens fastrnandsklasse. Herefter stod de værnepligtige
•
i forstærkningens reserveklasse til det fyldte 45. år. Undtagelser fra disse
almindelige regler fandtes ved garderne og artilleriet.
Hærens liniestyrke bestod af ialt 24.282 mand, fordelt således:
OVERKOMMANDOEN
GENERALSTABEN
INGENIØRKORPSET:

l stab og 2 kompagnier

ARTILLERI-BRIGADEN: l stab, 2 regimenter med ialt 12 batterier, l pontonbro-kompagni og tøjetaten.
KAVALERIET:

3 brigadestabe, l gardeeskadron til hest, Gardehusardivisionen
(2 eskadroner) og 6 dragon-regimenter a 4 eskadroner.

INFANTERIET:

4 brigadestabe, l gardebataljon, 17 liniebataljoner og 5
jægerkorps (se ordliste) alle på 4 kompagnier.

FÆSTNINGER, UNDERVISNINGSANSTALTER, M.M.
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Uden at der var fastsat nogen bestemt fremgangsmåde ved en forøgelse af styrken,
foreskrev planen, at der af forstærkningsmandskabet skulle opstilles 6 reservefel tbatterier, 24 reserve-eskadroner, 12 reserve-bataljoner og 20 foz s tærknfnqubataljoner. Dog først i 1847 blev der fastsat nærmere regler for oprettelsen
af reserveafdelinger, men kun for kavaleriets og infanteriets vedkommende. - Tilgangen af rekrutter til linien var imidlertid ikke stor nok til at bringe den på
krigsstyrke. Man bestemte derfor at bruge krigsreservens yngste årgang (5. årgang) til dette formål. Af 6. og 7. årgang skulle der formeres reserve-bataljoner,
en for hver 2 liniebataljoner, mens 8.-12. årgang skulle udgøre en erstatningsstyrke.

Hærens forsyning med våben, udrustning og materiel var mangelfuld. Til liniens
enheder manglede der kapper, kogekedler samt pioner- og ambulancemateriel. For
reservens og forstærkningens vedkommende var udrustningsgenstandene kun meget
mangelfuldt eller slet ikke til stede. Til feltartilleriet var forsyningen med
skyts fuldstænd ig, men det øvrige materiel fandtes kun i utilstrækkeligt omfang.
Ved mobiliseringen i 1848 var kun liniens hjemsendte mandskab indkaldt i første
omgang. Krigsministeriet nærede betænkelighed ved at indkalde reserven og forstærkningsmandskabet, fordi man ikke
For at kunne supplere hærens

styrk~

Ønsked~

at berØve landbruget disse folk.

fremskyndede man derfor den årlige rekrut-

indkaldelse og indkaldte endvidere frilods-mandskabet (se ordliste) fra de 3
yngste årgange. I lØbet af april blev reservens mandskab dog indkaldt. - Ved
slage t ved Bov var hæren på ialt 12.000 mand, og i lØbet af felttoget blev styrken
langsomt forØget til ca. 29.800 mand ved felttogets slutning.
Under de følgende 7 måneders våbenhvile blev hærens styrke forøget. Udover de
7 reservebataljoner, der var blevet opstillet .i 1848, var yderligere 5 bataljoner af reserven eller forstærkningen blevet opstillet. Mandskabet til disse
nytilkomne enheder bestod dels af yngre frilodsfolk og dels af den forØgede værnepligtsstyrke, der var til rådighed efter indførelsen af den almindelige værnepligt i 1849. Hærens samlede styrke var nu ca. 41.000 mand. - Forsyningen med
våben og udrustning var nogenlunde tilfredsstillende, og forsyningstjenesten
var væsentligt forbedret.
Efter felttoget i 1849 blev der foretaget omfattende hjemsendelser, men udviklingen iøvrigt

bevirkede, at der allerede i september blev indkaldt en del mand-

skab. - Ved den fuldstændige mobilisering i maj 1850 kom hærens styrke igen
på ca. 41.000 mand, fordelt på 32 bataljoner og jægerkorps, 19 eskadroner,
hatterier og 4 ingeniØrdelinger (2).

o~
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b. Hærens ledelse.
Indtil marts-ministeriet blev dannet i 1848, udøvede kongen sin myndighed som
Øverstbefalende over hæren gennem generaladjudanturen, der behandlede alle sager veurØrullClc.: pc.:rsouel- ug kousuandof.o rno Lu .

Ge nu r u l kva r t.er mus I.Ul ·l'U t.oq ulf)

af march- og befordringsvæsen, mens generalkommisariatskollegiet behandlede alle
sager vedrørende administration, lØnning, forplejning og beklædning. Endelig
bestyrede artilleriet alle sager vedrørende hærens forsyninger med våben, materiel og ammunition.

(Se bilag

1 ).

Efter at kongen den 22. marts mundtligt havde udnævnt ministeriet Moltke, overtog den tidligere kaptajn i artilleriet A.F.Tscherning generaladjudanturen. Efter eget udsagn (3), kun fordi kongen gik ind på ikke at betragte sig som "overhærfØrer" og kun at optræde som konge overf~r den ansvarlige minister. Ministeren
skulle i dette forhold være berettiget til at træde tilbage, såfremt kongen afviste et forslag fra hans side.

Tscherning havde samme dag mødt den afskedigede tidligere kaptajn af fodfolket,

J. Harbou, der Ønskede at træde ind i hæren igen, og lovet ham at blive sin
adjudant. Tscherning begrundede det senere således (T.EP. p. 270):

"Kendende hans Brugbarhed og regnende paa, at han, ved at have tjent
ved den franske Hær i Africa, havde faaet ordnet sine Begreber om
Troppers Behandling paa Krigsfod, ... "

I Tschernings opfattelse var den daværende hærledelse et meget ordentligt, men
også meget rodfæstet apparat. Den fungerede trægt,og var kun lidt egnet til
gennemgribende ændringer,eller til at sætte hæren på krigsfod og til selv at
afgive brugbart personel til hæren. - Efter Tschernings mening var f.eks. generalkvartermesteren, general Steinmann, en for s~n alder . (omtrent 70 år) endnu
rørig mand, men pirrelig og stærkt indtaget imod de nyere ideer, hvorfor han var
mere til skade end til gavn (4).

Tscherning udnævntes til krigsminister den 23. marts 1848. Det blev hans opgave,
at stille hæren på benene, men først lavede han et udkast til en dobbelt troppesamling med et nørrejysk armekorps og et venstre flankekorps. Inden han udpegede en chef for Det nørrejyske Armekorps, valgte han stabschefen med følgende
begrundelse (T.EP. p. 276):

-

\1

"Jeg besluttede at kalde Capt. LæssØe af Staben for at gjøre ham til
Stabschef og ved at betroe Overbefalingen til en hØiere Officer, som
vilde gaae ind herpaa, at gjøre LæssØe til den egentlige Leder. - Jeg
antog, at LæssØe forenede de fleste Egenskaber, som være fornødne til
en slig Post. Indsigt, Mod, men især Fasthed i Characteren og rolig
besindig Optræden."

Efter samråd med LæssØe, hvorved det krævede en del vanskelighed/at overvinde
dennes beskedenhed, blev oberst Hedernann udpeget,som fører for Det nørrejyske
Armekorps. - Andre emner, der havde været på tale til denne post, var oberst
Schepelern, oberst Bulow, general Krogh og general HØegh-Guldberg. Fælles for
disse officerer var, at de rangerede et godt stykke nede i rangordenen, hvorved
en lang række af hærens øverste officerer blev forbigået (5).

Efter at krigsministeriet var blevet oprettet, blev det bestemt, at der skulle
oprettes et krigsdepartement i stedet for generalkommisariatskollegiet. Det tidligere "Bureau for Armeens Kommandosager" blev underlagt departementet under
benævnelsen "Krigsministerens Bureau". Det var bureauets hovedopgave, at virke
som sekretariat for ministeren,bl.a. ved ekspeditionen af alle sager vedrørende
operationerne. Kaptajn Flensborg af generalstaben, der havde været chef for
det tidligere kontor, fulgte med over i departementet på samme post. Departementet bestod endvidere af direktionen for armeens materiel, armeens intendantur
og armeens revisionwæsen.

General Hedernann blev i

juli 1848 afløst af general Krogh, der med LæssØe som

stabschef overtog kommandoen/indtil armekorpset blev oplØst i
vember faldt

marts-ministerie~og Tscherning

september. I no-

blev aflØst af general C.F.Hansen.

Ved våbenstilstandens udlØb i 1849 var general Krogh overgeneral med oberstlØjtnant LæssØe som stabschef. Midt i april blev Krogh afløst af General Bulow
og LæssØe af oberstløjtnant Flensborg.

I lBSO var general Krogh igen ovprgeneral, men nu med obers t Flensborg som
stabschef.

c. Officerskorpset.
Linieofficererne blev for i n f a n t e r i e t s og kavaleriets vedkommende uddannet på
Det kongelige Landkadetakademi, og for de specielle våbenarter blev de uddannet
ved Den kongelige militære HØjskole. Reserveafdelingerne påregnede man i hærplanen af 1842 enkadrere; dels med officerer fra linieafdelingerne, dAls
of fic.:crer fra res ervcofficersklassen. I 184f1 havde man i mi dl o r t i d kun

j

n~d

al t
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reserveofficerer. - Ved hærplanens tilblivelse var det i første række tilsigtes
at bringe udgiften til hæren ned. Derfor var et betydeligt antal officerer blevet afskediget. I tiden 1842-48 blev der kun holdt troppesamling (se ordliste)
en gang. Da forholdene gjorde det nØdvendigt, at se bort fra en del ældre officerers anvendelse på grund af deres alder og skrØbelighed, kom mangel på rutine
til at præge føringen på alle trin. Således blev stillinger som brigadechefer
besat med bataljonschefer, og meget få kompagnichefer havde nogensinde set, endsige ført et kompagni på fuld krigsstyrke.

1.3. FLADENS GRUNDLAG.
~.

Flådens ledelse. (se bilag

t )

I forbindelse med marts-ministeriets indsættelse i 1848, overtog konseilspræsident Moltke i første omgang selv marineministerposten med kommandØr C.C.Zahrtmann som hjælper med udstrakt fuldmagt. Allerede den 4. april blev Zahrtmann
overtal~

til selv at besætte posten som minister. - Ved kongelig reskript af 21.

april blev admiralitets- og kommisariatskollegiet ophævet, og "bestyrelsen af
det hele søkrigsvæsen" blev overdraget til marineministeren. Den 24. april bestemte ministeren den fremtidige organisation af ministeriet, der blev opdelt
i et sekretariat og kommandobureau direkte under ministeren, samt et admiralitetsbureau, et kommisariatsbureau og et revisionsbureau. - Zahrtmann blev ved sin udnævnelse til minister midlertidigt foresat for samtlige admiraler og kommandører.
- Hele det første krigsår undlod han at anvende de ældre søofficerer til udkommandoer. I 1849 Ønskede Østrig en hØjerestående dansk søofficer til at organisere
og føre den østrigske flåde i krig. Zahrtmann foreslog kommandør H.B.Dahlerup,
der året før havde afslået sin medvirken ved marineministeriets organisation, at
tage til Østrig, hvilket han gjorde. Samme år anvendte Zahrtmann to andre af
flådens kommandører til udkommandoer. KommandØr Gard~ som eskadrechef i østersØens vestlige del, blev senere retsforfulgt på grund af Ekernførdeaffæren. Den
anden, kommandør Thomsen, måtte som chef for orlogsskibet Skjold fratages kommandoen og blev afskediget af helbredsgrunde.
Gennem sekretariats- og kommandobureauet ledede Zahrtmann selv flådens eskadrechefer og selvstændige skibschefer. Han beklædte posten som marinerninister indtil
marts-ministeriets fald i november 1848. på det tidspunkt Ønskede han at fratræde posten, fordi han ikke altid var rask/og fØlte at arbejdet var meget

krævenc ~ _

på opfordring fra bl. a. det samlede sØofficerskorps fungerede han dog som rr.:'
ster ad interim i 1849 og til juli 1850, hvor helbredet svigtede .

-

Krigsminister Hansen overtog nu marineministerens forretninger indtil udgangen
af juli, hvor kaptajn C.L.C.lrminger blev udnævnt til minister. Allerede i november Ønskede Irminger dog at blive aflØst og foreslog kommandørkaptajn Steen
Bille som sin efterfølger. Efter at Zahrtmann var blevet rådspurgt, blev det
imidlertid kaptajn C. van Dockum, der den 25. november 1850 overtog ministeriet (6).
b. Skibene.
Flådeplanen af 1815 var afpasset efter den væsentlige reduktion i flådens opgaver, der fulgte efter afståelsen af Norge. Bortset fra udvidelsen med et antal
dampskibe, der blev besluttet i 1840, skete der ikke større ændringer i planen, der
således stort set var gældende i 1848. Flåden var på dette tidspunkt sammensat
af:
6 Orlogsskibe / linieskibe (7)

å 70-90 kanoner

8 Fregatter

å 40-50 kanoner

4 Korvetter

å 20-30 kanoner

4 Brigger

å 10-20 kanoner

6 Hjuldampskibe

å

2- 8 kanoner

3 Skonnerter

å

5-10 kanoner

23 Bombechalupper

å

1- 2 kanoner

17 Bombekanonjoller

å

l kanon

samt et antal mindre fartØjer og gamle kanonbåde.
Hovedkampenhederne var orlogsskibene og fregatterne. Dampskibene var, på grund
u L do.r e s s t.ø.r r e Ls e
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bugseringsopgaver. Kanonbådene var udrustet både med årer (ca. 30) og med en
mindre rig, og så var de billige i anskaffelse. (Se tillæg B.)
c. Udrustningerne.
Skibene var normalt kun udrustet i den del af året, hvor vejrforholdene var
tålelige, det vil sige fra april til oktober, medmindre de var tildelt særlige
opgave~

som stationstjeneste i kolonierne eller længere udenlandstogter. I op-

lægningsperioderne var de større skibe af taklet, og

kanonbåden~ samt

andre min-

dre fartøjer var som regel taget på land i skure eller under åben himmel.

Selvom flådeplanen af 1815 foreskrev en reduceret flådestyrke, bevirkede Ønsket
om at opfylde planen, at udrustningerne på grund af Økonomien måtte indskrænkes
betydeligt. Perioden fra 1815-48 var således hovedsagligt præget af de regelmæssige udrustninger af skibe til stationtjeneste i dansk Vestindien og de hjem-

-
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lige farvande, Øresund (Sundtoldens håndhævelse) og Elben, samt sommertogterne
med kadetskibet. Herudover blev der kun foretaget et lille antal prøve- og besejlingstogter i de danske farvande.

I 1844 blev en mindre eskadre på 2 fregatter, et dampskib og en brig sendt til
Marokk~

for at få Danmark fritaget for en årlig tribut til nogle sØrøvere, urr

huserede i Middelhavet.

I forbindelse med den l. slesvigske krig skal her blot nævnes, at der i sommeren
1848 blev iværksat en blokade af Elben, Weser og Jahde med 3 fregatter.

I 1849

blev blokaden af NordsØhavnene iværksat med 4 fregatter og korvetter fra fjendtlighedernes udbrud til våbenstilstanden i juli s.å. - De Øvrige udrustninger og
skibenes anvendelse vil blive beskrevet senere. Iøvr igt henvises til tillæq B.
d. Personellet.

Wa

SØofficerskorpset blev uddannet ved Det kongelige Søa~ademi. De betydelige nedskæringer i udrustningerne fra 1815-48 bevirkede, selvom der ved udrustningerne
blev sendt så mange officerer med skibene, som de overhovedet havde plads til,
at fremmed tjeneste og koffardifart spillede en stor rolle for mange søofficerer.

Udskrivningen af søværnepligtige skete i de såkaldte "Sølimit-Distrikter" og
omfattede folk, der ernærede sig ved sØfart eller fiskeri, samt deres sønner.
De stod til disposition for tjenesten i flåden fra deres 16. - 50. år, dog med
undtagelser for nogles vedkommende. Denne udskrivningsordning stammede fra 1802
og normerede flåden med ialt ca. 20.000 værnepligtige. - Flåden havde 124 faste
officere40g Holmens faste stok (se ordliste) udgjorde 2.137 mand inklusive
drengekorpset (8).

Endelig kunne hvert af de større skibe få tilkommanderet en særlig landgangsstyrke, soldatesque, af varierende stØrrelse. Mandskabet til en soldatesque var
infanteri, der var uddannet af hæren og blev ført af en hærofficer, men var underlagt skibschefen ombord i det skib, soldatesquen var tilkommanderet (9).

-

I. Kapitel.
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NOTER

(l) G.S, 1848 I p. 44
(2) G.S. 1848 I-lV
D.S.K.

(3) T; EP p. 269 ff.
(4) T: EP p. 273

(5) Etatskalenderen lB4B p. 76 "Aldersorden ved udgangen af 1847."
(6)

(7) Den skiftende betegnelse orlogsskib/linieskib skyldes, at denne skibstype i Danmark ofte var lidt mindre end i udlande., af hensyn til skibenes
_assage af de lavere danske farvande. Betegnelsen i udlandet var som
regellinieskib.
(B) G.S. 1B4B I p. 50
(9) Tidsskrift for Søvæsen, 1932 p. 513; Løjtnant P.L.Ruus "Flådens soldatesquew"
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Il, Kapitel.

Krigens første år. 1848.

11.1. FORANSTALTNINGER TIL BEKÆMPELSE AF OPRØRET.
Ved dets oprettelse den 25. marts 1848 beordrede krigsministeriet straks koncentration

af et armekorps på grænsen mellem NØrre- og SØnderjylland (l).

Korpset skulle bestå af de infanteri- og kavaleri-afdelinger, der havde garnisoner i NØrrejylland og på Fyn, samt en række afdelinger fra Generalkommandoen
på Sjælland.
Den 26. marts udfærdigede ministeriet en instruktion til den Øverstkommanderende
for korpset, der skulle sammendrages i egnen omkring Kolding. I denne instruktion hed det bl.a.: (2)
"I andet Tilfælde: Naar en fjendtlig Troppestyrke rykker frem Nord for
Slien.

b, efter Troppecorpsets Concentration.
I dette Tilfælde marcheres mod Fjenden for at slaa ham, saasnart man
veed, at expeditionscorpset ved KorsØr er færdigt til Indskibning. Der
foretages det FornØdne for at sikkre sig Medvirkning af Expeditionscorpset og Flotillen ved Slesvigs østkyst.

om Forholuet til Flotillen ved Slesvigs Østkyst.
Flotillen staaer ikke under Corpscommandeurens Befaling, men dens
Commandeur skal sØge at samvirke med Corpset baade med og uden Opfordring fra samme; begge Afdelinger skulle stadigt communicere med hinanden.

Krigsministeriet, Kjøbenhavn den 26de Marts 1848.
Tseherning."
Marineministeriet bestemte, at der skulle samles en eskadre på Østkysten af
Hertugdømmerne, bestående af en division lette skibe. Kommandørkaptajn Paludan
blev udnævnt til chef for eskadren.
Den 26. marts om eftermiddagen afgik korvetten Najaden, bugseret af 'da mp sk i be t
Gejser

og briggen Set. Thomas fra KØbenhavn til Als. Najaden anlØb Sønderborg

den 27. marts. Set. Thomas ankrede ved HardeshØj den 28. marts, mens Gejser samme
dag lØb ind i Flensborg Fjord med en proklamation fra kongen til slesvigerne.

He~

blev der fra nogle huse ved fjorden åbnet en kraftig geværild mod skibet, der
derefter stod ud af fjorden igen uden at besvare ilden. Gejser afgik nu til KorsØr
for at deltage i troppetransporterne (3).

-
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I lØbet af den 29 . marts indløb de første nogenlunde pålidelige

efterretninge~ om

insurgenttroppernes bevægelser og besættelse af Flensborg/til Generalkommandoen
for Nørrejylland og Fyn. på dette grundlag var det general Wedell-Wedellsborgs
hensigt at rykke frem fra Haderslev mod Åbenrå, såsnart han modtog en forventet
forstærkning på et par bataljoner. Til støtte for denne bevægelse var flotillen
dagen før blevet anmodet om at true byen fra , sØsiden. Som en følge heraf ankom
Set. Thomas til Åbenrå Fjord den 30. marts. Samme dag foretog insurgenterne en rekognoscering mod byen med et jægerkorps, nogle frikorps og 40 dragoner. Da styrken
passerede tæt ved fjorden ad chauseen fra Flensborg, blev den taget under ild fra
briggen. Derved blev styrken tvunget væk fra chauseen ind i landet. Senere på dagen
blev Åbenrå dog taget vestfra, men fjenden var tydeligt foruroliget ved briggens
tilstedeværelse på rheden natten over (4). Den fØlgende dag ankom eskadrens næstkommanderende og fungerende chef, kaptajn Steen Bille med dampskibet Hekla. Tre
armerede fartØjer blev beordret ind i Åbenrå havn, for at udskære dampskibet Christian der Achte. Udtagelsen af dampskibet lykkedes uden modstand fra insurgenternes side, idet de var bange for et bombardement af byen. Senere på dagen trak fjenden sig tilbage, da Det nørrejyske Armekorps sendte en kavaleristyrke frem mod byen.
For at undgå beskydning fra skibene gik de fjendtlige tropper tilbage et godt stykke inde i landet.
på baggrund af de stadigt indlØbne efterretninger om oprørsbevægelsens omfang,
besluttede krigsministeriet, at forstærke Det nørrejyske Armekorps, og at danne
Det slesvigske venstre Flankekorps. Sidstnævnte korps skulle dannes af landgangskorpset ved Korsør, og det skulle operere fra Als og Sundeved. Den hemmelige instruktion til flankekorpset indeholdt bl.a. følgende ordrer (5):
"- For at give et klart Begreb om Gangen i Operationerne i Slesvig supponeres, at Landgangen skeer ved Alssund. - Corpset sikkrer sig ved Detachements Færgen over Egernsund saavelsom
Holdnæs-Færge, hvis ikke et derværende Krigsskib forbyder fjendlig Overgang
fra Holdnæs. Corpset rykker frem over NybØl og AdsbØl. - Naar Forbindelsen med Hovedcorpset er tilvejebragt, saa at dette samtidigt
og i Forening med venstre Flankecorps og en Brig, som averteres herom fra
venstre Flankecorps, kan indeslutte Aabenraa, udfØres dette hurtigst muligt.
Briggen viser ved et Kugleskud, at den har Byen i sin Magt, men maa dog ikke
molestere Byen uden i yderste NØd. Oprørske Embedsmænd og tydske Agitatorer
forvares ombord. - En Corvet ligger i Flensborg Fjord. Begge Corps tage samtidigt Flensborg
i Besiddelse, medens Cavaleriet, vendt tilbage fra TØnder, pousseres l a 2
Mile frem S. og S.V. for Flensborg. Farlige Personer i Flensborg forvares
ombord tilligemed upaalidelige Embedsmænd. - Venstre Flankeearps sikkrer sig Kappe l og gaaer efter Omstændighederne
og i Forstaaelse med Hovedcorpset N. eller S. for Slien til Mysunde og derfra mod Byen Slesvigs Sydside, medens hele Hovedcorpset omslutter Byen fra
N. og V. -

-
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- Medens Slesvig By forsikkres, lægge Krigsskiben& sig for Ekernførde; og
skulle disse muligen landsætte friske Tropper, coopereres med disse orj Skibene for at tvinge Ekernførde. - Om derefter en Belejring af Rendsborg skal foretages, afhænger af fremtidige Forhold. KjØbenhavn ,i Krigsministeriet den 28de Marts 1848.
Tscherning."
I en korpsbefaling til Det nørrejyske Armekorps bekendtgjorde general Hedernann den
31. marts, at han ved sin ankomst til Kolding dagen fØr havde overtaget kommandoen
over korpset.

11.2.

SLAGET VED BOV.

I dagene fra den 1.- 6. april blev avantgarden for Det nørrejyske Armekorps langsomt skudt frem fra Haderslev til terrænet mellem Åbenrå og Hostrup Sø. I samme
tidsrum var Det slesvigske, venstre Flankekorps blevet overfØrt til Als og havde
den 4. april skudt sine yderste forposter så langt frem i Sundeved, at der kunne
etableres direkte forbindelse til Det nørrejyske Armekorps. Denne forbindelse kom
fuldstændigt i stand den S. april ved et møde i Felsted mellem de to korpschefer,
general Hedernann og oberst Schleppegrell.
Kommandanten på Als, generalkrigskommisær Riegels (6), betragtede Holdnæs som et
særdeles vigtigt punkt. En mindre landsat styrke ville i forbindelse med flotillen
kunne holde dette punkt mod en overlegen fjendtlig styrke og ville endvidere udgøre
en trussel mod fjendens flanke ved Flensborg og Bov. Til bevogtning af halvØen og
Flensborg Fjord blev korvetten Najaden den 3. april stationeret udfor Holdnæs. Sidst
på eftermiddagen den 5. april blev der efter rekvisition fra kapatajn Steen Bille
overført et kompagni fra Als til Holdnæs med Hekla, der derefter ankrede øst for
Draget. En armeret toldkrydskutter blev ligeledes stationeret ved Holdnæs.

Den 6. april ankom krigsministerens adjudant til general Hedernanns hovedkvarter i
Åbenrå. Adjudanten medbragte en skriftlig bemyndigelse til general Hedernann til at
angribe Flensborg og skulle samtidigt overbringe generalen en række udtalelser fra
ministeren, om hvorledes angrebet bedst kunne udføres. Angrebet på Flensborg og Bov
burde støttes kraftigt ved fremsendelsen af en større styrke fra Holdnæs og ved en
landsætning af tropper i Flensborg Fjord umiddelbart ved byen. Hverken general
Hedernann eller hans stabschef, oberstlØjtnant LæssØe, kunne tilslutte sig denne opfattelse, for det første/fordi de Ønskede at holde armekorpset så samlet som
og for det

ande~

mulig~

fordi strategiske hensyn talte imod denne lØsning (7). Ministerens

adjudant havde ligeledes overbragt en skriftlig ordre ledsaget af mundtlige instruktioner til oberst Schleppegrell. Ifølge ordren skulle obersten bl.a. detach e r e et
passende korps ti l Holdnæs, idet ministeren mundtlig havde an t.ydo

t ,

at
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ville være for risikabelt, at sende 2 bataljoner og noget artilleri frem mod
~yksborg fra Holdnæs, med henblik på at støtte bevægelsen mod Flensborg ved

at true fjendens tilbagegang ind i Angel. Endelig blev obersten selv beordret
til

at gå frem til Gråsten/for at sætte sig i forbindelse med general HC'demann,

foruden at flotillen skulle anmodes om at yde den nØdvendige støtte fra Fl ensborg Fjord (8). De fleste af disse foranstaltninger var, da ordren blev overbragt, allerede udført.

Kongen var den 6. april ankommet til Sønderborg og beordrede en større styrke
overfØrt til Holdnæs, formentlig fordi han ikke mente, at halvøen var tilstrækkeligt dækket med det kompagni, der allerede var sendt dertil. I denne forbindelse har den samstemmende opfattelse mellem krigsministeren og kommandanten
på Al~ om halVØens betydning haft en vis indflydelse på kongens ordre (9).

Det nørrejyske Armekorps stod den 8. april i en linie syd om Bommerlund og Holdb i, mens flankekorpset stod i en linie over Hønsnap og Sønderhave. Ved flotillen
havde kommandørkaptajn Paludan to dage før endeligt overtaget kommandoen. Af
flotillens enheder befandt fØlgende sig i området ved Flenborg Fjord (la): Korvetterne Galathea og Najaden, briggen Sct. Thomas på vej fra Åbenrå, dampskibene
Gejser og Skirner, samt ved Holdnæs dampskibet Hekla, 2 kanonchalupper og en
kanonjolle. Flotillen var blevet anmodet om at ankre ved Oxe-Øerne med de disponible enheder den 8.

(Angående disloceringen af de danske styrker henvises

til bilag 2.).

General Hedemanns plan for angrebet den 9. april omfattede en demonstration ved
Kruså og KobbermØllen, med det formål at fastholde fjendens Højre flØj, et frontalt angreb mod Bov og Nyhus og et omgående angreb over Ellund og Ondaften mod
Flensborg. Flotillen skulle støtte venstre flØj og skulle endvidere være rede
til, på ordre fra generalen, a t. lØbe ind i Flensborg Havn, når hæren angreb.
Denne aftale, om at løbe ind i havnen, blev dog ikke senere under angrebet fulgt
up frd hovodk va rt.o r-e t., men obo r s t: SdlleppegreLl havde- t r uffo t

dl t a l o med f Lo t i Lt.on

om støtten til hans angreb. Ifølge denne aftale skulle skibene placeres således,
at de kunne beherske kysten og navnlig kunne beskyde chausseen, samt rense skovene
med kardæsker (11).

Det danske angreb forlØb i store træk efter planen. En del af fjendens infanteristyrke mellem Kruså og KobbermØllen blev ved angrebets begyndelse trukket tilbage, da de danske skibe nærmede sig Flensborg. Senere da hele den fjendtlige

:l..O -

styrke gik tilbage ad chausseen, blev den ved Wassersleben beskudt af korvetterne
og briggen. Ilden fra skibene blev besvaret af to fjendtlige kanoner, der imidlertid hurtigt indstillede kampen. Fjendens tilbagegang blev nu fortsat ad dårlige
skovveje til sydkanten af Klusris Skov. Det lykkedes for et kavaleri-detachement og artilleriet, at slippe heldigt igennem fra skoven til Flensborg, mens
infanteriet trak ind i det kuperede terræn vest for chausseen, hvor der var mere
skjul mod skibene, men hvor tilbagegangen til gengæld var noget langsommere (12).
Ved et uheld blev der fra skibene skudt en del skud mod de forfølgende danske
tropper, men der blev ikke anrettet skade af betydning. Angrebet på Flensborg
by blev støttet af dampskibene, der med kanonbådene på slæb lØb ind i havnen,
hvor flygtende insurganter blev taget under heftig ild. Under den sidste del
af kampen om selve byen, deltog en af flotillen landsat afdeling i forening med
en liniebataljon.

Detachementet på Holdnæs, der i lØbet af den 9. april ikke modtog nogen ordre,
gik frem mod Lyksborg, da det gennem flotillen havde modtaget underretning om
angrebet mod Bov. Ved Lyksborg stØdte detachementet på et fjendtligt marchsikringsled, der imidlertid hurtigt trak sig tilbage, hvorefter detachementet besatte Lyksborg.

11.3. FORHOLDENE OMKRING FORSVARET AF SLESVIG.
Den ll. april gik hæren i kantonnement i og om Slesvig By, mens et detachement
på en forstærket bataljon blev sendt til Mysunde. Dagen efter foretog detachementet en rekognoscering med et kompagni mod Ekernførde. Kompagniet vendte samme dag tilbage med underretning om, at Ekernførde var besat af flotillen. Fra
flotillen var der blevet landsat et detachement af soldatesquen, mens nogle kanonbåde var placeret således, at de kunne bestryge tangen mellem Vindeby Nor og
EkernfØrde Fjord. Detachementet af soldatequen ønskede man aflØst af en større
styrke, fordi man ventede et angreb sydfra (13).

Krigsministeren, der var ankommet til Sønderborg den 9. april, var efter kampen
vp.d Bov fulgt med kongen til Fl.ensborg. Flankekorpset, hvis stilling som selvstændigt korps var blevet ophævet, fik nu ordre til, at sende et kompagni til
Ekernførde. Kompagniet skulle aflØse detachementet fra flotillen og fik endvidere tilsagn om støtte fra flotillen. Der skulle fra flotillens side træffes
foranstaltninger til at kunne bestryge terrænet syd for byen (14). Fra Mysunde
blev forposterne samtidigt skudt så langt frem, at de kunne holde forbindelse
med kompagniet. Derved ville en fjendtlig fremrykning i Svansen hurtigt blive
o rk und t ,

-

.4 I

Fra Ekernførde blev der den 21. april iværksat en større rekognoscering efter
ordre fra hovedkvarteret. Ifølge den oprindelige plan for rekognosceringen, der
dog undervejs blev ændret af flere til dels tilfældige omstændighed0r, skulle
styrken rykke frem i tre akser. Den Østligste kolonne, der bestod af 2 kompagnier rykkede langsomt frem mod Sandkrug, mens en kanonbåd var placeret udfor
dette sted. (Angående rekognosceringen henvises til bilag 3 ). Det forreste
kompagni blev nu beordret frem over tangen mellem Goossee og fjorden, for at
engagere den fjendtlige hovedpost (ca. 100 mand) ved Altenhof. Hensigten med
dette engagement var dels at aflede fjendens opmærksomhed fra den omgående bevægelse, der skulle foretages af hovedstyrken, dels at forlede fjenden til at
fØlge efter kompagniet, når dette iværksatte en hurtig tilbagegang, der i forvejen var aftalt med kanonbåden. Da kompagniet gik tilbage, fulgte fjenden hurtigt efter mod Sandkrug, hvor fægtningen blev stående og efterhånden døde hen.
Under fægtningen ved Sandkrug deltog kanonbåden som aftalt. Et senere fjendtligt angreb mod Sandkrug blev ligeledes standset af de danske tirailleurers
(se ordliste) ild/støt.tet af kardæsk skud fra kanonbåden (15).

Den 23. april angreb fjenden ved Slesvig By, og ved mØrkefald indledte den
danske hær tilbagetoget mod nord. Detachementet ved Ekernførde modtog ikke nogen underretning fra armekorpset om begivenhederne ved Slesvig By. Om morgenen
den 24. april rykkede fjenden frem mod Ekernførde fra Sehested med en bataljon
og en kavaleristyrke.

~en

fjendtlige styrke angreb den danske posterings vedet-

linie (se ordliste), men måtte kort efter trække sig tilbage på grund af ilden
fra vedetlinien og en kanonbåd. på grund af posteringens isolerede stilling og
uvisheden om, hvor længe Hekla under de givne omstændigheder kunne forblive i
Ekernførde havn, lod kompagnichefen, kaptajn WØrishØffer, sin styrke indskibe
om aftenen. Om morgenen den følgende dag blev styrken landsat ved Brunsnæs (16).

Da fjenden den 25. april nærmede sig Flensborg fra syd, erfarede general Wrangel, at byen var forladt af de danske tropper, og at en friskareafdeling allerede var i byen, men at der endnu lå nogle danske krigsskibe i havnen, og at
de beherskede chausseen nord for byen. Generalen beordrede 2 batterier til at
fordrive skibene fra havnen. Batterierne gik i stilling tæt ved havnen og åbnede
0.n

levend~

ild mod skibene. Efter at have besvaret ilden et stykke t.id uden

selv at have lidt tab, stod skibene ud af Flensborg Fjord. Denne flådestyrke bestod af dampskibene Gejser og Hekla, samt 3 kanonbåde (17). Med henblik på at
fordrive de danske krigsskibe helt fra fjorden, blevet preussisk ridende batteri/under dækning af en
Najaden

o~

husareskadro~beordret frem

til Holdnæs. - Korvetten

2 kanonbåde lå på dette tidspunkt ved Holdnæs. - Ved det fjendtlige

hatteris ildåbninq optog skibene hurtigt kampen, og tvanq f;p.nden til at trække
sig tilbage (18).

-
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Under panikken i Flensborg den 24. april var et par hundrede mand flygtet ad
hovedvejen mod nord. I Åbenrå lykkedes det pladskommandanten, lØjtnant Rosen,
at standse en del af de flygtende, som han om morgenen den 26. qpril forsøgte
at føre til SØnderborg. Afsendelsen af folkene mislykkedes på grund af nye panik-meldinger, og om morgenen den 27. april modtog lØjtnanten melding om, at
en større fjendtlig styrke allerede havde vist sig i de nærmestliggende landsbyer. Han lod derfor halvdelen af sin kommando indskibe ombord i briggen
Set. Thomas, der lå på rheden. Der var endvidere truffet aftale med skibschefen
om, at briggen skulle lØsne et skud som signal til indskibning af resten af styrken, såsnart man ombord observerede fjenden. - Sidst på eftermiddagen indløb
der melding om, at fjenden stod i skoven tæt syd for byen, og kort efter faldt
skuddet fra briggen. Derpå indskibede lØjtnant Rosen sig med resten af sit kommando (19).

11.4. FORHOLDENE I PERIODEN EFTER TILBAGETOGET FRA SLESVIG.
Den 26. april modtog stabschefen ved overkommandoen en skriftlig meddelelse fra
kommandanten på Als, om hvorledes denne tænkte sig forsvaret af Als udført, dels
med armekorpsets hovedstyrke, dels med landbevæbningen, samt endelig for den
nordlige del af Alssunds vedkommende med de to kanonjoller, der var stationeret
der og iøvrigt forventedes forstærket med en tredie fra Stevning. General Hedemann mente sig ikke forpligtet til at fØlge kommandantens anvisninger på dette
område, og der udviklede sig nu en kompetencestrid. Striden blev lØst ved kongens mellemkomst, der bevirkede, at general Hedemann fik kommandoen over samtlige t r o p p e r på Øen (20).

De panikagtige rygter om hærens oplØsning, der stammede fra nogle af de flygtende
soldater fra Flensborg bevirkede, at krigsministeren den 26. april alene på denne baggrund sendte sin højre hånd i ministeriet, oberst Hansen, til Als. Obersten fik uindskrænket fuldmagt til, på ministerens vegne, at træffe de foranstaltninge~ han

skØnnede var rigtigst. Han kunne om nØdvendigt udstede ordrer

til overkommandoen (21). - Ved sin ankomst til Als havde oberst Hansen forskellige

møde~dels

med general Hedemann og kaptajn LæssØe, dels med kommandørkap-

tajn Paludan og kaptajn Bille. Obersten mente, at 3

måsk (~

endda 2 aataljoner

ville være tilstrækkelige som besætning på Als, hvis forsvar han hovedsagligt
ville basere på batterier langs kysten med støtte fra flotillen. Det var på den
anden side general Hedemanns ønske, snart at gå offens ivt tilværks fra øen. Generalens Ønske måtte dog tilsidesættes, som følge af en ordre fra mini steren,
om at overføre størsteparten af armekorpsets hovedstyrk e til Fyn. Endvidere ville
det på dette tidspunkt være betænkeligt, at forsøge en offpnsiv bevægelse mod

Sundeved, fordi man derved muligvis ville anspore fjenden til at trække yderligere tropper frem. Da både SØnderborg by og havn, i den nuværende situation
var af stor betydning for både flotillen og udskibningen af tropper til Fyn, ville
en sådan forandring af fjendens styrke være uheldig (22). Uoverensstemmelserne
mellem overkommandoen og oberst Hansen medførte i lØbet af den kommende tid en
række sammenstød, hvorunder obersten optrådte ret taktlØst.

11.5. FORHOLDENE VED LILLE BÆLT.
Generalkommandoen over Fyn henstillede i slutningen af april til krigsministeriet, om den måtte lade foretage en undersØgelse, der kunne udpege passende punkter
for anlæg af faste batterier i land til dækning af overfarten fra Jylland til
Fyn. Ministeriet afslog henstillingen, da man mente, at flåden om sommeren kunne
tilvejebringe tilstrækkelig dækning (23). For det tilfælde, at fjenden skulle
besætte kysten overfor Fyn, var det generalkommandoens

hensig~

at tilvejebringe

en bevogtning på de mest udsatte punkter i land, navnlig langs den smallere del
af Lille Bælt, foruden flådens bevogtning. Samtlige fartØjer på Slesvigs kyst
blev ved kaptajn Billes foranstaltning overført til Fynssiden,og 3 kanonbåde
' b l ev efter aftale med generalkommandoen stationeret mellem Stenderup Hage. og
Strib. Kanonbådenes antal blev forøget med 3, og ved generalkommandoens foranstaltning blev der patruljeret med både i Bæltet.
Ved fjendens besættelse af Fredericia den 3. maj var et fjendtligt ridende batteri blevet beordret til EritSØ. Da der viste sig fjendtlige tropper på flere
punkter af kysten, blev der fra en af kanonbådene i Bæltet lØsnet et skud mod
SnoghØj. Kort efter blev ilden besvaret, og der udviklede sig en længere kanonade
mellem det fjendtlige batteri og flere af kanonbådene. En af kanonbådene fik
under kampen flere skader og måtte under reparation, men den blev dagen efter
erstattet af en anden kanonbåd. - Den 6. maj beskØd en kanonbåd kastellet i
Fredericia. Beskydningen, der varede næsten 2 timer, bevirkede at fjenden måtte
trække sit skyts tilbage fra en del af volden og ned i det indre af en bastion.
Fjendens forsøg på at besvare ilden med en haubits opnåede ingen virkning, men
for at vanskeliggØre en lignende flankering i fremtiden, blev der senere på
d~yen

opstillet 2 kanoner i en af bastionerne vest for havnen (24).

Om morgenen den 8. maj ankom dampskibet Hekla med kaptajn Bille ombord, for
at foretage en demonstration mod Fredericia sammen med kanonbådene. Som mål valgtes fæstningens sydfront, hvor der ikke var monteret svært skyts. Kanonbådene

--
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Sundeved, fordi man derved muligvis ville anspore fjenden til at trække yderligere tropper frem. Da både Sønderborg by og havn, i den nuværende situation
var af stor betydning for både flotillen og udskibningen af tropper til Fyn, ville
en sådan forandring af fjendens styrke være uheldig (22). Uoverensstemmelserne
mellem overkommandoen og oberst Hansen medførte i lØbet af den kommende tid en
række sammenstød, hvorunder obersten optrådte ret taktlØst.

11.5. FORHOLDENE VED LILLE BÆLT.
Generalkommandoen over Fyn henstillede i slutningen af april til krigsministeriet, om den måtte lade foretage en undersøgelse, der kunne udpege passende punkter
for anlæg af faste batterier i land til dækning af overfarten fra Jylland til
Fyn. Ministeriet afslog henstillingen, da man mente, at flåden om sommeren kunne
tilvejebringe tilstrækkelig dækning (23). For det tilfælde, at fjenden skulle
besætte kysten overfor Fyn, var det generalkommandoens

hensig~

at tilvejebringe

en bevogtning på de mest udsatte punkter i land,navnlig langs den smallere del
af Lille Bælt, foruden flådens bevogtning. Samtlige

fa~tØjer

på Slesvigs kyst

blev ved kaptajn Billes foranstaltning overført til Fynssiden,og 3 kanonbåde
blev efter aftale med generalkommandoen stationeret mellem Stenderup Hage og
Strib. Kanonbådenes antal blev forØget med 3, og ved generalkommandoens foranstaltning blev der patruljeret med både i Bæltet.
Ved fjendens besættelse af Fredericia den 3. maj var et fjendtligt ridende batteri blevet beordret til EritsØ. Da der viste sig fjendtlige tropper på flere
punkter af kysten, blev der fra en af kanonbådene i Bæltet lØsnet et skud mod
Snoghøj. Kort efter blev ilden besvaret, og der udviklede sig en længere kanonade
mellem det fjendtlige batteri og flere af kanonbådene. En af kanonbådene fik
under kampen flere skader og måtte under reparation, men den blev dagen efter
erstattet af en anden kanonbåd. - Den 6. maj beskØd en kanonbåd kastellet i
Fredericia. Beskydningen, der varede næsten 2 timer, bevirkede at fjenden måtte
trække sit skyts tilbage fra en del af volden og ned i det indre af en bastion.
Fjendens forsøg på at besvare ilden med en haubits opnåede ingen virkning, men
for at vanskeliggØre en lignende flankering i fremtiden, blev der senere på
dugen opstillet 2 kanoner i en af bastionerne vest for havnen (24).
Om morgenen den 8. maj ankom dampskibet Hekla med kaptajn Bille ombord, for
at foretage en demonstration mod Fredericia sammen med kanonbådene. Som mål valgtes fæstningens sydfront, hvor der ikke var monteret svært skyts. Kanonbådene

blev placeret i en bue om den sydlige del af fæstningen med 4 på den ene og 2
på den anden side af Hekla i en afstand af 900 - 1200 meter fra fæstningen.
Ved beskydningen blevarsenalbygningen i kastellet skudt i brand, mens 6 kanoner
af et batteri i fæstningen og 3 piecer af det ridende batteri ved Eritsø blev
engageret. Efter et par timers kanonade trak flotillen sig tilbage bag Stribsodde, uden at have tilføjet fjenden væsentlig skade. Fjenden havde en mand såret,
men på dansk side havde man 6 dØde og 14 sårede. Om eftermiddagen beskØd nogle
fjendtlige haubitser Middelfart, hvor skibene var gået for anker, men anrettede
kun ringe skade. på dansk side var der ikke umiddelbart artilleri til disposition
til en besvarelse af ilden. Det faste batteri ved Hindsgavl var ikke fuldført,
men 2 24-pds. granat-halvbatterier ved Middelfart fik straks ordre til at rykke
ind til byen ved hjælp af rekvireret bespænding. Et andet batteri biev ligeledes
beordret hurtigst muligt til Middelfart. I mellemtiden forsøgte man at bringe
et par af de l2-pds. piecer i Hind~avlbatteriet til skud, hvilket også lykkedes
mod slutningen af kampen, trods batteriets mangelfulde tilstand.
Efter den 9. maj ændrede oberst Schleppegrell bevogtningen af kysten ved Lille
Bælt, således at vestkysten af FænØ blev medtaget i bevogtningen. Farvandet
mellem denne ø og Fønsskov blev nu i mørkt og tåget vejr afpatruljeret af både,
når kanonbåden måtte forlade sin station. Samtidig blev afdelingerne mere koncentreret. (Se bilag lJ.. ) •

11.6. FORHOLDENE VED BEVOGTNINGEN AF ALS.
Ved en dagsbefaling af den 7. maj havde oberst Hansen anordnet bevogtningen af
kysten (se bilag 5 ) . Obersten udtrykte et ønske om/at få flotillens styrke forøget, således at kanonbåde kunne placeres med 3 ved Hardeshøj og nord derfor,
3 ved Arnkilsøre og 2 syd for SØnderborg hen mod Hørup Hav og Kegnæs. Derudover
Ønskede han, at der til stadighed skulle være et dampskib og en brig til disposition for forsvaret af Øen, idet dampskibet kunne anvendes mellem

HardeshØj

og ArnkilsØre og briggen kunne avnendes ved Sønderborg (25).
Der fandt flere forstyrrelser af mindre karakter sted på begge sider. Navnlig fremkaldte kanonhådene ofte skydning fra fjendens side. - Den 9. maj havde chefen for et
af feltbatterierne observeret noget fjendtligt artilleri ved Surløkkegårde, hvor
det endnu befandt sig den 10. maj om morgenen. Batterichefen aftalte derfor med
den kadetunderofficer, der havde kommandoen over kanonjollen i nærheden, at jollen
skulle indtage en position udfor Sur lØkke omkring kl. 10. Batterichefen ville selv
sætte et halvbatteri i stilling ved kysten, hvorfra det skulle beskyde det fjendt-

lige artilleri, når ilden fra kanonjollen tvang det til at forlade sit skjul.
Kl. la åbnede kanonjollen ild mod gårdene i SurlØkke og umiddelbart efter, at
det første skud var faldet, optog de fjendtlige piecer kampen. Deres ild blev
både rettet mod kanonjollen og flanken af det danske halvbatteri. Skudvekslingen
blev efterhånden me~e og mere levende, og da kanonjollen trak mere sydpå og ind
under land, blev

d~n

fjendtlige ild hovedsagligt rettet mod de danske pieeer.

Efter næsten en times kamp holdt fjenden inde, og det danske batteri tiltrådte
hjemmarchen, efter først at have underrettet kanonjollen. Da kanonjollen efter
kampen stod nordpå, løsnede den et skud mod det sted, hvor det fjendtlige artilleri havde stået. Dette blev ikke umiddelbart besvaret fra fjendens side, men
da jollen passerede pynten tæt nord for stedet, faldt der pludselig en salve
fra de 3 fjendtlige pieeer, der var blevet på deres plads ved gårdene. Kanonjollen led dog ingen skade, men havde efter kampen en såret og en del mindre
skader på

II.?

årerne.

BEGIVENHEDER VED FREMRYKNINGEN FRA ALS.

Den danske hærs angreb mod Sundeved den 28. maj kom/på trods af de forudgående .
forberedelser og udsættelsen på selve angrebsdagen, overraskende for fjenden~
Trods hård modstand blev de fjendtlige forposter tvunget tilbage fra Dybbølbjerg og
DybbØl By.

a. Flotillens støtte til fremrykningen.

(Se bilag

6 ).

Kommandørkaptajn Paludan havde til støtte for fremrykningen beordret Hekla til
at gå til den nordlige del af Alssund, samt en kanonjolle til at gå ind i Vemmingbund, mens briggen Mercurius skulle .blive ved SØnderborg. Med henblik på
at forhindre fjendtlige flankebevægelser over Egernsund og Broagerland og for
at forhindre fjendtlige afdelinger i at gå tilbage over sundet, var kommandørkaptajnen selv gået til Flensborg Fjord med Gejser, der havde en kanonjolle på
slæb. Korvetten Najaden, der var stationeret ved Holdnæs, blev ligeledes taget på
slæb til en position udfor Egernsund. Ved beskydning fra korvetten blev to fjendtlige kanoner på den vestlige kyst af sundet tvunget til at forlade deres stillinger. Derved blevet fjendtligt kompagni på den Østlige side af sundet afskåret
fra tilbagegang over sundet, men kompagniet var dog ikke blevet opdage t fra
skibene. Omkring kl. 18 ankom dampskibet Skirner også udfor Alnor. Da der på
dette tidspunkt var roligt her, men stadigt kunne hØres en stærk kanonade i

ret-

ning af NybØl MØlle, lod kommandørkaptajnen Skirner forblive ved Alnor, mens han

-
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selv løb om i Vemmingbund med Gejser. Såfremt kampen ikke faldt ud til fordel
for de danske tropper, var det kommandørkaptajnens hensigt, at dække deres tilbagegang i forening med kanonjollen i Vemmingbund (26).

b. Episoden ved Egernsund den 28. maj.

(Se bilag 7. ).

Det fjendtlige kompagni i Egernsund var ved skibenes ankomst gået i stilling
mod

~n

eventuel landgang: og var som tidligere nævnt ikke blevet bemærket fra

skibene. Det lykkedes kompagniet i lØbet af

eftermiddage~ at

gå tilbage gennem

det uoverskuelige terræn øst om NybØl Nor, mens det indledningsvis efterlod en
deling. En god udnyttelse af terrænets fordele for en tilbagegående styrke og
en heldig sikring af styrken, var sammen med en række uheldige forhold på dansk
side medvirkende til, at hele det fjendtlige kompagni ved mørkefald nåede frem
til sine egne troppers forpostlinie ved AdsbØl. på dansk side var føringsforholdene ved den liniehataljon, der var sendt mod Egernsund, ret forvirrede, og der
herskede desuden ret stor uklarhed om situationen og stØrrelsen af den fjendtlige
styrke . Bataljonschefen betragtede efterhånden sin egen styrke, som den svageste
part og opgav forfølgelsen. Efter at styrken var gået i stilling syd for SkødsbØl Skov, blev der taget kontakt til dampskibet Skirner, der lå tæt under land
næsten udfor stillingen. Skibschefen kom i land, og der blev truffet aftale om
støtte til styrken i land. - Det var bataljonschefens hensigt, at foretage en
fremrykning langs fjorden til et punkt i nærheden af Broager By, hvorfra han
ville søge kontakt med bataljonens efterladte styrke ved SmØl, eller ihvertfald
med armekorpset. - Hvis dette skulle mislykkes, kunne han falde tilbage på dampskibet. - Da der ved 20-tiden endnu ikke var iværksat nogen bevægelse, sendte
skibschefen en officer i land for at skynde på styrken, da han ikke mente, at kunne
påregne observation i land længere end en halv time endnu, på grund af det tiltagende tusmØrke. I land havde det imidlertid vist sig, at mandskabet var så udmattet, at fremrykningen kun kunne iværksættes med betænkelighed. Bataljonschefen
opgav nu sin plan og anmodede i stedet om, at styrken blev taget ombord i dampskibet i Egernsund. - Skirner kom ind til Egernsund og tog styrken ombord. - Da
Skirner kl. 22 var klar til at afgå, var det blevet så mØrkt, at man kun kunne
komme ud af sundet ved at vise lanterner på sejlløbets mærker. Ved 2330-tiden kunne
Skirner imidlertid ankre udfor Holdnæs (27).

Dagen efter blev en anden liniebataljon, der ligeledes var sendt frem for at
afsØge Broag~rland, taget ombord i Najaden om eftermiddagen. Årsagen hertil var
de Øvrige danske troppers tilbagegående bevægelse mod DybbØl (28).

-
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c. Demonstrationen mod Gråsten den l. juni.
Chefen for Najaden iværksatte den l. juni en demonstration mod en fjendtlig
styrke ved Gråsten. Dagen før var et kompagni blevet beordret til Egernsund.
Kompagniet blev forud for demonstrationen forstærket med en kanonade og en falkonet (se ordliste), samt betjeningsmandskab fra Najaden. Den vestlige kyst
af sundet blev indledningsvis renset for fjender ved en heftig beskydning, hvori
både korvetten og kompagniet i land deltog. Derefter blev 2 kanonjoller sendt
ind i NybØl Nor mod Gråsten. Fjenden traf forberedelser til imødegåelse af en
landsætning, men da demonstrationen indskrænkede sig til en beskydning af Gråsten Slot på lang afstand, blev 2 haubitser trukket frem for at besvare ilden.
Artillerikampen medførte ikke tab for nogen af parterne, og efterhånden dØde
ilden hen. Da ilden var ophØrt ved middagstid, gik kanonbådene mod Egernsund.
Fjenden sendte tirailleurer frem til sundet for at vanskeliggØre bådenes passage.
Ved en heftig kardæskild fra Najaden måtte den fjendtlige styrke dog gå nogle
hundrede skridt tilbage, og de to kanonbåde kunne uhindret passere ud til Egernsund. Kommandørkaptajn Paludan besluttede her at forøge styrken i Noret med
2 kanonchalupper. Gejser returnerede derfor til SØnderborg, men vendte først
tilbage til Egernsund med de 2 kanonchalupper en times tid efter, at de 2 kanonjoller var kommet ud gennem sundet efter kampen (29).

11.8. FORHOLDENE UNDER RESTEN AF FELTTOGET.
Da det højre flankekorps standsede ved Haderslev

de~

l. juni, blev der dagen

efter, send t e n dragoneskadron frem mod Åbenrå. Eskadronen vendte tilbage med
melding om, a t hyen var besat af soldatesquen f r a dampskibet Hekla, og at fjenden
skulle stå ~ mil syd for byen. Desuden var der stationeret 2 kanonbåde ved Åbenrå. Kaptajn Bille, der havde landsat sOldatesquen, mente dog, at denne styrke
vi] l e være for svar, t i l a t; holde byen, især da støtten til den fra tid til anden

blev formindsket, når Hekla blev afgivet til andre opgaver (30) . - Kaptajn Bille
blev den fØlgende dag ved et brev fra flankekorpset underrettet om, at 2 kompagn ier ville blive detacheret til Åbenrå. Kaptajnen blev endvidere anmodet om,
enten selv at forblive ved Åbenrå med Hekl~ eller at sørge for, at et andet
dampskib blev beo rdret dertil. I det omfanq, d er ikke ville være e t tilstrækkel igt antal kanonb~de til rådighed for en eventuel indskibning af kompagnierne,
skulle kaptajnen sørge for at tilvejebringe de nØdvendige fartøjer. At chefen for
flankekorpset havde bestemt sig for denne detachering til Åbenrå, var begrundet
meld, at han, selvom han ikke ville rykke frem til Åbenrå eller Røde Kro med hele
::i n styrke, dog indså det Ønskelige i at holde byen besat af hensyn til flåden (31).

Den 4. juni blev 2 kompagnier beordret til at besætte Åbenrå. Med hensyn til
barrikadering af byens porte blev styrken henvist til støtte fra et ingeniørkommando, der allerede var i byen. Da kompagnierne ankom nord for byen, viste
en undersØgelse af forholdene, at en større fjendtlig styrke kunne formodes at
stå i skovene syd for byen, og at Hekla med kaptajn Bille og ingeniørkommandoet
ombord havde forladt byen. Under disse omstændigheder, og da de 2 kanonbåde ikke
var tilstrækkelige . til at optage kompagnierne ved en eventuel omgående bevægelse
fra fjendens side, fandt chefen for

styrke~det

for uforsvarligt, at besætte byen.

Kompagnierne blev derfor beordret tilbage til Gjenner, og chefen for flankekorpset
blev underrettet. - Efter at kompagnierne var afmarcheret mod nord, kom Hekla tilbage med 3 kanonbåde på slæb. Endnu samme aften rekognoscerede kaptajn Bille terrænet ved havnen sammen med føreren for ingeniØrkommandoet. I en skrivelse til
stabschefen ved flankekorpset, redegjorde kaptajn Bille for rekognosceringens
resultat, der angav flere muligheder for en dækket indskibning af kompagnierne.
Endvidere meddelte han, at der den næste morgen ville blive rekognosceret for
de Ønskede barrikaderinger, og endelig udtrykte han betydningen af byens besættelse, som han agtede at forelægge general Hedernann gennem eskadrechefen (32).
på grund af situationens udvikling ved flankekorpset i de fØlgende dage, blev
der ikke senere sendt styrker frem til byen, der også blev opgivet af flåden.

Som fØlge af krigsministerens forbud mod offensive handlinger, mente general Hedemann i begyndelsen af juli ikke/at kunne efterkomme et forslag fra kaptajn Bille
om, at anlægge et brohoved ved Færgegården ved Årø Sund. Et brohoved på dette
sted var efter kaptajnens mening af stor betydning for flotillen (33) .

Med hensyn til forsvaret af Als fremgik det af en skrivelse fra general Hansen
den 24. juli til krigsministeriet, at generalen, trods flotillens bevogtning
af Hardeshøj og Kegnæs, mente det var muligt, at fjenden ville kunne foretage en
overgang begge steder. I en indstilling til ministeriet tre dage før havde generalen endvidere udtalt, at 2 kanonbåde atter burde stationeres ved Holdnæs, og
at 2 lignende fartøjer burde anvendes ved indsejlingen til Hørup Hav, der desuden burde sikres mod en landgang på Kegnæs ved stationering af et krigsskib udfor Sliminde (34).

Dampskibet Gejser foretog den 25. juli en rekognoscering moe Maasholm og Kappel.
Rekognosceringen var forårsaget af rygter om forberedelser til foretagender mod
Als. Den gav det resultat, at der fandtes ca. 30 jagter de pågældende steder,
men at der ikke syntes at være tale om, at anvende dem i krigsøjemed (35).

"~ I

-

General Hansen var af den opfattelse, at man burde være forberedt på at kunne
foretage mindre, offensive operationer mod egnede punkter på Hertugdømmernes
østkyst, hvis krigen skulle fortsættes. Han havde i den anledning nævnt Kiel
som et objekt, der kunne komme i betragtning, såfremt forholdene i Frederiksort
ikke var til væsentlig hindring for det. Et andet objekt, som hans opmærksomhed
var henledt på, var Femern. En rekognoscering med dampskibet Hekla i begyndelsen
af august havde givet underretning om, at den fjendtlige besætning på Øen bestod
af ca. 200 mand og 2 6-pds. kanoner. Som fØlge af sine udtalelser blev generalen
den 12. august bemyndiget til at foretage små-operationer til den fjendtlige
kyst, og marineministeriet gav tilsagn om støtte til sådanne operationer. - Generalen påtænkte at afsende en ekspedition til Femern og ville anvende ca. 1600
mand og 4 kanoner til den. Endvidere mente han, at have behov for 4 dampskibe,
4 jagter og 4 uarmerede kanonchalupper, de sidstnænvte til transport af artilleriet. Marineafdelingen på Als havde imidlertid frarådet en gennemfØrelse
ekspeditionen inden vejret blev bedre, da den navnlig fandt det

af

betænkelig~ at

medføre kanonbåde under de urolige vejrforhold. Generalen betragtede dog kanonbådene som nØdvendige til at afbryde forbindelsen mellem Øen og fastlandet. Ekspeditionen blev yderligere udsat på grund af den samtidige udvikling i våbenstilstandsforhandlingerne og blev helt aflyst ved våbenstilstandens ikrafttræden
den l. september (36).

II.9. OVERSIGT OVER ESKADREN

pA ØSTKYSTEN AF HERTUGDØMMERNE.

Kommandørkaptajn Paludan overtog den 6. april endeligt kommandoen som eskadrechef. Posten havde indtil da været varetaget af eskadrens næstkommanderende,
Kaptajn Steen Bille.

I begyndelsen af april befandt eskadren sig ved Flensborg Fjord . Den bestod på
dette tidspunkt af korvetterne Najaden og Galathea, briggen Set. Thomas, dampskibene Hekla, Gejser og Skirner, samt af 2 kanonchalupper og 2 kanonjoller,
samt kutteren Løwenør n ,

(Se bilag 8 ).

I slutningen af maj og begyndelsen af juni blev eskadren yderligere forøget med
skonnerten Delphinen og korvetten Flora. Sidstnævnte, d er havde været stationeret
ved Rugen, blev der erstattet af Set. Thomas, der således afgik fra eskadren.
Indtil midten af juni tilgik der eskadren 8 kanonchalupper og 2 kanonjoller.
Deres anvendelse ved Lille Bælt, Åbenrå Fjord, Alssund og Flensborg Fjord er der
tidligere g jort rede for.

Kanonbådene var formeret i to divisioner under kaptajnløjtnanterne C. Krieger
og J. van Dockum. KaptajnlØjtnant Krieger blev af eskadrechefen i

slutningen

af juni beordret til at fØlge fjendens fremrykning mod nord. Kaptajn Bille opholdt sig med Hekla som regel ved den del af eskadren, der var stationeret i
Lille Bælt. Da våbenstilstandsforhandlingerne, der var blevet indledt i

juli,

igen blev afbrudt, blev de 2 kanonchalupper ved Holdnæs beordret til at gå nordpå, for at underlægge sig kaptajnløjtnant Kriegers kommando efter anmodning fra
kaptajn Bille.

Frygten for at fjenden skulle forsØge et angreb på den sydlige del af Als ved
hjælp af et større antal småfartØjer, der var samlet på Slien, bevirkede, at
eskadrechefen den 22. juli beordrede briggen Mercurius til at tage krydsstation
udfor Slien. Samme dag anmodede han marineministeriet om forstærkning med et
større skib og 2 kanonchalupper. De sidste skulle især erstatte de 2 kanonchalupper, der var beordret væk fra Holdnæs. Da ministeriet imidlertid ikke delte
denne frygt, indskrænkede det sig til at lade 2 kanonjoller, der havde ligget
udrustet på Holmen et stykke tid, afgå til Als i slutningen af juli. Samtidig
meddelte man eskadrechefen, at flere kanonfartØjer lå klar til at afgå, såfremt
han bestemt måtte Ønske det.

Efter våbenstilstandens ikrafttræden afgik de fleste af enhederne til København,
hvor de blev lagt op. KommandØrkaptajnen fik den 3. november ordre til at nedlægge kommandoen på Østkysten af Hertugdømmerne. Briggen Mercurius, samt dampskibene Gejser og Skirner forblev ved Als, mens 6 kanonjoller overvintrede i
Svendborg.

-
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Krigens andet år. 1849.

111.1. FORHOLD I VABENSTILSTANDSPERIODEN.

a. Oberstløjtnant Læssøes overvejelser angående et eventuelt vinterfelttog.
Gangen i de diplomatiske forhandlinger i lØbet af september 1848 gjorde det
hØjst sandsynligt, at fjendtlighederne ville kunne blive genoptaget. I så fald
ville det medføre et vinterfelttog. De venskabelige magters udtalelser gav intet håb om aktiv støtte, så spørgsmålet var derfor, hvorledes en forsvarskrig
under

diss~

omstændigheder bedst kunne fØres. Krigsminister Tscherninq bad

derfor i slutningen af september oberstløjtnant LæssØe om, at meddele ham sin
mening om et sådant felttog. I sit svar til ministeren den 6. oktober udtalte
LæssØe, at en væsentlig forskel mellem et sommer- og et vinterfelttog kun var
tilstede, hvis vinteren var så streng, at havnene og eventuelt bælterne frøs til.
I den situation ville hæren i Jylland have langt mindre modstandskraft, dels
fordi man ville være forhindret i at foretage demonstrationer mod østkysten af
hertugdømmerne, dels fordi man ved et eventuelt tilbagetog ikke ville kunne blive
taget ombord i skibene. I så fald mente han, at man ikke burde tænke på at forsvare Jylland mod en overlegen fjende, men kun efterlade et mindre korps på
5-6000 mand, der i værste fald ville kunne indskibes i den næsten altid isfri
havn ved Frederikshavn (l). - Foruden en række betragtninger angående forholdene
på Fyn og Als, udtalte LæssØe endvidere, at det ville være meget ønskeligt, om
en del af vore krigsskibe, navnlig nogle korvetter og brigger, kunne have vinterstation i Frederikshavn. De ville i så fald være disponible, såsnart enkelte
havne på halvøen blev tilgængelige, hvilket de ofte blev længe før Øresund.
For det tilfælde, at vinteren skulle blive mindre streng, så kun Jylland kunne
angribes af fjenden, mente LæssØe, at det næppe var tilrådeligt, at forsøge
et direkte forsvar af Jylland, selv ikke mod en ikke decideret overmagt, da
man i det mindste måtte savne flådens støtte. Derimod mente han, at man i så
fald kunne vove, at gå med hovedstyrken til Als (2).
b. Hærens hØjere stabe omorganiseres.
Samtidig med reorganiseringen af en lang række af hærens afdelinger og deres
forstærkninger, havde krigsministeriet haft opmærksomheden henledt på de højere stabes organisation. Det var ministeriet magtpåliggende, at få stabene organiseret efter faste regler, således at der på den ene side var de fornødne
kræfter til stede for kommandoerne og på den anden side ikke blev ansat overflØdigt personel (3). Det var disse hensyn ministeriet søgte forenet i de i
bilag

gengivne bestemmelser for officerers ansættelse ved de forskellige

- :;,-,

hovedkvarteres stabe.

Det er ved disse bestemmelser bemærkelsesværdigt, at

både hovedkvarteret for Det nørrejydske Armekorps og hovedkvarteret for flankekorpset skulle have en sØofficer tildelt. I en senere oversigt over de forskellige korps og deres hovedkvarterers tildeling af officerer er der kun tildelt
overkommandoen en sØofficer, nemlig kaptajnløjtnant Muxoll (4).
c. Ny instruks for tjenesten i flådens skibe.
Marineministeriet havde i lØbet af vinteren udarbejdet instruktioner og reglementer for tjenesten ombord i flådens skibe. Disse skulle aflØse de gamle søkrigsartikler. Den nye instruks indeholdt bl.a. fØlgende bestemmelser for en
eskadrechef: (5)
"Er han underlagt en kommanderende Officer af Hæren, en Guvernør eller
lignende Myndighed i Land, da skal han ud f'øz e, hvad der befales ham,
og derved anvende al sin Sømandskundskab og Konduite. Formener han,
at et Foretagende bØr udføres m~d den ham underlagte Styrke, da skal
han begære Samtykke dertil, hvis ikke Omstændighederne byder hanl at
handle på egen Haand og paa eget Ansvar. Saavel hvad han med eller
uden ordre foretager som, hvad der ellers forefalder af Vigtighed, indberetter han foruden til Marineministeriet tillige til den kommanderende
Officer eller vedkommende Myndighed."

d. Flådestyrken på fjendens side.
Insurgenterne havde gjort sig store anstrengelser for at skabe en flåde. Foruden den ved oprørets begyndelse erobrede skonnert

Elbe~rådede

man over 11

kanonfartøjer, der var blevet bygget i løbet af vinteren, og som hver var armeret med 2 GO-pds. bombekanoner. Desuden havde man to armerede dampskibe:
Von der Tann og Bonin. Hele styrken var stationeret på Kieler Fjorden.

Det tyske forbund disponerede over 8 kanonfartøjer og 2 dampskibe, samt en uudrustet fregat, alle stationeret på Elben. Endvidere havde forbundet. 19 kanonfartØjer og en ligeledes uudrustet dampfregat på Weseren. Endnu en dampfregat
lå under hovedreparation (6). Herudover var Kiels fæstningsværker ved Frederiksort og LabØ blevet forstærket, og ved Ekernførde og Flensborg var der blevet
anlagt kystbatterier.

111.2. FORHOLDENE OM OPERATIONSPLANERNE.
I midten af februar 1849 havde krigsministeren, general Hansen, meddelt general Krogh fordelingen af hærens enheder ved felttogets åbning. Dermed var spørgsmålet om operationernes ledelse kommet på bane. Spørgsmålet om operationernes
art afhang i væsentlig grad af en række faktorer, der endnu var uvisse, nemlig
om krigen skulle føres med insurgengenterne alene, eller med disse støttet af
få tyske tropper, eller om Tyskland ligesom året før ville komme insurgenterne
til hjælp med en større styrke. Ministeren mente, at man i de to første tilfælde
fra vor side kunne tage offensiven, hvorimod man i sidste tilfælde ville være
indskrænket til defensiven, dog ville man kunne foretage betydelige diversioner
i fjendens ryg.

(7)

Ministeren ønskede herefter, at hØre general Kroghs mening om/hvorledes operationerne burde foretages under disse forudsætninger.

det førstnævnte tilfælde, hvor fjenden ville være svagere end vi, ville gene-

I

ralkommandoen gå frem med næsten hele sin styrke fra Jylland, for at slå fjenden
ved Bov og Flensborg eller Slesvig afhængig af fjendens stilling. Hovedsagen i
dette tilfælde ville være, at man ikke lod sig forlokke af sin overlegne styrke
til at forsøge for splittede bevægelser, men at man pressede fjenden ved direkte
at gå på ham med sin samlede styrke.

I

det andet tilfælde, hvor fjenden ville have samme styrke som vi, ville gene-

ralkommandoen ligeledes rykke frem fra Jylland med så stor en del af hæren
som muligt. I dette tilfælde måtte man dog ikke forhaste sig med at levere et
slag ved Bov, men burde i stedet benytte sin maritime styrke til foretagender,
der kunne svække og vildlede fjenden, indtil han begik en fejl, og et gunstigt
øjeblik gaven gode chancer. Af punkter, der egnede sig til diversioner i fjendens flanke og ryg, nævnte generalkommandoen Holnæs,

Maesholm, Ekernførde og

Femern. Af disse var Maesholm og Ekernførde langt de bedst egnede som udgangspunkter for diversioner, der kunne få meget alvorlig betydning for fjendens stilling.

I det tredie tilfælde, hvor fjenden var stærkere end vi, måtte Fyn blive centralpunktet for hæren, der dog måtte have besat Als og have en mindre styrke i
Jylland. Var hovedstyrken således på Fyn, måtte det være dens opgave, at benytte
det belejlige Øjeblik til at tilfØje fjenden partielle tab. Als og Maesholm burde
væ r o i vor magt og fra begge steder burde vore tropper hyppiqt gribe offensiven.
Hvis fjenden gik mere end et par dagsmarcher ind i Jylland, ville en landgang fra

Fyn på et eller andet punkt af Jyllands

østkys~

rimeligvis bringe os en fordel.

Svækkede fjenden sin styrke ved Kvers, burde vi, efter at have koncentreret hæren på Als, forsØge et angreb gennem Sundeved. Skulle fjenden endelig lade sig
nøje med besiddelsen af

Slesvi~og

derfor holde sine styrker koncentreret mel-

lem Åbenrå og Flensborg, var der ikke andet at gøre, end at sætte sig ret fast
på et par punkter af kysten og derfra udstrække sit herredØmme så langt som muligt. Foruden

Als og Maesholm ville Årø med en forskansning på fastlandet komme

i betragtning. Et flankeangreb var altid stærkere end et frontalangreb, og jo
længere tilbage man kunne ramme fjendens operationslinie, desto bedre.

Generalkommandoen sluttede sin betænkning med at anbefale, at man, sålænge man
var i uvished om fjendens styrke, burde koncentrere størstedelen af hæren på
vestkysten af Fyn. Derved behØvede man ikke at rØmme Jylland med hovedstyrken,
såsnart en større fjendtlig styrke viste sig ved sydgrænsen. Desuden kunne man
holde fjenden i uvished, om hvor man agtede, at anvende hovedstyrken (8).

Inden han havde modtaget generalkommandoens betænkning, afsendte krigsministeren
en anden skrivelse om samme emne til general Krogh. Ministeren udtalte heri, at
hæren, når felttoget kunne begyndes med en offensiv bevægelse fra vor side, burde
søge at sætte sig i besiddelse af Slesvig ved en rask indrykning i hertugdømmet.
Der ville da efter ministerens mening være to alternativer. Enten at samle hele
hæren til et angreb mod fjendens front, eller at lade flankekorpset foretage en
diversion i fjendens ryg, mens det nørrejydske korps angreb i fronten. Foretrak
man det første alternativ, ville en forening af de to armekorps kunne ske om
Kvers. Ministeren mente i den forbindelse, at fjenden, dersom han kun havde en
ringere styrke koncentreret ved den jydske grænse, ville det være hensigtsmæssigt at landsætte den største del af flankekorpset i Svansen i nærheden af
Sliminde, navnlig ved Kappel, Arnæs og Mysunde, og derefter bemægtige sig EkernfØrde og true Slesvig? Ved iværksættelse af en sådan diversion,. samtidig med at
Det nørrejydske Armekorps satte sig i besiddelse af Åbenrå, ville man tvinge
fjenden til at splitte sine

kræfte~

og ville derved muligvis kunne manØvrere

ham ud af størstedelen af Slesvig (9).

Ministeren havde ønsket/at oberstløjtnant LæssØe skulle overbringe generalkommandoens skriftlige betænkning, således at eventuelle uoverensstemmelser kunne
blive glattet ud allerede ved overbringelsen. Ved påfølgende forhandlinger mellem ministeren og LæssØe blev i første række spørgsmålet om hærens overkommando
h erØrt . I den forbindelse ytrede LæssØe ønske om, at der udgik bestemmelser i
så henseende så betids, at alle forhold var klare, når operation~rne skulle på-

-

~
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begyndes. Den heldigste løsning ville være en bestemmelse, om at en mand udnævntes til hærens kommanderende general, og at denne frit kunne bevæge sig
derhen, hvor han fandt sin nærværelse nødvendig.

De førte forhandlinger om operationsplanerne for det kommende felttog og uoverensstemmelserne mellem ministeren og generalkommandoen blev igen taget frem i
begyndelsen af marts. I ministeriet nærede man ønske om, at en fransk general
skulle komme til Danmark, for at gøre sig bekendt med beskaffenheden af vore
militære forhold, idet man tillige håbede, at drage nytte af hans erfaring, med
hensyn til de eventuelle operationer. Tanken var sådan set ikke ny, idet man,
som tidligere nævnt, allerede i 1848 havde syslet med ideen, men man var dengang
igen gået bort fra tanken. Valget faldt nu på general Fabvier (la).

General Krogh kom på opfordring fra ministeren til København, hvor der nu foregik forskellige forhandlinger med hensyn til operationsplanen. Den 17. marts 1849
fandt der en endelig konference sted mellem krigsministeren, marineministeren og
general Krogh. Resultatet var en beslutning, hvori krigsministerens anskuelser
angående åbningen af felttoget trængte igennem (11). Planen blev nu overgivet
marineministeren

til afskrift (bilag 10), for at eskadrechefen kunne få den til-

sendt, og mærkeligt nok var det alene matineminister Zahrtmann, der skrev den
under (12).
s..crligl

Med hensyn til general Fabviers indflydelse på planen er det ikke

~clIICh;ynligt,

at den pd dette tidspunkt havde afgørende karakter. Generalen

havde tværtimod anbefalet en ren defensiv holdning, i alt fald kun forbunden med
mindre diversioner og med en streng gennemførelse af blokaden (13).

Senere har den franske generals anskuelser nok haft en vis indvirkning på krigsministeren. Den 24. marts var general Hansen nemlig kommet på den tanke, at man
muligvis burde indskrænke offensiven til en ekspedition mod Kieler Fjord, med
det formål at bemægtige sig batterierne ved Frederiksort og Labø. Samtidig med
denne ekspedition skulle der iværksættes en fremrykning med det i Nørrejylland
stående korps 01 en demonstration fra Als ind i Sundeved (14).

Der blev ikke

ta~et

nogen beslutning om den operationsplan, der skulle følges

forud for kriqsministerens afrejse til

hære~

Ved sin ankomst til Assens den 29. marts om aftenen havde krigsministeren en
konference med general Krogh, der iØvrigt to dage før havde overtaget overkommandoen over hele den aktive hær, befæstningerne og batterierne i Jylland, på Als
o~

Fyn, samt over hærens depoter og magasiner disse steder. Efterretningerne om

fienden gav ministeren store betænkeligheder med hensyn til det rigtige i at

lade hæren marchere ind i Slesvig. Med hensyn til den offensive bevægelse lader
det til, at man i Assens kun beskæftigede sig med ministerens seneste projekt mod
Kieler Fjorden, hvorunder der opstod meningsforskelle med hensyn til vægtningen
af operationen i Sundeved og ekspeditionen. Resultatet af overvejelserne blev,
at sidstnævnte ekspedition skulle indskrænkes til et coup de main, der kun skulle
udføres i roligt vejr. Hovedformålet blev en fremrykning i Sundeved (15).

Planen for de forestående operationer blev nu påny drøftet i SØnderborg. Under
disse drøftelser kom ministerenJPå baggrund af udsagn fra de land- og søofficerer
han konferede med, til det resultat, at ekspeditionen mod Kieler Fjord måtte opgives eller i hvert tilfælde udsættes, fordi den var forbundet med store vanskeligheder. Man kom således stadigt nærmere til overkommandoens plan. Den endelige
operationsplan udgik således fra overkommandoen den l. og 2. april.

111.3. OPERATIONERNE INDLEDES.
a. Planen.
General Krogh havde måttet bØje sig for krigsministerens vilje, både med hensyn
til stØrrelsen af korpset i Jylland og med hensyn til den rolle/dette korps skulle
spille. Han håbede

do~at

den derved fremkomne deling af hæren/kun skulle blive af

kort varighed.

Flådens medvirken blev nærmere bestemt i nedenstående skrivelse fra overkommandoen til eskadrechefen, kommandør Garde:

(Den dansk-tydske Krig 1848-50, 2. DEL

p. 380).

liDen 3die April om Morgenen Kl. 4" rykker Armeen frem fra SØnderborg i
Sundeved. Hr. Commandeuren anmodes om samtidigt at lade foretage en Recognoscering i Flensborg og Aabenraa Fjorde. Da det er sandsynligt, at
de Batterier, der muligen maatte findes ved disse Fjorde, senere kunne
tages ved Armeens Hjælp, vilde det neppe være hensigtsmæssigt imorgen
at gjøre noget saa alvorligt Angreb paa disse Batterier, at Marinen derved kunde udsættes for noget betydeligt Tab. Under Recognosceringen Ønskes om muligt Efterretninger indhentede fra Kystbeboerne .
Armeen antages imorgen Eftermiddag at have position med venstre FlØj
ved AdsbØl oq ved Strejfpartier at naae Varnæshoved.
General Rye antages at komme i Besiddelse af Hadersl0.v imorgen den
3die April. En Dampbaad Ønskes imorgen Eftermiddag Kl. 4 ved SnoghØj for
at modtage Depecher fra General Rye. Efter at have modtaget disse kunde
Dampbaaden anlØbe OrØ Sund for der at indhente Efterretninger om, hvor-

.:::o'j

-

ledes Sagerne staa ved Haderslev, og modtage Depecher, som General Rye
muligvis sender dertil. Dampbaaden maatte i hvert Fald være tilbage i
Sønderborg den 4de April om Morgenen tidligt. Den 4de April vil Armeen
i Sundeved forsØge at skyde sin højre FlØj frem imod Aabenraa. General
Rye vil nordfra rykke frem henimod Aabenraa; Det var Ønskeligt, at Marinen søgte at sætte sig i Besiddelse af Byen.
S~mme Dag den 4de April, Ønskes en Expedition, bestaaende af tvende Dampbaade med nogle Transportfartøjer, afsendt fra HØrup Hav saa tidligt,
at Expeditionen kun indtræffe i Skumringen i Ekernførde Fjord, hvor den
kunde løbe ind i Forbindelse med Linieskibet og en Corvet, muligen landsætte nolge Tropper paa forskjellige Steder, hvilke tropper dog maatte
tages ombord igjen efter at have allarmeret, angribe og om muligt tilintetgjøre de fjendtlige Strandbatterier og forsØge at sætte sig i Besiddelse af Ekernførde, hvor Efterretninger om Fjenden indhentes, og alt
Forraad som Fjenden måtte have der, tilintetgjøres eller medtages. Hensigten maatte være at allarmere saa meget som muligt, og at bringe Fjenden
til at troe, at en betydelig Styrke vil lande i Ekernførde. Allarmeringen
maatte helst foregaae saalede~ at Efterretningen om den indtræffer ved
Daggry den 5te i Flensborg; den bedste Tid vil altsaa være ved Midnat,
men da det maaskee er umuligt at foretage noget i Nattens Mørke, kunde
maaskee Allarmeringen begynde om Aftenen sildigt og fortsættes, saasnart
det gryer ad Dag.

Den 4de April efter Middag behØves en Dampbaad i Gjenner Bugt. Det er
muligt, at Stafettjenesten saavel den 3die som den 4de vil kunne besØrges
af Ophelia og Odin. Capitainlieutenant Muxoll har Ordre til at underrette
Hr. Commandeuren om hvorvidt nogen Assistance til Stafettjenesten maatte
blive fornØden, som ikke kan besørges af ovennænvte to Dampbaade.
Et Compagni vil blive stillet til Disposition den 4de for at afgaae
med Transporten til Ekernførde.
Det nØrrejydske Armeecorps den 2den April 1849
Krogh. "

b. Rekognosceringen i Flensborg Fjord.
Rekognosceringen, der skulle udføres samtidig med fremrykningen i Sundeved, blev
udført af fregatten Havfruen og 2. Division Kanonbåde. på grund af frisk kuling
kom fregatten ned mod Egernsund noget før kanonbådene. Da den observerede, at
danske tropper havde besat Egernsund og var i kamp med fjendtlige skytter på
den modsatte side af sundet, gik den til ankers indenfor skudvidde fra land.
Efter fregattens ildåbning mod skansen, hvor det fjendtlige artilleri var gået
i stilling, blev batteriet nødt til at gå tilbage. Kort efter indtog det fjendtlige batteri en ny stilling lidt længere mod sydvest, hvorfra det beskØd fregatten
langskibs. Mens fregatten forsøgte at

svaj~

for at vende bredsiden mod fjenden,

kom kanonbådene op og åbnede ild. på dette tidspunkt var de danske tropper rykket så langt frem syd for Gråsten, at den fjendtlige styrke ved Egernsund også
måtte standse kampen og slutte sig til det fælles tilbagetog. Fregatten havde
mistet en mand og havde fået flere skud i skroget og takkelagen (16).

70

c. Krigsministeren

b~faler

-

operationsplanen ændret.

Allerede den 3. apri i t om aftenen, altså samme dag som felttoget blev indledt,
havde general Krogh en samtale med krigsministeren i SØnderborg. Ministeren befalede her, at

gener~

Rye hurtigst muligt skulle beordres til at trække sig til-

bage, at befæstningsarbejderne i Sundeved skulle fremskyndes, og at armekorpset
ikke måtte indlade sig på nogen hovedaffære langt fra Sundeved. Årsagen til at
operationsplanen nu

~enbart

fuldstændig skulle opgives, syntes at ligge i den

omstændighed, at kri9sministeren i løbet af dagen havde modtaget en del efterretninger om forhold på fjendens side. Det var efterretninger om fortsatte troppeforsendelser til hertugdømmerne, og om Kongen af Preussens valg til tysk kejser.
Krigsministeren, der kun modstræbende var gået ind på overkommandoens endelige
)

plan, var ved disse efterretninger blevet bragt nærmere til general Fabviers anskuelse om, at der burde temporiseres (17).
Ordren til general RyQ kunne først afsendes fra Sønderborg den 4. april kl. 0100
og ville tidligst kunne være generalen i hænde om eftermiddagen. Det var derfor
meget usikkert, hvorvidt der kunne ske nogen forandringer i de operationer, der
efter planen skulle udføres den 4. april. Spørgsmålet for overkommandoen var da,
hvilke forandringer, der burde finde sted med hensyn til de øvrige operationer
for denne dag. Efter den oprindelige plan skulle armekorpset i Sundeved den 4.
april skyde sin højre flØj frem, for at komme i forbindelse med general Rye,
der på sin side havde tilrettelagt sine bevægelser derefter. Hvis fremrykningen
blev annulleret kunne general Rye let blive bragt i en ubehagelig situation.
på den anden side

va~det

muligt, at fremrykningen fra Sundeved ville medføre

et betydeligt sammenstød med fjenden under ugunstige forhold på
derfor at opgive fremrykningen den 4.

dansk side.

General Krogh

bes1ut~e

armekorpset i

SundevJ~ blive stående i sin stilling. Med hensyn til ekspeditionen

apri~og

lade

mod Ekernførde synte~ general Ryes tilbagetog og armekorpsets stilstand i Sunde~

ved, ikke at

indehol~

nogen grund til at opgive den. Den bevarede tværtimod sin

betydning, ikke alen~\ned henblik på at fastholde en del af fjendens styrke i
Sydslesvig, men også ted henblik på at standse eller svække fjendens offensive
bevægelser den 5.

~

aptt~l.

, . Lige så lidt fandt man anledning til at opgive angrebet
i Abenrå Fjord. Angr~et ville godt nok blive meget vanskeligere, når hverken

Armekorpset eller gediral Rye stØttede det fra landsiden, men det kunne på den
anden side have betyåbing for general Rye, hvis han var rykket frem til egnen
ved Abenrå (18).

~.

~

.,

,

d. Angrebet på Abenrå.
Natten mellem den 2. og 3. april var 3. Division Kanonbåde blevet sendt til Abenrå,
for at assistere korvetten Najaden. Korvetten var i overensstemmelse med den
oprindelige plan blevet beordret til at rekognoscere den 3. april, for at sætte
sig i besiddelse af byen den 4. april. Ved rekognosceringen havde man erfaret,
at byen var besat af fjendtlige tropper af alle våben. Da korvetten med kanonbådene,
der blev assisteret af dampskibet Caroline Amalie, den 4. april kl. 11 nærmede
sig havnen, trak fjenden sig tilbage til en stilling syd for byen. Nogle skud
fra kanonbådene fordrev fjenden fra denne stilling, hvorefter byen blev besat
med ca. 100 mand. Disse blev dog ved solnedgang taget ombord igen, da fjenden
var blevet stående syd for byen. Dagen efter fik flådestyrken dampskibet Hertha
til assistance. Chefen for Najaden, blev samtidig beordret til, foreløbigt at
holde Abenrå, dog kqn sålænge han ikke derved udsatte sig for noget betydeligt
t

ab , Da

f j

eridr-n do n 5. "pr i] trængtI ! frem t- il Abcnrå mod en større! s t yrk o

,
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byen derfor opgivet, og de 4 kanonchalupper blev trukket tilbage til Sønderborg (19).
e. Kanonade ved Egernsund.
Ved middagstid den 4. april blev der fra de danske tropper i Egernsund meldt,
at fjenden rykkede frem mod Gråsten med en betydelig styrke. Kort efter åbnede
kanonbådsdivisionen på Flensborg Fjord ild mod de fjendtlige kolonner. Ilden blev
besvaret af et batteri, der kØrte op på en hØj ved kysten. Der udspandt sig nu
en kanonade, der varede ca. 2 timer. Kampen førte dog ikke til noget resultat,
og blev derfor afbrudt af kanonbådene, der derefter gik for anker ved Egernsund (20).

III.4. EKSPEDITIONEN MOD EKERNFØRDE.
De nærmere forhold og begivenheder ved ekspeditionen mod Ekernførde den 5. april

er beskrevet i krigsrets sagens dom og præmisser (se bilag 11).
Udfaldet af demonstrationen mod EkernfØrde den 5. april 1849 med tabet af linieskibet Christian VIII og fregatten Gefion, fik udover sin umiddelbare indflydelse på krigsministerens indgriben i operationernes ledelse, også et andet efterspil både indenfor hæren og flåden.

General Krogh og oberstlØjtnant LæssØe blev begge, som senere

anført, fjer-

net fra overkommandoen i april 1849 med deres andel i ekspeditionens udfald,
som direkte motivering. (Se bilag

~~)

4l

Den 5. september 1849 påbeqyndtes et overkriqsforhØr anqåendo a f fæ n'>n , nq r1pn
20. februar året efter

blev generalkriqsretten sat. Præses i

retten var vi~u

admiral SchØnheyder, mens 2 kontreadmiraler, l generalauditør, 2 kommandører,
4 kommandørkaptajner og 3 kaptajner var assesorer (62).

Krigsministeren havde efter overkrigsforhørets afslutning ikke fundet tilstrækkelig grund til at rejse sag mod general Krogh og oberstlØjtnant LæssØe, og der
var heller ingen landmilitære repræsenteret i retten. Der blev rejst tiltale
mod eskadrechefen, kommandØr Garde, chefen for Christian VIII, kommandØrkaptajn
Paludan og chefen for Gefion, kaptajn Meyer.

(Se bilag ~i).

Garde og Paludan blev dømt, mens Meyer blev frikendt. Straffen, der iØvrigt blev
formildet af kongen, påvirkede ikke kun de to dømte, men også forholdet mellem
flåden og hæren.

En lang række spørgsmål og ligeså lang række påstande og forklaringer er i tidens
lØb blevet rejst, men nogle er fortsat uafklaret og vil formentlig vedblive at
være det. - Hertil hØrer, hvorvidt Garde den 4. april fik underretning om standsningen af Rye's korps, og eksplosionens virkelige årsag ombord i Christian VIII.

111.5. OVERKOMl'1ANDOEN ÆNDRES.
Efterretningerne om udfaldet af kampen ved EkernfØrde den 5. april vakte sorg
i hele landet. på kriqsministeren virkede disse efterretninger så overvældende,
at han straks forlangte hæren trukket tilbage til Dybbølbjerg. Kort efter forlangte han endvidere i overværelse af Kongen, at Sundeved skulle rØmmes helt,
og at hæren skulle overføres til Als. Mens ministeren nu, måske også af poli-

tiske grunde, holdt på en ren defensiv krigsførelse, Ønskede general Krogh,
at hæren skulle blive i sin stilling på DybbØlbjerg, bl.a. af hensyn til moralen
blandt tropperne.

Den 7. april om eftermiddagen forelagde general Krogh spørgsmålet for et krigsråd med deltagelse af samtlige brigadekommandØrer, samt de hØjstbefalende officerer af artilleriet og ingeniørerne. Krigsrådet udtalte med overvejende majoritet, at stillingen burde holdes. - Samme aften beordrede krigsministeren,
at general Krogh ufortøvet skulle trække tropperne tilbage til Als under efterladelse af en stærk arrieregarde i DybbØlstillingen. Overkommandoen gjorde endnu
et forsøg på at formå ministeren til en fastholdelse af stillingen, men fik igen
afslag (33).

Den 8. april blev hæren trukket tilbage til Als på nær to bataljoner. I løbet
af natten mellem den 6. og 7. april var general Rye med Det nørrejydske Armekorps gået tilbage til den jydske grænse (34).

Inden sin hjemrejse til København den 9. april havde krigsministeren,i skrivelser til general Krogh, udtalt sig angående de fremtidige operationer. Han havde
iØvriqt pålagt generalen, at gå til Fredericia, for at ordne det nØdvendige til
fæstningens forsvar, samt at sørge for, at de nødvendige tropper snarest muligt
fulqte cfter til Fyn. Kommandoen på Als skulle overdrages til general Bulow, der
skulle stå under general Kroghs kommando (35).

Overkommandoen bestemte nu troppernes fordeling på baggrund af den situation,
der var fremkaldt af krigsministerens indgriben. To brigader blev overført til
Fyn og en til Fredericia. Hovedkvarteret blev flyttet til Middelfart, og flankekorpset blev igen etableret som særligt korps under general Bulow (36).

I sin indstilling til kongen af 12. april begrunder ministeren hovedsagligt sit
Ønske om ændringen i overkommandoen med general Kroqhs andel i ekspeditionen
mod Ekernførde.

(Uddrag af ministerens indstilling findes i bilag 12 ). Minister-

ens indstilling gik iøvrigt ud på, at general Krogh skulle aflØses af general
Bulow med oberstlØjtnant Flensborg som stabschef. Endvidere skulle oberst de Meza
overtage kommandoen over flankekorpset, og .oberstlØjtnant LæssØe forsættes til
posten som stabschef ved Generalkommandoen på Fyn. Indstillingen blev samme
dag stadfæstet af kongen, og Krogh og Bulow blev underrettet dagen efter (37).
Krigsministerens afskedsbrev til generalmajor Krogh findes i bilag

{~.
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Den 15. april blev general BGlow udnævnt til Øverstkommanderende. Samme dag
udtalte ministeren sig i en skrivelse til generalen angående den mest hensigtsmæssige dislocering af tropperne. Efter en bemærkning om, at disloceringen i
almindelighed var overladt til generalens skØn og navnlig måtte afhænge af fjendens virksomhed, ytrede ministeren sig ret detaljeret om disloceringen. Det
blev overladt til generalen, at vælge sit hovedkvarter på Fyn, i Jylland eller
på Als, dog anså ministeren Middelfart,for at være det forelØbigt mest hensigtsmæssige sted.

Krigsministerens fordeling af tropperne gjorde det forelØbigt umuligt, at forberede nogen stØrre offensiv bevægelse (38).

111.6. FORTSATTE BEGIVENHEDER.
~ikt~ngen

af Als efter tilbagetrækningen fra Sundeved.

Ved tilbagetrækningen fra Sundeved midt i april måned blev bevogtningen af brohovederne og Alssund overtaget af flankekorpset.
Fordelingen af flotillens enheder fremgår af bilag ~6.

Flådestyrken anså man ved flankekorpset ikke for at være tilstrækkelig, især
ikke hvis fjenden transporterede kanonbåde til Flensborg, Sundeved og Åbenrå.
(Se bilag ~6). på grund af denne opfattelse og et Ønske om at besætte de to
vigtige stationer, Holdnæs og Kegnæs, anmodede flankekorpset om endnu et dampskib og yderligere 2-4 kanonbåde (39).

Den 8.

juli

fandt der en mindre episode sted med nogle kanonbåde ved ArnkilsØre.

Nogle fjendtlige piecer nord for Sandbjerg Skov havde åbnet ild mod kanonbådene.
Disse besvarede ilden, men kunne ikke række fjenden med deres kanoner, fordi
affutagerne ikke tillod skytset, at få den nØdvendige elevation på afstanden,
der var over 1300 m. Kanonbådene havde l mand dræbt, men ellers kun ubetydelige
beskadigelser (40).

b. l. Kanonbådsdivision stationeres i Lille Bælt.
Samtidig med hovedkvarterets forlægning til Middelfart den 10. april afgik l.
Kanonbådsdivision til stationering fra ÅrØ og nordefter. 2 kanonchalupper stationeredes mellem ÅrØ og Lindrum. Endvidere blev der stationeret en kanonchalup

-

..,

~

ved sydspidsen af FænØ, en kanonchalup ved Borup Sand og 2 kanonbåde ved Drejens
Odde. Hvis

f jenden skulle overskride den jydske grænse, var de 3 sidstnævnte

både bestemt til at afgå til Middelfart eller Fredericia (41).
c.

Kr~gsministerens og

general BGlows brevveksling angående operationerne.

Efter kampen ved Kolding den 23. april var general Bulow gået tilbage t il en
stilling over over Almind - Gudsø. I de følgende dage fandt der en længere brevveksling sted mellem krigsministeren og generalen angående de fremtidige operationer.
I lØbet af denne meningsudveksling meddelte BGlow, at der, ifØlge forskellige
fangers udsagn, befandt sig en stærk reserve af tyske rigstropper tæt syd for
Kolding. (BGlow ville dog ikke lade sine tropper gå tilbage til Fyn, før han
fik vished om, at rigstropperne havde overskredet den jydske

grænse~

I den an-

ledning udbad han sig ministerens afgØrelse, om han ubetinget skulle besætte
Fredericia med en brigade og lade den anden brigade overføre til Fyn, såsnart
man konstaterede, at et større antal rigstropper rykkede over grænsen. Ministeren overlod det til generalen at afgøre, om han straks ville gå til Fyn med hele
styrken undtagen garnisonen i Fredericia, eller om han ville trække sig successivt derover, når fjenden trængte på. Tilbagegangen burde under alle omstændigheder ske i tide og i ro og orden, ligesom forbindelsen med Fredericia burde
opretholdes, således at garnisonen kunne aflØses.
Med hensyn til den mest hensigtsmæssige fordeling af søstyrken og dennes samvi rkc med hær'en , blev det på lul] t gener al Blilow,

:1t

konferere med kummandør G.:lrde.

Søstyrken ved Als burde således fordeles på to stationer. på stationen mellem
ArnkilsØre og Abenrå Fjord burde der være mindst 6 kanonbåde, l dampskib og
et større krigsskib, mens der ved stationen syd for sundet ved Sønderborg kunne
være 4 kanonchalupper, l dampskib og l større skib. I disse afdelingers styrke
og placering måtte der ikke ske nogen forandringer uden overkommandoens samtykke (42).
d. Sikringen af Fyns kyst efter den 29. april.
Den 24. april forlagde den ene af general BGlows

br~gader

til Fredericia, for

at aflØse garnisonen, der efter at være blevet overført til Fyn fra den 29.
april overtog bevogtningen af kysten fra Båring Vig tilIvernæs. Kysten blev
endvidere sikret af l. Kanonbådsdivision. Divisionen var den 21. april blevet
forstærket med 2 kanonchalupper fra Holdnæs, efter anmodning fra BGlow. Hekla
havde ligeledes efter anmodning fra BGlow taget station ud for Kolding Fjord,

for at observere mulige landgangsforsØg derfra mod Fyn. Fjenden havde ifølge
nogle efterretninger ført ca. 140 både over land til Kolding. Disse efterretninger blev dog snart rettet til, at det kun drejede sig om ca. 20 pontonner (43).
e. Mindre sØs tyrke i Århus Bugten t}l støtte for general Rye.
Efter samråd med overkommandoen havde kommandØr Garde dirigeret kutteren Neptun
og dampskibet Hertha til Arhus Bugten til støtte for general Ryes venstre flØj
ved sikringen af Arhus. Fra den 22. maj lå skibene ved Arhus, bortset· fra nogle
få kortvarige afbrydelser. Den 31. maj blev styrken forøget med 2 kanonchalupper
af l. Kanonbådsdivision.
Under den fjendtlige fremrykning mod Århus den 21. juni havde de danske skibe
skudt mod en fjendtlig styrke nord for byen. Der blev derefter fra fjendens side
sendt en parlamentær til chefen for Hertha, for at betyde ham, at en beskydning
af de preussiske tropper ville medføre, at der ville blive kØrt en batteri op
ved havnen, for at besvare ilden og om nødvendigt at skyde byen i brand. Sagen
Ilte

blev forelagt general Rye, der bestemte, at skibeneVskulle afholde sig fra at
beskyde de fjendtlige tropper, såsnart de viste sig udenfor byen.

f. Kampen ' ved GudsØ den 7. ' juni. (Se bilag

~4

).

IfØlge general Bulows plan skulle der foruden forposterne anvendes l bataljon,
4 kanoner og 4 espingoler, som fast besætning af selve GudsØ passet. Af l. kanonbådsdivision var der stationeret 2 kanonjoller i GudsØ Vig, l kanonchalup øst
for Kidholme, mens divisionschefen med dampskibet Hertha og 2 kanonchalupper
var i reserve nordvest for FænØ.
Fjenden indledte sit angreb på passet ved at beskyde de danske kanoner med et
6 pds. batteri og et 12 pds. halvbatteri på ca. 1400 meters afstand. Samtidig
forsøgte et jægerkorps, forstærket med en bataljon, at trænge frem mod byen.
Den fjendtlige styrke blev kraftigt beskudt af det danske artilleri, der nu var
forstærket med et halvbatteri (4 kanoner). Endvidere forsØgte kanonjollerne i
Gudsø Vig/at vanskeliggøre fjendens fremrykning langs stranden ved en vedvarende
ild. Fjenden stillede nu 4 andre 12 pds. kanoner op mod kanonjollerne. Jollerne
blev tillige heftigt beskudt af en afdeling jægere, der havde besat Hovens Odde,
men holdt deres stilling. I mellemtiden var Hertha og de to kanonchalupper fra
FænØ kommet til og tog fjenden under ild. Kort efter blev jægerafdelingen derfor
nØdt til, at trække sig udenfor skudvidde.

.., r
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Den danske modstand ved Gudsø var så kraftig, at general Bonin ikke mente, at
kunne overvinde den uden uforholdsmæssigt store tab. Han besluttede derfor at
foretage en større omgående bevægelse (44).
Ved kampen ved Almind - Gudsø var general Bulow blevet angrebet af slesvigholstenske tropper, men general Ryes korps var blevet tvunget tilbage fra stillingen ved Almind af tyske rigstropper. Under disse forhold gik general Bulow
med sine to brigader ind til Fredericia, hvorved det blev muligt, at splitte
fjendens styrker (45).

111.7. FORHOLD OG BEGIVENHEDER VED FREDERICIA.
a. Forsvaret af fæstningen. (Se bilag -iS' )
Forsvaret af fæstningen var mod angreb ad SnoghØj-vejen støttet af 4 kanonbåde
af l. Kanonbådsdivision og af batteriet ved Strib. I lØbet af maj måned blev
først arbejderne fra dansk side ved blokhuset ved SnoghØj-vejen støttet både
fra fæstningen og kanonbådene, samt Strib Batteriet (46). Senere blev de fjendtlige tropper, efter at de havde indtaget blokhuset, forstyrret dels der og
dels ved dæmningen.
Fjenden havde til hensigt at hindre og om muligt afbryde forbindelsen mellem
fæstningen og Fyn, og havde efter

ar.~rebet

på blokhuset ved Snoghøj-vejen,anlagt

et batteri ved Sanddalshuse. Dette batteri havde i slutningen af maj flere kanonader med Stribbatteriet og kanonbådene, der fortsat forstyrrede arbejderne
på fjendens hØjre flØj. Batteriet ved Sanddalshuse blev i slutningen af maj erstattet af et nyanlagt batteri med sværere skyts ca. 1200 m syd for blokhuset
ved EritsØ (47). Batteriet blev den 3. juni bragt til tavshed af kanonbådene og
Stribbatteriet under en større beskydning, der var iværksat fra fjendens side,
for at afbryde forbindelsen til Fyn, samt ryste fæstningens besætning. Under
artillerrikampen havde 2 kanonchalupper og l kanonjolle beskudt batteriet ved
Eritsø, mens 2 kanonchalupper beskØd det fjendtlige blokhusbatteri ved SnoghØjvejen (48).

Der blev i løbet af maj og juni foretaget flere rekognosceringer og patruljer
fra fæstningen. Allerede den 13 maj blev en kolonne af en større rekognosceringsstyrke støttet af 2 kanonbåde i Møllebugten (49). I slutningen af juni rekognoscerede en kanonbåd langs kysten nord for fæstningen/og nogle matroser fra kanonbådene deltog i en patrulje med en mindre jagt til Trelde Skov. Disse rekognosceringer mod terrænet nord for fæstningen skulle skaffe efterretninger om anlæg

-
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af fjendtlige batterier, der ville kunne afbryde forbindelsen til Fyn fra den
østlige landingsbro (50). Den 27. juni om aftenen havde man fra fæstningen bemærket, at fjenden foretog opmålinger ved den nordlige kyst, men først ved en
rekognoscering fra sØen den 30. juni kunne det konstateres, at fjenden var begyndt, at anlægge et større batteri (51). Samme eftermiddag blev der foretaget
et udfald fra fæstningen mod de nyopførte anlæg, hvorved det lykkedes at slØjfe
anlæggene. Allerede den fØlgende nat blev der på forskellige tidspunkter, fra
Danmarks Bastion og kanonbådene, skudt mod stedet, hvor anlæggene havde ligget.
Denne skydning blev fortsat de fØlgende dage og nætter, fordi man havde bemærket,
at fjenden fortsatte sine arbejder (52). på grund af hyppigt regnvejr, den lerede jordbund, den anstrengende forpost t j eneste og forstyrrelserne ved beskydningen fra fæstningsvolden og kanonbådene, trak arbejderne ud, og fØrst natten
mellem den 5. og 6. juli ·va r arbejderne stort set færdige. på dansk side var
overskibningen af tropperne fra Fyn til Fredericia,med henblik på udfaldet,
imidlertid blevet gennemført i nætterne fra den 3.-5. juli (53).

b. Planen for udfaldet.
Omkring den 18. juni gav krigsministeren endelig, efter næsten

2~

måneds menings-

udvekslinger med overkommandoen og indblanding i dennes dispositioner, general
Bulow frie

hænde~

til at undsætte Fredericia ved en diversion; efter aftale med

fæstningens kommandant. Efter de indledende forberedelser bestemte general Bulow
den l. juli, at diversionen skulle udfØres natten mellem den 4. og 5. juli ved
et samlet udfald fra fæstningen. Den 2. juli blev der udgivet de nØdvendige ordrer, hvorunder generalerne Moltke, Schleppegrell, Rye og de Meza, samt kommandØr
Garde blev anmodet om at møde i hovedkvarteret den 4. juli kl. 9 (54).
Forinden dette møde blev der den 2. juli holdt et møde mellem general Bulow og
generalerne Rye og de Meza. Under dette møde om/hvorledes diversionen bedst
kunne udføres, blev en landgang ved SnoghØj samtidig med udfaldet fra fæstningen
bragt på bane. Landgangen skulle udføres af general de Meza's korps. En tilsvarende landgang ved Trælle Næs, der var blevet foreslået af krigsministeren, var
allerede inden mødet blevet opgiyet igen, fordi kommandør Garde på bestemt vis
havde udtalt sig imod dens gennemførelse. Der foreligger ikke noget om gangen i
forhandlingerne, men måske forventede general Bulow, at general de Meza, ved en
nærmere overvejelse af vanskelighederne ved gennemfØrelsen af en landgang ved
Snoghøj, ville erklære sig imod dens gennemførelse. Den forelØbige aftale efter
mødet omfattede imidlertid både et udfald og en landgang (55).

Inden mØdet i hovedkvarteret den 4. juli havde general de Meza talt med oberst
Schlegel, der som højstkommanderende ingeniørofficer havde udtalt sig bestemt
imod et landgangsforsøg ved SnoghØj. Da general Schleppegrell nu på given foranledning under mødet også talte imod landgangen og holdt på, at hele hæren samlet skulle bryde ud af fæstningen, sluttede general de Meza sig også til denne
anskuelse. Efter at der således var opnået enighed i krigsrådet, blev angrebstidspunktet, der var blevet udsat som fØlge af en række vanskeligheder med klargøringen af tropperne, fastsat til den 6. juli kl. 0100 (56).
Den endelige angrebsplan angav følgende for samvirket mellem hæren og flåden (57):

"Samtidigt med Udfaldet gjøres med Transportskibe, Dampskibe og 2 kanonbaade en Demonstration ind i Vejle Fjord.
Ligeledes foretages fra FænØ Sund en Demonstration med Dampfartøjer
og aabne Baade mod Kysten fra Lyngsodde mod Skjærbæk.
Operationerne understøttes iØvrigt med de disponible Kræfter af Marinen.
Fæstningen saavelsom Strandbatterierne paa Fyn iagttage nøje Troppernes Bevægelser for ligeledes at assistere."
Et kompagni blev efterladt på Fyn, som besætning på de fartøjer, der skulle
foretage demonstrationerne i Vejle og Kolding Fjord.
c. Landgangsdemonstrationerne i Vejle og Kolding Fjord.
Efter eskadrechefens nærmere bestemmelse blev der udsendt to flotiller, den
ene under kommando af kaptajn Krenckel, den anden under kaptajnlØjtnant Muxolls
kommando.
Kaptajnløjtnant Muxolls flotille bestod af 4 dampskibe, 2 kanonchalupper og .4
transportfartØjer med ca. 50 mand infanteri ombord. Ved 2330-tiden den 5. juli
afgik flotillen fra Båring Vig og viste sig omkring kl. Ol ved Trælle Næs. Da
man erfarede, at Trælle Skov ikke var besat af fjenden, blev

kanonchalupperne

placeret i udlØbet af Rands Fjord, således at de kunne bestryge vadestedet i
nærheden. Da nogle fjendtlige afdelinger senere forsøgte at passere vadestedet,
blev de beskudt med god virkning. De øvrige skibe holdt i mellemtiden gående
på Vejle Fjord. Noget senere blev 2 kanoner, der var blevet kØrt op på en mark
nord for fjorden, for at beskyde kanonchalupperne, tvunget til at trække sig
tilbage med nogle velrettede skud fra kanonchalupperne (58).

~u

Kaptajn

Krenc~els

-

flotille bestod af l dampskib, 4 kanonbåde og 18 sejl- og

transportfartØjer med ca. 160 infanterister og et ingeniørdetachement på 30
mand med et landgangsbrotrain ombord. Flotillen afgik kl. 0100 den 6. juli fra
ankerplådsen ved Hindsgavl mod teglværket øst for Skærbæk, hvor der blev foretaget en landgangsdemonstration ved daggry. Kanonbådenen beskØd de fjender, der
viste sig og tvang disse til at gå tilbage. Noget senere blev der foretaget en
lignende demonstration lidt længere mod øst. Da den fjendtlige styrke ved SnoghØj senere gik tilbage, og det samtidig fremgik af skydningen i omegnen af Fredericia, at fjenden var kastet, blev landgangss tyrken sat i land ved Snoghøj
og tog denne i besiddelse (59).

Kanonbådenes beherskelse af vadestedet i Rands Fjord bevirkede, at den slevigholstenske l. Brigade måtte ændre sin retrætelinie. Denne ændring medfØrte stor
forvirring blandt brigadens enheder, der iøvrigt for stØrstedelens vedkommende
blev indesluttet af danske tropper (60).

111.8. OVERSIGT OVER ESKADREN PA HERTUGDØMMERNES ØSTKYST I 1849.
Efter at regeringen havde besluttet at opsige våbenstilstandsaftalen, påbegyndte
flåden udrustningen af skibe i lØbet af februar, og i første halvdel af marts
kunne de fleste af enhederne hejse kommando. Kommandør H.G.Garde skulle være
chef for eskadren på Østkysten af Hertugdømmerne. på Holmen blev 12 kanonchalupper udrustet, og udlagt i Trekroners havn først i marts måned, og i Svendborg
skulle de 6 overvintrende kanonjoller være færdigt udrustede i midten af marts.
Kaptajn Krenckel og kaptajnløjtnant van Dockum skulle være chef for hver deres
kanonbådsdivision, mens kaptajnløjtnant Gottlieb skulle overtage kommandoen over
kanonjollerne i Svendborg. Størstedelen af mandskabet var tilsagt til at møde
i de første dage af marts.

I håb om at stridighederne med Tyskland muligvis ville kunne bilægges af forhandlingens vej, havde regeringen forelØbigt bestemt, at indskrænke blokaden
til HertugdØmmernes havne alene. Man ville derfor indtil videre anvende de fleste
af flådens kræfter med dette formål for øje, samt til en kraftig støtte til
hærens operationer. Kommandør Garde hejste den 19. marts sin stander på dampskibet
Skirner og afgik til Als for at overtage kommandoen over eskadren på Hertugdømmernes Østkyst.

(Se bilag

1G).

Linieskibet Christian VIII havde hejst kommando den 12. marts. Den 29. marts
blev det ordret til at afgå til Kegnæs, idet skibet dog indtil videre skulle
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holde sig ude af sigt fra Slesvigs fastland. Modvind og stormende vejr forhindrede afgangen, men den 31. marts havde vejret bedret sig så meget, at skibet
kunne afgå med assistance af dampskibet Slesvig.

Da regeringen nu havde besluttet også at blokere de tyske havne, blev fregatten
Havfruen, korvetten Galathea og briggen St.Croix den 2. april beordret til at
afgå fra eskadren. Tabet. af Christian VIII Qq Gefion ved

F.kprnførd~

bnvirkpd0

imidlertid, at korvetten og briggen først kom til at afgå noget senere. Begivenhederne ved Ekernførde bevirkede også, at linieskibet Skjold skulle udrustes.
Linieskibet hejste kommando den 25. april og afgik til blokade af Kieler Fjord
den ll. maj.

Midt i april havde Hekla fuldendt sin

reparatio~og

eskadren var blevet forøget

med fregatten Freya. Hekla, der var blevet afløst ved Kiel af Gejser, blev efter anmodning fra general Bulow den 21. april dirigeret nordpå til Kolding

Fjor~

sammen med de 2 kanonbåde ved Holdnæs, fordi fjenden dagen før havde angrebet
Kolding. Samme dag blev dampskibet Hertha sendt til farvandet om BarsØ, på grund
af et rygte, om at fjenden ville besætte øen. Dampskibet fik endvidere til opgave at dække Alssund nordfra sammen med skonnerten Delphinen.

Kommandør Garde havde kun modstræbende givet sit samtykke til, at Hekla og de 2
kanonchalupper blev dirigeret til området ved Kolding Fjord. Han ville nødigt
opgive tanken om landgangsdiversioner mod Femern, Maasholm, Ekernførde og Kiel.
Især de to sidste steder havde særlig interesse for flåden, det første med henblik
på en udskæring eller Ødelæggelse af fregatten Gefion, det andet med henblik på,
at erobre eller tilintetgøre den fjendtlige søstyrke i Kiel.

Disse landgangsdiversioner var general Bulow kun lidt tilbØjelig til, mens general de Meza

synte~at

være positivt stemt for dem (61). Desuden var kommandør

Garde af den opfattelse, at fjenden tilsigtede et angreb på Als. Denne anskuelse
deltes også af marineministeren,

der i den anledning lod de 4 sidst udrustede

kanonchalupper afgå til Als i slutningen af april. Marineministeren søgte også
gennem krigsministeren at virke for, at der ikke blev beordret yderligere styrker bort fra Øen, hverken land- eller flådestyrker.

Den 2. maj rejste kommandør Garde til Fredericia, for at træffe aftale med den
kommanderende general, om fordelingen af den del af eskadren, der skulle samarbejde med hæren. Resultatet af denne aftale blev, at kaptajn

Krenc~p.l

fortsat

skulle stationeres nordpå i Lille Bælt med 6 kanonchalupper, 2 kanonjoller og
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dampskibet Hertha. 4 kanonchalupper og dampskibet Hekla skulle stationeres ved
SØnderborg. Endelig skulle 3. Kanonbådsdivision og 2 kanonchaluppe~ samt dampsy.iop.t Valdemar stationeres mellem Arnkilsøre og Abenrå Fjord. Ved HØrup Hav
skulle der stationeres 2 kanonjoller af 2. kanonbådsdivision.

Den 16. juli blev kommandør Garde underrettet af marineministeren, om at våbenstilstandskonventionen var blevet ratificeret.

Kanonbådsflotillen skulle efter aftale med general Bulow først trækkes sydpå,
efterhånden

som fjenden bevægede sig mod syd i Jylland. Den ll. august blev

flotillen samlet ved Als, hvor man forelØbigt havde til hensigt at beholde den,
idet man ville se bestyrelseskommisionen installeret, fØr der blev taget bestemmelse om desarmeringen af flotillen. FØrst da kommisionen var installeret fik
kommandør Garde den 27. august ordre til at lade briggen Mercurius og en kanonbådsdivision afgå fra deres stationer til KØbenhavn, mens divisionernes joller
skulle afgå til Svendborg. Den 5. september blev endnu en division beordret til
KØbenhavn. Afsendelsen af den tilbageværende division afhang af efterretningerne
om fjenden på Femern. Da Øen endnu var besat af

insurgentern~ blev

divisionen

forelØbigt holdt tilbage, men blev dog afsendt til KØbenhavn den 26. september.
I mellemtiden var kommandør Garde den 19. september afrejst til

Københav~

for

at deltage i forhørene angående Ekernførde-affæren. Chefen for fregatten Freya
overtog kommandoen som eskadrechef, men blev allerede den 21. september afløst
af kommandørkaptajn Bille, som regeringen direkte havde beordret til Als,med
henblik på at forhindre fregatten Gefions bortførelse fra Ekernførde.

Mens Hekla i december blev trukket tilbage, forblev dampskibene Saga og Ejderen
ved Als. Den 4. januar 1850 forlod skibene Sønderborg/på grund af den tiltagende
vinter, for at gå til Fåborg Fjord, hvor de på grund af isen måtte blive til
den 23. februar.
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Felttoget i 1850.

IV.l. FLADENS UDRUSTNING OG FORBEREDELSER I FoRARET •

(Se bilag {?) .

på et statsrådsmøde først i marts måned blev det vedtaget, i tilfælde af et
eventuelt indbrud i Slesvig fra insurgenternes side, at samle kommandoen over
søstyrken på Østkysten af Slesvig i en hånd. I henhold hertil blev kommandørkaptajn Bille udpeget til eventuel eskadrechef. - Selvom insurgenterne ikke
var brudt ind i Slesvig, fandt man, at det var bedst, at lade kommandørkaptajnen afgå til sin post, da Thetis, Valkyrien og Ørnen var ved at blive sejlklare.
Den 9. april fik Bille således ordre til at begive sig til Flensborg, for at
træffe aftale med kammerherre Tillisch (l) om forskellige punkter, bl.a. hvorledes det hurtigst muligt kunne blive meddelt i SØnderborg, hvis insurgenterne
foretog indfald i Slesvig (2). Bille skulle derefter returnere til SØnderborg,
hvor han skulle blive indtil videre. Med den del af søstyrken, der var eller
blev samlet ved Als, skulle han underlægge sig den kommanderende general på Als.
For at orientere sig om forholdende gik kommandørkaptajn Bille den 15. april
med Hekla ind i Kieler og Ekernførde Fjord, og den 16. april gik han til Årø Sund
og

Sandvig, for at orientere sig om de bedst egnede punkter for landgangsopera-

tioner. Betingelserne i

Sandvig fandt han særdeles fortrinlige til dette formål.

Eskadren blev i lØbet af april holdt i konstant virksomhed, dels med skyde- og
bugseringsØvelser, sejlprØver og landgangsmanøvrer, dels med opmåling af farvandene og dels med krydsning i farvandene øst for Femern, i Neustadt

Bugte~

samt udfor Kiel og Ekernførde. I begyndelsen af maj blev der opstillet et landgangskorps på 270 mand, der til stadighed blev indøvet (3).

Efter overvejelse i statsrådet fandt man det hensigtsmæssigt/samtidig med hærens
mobilisering i begyndelsen af maj, også at udruste en del af flåden til støtte
for hærens operationer. Det blev derfor bestemt, at linieskibet Skjold og fregatten Havfruen, samt de 6 kanonchalupper i KØbenhavn skulle tilgå eskadren.
De 12 kanonbåde blev delt i 2 divisioner, hvoraf kaptajnløjtnant Gottlieb,ombord i toldkrydsfartøjet Lolland, førte 2 : Division, og premierløjtnant Krieger,
ombord i en

toldkutte~ førte

l. Division.

1.Kanonbådsdivision bestod udelukkende af de 6 kanonjoller, mens 2. Kanonbådsdivision udelukkende bestod af de 6 kanonchalupper. Hver division blev inddelt
i 2 peletoner å 3 både og i 3 roder å 2 både. Inddelingen var bestemt af kommandørkaptajn Bille, der ikke fandt det hensigtsmæssigt at sammenblande de to
bådtyper,

som man havde gjort det de to foregående år. Kanonjoller kunne efter

hans mening kun anvendes som et flydende, mobilt udenværk (se ordlisten) for
det punkt, man ville forsvare, til samvirke med hærens bevægelser eller til
flankering af landbatterier. Derfor burde de ikke udlægges på isolerede steder,
men skulle have mulighed for støtte i land, hvor mandskabet kunne få kvarter (4).
Efter ordre fra marineministeriet afgik kommandørkaptajn Bille til Kolding den
30. maj, for at melde sig til den kommanderende general, og som anført i "Den
dansk-tydske Krig 1848-50", 3. del p. 382:
"-underlægge sig hans Commando til Samvirken med Hæren og udføre
enhver Ordre, han i dette Øjemed maatte meddele ham, og som det
maatte staae i hans Magt efter SØmands Skjøn og Conduite at udføre."
Hvis en ordre fra den kommanderende general, efter eskadrechefens skØn, ikke
kunne udføres eller var i strid med sØmands skØn og konduite, var det endvidere
hans pligt, at gøre generalen opmærksom på det og påpege mulige forandringer
eller modifikationer i ordren, for at den kunne iværksættes (5).

IV.2. FORBEREDELSER, MOBILISERING OG OPERATIONSPLANER VED HÆREN.
Ved kommandØrkaptajn Billes afrejse til Flensborg og SØnderborg i begyndelsen
af april, havde marineministeriet pålagt ham,at forhandle med kommandanten på
Als, general Schleppegrell, om anlæggelse af en forskansning på Holdnæs. Det
var ministeriets ønske, at Holdnæs skulle kunne besættes ved fjendtlighedernes
eventuelle begyndelse (6).

Som fØlge af udviklingen i fredsforhandlingerne med Preussen besluttede den danske regering sig i midten af maj for en endelig mobilisering af hæren. Efter at
en almindelig indkaldelse af det hjemsendte mandskab havde fundet sted, blev
overkommandoen over samtlige tropper, fæstninger, batterier og skanser i
Jylland, på Fyn og Als overdraget til general Krogh den 24. maj med oberst Flensborg som stabschef. Generalen fik ordre til at begive sig til Kolding snarest
muligt/for at overtage denne kommando, hvorefter generalkommandoerne

i NØrre-

jylland, på Fyn og på Als skulle være underlagt ham. Hærens inddeling og dislocering blev fastlagt af ministeriet.
Krigsministeriet antog, at insurgenterne ville komme til at stå alene, og at
hverken Preussen eller det Øvrige Tyskland ville yde dem åbenlys bistand, men
at preussiske eller tyske tropper muligvis ville blive stationeret syd for
~

Ejderen og kanalen som observationskorps. Målet forvdansk indrykning i Slesvig
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måtte derfor være en besættelse af hele hertugdømmet inklusiv Rendsborg, med
henblik på at genindsætte den kongelige regering. Disse forudsætninger fremsatte ministeriet for overgeneralen i en skrivelse af 22. juni, hvori man endvidere
angav, hvorledes man havde tænkt sig, at målet kunne nås.
Minesteriets tanker gik ud på at rykke frem med hæren fra den nørrejydske grænse
samt fra Als og Fyn. Når hæren var samlet ved Flensborg, skulle den gå mod syd
til terrænet umiddelbart nord for den slesvigske grænse. Herefter skulle en
styrke på 1200 mand,støttet af artilleri, tage

Ekernførde, der så skulle

befæstes og udgøre hærens hoveddepot. Forbindelsen med kongeriget skulle da gå
over Ekernførde, hvorved forbindelsen over Slesvig By, Flensborg og åbenrå kunne
opgives. Man kunne derved undvære detachementerne til disse etapesteder, oq ville
have hæren samlet i " det fruqtbare landskab mellem Rendsborq, Ekernførde og Frederiksort. Operationerne mod Rendsborg havde man yderligere tænkt sig støttet
ved alarmeringer på Slesvigs Østkyst, der/når de politiske forhold tillod det,
ville kunne udstrækkes til også at omfatte Holstens østkyst (8).
I sin svarskrivelse af 28. juni kunne general Krogh stort set tilslutte sig
disse betragtninger, men der var dog

~ nk e l t e

punkter, der efter hans mening

stod lidt anderledes. Erfaringerne fra det foregående år med hensyn til, at
insurgenterne ikke ville få åbenlys bistand fra Preussen eller Tyskland, måtte
medføre den største mistro på dansk side, og man burde derfor ikke overse denne
mulighed. Dette måtte navnlig gælde ved opgivelsen af operationslinien langs
Østkysten af Slesvig. I henhold hertil ønskede generalen derfor:
l) at forbindelsen til Als ikke blot blev vedligeholdt, men at den blev etableret fuldstændigt ved endnu en broslagning over sundet;
2) at indskæringerne i stillingen på DybbØlbjerg samtidig med hærens overgang
fortsat skulle bibeholdes, foruden at de skulle restaureres og forstærkes;
3) at et større antal dampskibe og nogle større krigsskibe til stadighed flankerede hærens bevægelser langs kysten, således at de ville være tilstede i
påkommende

tilfælde;

4) at hæren forløbig gik i stilling ved Dannevirke og først efter omstændighederne
rykkede videre frem derfra mod Rendsborg;
5) at operationslinien fra Als, hvis et tysk korps forblev i Holsten, ikke blev
opgivet, før man havde overvejende sandsynlighed for, at en eventuel tilbagetrækning over Ekernførde ikke ville kompromittere hærens sikkerhed;
6) at landkommunikationen blev benyttet så lidt som muligt til hærens forsyning. (9)

S? -

Som fØlge af fredsslutningen mellem Preussen og Danmark den 2. juli beordrede
krigsministeriet hærens afdelinger koncentreret, således at en indrykning i Slesvig kunne ske på nærmere ordre uden ophold og med den nødvendige præcision (10l.

Overkommandoens endelige plan svarede i store træk til de tanker, der var fremført af ministeriet, med de ændringer, der som ovenfor anfØrt var Ønsket af general Krogh.

IV.). FORHOLDENE VED DEN SLESVIG-HOLSTENSKE FLADE OG KYSTBATTERIERNE.
Den slesvig-holstenske flåde bestod i 1850 af 3 dampskibe, l skonnert og 12
kanonbåde, hvoraf en var skruekanonbåden von der Taan. Med en så lille søs tyrke
kunne der ikke blive tale om, at optage nogen egentlig kamp med den danske

~; ø 

magt, og opgaven måtte derfor indskrænke sig til såvidt muligt at beskytte Holstens kyster mod danske angreb og at hjælpe hæren til at dække sin flanke og ryg.
I overensstemmelse hermed blev dampskibet Kiel og 3 kanonbåde stationeret i Vesterhavet ved FØhr, 2 kanonbåde blev stationeret ved Heiligenhafen og skruekanonbåden
yor der Tann blev stationeret ved Neustadt. Dampskibene Bonin og LOwe, Skonnerten
Elben og 6 kanonbåde blev holdt i reserve på Kieler Fjorden (11).

Til yderligere dækning af kysterne fandtes der, ligesom året fØr, strandbatterier
på forskellige steder. Disse batterier var i den mellemliggende tid blevet udvidet og forbedret. - Til forsvar af Ekernførde havn var der et batteri på nordsiden og 2 batterier på sydsiden. Det var lukkede værker med blokhuse, og de var
ialt armeret med 16 stykker svært skyts. på de nærliggende hØjder var der indrettet en redoute på hver side af batterierne til forsvar af disse. Kieler Fjord
og havn var dækket af fortet ved Frederiksort (20 stykker skytsl, strandbatteriet
ved LabØ (5 stykker skyts), samt batterier ved Ellerbek (3 stykker skyts) og
Møllenort (4 stykker skyts). på den øvrige del af den holstenske østersøkyst var
der strandbatterier ved Hohwacht (8 stykker skyts) og på Øen Werder udfor Heiligenhafen (8 stykker skyts), samt endelig ved Neustadt, hvor der var 2 batterier,
et til 8 skyts og et til 4 skyts. De større batterier var lukkede værker med
blokhuse. Frederiksort og de holstenske strandbatterier var armeret og besat med
infanteri og afdelinger af fæstningsartilleriet allerede længere tid inden felttogets begyndelse, mens batterierne ved Ekernførde først blev klar den 13. juli (12).

- sq -

IV.4. EKSPEDITIONEN MOD FEMERN.
a. Planen.
Som tidligere nævnt havde krigsministeriet tænkt sig, at detachere en styrke
til besættelse af Ekernførde. Selvom hæren ikke stødte på nogen modstand under
sin fremrykning sydover, forventede man ikke i ministeriet, at Ekernførde kunne
besættes før den 23. eller 24. juli. Da man endvidere ønskede, at der blev foretaget en ekspedition til Femern, besluttede man, at benytte tropperne til Ekernførde

til en sådan ekspedition. Foruden at give Øens indbyggere en velfortjent

lektion, samt muligvis bringe fjenden i tvivl, og måske derved tvinge ham til
at detachere styrker til nordøstkysten af Holsten, ville ministeriet have tropperne til Ekernførde samlet og ved hånden.

Til ekspeditionen ville ministeriet anvende en styrke på lidt over 1400 mand,
bestående af 5 infanteri-kompagnier, 30 dragoner, 4 6-pds. kanoner med betjeningsmandskab og en sektion ingeniører. Styrken skulle landsættes på Femern senest
den 17. juli, og når man modtog nærmere underretning om hærens fremrykning, skulle
flåden igen tage styrken ombord og derefter landsætte den på et sted i nærheden
af Ekernførde, der ville blive nærmere fastlagt. - Efter landsætningen på Femern
skulle Øens befolkning afvæbnes, de kongelige kasser beslaglægges og den kongelige embedsmand indsættes. Såfremt uforudsete omstændigheder skulle forhindre
hæren i at rykke frem til Sydslesvig, blev overkommandoen bemyndiget til, efter
en besættelse af Øen i 8-10 dage, at beordre detachementet til at forlade Øen (13).
Ministeriet havde designeret oberst Schow som fører for ekspeditionen, men da
denne var blevet syg, havde overkommandoen bestemt sig for major Vogt.

b. Besættelsen af Øen.
Ekspeditionsstyrken ankom udfor Staber Huk den 17. juli kl. 30m morgenen. Landsætningen skete uden modstand, mens Femern Sund blev afspærret af flådestyrken.
Der faldt dog nogle skud fra batteriet i

Heiligenhafen og fra 2 kanonbåde, men

uden virkning. Et kompagni blev beordret til at besætte sydkysten og færgestedet,
hvor der i nærheden blev opkastet et batteri til de 4 medbragte kanoner. Tropperne
blev iøvrigt fordelt med 3 kompagnier, dragonerne og staben i Burg og et kompagni i Petersdorf, hvorfra der blev udstilletstrandposter. Sundet blev endvidere
bevogtet af dampskibene Gejser og Hekla, samt 4 kanonchalupper og 2 kanonjoller (14).

c. Forholdene efter besættelsen af øen.
Allerede den 18. juli havde krigsministeren meddelt major Vogt, at besættelsens
varighed ville bero på søetatens anskuelser om Øens betydning. Majoren fik endvidere at vide, at marineministeren havde pålagt eskadrechefen, efter samråd
med ingeniørkaptajnen på Øen og majoren selv, at indberette hvor stor en flådestyrke, der var nødvendig for at dække Øen, samt hvormange faste batterier og
landtropper, der behØvedes. Majoren havde i den anledning allerede inden mødet
med eskadrechefen, fØlt sig foranlediget til at h nnlede krigsministerens opmærksomhed på en række forhold desangående. Da styrken på Øen var stor nok til, at
holde den, på ingen måde venligtsindede, befolkning i ave, men ikke samtidig
kunne modstå et fjendtligt angreb, mente majoren, at styrken burde forøges betydeligt. En større styrke ville dog næppe kunne finde tilstrækkelige forsyninger på Øen, der i forvejen bl.a. havde vandmangel.

Mødet med kommandørkaptajn Bille fandt sted den 25. juli, og man blev enige om,
at den tilstedeværende flådestyrke måtte være tilstrækkelig, hvis Øen fortsat
skulle holdes. Hvis man ville beherske sundet, måtte der imidlertid anlægges
faste batterier, således at ethvert fjendtligt forsØg på at anlægge batterier
på den modsatte kyst, kunne forhindres. Med hensyn til infanteristyrken mente
major Vogt, sammen med ingeniørkaptajnen, at den burde forøges med 2 bataljoner,
især na styrken på Øen bestod af meget uerfarent mandskab, der var næsten uden
befalingsmænd. Indberetninger herom blev bragt til overkommandoens kendskab af
krigsministeren~

og spørgsmålet om Øens fortsatte besættelse blev overladt til

overkommandoens afgørelse.

Overkommandoen besluttede at rØmme Øen, men allerede inden dette var kommet til
udførelse, blev der ved ministerens mellemkomst givet kontraordre. Ministeren
havde på sin vej til Slesvig i Ekernførde haft et møde med kommandørkaptajn Bille,
der fortsat var ubetinget stemt for at holde øen. Ministeren befalede nu 3. august en forøgelse af artilleriet og dragons tyrken på Øen, men samtidig en overførsel af 3 ilf kompagnierne fra øen.

De skulle fordeles på den aktive hærs .ba-

taljoner ved Slesvig By. Ministeren mente iøvrigt, at posten som øverstkommanderende på Øen burde overdrages til en sØofficer, der så tillige kunne have kommandoen over flådestyrken. på forslag fra marineministeren og kommandørkaptajn
Bille, blev den tidligere chef for linieskibet Christian VIII, kommandørkaptajn
Paludan, således den 7. august af kongen udnævnt til militærguvernør.

Bortset fra nogle skudvekslinger mellem de fjendtlige kanonbåde ved Heiligenhafen og den danske flådestyrke forblev alt roligt. Den 23. august afgik de
3 kompagnier og major Vogt til Sønderborg (16).
Den 10. september indsendte militærguvernementet et motiveret forslag til overkommandoen angående den fortsatte besættelse af Øen, hvis denne skulle strækkes
ud over den årstid, hvor man kunne regne med flådens støtte. Overkommandoen
overlod afgørelsen af spørgsmålet til krigsministeriet, samtidig med, at den
erklærede sig ude af stand til at afgive den nødvendige styrke. Sagen blev imidlertid stillet i bero og i lØbet af oktober anmodede kommandørkaptajn Paludan
flere gange forgæves om forstærkning af landtropper. En anmodning til marineministeriet, om stationering af et svært bevæbnet dampskib eller en korvet på
vestsiden af Øen sammen med det mindre dampskib Hertha, bevirkede kun, at 2 kanonchalupper fra Ekernførde tilgik. Da tiden gik, uden at der kom nogen forstærkning, og vejret ofte var så dårligt, at kanonchalupperne var uden forbindelse
med land, lod Paludan i december skyts og ammunition udtage af de 4 kanonchalupper, for at installere det i land. Chalupperne blev herefter ført til København
af Hertha. Overkommandoen mente fortsat, at Øen burde rØmmes, og anmodede igen
midt i december krigsministeren om tilladelse til at iværksætte rømningen. Krigsministeren gav dog ikke denne tilladelse, men udvirkede, at der ved marineministeriets foranstaltning blev sendt et kommando på 120-200 geværbevæbnede søfolk
til Øen, hvor de ankom den 27. december (27).

IV.S. BEGIVENHEDERNE

pA SLESVIGS ØSTKYST EFTER SLAGET VED ISTED.

a. Forskellige forhold ved hæren.
Efter slaget ved Isted den 25. juli mente overkommandoen, at det var bedst,
at lade hærens hovedstyrke blive i stillingen syd og vest for Slesvig By. Man
besluttede at befæste stillingen og forelØbig indskrænke operationerne til en
besættelse af Mysunde og Ekernførde.
Da Mysunde var blevet besat den 26. juli, blev der dagen efter/herfra foretaget
en ekspedition langs Sliens nordlige kyst med 2 bataljoner og

~

eskadron, samt

noget artilleri. Styrken, der foretog en nøjagtig afsøgning af egnen, overnattede ved Arnæs og ankom den 28. juli til Kappel. - Her havde kommandørkaptajn
Bille stationeret en kanonbåd på Slien, og byen var dagen fØr blevet besat af
40 mand af soldatesquen fra fregatten Havfruen. Om eftermiddagen den 28. juli
blev der truffet aftale mellem chefen for kommandoet af hæren og kommandørkaptajn Bille om forskellige 'f o r h o l d , bl.a. vedrørende bugsering af færgerne fra

fra Arnæs og Kappel til Sliminde og om bevogtning af samtlige småfartØjer der (15).
I

Om eftermiddagen den 27. juli blev der fra brigaden ved Mysunde foretaget en
rekognoscering mod Ekernførde. Rekognosceringsstyrken meldte tilbage, at byen
var forladt af fjenden, men at den preussiske troppeafdeling ombord på fregatten
Gefion ville forsvare sig til det sidste ved ethvert forsØg på angreb mod skibet.
Tilbagemeldingen fra Ekernførde blev krydset af en ordre fra overkommandoen om
at foretage en ekspedition til besættelse af byen, hvis fjenden havde forladt
den. I henhold til sidstnævnte ordre blev der den 28. juli sendt l bataljon,
l eskadron dragoner og 4 kanoner til Ekernførde. Samtidig med fremrykningen mod
EkernfØrde var brigaden blevet beordret til at besætte byerne Kosel, Holm og
Kokkendorf med ialt l bataljon. Et par timer efter kommandoets ankomst til Ekernførde, ankom også korvetten Najaden og dampskibet Hekla. Med hensyn til befæstningen af byen mente man, at måtte indskrænke sig til at anlægge nogle lynetter
på højderne syd for byen, samt nogle arbejder i selve byen (16).

Brigaden ved Mysunde havde fået ordre til samtidig med fremsendelsen af den før
omtalte bataljon til Kosel, Holm og Kokkendorf, at befæste Mysunde færgested
og af al kraft søge skibsbroen retableret. Med hensyn til det sidste,skulle
søofficeren ved hovedkvarteret konferere med brigaden. Arbejdet på skibsbroen
skred hurtigt frem, bl.a. under medvirken fra 2 kanonbåde, der var ankommet til
Mysunde.

Af hensyn til Ekernførdes besætnings eventuelle tilbagegang over Kappel, blev
der den 30. juli fremskudt forposter til en linie over Holm, Hummelfeld, østerby og Westerthal. (Se bilag !I).

Krigsministeren havde den 29. juli meddelt såvel overkommandoen

som eskadre-

chefen, at fregatten Gefion skulle betragtes som neutral i strengeste forstand,
indtil fredstraktaten var endeligt ratificeret. - Krigsministeren havde under
marinerninister Zahrtmanns sygdom tillige overtaget dennes funktioner. - Selve bevogtningen af fregatten ved Ekernførde var overtaget af 140 mand fra soldatesquen
under kommando af kaptajn G.A.Falkenberg (17).

Udover en fortsættelse af arbejderne i EkernfØrde i lØbet af august, skete der
under resten af felttoget en del sammenstød mellem fjenden og patruljer, der
var udsendt fra styrken i Ekernførde. Natten mellem den 13. og 14. august blev
de~af dampskibet Holger Danske, ved Noer landsat en styrke på 100 mand. Styr-

ken skulle Ødelægge en fjendtlig telegraf i Gettorf, der mentes at være meget

virksom med rapportering om de danske skibes bevægelser. Under ekspeditionen
holdt 40 mand af dampskibets besætning Noer besat og undersØgte byen for våben.
Ødelæggelsen af telegrafen, der iøvrigt viste sig at være en simpel stang i
kirketårnet, lykkedes imidlertid ikke på grund af en række uheldige og banale
omstændigheder. En tilsvarende telegraf ved Bulk var dog blevet Ødelagt natten
mellem den 7. og 8.

augus~

af mandskab fra skibene ved Ekernførde (18).

b. Flådestyrkens forhold ved Ekernførde og på Slien.
Ved EkernfØrde lå fregatten Thetis, 4 kanonchalupper og skiftevis dampskibene
Holger Danske og Hekla. Styrken var under kommando af kaptajn Polder. Kanonchalupperne var fordelt med 2 ved den nordlige og 2 ved den sydlige del af byen.
på Slien var der stationeret 4 kanonjoller ved og nedenfor Kappel under premierløjtnant A. Kriegers kommando. Premierløjtnanten var beordret til, såsnart overkommandoen måtte Ønske det, at afgå til Mysunde med 3 af jollerne, mens den fjerde
skulle blive ved Kappel for at bevogte broen og byen sammen med en kanonchalup,
der i så fald ville tilgå fra Ekernførde. Den 7. september var søofficeren ved
hovedkvarteret blevet underrettet om denne forholdsordre ved en skrivelse fra
kommandørkaptajn Bille.
De dispositioner, der var truffet fra hærens side til sikring af EkernfØrde,
svarede efter kommandørkaptajn Billes mening kun i ringe grad til den

betydnin~

fastholdelsen af byen havde både for flåden og kommunikationen ad søvejen. I
en skrivelse af 8. september mente han derfor, at han burde henlede overkommandoens opmærksomhed på disse forhold og indtrængende opfordre til, at byen blev
holdt så

~ænge

som muligt. Han erkendte dog fuldt ud, at overkommandoen kunne

være nØdsaget til at tillægge byen mindre vægt, uanset hans synspunkter. Han
meddelte endvidere, at han for dette tilfælde havde givet kaptajn Polder en
særlig ordre, (G.S. 1850 III p. 986):

"Dersom Major Neergaard med sin Styrke paa Grund af Fjendens Manoeuvrer
eller ifØlge hØjere Ordre forlader EkernfØrde, forbliver Capitain Falkenberg med sine 140 Mand i Land, besætter HØjderne omkring Byen med
enkelte Poster og holder iøvrigt Byen besat saa godt han formaaer.
Når dette Tilfælde indtræder, skulle Kanonbaadene besætte Vagten
omkring Gefion med passende Reduction i Skildvagternes Antal.
Angribes Byen, og Fjenden trænger paa, trækker Capitain Falkenberg
sig tilbage paa Skibene, hvor han optages, og Byen beskydes da og Ødelægges, og kan da intet Hensyn til Gefions Neutralitet forhindre at
beskyde Fjehden paa fordelagtigste Maade.
Skibene forlade ikke Stationen ved Ekernførde, før de nØdes dertil,
men søge at gjøre Fjenden alt det afbræk, de formaae.
Naar De fra Capjtain Dirckjnck v~d Hovedkvnrteret erholder Underrf'}tni.n'l om, al Prorn i '~r] i.r:lltenant Kri(·rJI~r med 'l Karion jo l Ler ar kaldet

fra Kappel til Mysunde, beordrer De en Kanonchaloup til uopholdeligt
at gaae til Kappel for at bevogte Broen der i Forening med l Kanonjolle af Premierlieutenant Kriegers Division, som er forbleven der.
Fra denne Kanonchaloup kan PatrouillefartØj udsendes om Natten til
Maesholm, naar det ansees fornødent.
For det Tilfælde, at Capitain Falkenberg bliver alene tilbage i
Ekernførde med sin underhavende Styrke, henledes Hr. Capitainens Opmærksomhed paa Nødvendigheden af at bortføre eller tilintetgjøre de
mange Fartøjer, som nu findes på Nordsiden af HavnelØbet.
Dampskibet Ejderen for Ekernførde den 7de September 1850.
Steen Bille."

c. Begivenhederne ved EkernfØrde den 12. september (kampen ved Mysunde) .
I den fjendtlige plan for fremrykningen mod Mysunde havde det højre flankekorps til opgave at demonstrere mod Ekernførde.
Ved 1230-tiden var besætningen ved Ekernførde blevet alarmeret, men trak sig i
lØbet af de næste par timer nordpå, på grund af fjendens store styrke overfor
den danske brigades hovedstyrke syd for Mysunde. Uvished om situationen ved
Mysunde og frygten for at blive afskåret fra tilbagetoget mod Kappel

bevirkede,

at ekspeditionskorpset fra Ekernførde fra midt på eftermiddagen gik tilbage til
Kappel.
Soldatesquen fra skibene ved Ekernførde havde/ved ekspeditionskorpsets tilbagegan~besat

stillingerne i selve byen. Herfra besvarede styrken, støttet af kan

nonbådene, den levede ild fra et fjendtlig jægerkorps, der først kun var i stilling ved skanserne syd for byen, men senere sendte 2 peletoner til Borreby. Ved
mørkefald trak det fjendtlige kompagni sig tilbage og sluttede sig til flankekorpsets hovedstyrke ved Vindeby. Da soldatesquen under kampen havde bortskudt
størstedelen af sin ammunition/og kommandørkaptajn Bille

ment~

at kunne forvente

et natligt angreb, blev soldatesquen taget ombord i skibene. Nogle få fjendtlige
jægerpatruljer kom herefter ind i byen, men ved midnat afmarcherede hele det
fjendtlige flankekorps fra Vindeby til Friedensthal. Tidligt om morgenen den
13. september blev Ekernførde igen besat af 100 mand fra soldatesquen, og ved
lS-tiden indtog brigaden ved Mysunde sin tidligere forpost-stilling mellem Slien
og Vindeby. Ekspeditionskorpset til Ekernførde ankom
lØbet af den fØlgende nat (19).

do~

først igen til byen i

d. Sammensætningen af styrken ved Ekernførde ændres.

Den omstændighed, at Ekernførdes besætning under angrebet på l. Brigades stillinger havde måttet rømme byen af hensyn til sin tilbagegang, gav anledning til
forskellige overvejelser angående besættelsesmåden af byen. Både fra kommandørkaptajn Bille og fra oberst Krabbe, der var chef for l. Brigade, var der kommet
forslag i den retning. Begge forslagene gik ud på at besætte byen med en mindre
styrke, og at denne eventuelt skulle tages ombord i skibene, i stedet for at gå
tilbage mod Kappel. Som fast besættelsesstyrke blev der foreslået et kompagni
og de 100 mand under kaptajn Falkenberg, der havde udgjort soldatesquen på linieskibet Skjold.
Bille mente, at byen med denne styrke og støtte fra skibene ville kunne holdes,
selv mod en temmelig overlegen fjendtlig styrke, sålænge resten af hæren blev i
sin nuværende stilling. Han mente dog, at der burde træffes enkelte yderligere
foranståltninger:
l) Terrænet syd for byen måtte raseres mest muligt for at skaffe frit skud for
skibene.
2) Broen over Noret måtte være let at afbryde, muligvis indrettes som vindebro.
3) Der måtte bygges en ud- og indskibningsbro på strandbredden midt for byen.

(20)

Overkommandoen tilsluttede sig forslaget, og den 18. september overtog kaptajn
Falkenberg pladskommandantskabet i Ekernførde. Arbejderne blev påbegyndt som
anført i forslaget. Endvidere blev der, efter indstilling fra oberst Krabbe, stationeret 2 transportchalupper ved byen. Krigsministeren, der iøvrigt fuldstændig
billiqede planen, mente at den væsentligste sikkerhed for byen burde søges ad
indirekte vej. Han pålagde derfor overkommandoen, at beordre pladskommandantskabet
til, ved en eventuel rømning af byen, at afbrænde den uden skånsel og ødelægge
den, hvorved skibene skulle assistere. - Befolkningen skulle straks orienteres
om denne hensigt, såsnart den var modtaget af byens kommandantskab.
e. Bevogtningen af Slien.
Kaptajn Owesen, der var højstkommanderende ingeniørofficer ved 2. Division, påviste, i en indstilling til overkommandoen den 18. september, den store betydning af kanonbåde i Store Bredning/med henblik på flankerende ild til støtte
for forsvaret af Mysunde stillingen. Oberst Krabbe kom på samme tid med et forslag om en tilsvarende stationering af
snævringen ved

St~ksvig

kanonbåd~.med

henblik på observation mod

og hindring af en fjendtlig broslagning der. Begge for-

slag blev understøttet af 2. Division, hvilket bevirkede, at overkommandoen tog
de nØdvendige skridt til en realisering af forslagene. D~n 23. september meldte

premierløjtnant A.Krieger sig til l. Brigade med 3 kanonjoller. Efter aftale
skulle jollerne stationeres udfor Fysing Teglværk, hvorfra l

jolle skulle sendes

frem til Stiksvig, mens de to andre joller skulle støtte brigaden under et eventuelt angreb. - I begyndelsen af oktober måned blev yderligere en kanonjolle
sendt fra Maasholm til Store Bredning. Samtlige joller blev ved Kriegers foranstaltning forsynet med en plankebeklædning over relingen hele vejen rundt om
fartøjet , for at dække mandskabet mod geværild (21).

Efter et forslag fra l. Brigade blev en kanonjolle den 12. januar 1851 placeret
ved Lindå Nor. Jollen skulle blive der, sålænge farvandet var åbent, for eventuel t
at blive sat ind mod fjendtlige overgangs forsøg fra Stubbe.

f. Eskadren på Østkysten af HertugdØmmerne opløses.
I slutningen af oktober måned mente

(Se bilag17).

marineministeriet~

at det var nødvendigt,

på grund af den fremskredne årstid, at oplØse eskadren. Kommandørkaptajn Bille
nedlagde kommandoen og afgik til KØbenhavn først i

november. Allerede midt i

oktober var fregatterne Dronning Maria og Havfruen afgået fra henholdsvis Ekernførde og SØnderborg til København, mens fregatten Thetis blev stationeret udfor
Kieler Fjord. Den 20. oktober afgik 2 af kanonchalupperne ved EkernfØrde til
Femern, mens den sidste kanonchalup blev sendt til Slien.

I den anledning henledte overkommandoen krigsministeriets opmærksomhed på det
uheldige i det svævende forhold, der måtte bestå mellem den og eskadrechefen,
sålænge sidstnævnte stadig modtog direkte ordrer fra marineministeriet. Man fremhævede samtidig, hvor vigtig flådens assistance var for forsvaret af

Ekernførd~

og foreslog, at især Thetis skulle stationeres ved denne by, for at blive der så
længe som muligt. Frygten for at Thetis under en nogenlunde hård pålandsvind ikke
ville kunne bugseres ud af fjorden af dampskibene, og derfor under et angreb ville
være stærkt udsat, bevirkede imidlertid, at marineministeriet ikke mente . at kunne opfylde overkommandoens Ønske. Det blev dog pålagt Thetis, der havde fået
stillet uampskibet Skirner til disposition, at ile til hjælp, såfremt der ikke
var Østenvind.

Der var således kun dampskibene Holger Danske og Ejderen tilbage ved Ekernførde.
Ejderen blev senere afløst af Gejser. Dampskibene havde ordre til først at
forlade deres station, når det indre af fjorden lagde til med is. på grund af
den milde vinter kunne skibene dog blive på stedet indtil felttoget sluttede.

Ved premierløjtnant Kriegers styrke var de 2 kanonchalupper stationeret i den
nordlige del af Slien, mens kanonjollerne fortsat var stationeret i Store Bredning til støtte for l. Brigade ved Mysunde (22).
g. Marinekorpset dannes.
De vanskelige bevogtningsforhold ved Slien og udsigten til, at hæren skulle blive i sin stilling vinteren igennem, bevirkede at man i overkommandoen sidst på
efteråret overvejede, om det ikke skulle være muligt, at skaffe hæren en tilgang. Denne tilgang skulle særligt kunne være til nytte ved kystbevogtningen
og til at foretage isninger (se ordliste), og lignende arbejder, hvorfor flådens
personel forekom/at være fortrinligt egnet.
Da en del af flådens folk på grund af årstiden,snart kunne antages at blive ledige, foreslog overkommandoen, at de skulle organiseres i et marinekorps. Korpset skulle inddeles i kompagnier af indtil 200 mand/under kommando af flådens
egne officerer og underofficerer. Marineministeriet stillede oprettelsen af et
korps på 700-800 mand i udsigt, men tilkendegav, at der ville gå længere tid
med oprettelsen. Efter anmodning fra krigsministeriet blev der dog med det samme afgivet 300 mand af det rådige hvervningsmandskab. Mandskabet blev bevæbnet
med gevær, bajonet og huggert,og blev formeret i et korps under kommando af
kaptajnlØjtnant Meinertz med 6 lØjtnanter og 15 underofficerer. Med hensyn til
korpsets anvendelse havde marineministeriet stillet det forbehold, at det kun
måtte bruges til patruljering, besætning på kystbatterier, strandvagter eller
i det hele taget en tjeneste, hvor kendskab til nautiske forhold og sømandserfaring kunne være til nytte.
Efter overkommandoens bestemmelse blev 100mand af korpset underlagt 3. Brigade
vestpå, mens resten af korpset blev underlagt l. Brigade ved Slien.

I slutningen af november begyndte frosten og l. Brigade gjorde overkommandoen
opmærksom på sin udsatte stilling, hvis Slien lagde til, og anmodede om, at
der blev taget de nØdvendige forholdsregler, for at holde fjorden åben. I den
anledning blev det pålagt chefen for transportflåden, at anvende et kraftigt
dampskib til transporterne på

Slie~og

efter omstændighederne lade skibet

blive der, for at holde farvandet åbent. Endvidere blev kaptajnlØjtnant Meinertz
beordret til at tage kontakt med feltingeniørdetachementet og l. Brigade, for
at ordne alt med hensyn til isningen i den kommende vinter. Det blev derefter
bestemt, at man skulle søge at holde Slien åben ved isning af en ca. 15 m bred
rende, når farvandet ikke længere kunne holdes åbent med dampskibet. Isningen
skulle forestås af marinekorpset med et arbejdsmandskab på 1600-2400 mand dagligt,
der skulle tilvejebringes af befolkningen i Angel (23).

IV.G. OVERSIGT OVER FLADEN pA HERTUGDØMMERNES ØSTKYST UNDER FELTTOGET.
Allerede i

slutningen af juni havde en russisk eskadre vist sig i de danske far-

vande mellem Bornholm og MØn. Da freden mellem Danmark og Preussen var sluttet,
søgte eskadren over mod Slesvigs kyst. Kommandørkaptajn Bille var den 9. juli
fra marineministeriet blevet underrettet om, at de russiske skibe ville være
rede til at assistere ved de danske troppers overførsel fra Fyn til Abenrå, og
som man antog, ved de svensk-norske troppers transport fra Slesvig. Denne form
for kooperation burde dog indtil videre kun modtages med den største varsomhed,
for ikke at

fa~de

Tyskland for meget i øjnene, og kun hvis det var yderst nød-

vendigt. Forholdenes udvikling omkring freasslutningen og krigsministeriets
Ønske om iværksættelse af ekspeditionen mod Femern/samtidig med de danske troppers fremrykning i Slesvig, bevirkede imidlertid, at der ikke kunne afses danske skibe til transporten af de svensk-norske tropper. Man benyttede sig derfor
af den tilsagte hjælp t {l denne transport. - 2 russiske dampfregatter overførte
derfor den 17. juli de svensk-norske tropper fra Flensborg til Fyn.

Da krigsministeriet på dette tidspunkt selv havde brug for transportflådens
enheder, blev flåden anmodet om at afgive skibe både til overførsel af tropperne og til sikringen af landgangen på Femern. Som fØlge deraf blev dampskibene
Slesvig og Skirner taget ud af postfart, for sammen med dampskibet Hekla at medvi r kr - ve·d

I. r .J1 1:; l J( J r t C TI

Lr u !,:c/,lH·T1htlvn.

Kommaudøz k ap t.a j n Uill(! L l uv Loo r'd r o t, U l

at assistere på den mest hensigtsmæssige måde og at have alt klart til indskibning i Hørup Hav. Den 16. juli om aftenen afgik ekspeditionen derfra, forstærket
med nampskiuct Gejser, 4 kanonchalupper og 2 kanonjoller. Bille havde iøvrigt
pålagt alle eskadrens skibschefer nøje at overvåge, at insurgenternes dampskibe
og kanonbåde ikke kom ud af Kieler Fjord, hvilket dog ville være vanskeligt ved
den fordeling den danske eskadre havde (24).

(Se bilag 17 ) .

Efter landsætningen af ekspeditionskorpset på Femern havde eskadren et par træfninger med ihsurgenternes flådestyrker. Natten mellem den 20. og 21. juli lykkedes det for dampskibet Hekla at Ødelægge skruekanonbåden von der Tann udfor
Neustadt. Den fØlgende nat havde dampskibet Holger Danske en mindre kamp med
dampskihenp. Bonin og LOwe og 2 kanonbåde udfor Kicler Fjord.

Sidst på eftermiddagen den 16. august havde Hekla en træfning med 5 fjendtlige
kanonbåde og dampskibene Bonin og LOwe udfor Kieler Fjord.

r-1arinerninisteriet besluttede i begyndelsen af oktober, at trække en del af sejlskibene tilbage fra deres stationer på grund af den fremskredne årstid.

Den 23. oktober befalede ministeriet at eskadrechefens post skulle ophæves og
i begyndelsen af november afgik Bille til KØbenhavn.

Kanonhådsdivisionen afgik den 19. januar 1851 til Hørup Hav på grunrl af fr,,:;t:vejr og nogle få dage senere til Svendborg og KØhenhavn. Marinekorpset afgik
den 30. januar til KØbenhavn fra Flensborg (25).
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IV. Kapitel o

NOTER

( l) Kammerherre Tillisch= dansk medlem af bestyre1seskommisåonen for Slesvig
(2) GoS. 1850 I p. 376
(3) :'oSo 1850 I p. 380-381
(4) GoS. 1850 I p. 382
(5) GoS o 1850 I p. 383
AoEK.(fodnote) po 13
(6) GoS. 1850 Io p. 293
(7) GoS. 1850 I p. 308
(8) GoS. 1850 I p. 309-311
( 9) GoS. 1850 I p. 311-313
( 10) GoS. 1850 I p. 315
(11) CoS. 1850 I p. 412
(12) CoS. 1850 I p •. 413
( 13) G.S o 1850 I po 320-323
(14 ) G.S. 1850 III p. 723
(15 ) G.S. 1850 II p. 464
(16) G.S. 1850 III p. 734
(17) G.S. 1850 IV p. 1309 ff.
(18 ) GoS. 1850 III p. 976 ff o
(lr)

GoS. 1850 III p. 1064-1075

(20) C.S o 1850 IV p. 1088
(21) GoS o 1850 IV p. 1093
(22) Go S. 1850 IV p. 1287
(23) GoS. 1850 IV p. 1289
(24) G.S. 1850 I p. 385-389
(25) G.S. 1850 IV p. 1354 ff.
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v.

Kapitel.

Mellemkrigsperioden.

V.l. TRÆK AF DANSK POLITIK 1851-61.
I 1851 var oprøret slået ned,og sejrene i 1850 havde st.yrket Danmarks aIlSl'l:l:w.
Holsten var besat af tyske og østrigske tropper og blev styret af en overvejende
ikke-dansk kommision. Slesvigs stilling i det danske monarki svævede statsretsligt i luften, og hertugdømmets fremtidige stilling var afhængig af de tyske
magter og Rusland.

Det lykkedes ikke regeringen at skabe enighed om sit forslag til monarkiets
ordning. Da forhandlingerne ikke fØrte til noget resultat, greb kongen ind og
erklærede, at han ville ordne monarkiet som helstat. Dette betØd, at forbindelsen
mellem Holsten og Slesvig skulle ophøre, men også, at sidstnævnte landsdel ikke
skulle knyttes nærmere til kongeriget. - Ved ministerskiftet i begyndelsen af
1852, det andet siden krigen, blev det nye ministerium konservativt, hvilket blev
mødt med tilfredshed fra oe fleste magters side.

Der blev nu udsendt en kongelig kundgørelse om grundtrækkene i den nye helstatsordning. I Danmark vakte ordningen en vis misstemning, men Preussen og Østrig
var tilfredse, og i februar 1852 blev Holsten rømmet af besættelsestropperne.
- I maj 1852 undertegnede repræsentanter for de fem stormagter, samt SverigeNorge den såkaldte Londonprotokol. Deri erklærede disse magter, at det danske monarkis oprettelse i sin helhed var en politisk nØdvendighed for den europæiske
ligevægt.

De fØlgende år var der politisk uro i Danmark. FØrst om tronfØlgeloven, der imidlertid blev gennemfØrt i 1853. Derefter især om fællesforfatningen, der af den
grund blev gennemført enevældigt i 1854. Den voksende uro og stemningen ude i
Europa, hvor bl.a. Krimkrigen gav frihedspartierne medvind, bevirkede at det
konservative helstatsministerium måtte vige. Det fØlgende nationalliberale ministerium måtte dog af hensyn til Londonprotokollen føre helstatspolitikken videre. Mens det havde vist sig umuligt at få det konservative forfatningsforslag
gennemført i Danmark, viste det sig nu umuligt at få de nationalliberales forslag gennemført i hertugdØmmerne. Denne udvikling og de tyske magters protest
mod, at fællesforfatningen ikke var forelagt hertugdømmernes stænderforsamlinger,
skabte den opfattelse, at man gennem indrØmmelser til de tyske magter kunne bevæge sig fra helstatspolitikken tilbage til ejderpolitikken.

f2 -

Da man i 1858 fra dansk side gik ind på at tage fællesforfatningen tilbage for
Holstens og Lauenborgs vedkommende, skabte det et voldsomt rØre hos de tyske
magter.

Den skandinaviske bevægelse fik et opsving i disse år, men førte ikke til realiteter af betydning. Den svenske konge tilbØd et forsvarsforbund med Danmark
for landsdelen nord for Ejderen, men tilbuddet blev afvist af Frederik VII, fordi
det ikke omfattede Holsten.

Politisk bevægede man sig mere og mere i retning af ejderpolitikken, og det
bevirkede, at den tyske forbundsdag i begyndelsen af 1861 truede med at gøre
eksekution (se ordliste) i de tyske hertugdømmer (l).

V.2. VÆRNENE OG FORSVARSPOLITIKKEN.
a. Hæren.
Af besparelseshensyn blev reserve- og forstærkningsbataljonerne opløst og de
reservebefalingsmænd, der var uddannet under krigen, blev hjemsendt og for en
stor dels vedkommende afskediget . - Oprettelsen af en større fredsstyrke ved
de danske bataljoner i Holsten

bevirkede, at krigsministeren lod genindkaldel-

serne til den Øvrige hærstyrke falde bort i en længere årrække, - fØrst i

1859

blev der afholdt større manøvrer. I januar blev det iøvrigt bestemt, at samtlige
infanteriafdelinger for fremtiden skulle udrustes og uddannes ens som let infanteri (se ordliste). Derved blev jægerkorpsene ophævet og indgik nu som infanteribataljon or.

Krigsministerens ansvarsområde blev ikke ændret, og ministeren beskæftigede
sig således også med krigsplaner af operativ art. - Undervisningen i stabstjeneste ved den militære hØjskole var helt skrinlagt i perioden 1836-59, og generalstabens virke var hovedsagligt begrænset til topografiske arbejder. De generalstabsofficerer, der gjorde tjeneste ved stabe, var væsentligt beskæftiget med

Linieofficerc:rnr . ved fodfolket og rytteriet havde en ikke særligt krævende tjeneste ved bataljoner og rytterregimenter, og de officerer, der gjorde tjeneste
ved provinsgarnisoner, stod ofte i fare for at forsumpe under de små forhold.
Artilleri- og ingeniørofficererne gennemgik ligesom generalstabens officerer
den militære hØjskole og fik en god uddan~else. I årene fra 1851-58 blev der
kun udnævnt 8 reserveofficerer, idet vilkårene for disse officerer var så dår:~~~
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at tilgangen svigtede. I 1851 blev der nedsat en kommission, der havde til opgave,
at udarbejde en ny hærplan. De skiftende krigsministre havde dog så divergerende opfattelser af sagen, at der først i 1858 blev fremsat lovforslag. Forslaget
blev imidlertid skrinlagt, dels fordi landet var i pengekrise, dels på grunn
af det tyske forbunds holdning til fællesanliggender for det danske monarki.

b. Flåden.
I slutningen af 1851 blev der fremsat et lovforslag om flådens stØrrelse og
sammensætning. Under behandlingen af forslaget i rigsdagen blev der med hensyn
til flådens sammensætning ført en langvarig diskussion om forholdet mellem sejlog dampskibe. Forhandlingerne bar præg af mere eller mindre sagkundskab og politisk islæt. Man begyndte at stå fast på, at sejl-linieskibet fortsat måtte
være flådens rygrad . Forslaget blev ikke vedtaget. - Flådens tilgang af materiel i de fØlgende år var begrænset, men omfattede bl.a. 2 skruekorvetter og
l skruefregat. Indførelsen af den almindelige værnepligt medfØrte, at en stor
del af flådens faste mandskab (Holmens faste stok) blev erstattet af værnepligtige. For at opretholde et vist uddannelsesniveau for mandskabet, blev der nu
hvert år udrustet et eksercerskib.

I 1854 blev der udrustet en del af sejlskibsflåden, da engelske og franske eskadrer i

forbindelse med Krimkrigen viste sig i østersøen, for at angribe Rusland.

Som fØlge af den enorme udvikling, der på baggrund af nye skibstyper og dampkraftens anvendelse, var sket i de udenlandske mariner, blev der i 1857 nedsat en
kommission til udarbejdelse af en plan for søforsvaret. Kommissionen bestod både
af sø- og landofficerer, og den afgav endnu samme år sin betænkning. Som udgangspunkt for flådens størrelse, mente man, at måtte have Danmarks nabornagter for
øje. Overfor Sverige-Norge måtte Danmark ikke kun have en flåde til selvforsvar,
men en flåde, der tillige kunne være medvirkende til, at sikre et forbund med
disse lande. Overfor Preussen måtte det til gengæld være Danmarks mål, at være
den preussiske flåde overlegen, for derved at opveje dette lands store overvægt
i landmilitær henseende (2). Heller ikke dette forslag blev gennemfØrt, fordi
udviklingen på det sØmilitære område havde medført nye omvæltninger i de udenlandske mariner. En del nye skibe blev bygget i disse år, orlogsværftet blev
forbedret og overflyttet til Nyholm, men nogen samlet plan f ar flåden fandtes
ikke.

-+~-

v.

Kapitel.

NOTER.

(l) D.S.K. p. 73 ff.
(Z) "G.S, 1864 I p. 89 ff.
Bjørke K1864 p. 104 ff.

-
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Krigen nærmer sig.

VI.l. UDVIKLINGEN BLIVER TYDERLIGERE.
I februar 1862 protesterede både Preussen ~g Østrig mod, at nogen beslutning
i det danske rigsråd skulle kunne få indflydelse på Slesvigs anliggender. - I
Holsten viste stænderforsamlingen åbenbar trods, idet man nu fØlte sig mere sikker med de tyske stater i ryggen. I Slesvig gik stændernes forsamling nogle
måneder senere fra hinanden.

I Preussen var Bismarck blevet førsteminister og skærpede bevidst kursen overfor Danmark af egen interesse,og fordi han havde brug for at aflede opmærksomheden fra indenrigspolitikken.

I 1863 slog russerne en polsk opstand ned. Danmark afsendte en note, hvori man
bad om skånsel for de besejrede polakker, men pådrog sig derved czarens vrede.
Hverken England eller Frankrig var i begyndelsen af 1860'erne indstillet på, at "
hjælpe Danmark mod Bismarcks truende krigspolitik. I Sverige-Norge var man heller ikke indstillet på at hjælpe, hvis ikke mindst en stormagt desuden gav tilsagn om hjælp.

Den danske regering fortsatte dog Ejderpolitikken, og rigsrådet vedtog i november 1863 en grundlov for Danmarks og Slesvigs fælles anliggender (novemberforfaLninqen).

DC'f1

tyske Fo r bundrsderq vocltoq da at besætte tto Ls t.cn (ek sckut.Lon med

våbenmagt) . I mellemtiden døde Frederik VII og Christian IX besteg tronen og måtte underskrive novemberforfatningen, selvom han var imod den. Gesandter fra
forskellige stormagter indfandt sig i KØbenhavn, .for at få regeringen til at
trække novemberforfatningen tilbage, men uden resultat. Et forslag fra kongen i
samme retning bevirkede, at regeringen gik. Den nye regering tilbØd at indkalde
· r i g s r å d e t , for at få november forfatningen hævet på lovlig vis. - på dette tidspunkt havde Bismarck givet Danmark et ultimatum på 48 timer. Det var ikke tilstrækkelig tid til at ophæve forfatningen, og den 31. januar 1864 fik Bismarck
sin vilje - og krigen.

VI.2. HÆRENS FORBEREDELSER.
Efter at hærlovforslaget var blevet forkastet medførte de vanskelige politiske
forhold, at hæren kun kunne omorganiseres og forbedres lidt efter lidt, især
ved tillægsbevillinger til finansloven. - I december 1859 ovp.rtog general
B.N.Thestrup posten som kriqsminister ofter major

C.C.r~ndlJyp,

men reqeringen

tb -

stillede sig stedse afvisende overfor yderligere bevillinger til hæren. Thestrup
Ønskede officerskorpset forbedret, men hans forslag om afskedigelse af gamle
og ubrugelige officerer og indfØrelse af aldersgrænser

blev forkastet på bag-

grund af finansministerens modstand af hensyn til pensionsbyrden. - Tilgangen
af linieofficerer blev standset i 1860, for at bringe antallet af officerer ned
på den i hærplanen af 1842 fastsatte stØrrelse, og det lykkedes ikke for Thestrup,
at tilvejebringe en nyordning. Han var derfor

henv~st

til antagelse af reser-

veofficerer, men måtte af Økonomiske grunde begrænse deres tjeneste til en 8
måneders skoleuddannelse. I de fØlgende år indtil krigen i 1864, blev der således
uddannet ca. 630 reserveofficerer. - Thestrup forsØgte endvidere, at hæve generalstabens betydning, men det eneste, han opnåede på dette område, var en genoptagelse af faget generalstabstjeneste ved den militære højskole.
I 1860 udgav Thestrup de første bestemmelser for gennemførelse af dubleringen
i tilfælde af mobilisering (l). En ny værnepligtslov i 1861 skabte betingelserne
for at forØge de årlige rekrutindkaldelser.
Der fandt endvidere en del forbedringer sted ved hestevæsenet og ved artilleriet,
hvo~

der skete en betydelig forØgelse af beholdningerne. Anskaffelse af riflet

skyts, bromateriel af en ny model og materiel til en felttelegraf var også blandt
forbedringerne. Med hensyn til befæstningsanlæg, så varder i 1855 blevet nedsat
en kommission til behandling af den samlede forsvarsplan. Kommisionen afgav betænkning i 1857 og foreslog herunder befæstningsanlæg ved Buchen, Ejderen, Dannevirke, DybbØl og Fredericia, samt skanser ved Helgenæs. Desuden foreslog den
kystbatterier ved Store Bælt. og en

b(~fæstning

af KØbenhavn. Hele forslaget

belØb sig til en anslået pris på 32 millo rigsdaler. Forslaget i sin helhed var
politisk uigennemførligt, og til beslutning blev der kun foreslået Københavns
befæstning, samt et mindre belØb til undersØgelser og projektering af de øvrige

" kom igennem med en del besvær, og arbejderne på KØbenanlæg. Denne beslutning
havns sØfront blev derefter påbegyndt, og ingeniØrkorpset begyndte projekteringen.

Da den udenrigspolitiske situation blev truende i januar 1861 fik ingeniørkorpset nrdre t i l at udarbejde en betænkning angående de mest nødvendige feltfortifikatoriske arbejder ved Dannevirke- og DybbØlstillingerne, samt ved Fredericia . Efter at have fået forelagt ingeniØrkorpsets betænkning, stillede krigsministeriet 650.000 rigsdaler til rådighed til arbejdernes udførelse, men da belØbet i juni måned var brugt op/blev arbejdet standset, bl.a. fordi den udenrigspolitiske situation var mindre truende. I den følgende tid indtil efteråret
18~3

lå

arhejdern~

næsten stille.

- 77 -

VI. 3. FLADENS UDVIKLING 1861-63.
Den truende udenrigspolitiske situation i 1861 bevirkede, at regeringen Ønskede
en så stor flådestyrke som muligt udrustet. Foruden udrustningen af 9 større
enheder til en søgående flådestyrke, blev der udrustet 2 divisioner kanonchalupper og kanonjoller, der blev assisteret af mindre dampskibe. Skibene forblev
imidlertid kun under kommando i ca. 2 måneder, hvorefter de blev oplagt som i
krigstid (dvs. højere beredskab) og mandskabet hjemsendt. Den kanonbådsdivision,
der var. sendt til Slesvigs vestkyst blev oplagt med kanonchalupper og kanonjollerne i henholdsvis Tønning og på Fanø. Efter tildeling af en ekstra-bevilling
i oktober 1861 blev der anskaffet 2 skrueskonnerter til flåden. Skibene, der
blev indkøbt i England, var forsynede med et let sidepanser (ca. 5 cm) og 2
af deres 3 kanoner var riflede.

For at forøge antallet af pansrede skibe påbegyndte man i sommeren 1862 at pansre
en skrue fregat , der endnu stod på beddinq. på samme tid bestemte man sig yderligere for at rasere (2) et sejllinic:.kib o g omdanne det til pansorklædt fr egat med
lukket batteri.

I mai 1862 blev der for marineministeriets vedkommende bevilget et belØb til ek-

stra0rdinære udgifter, bl.a. anskaffelse af pansret søforsvar. Som fØlge heraf
blev der bestilt et panserbatteri af den engelske tårnSkibstype med ca. lO cm
panser .. Sk ibet, d er hlev bygget i Glasgow
den 6. maj

18(,~ o~

und~r

dansk tilsyn, Løb af stabe len

bl p,v overtaget af besætningen l. juli s.å., hvorefter det

afgik til KØbenhavn.

VI.4. MOBILlSERTNG, OPMARCH OG UDRUSTNING.
Den 13. august blev general Thestrup aflØst som krigsminister af oberst Lundbye,
der umiddelbart 0fter erstattede direktØren for krigsministeriets l. departement
med major S.

Ankj~r.

Både krigsministeren og direktøren betragtede det som givet,

at krigen ikke viJle komme før til foråret.

Om
111"1'

(·fterArnt hL~v ~0r holdt store Øvels0r ved Dannevirke under kongens ledelse,
I",d:; d,·

1111"1',01"

1JI1"11l i'J:.;p(J1iLj~kl· IJd : :i<J\"r,

blev dl :r 1(,. : :' ·p ! <' IIJ.1J L'r (Jiv,. l.

or~re til at afdelingerne efter Øvelsernes afslutning skulle rykke til deres

garnisoner og h je-msonde mandskabet. - Øvelserne havde bl.a. afslØret, at en del
officerer var ubr uqø Li qr, på (Jrund af deres hØje alder, men finansministeren modn~tte

siq igen krigsministerens forslag om at afskedige dem. Følgen heraf blev

al qam1e reserveofficerer, dGr ikke havde haft mandskab i over 10 år, fik kom-

1-8 -

pagnier. Den brigadeinddeling, ' der i

september havde været øvet, blev oplØst

ved en kundgørelse i slutningen af måneden, og de 22 infanteribataljoner blev
hver delt i G kompagnier. Ved denne omorganisering blev mandskab og befalingsmænd splittet, netop som de var blevet samarbejdet under Øvelserne. Ministeriet
bestemte endvidere, at fodfolket skulle nærme sig krigsberedskab igennem 4 stadier, hvoraf sidste stadie først skulle indtræde l. marts 1864. I tredie stadie
skulle bataljonerne samles i 9 brigader.

Samme dag som ordren om opstillingen udgik, besluttede den tyske forbundsdag,
at iværksætte besættelsen af Holsten, og krigsministeriet måtte under finansministerens protest foretage en delvis mobilisering . Men 17. oktober hjemsendte
krigsministeren 4.500 mand med frinumre fra 1862-63, der tidligere var blevet
indkaldt til uddannelse, og 22. oktober blev hæren inddelt i

3 divisioner, 1. Di-

vision under general Gerlach, 2. Division under general Thestrup og 3. Division
under general Steinmann.

Efter kongens død midt i november, blev der den 27. november befalet en ny inddeling af hæren. I den tidligere inddeling havde bataljonerne været selvstændige.
Nu blev de opringelige bataljoner ophævet til regimenter, hver med 2 bataljoner,
og brigaden kom til at omfatte 2 regimenter

a

2 bataljoner. Det blev nu nødven-

digt at flytte om på officererne, og over halvdelen af bataljonerne måtte føres
af kaptajner oq over halvdr!len af kompagnierne af premierløjtnanter eller gamle>
reserveofficerer. De lØjtnanter, der derved manglede i geleddet måtte erstattes
af nyuddannede reserve-lØjtnanter.

I lØbet af december opmarcherede l. og 2. Division i Dannevirkestillingen. 3. Division lå stadig i de holst enske og lauenborgske byer. I løbet af november var
panserskonnerterne Absalon og Esbern Snare, samt skruekorvetten Thor ankommet til
Kiel.

Den 31. dpcemher - l.

januar rØmmede de sidste dele af 3. Division Holsten og

gik tilbage til Dannevirkestillingens østlige d el.

Forholdene i Dannevirkestillingen var ret dårlige, især med hensyn til underbringeisesmuligheder, og blevet problem, da det i løbet af januar begyndte at
f~-:,-se

16 DC. Den 4.

januar overtog general de Meza kommandoen over den aktive

arme, der ved månedens udgang talte henved 50.000 mand.

I flåden blev knap halvdelen af skibene færdigt udrustede ved krigsudbruddet,
mens resten fulgte efter i krigens to fØrste måneder. Manglende bevillinqer var
årsagen til at beholdningerne var små.
(En oversigt over flådens enheder findes i TILLÆG B.)

VI. Kapitel.

NOTER.

(l) Dubleringsprincippet: Fremsat i hærlovforslaget 1858.
Fodfolkets overgang til krigsstyrke skulle forberedes ved at rekrutst,rkerne ved 22 infanteribataljoner blev gjort så store, at man af deres
8 årgange kunne formere ialt 44 bataljoner på
hver
(2) Rasere et skib:

~ .kompagnier.

Skibet gennemgår en ombygning, der af den ene
eller anden årsag, bevirker at antallet af kanoner
bliver mindre og at skibet norlklassificersa.

g-\

Vll. Kapitel.

Krigsforløbet i 1864.

VII.l. FORHOLD VED FREDSBRUDDET.
a. Fjendens plan.
Direktiverne for operationerne på fjendens side var udarbejdet af chefen for
den preussiske generalstab, general v. Moltke. - Den største vanskelighed ved
en krig mod Danmark lå i, at en erobring af fastlandet alene/ikke ville fØre
til en afslutning af krigen. Øerne og især regeringen var sikret mod angreb,
sålænge den tyske flåde ikke formåede at optage en kamp med den danske flåde.
En besættelse af den jyske halvØ, med det formål at bevæge den danske regering
til eftergivenhed, måtte være af længere varighed og kunne fremkalde diplomatisk indgriben, måske endda væbnet intervention, fra andre magters side. Det
egentlige mål i krigen måtte derfor være den danske hær, . der måtte besejres og
tilintetgØres, inden den kunne nå tilbage til sine indskibningssteder. Det var
således af afgørende interesse, at den danske hær indtog sin fremskudte stilling ved Dannevirke. Men da et frontalt angreb på denne stilling ville kræve
store ofre, og en udelukkende frontal forfølgning ikke lovede betydelige resultater, måtte man tilstræbe at afskære den danske hærs tilbagegang ved at komme
den i forkøbet ved Flensborg. Frontalangrebet måtte altså kombineres med en omgående bevægelse, der vel at mærke kunne iværksættes på begge fløje, men et
angreb mod den danske hærs venstre fløj ved Mysunde/gav ubetinget udsigt til
størst udbytte. Hvis det imidlertid lykkedes for den danske
til

DybbØl-stillinge~ville

hæ~

at nå tilbage

den blive i stand til at genoptage operationerne på

den jydske halvØ, hvilket også ville kunne ske fra brohovedet ved Fredericia (l).
b. Begivenheder ved fremrykningen.

(Se bilag

1q ) .

Forsvaret af Dannevirkestillingens venstre flØj, samt overvågningen af overgangene
over Ejderen mellem Kieler Fjord og Schirnau påhvilede l. Division, der med henblik på sidstnævnte opgave havde skudt 2. Brigade frem syd for Slien. Brigaden
var placeret i en linie fra Bistensee over Wittensee til EkernfØrde Fjord, mens
divisionskavaleriet overvågede Ejderkanalen. Endelig skulle divisionen sætte sig
i forbindelse med skibene på Ekernførde Fjord/og træffe aftale med skibscheferne.
Da fjenden om morgenen den l. februar overskred Ejderen, som fØlge af den storpolitiske udvikling sidst i januar, gik 2. Brigades forreste enheder tilbage over
Kokkendorf-stillingen og en midlertidig stilling mellem Vesby og Kosel Å til Mysunde-stillinqen. Fjendens avantgarde sendte en bataljon fra Lehmsiek frem raud

Ekernførde, hvorfra den meldte om danske krigsskibe på fjorden. Et fjendtligt
6-pds. batteri blev nu sat i stilling ved Sandkrug og åbnede ild mod skibene.
Kort efter da en preussisk division nærmede sig, blev der herfra sat yderligere
2 6-pds. batterier i stilling øst for Goossee, hvor der også blev skudt efter
skibene. Panserskonnerten Esbern Snare var, efterfulgt af korvetten Thor, sidst
på formiddagen gået til den sydlige del af fjorden/for at rekognoscere. De fjendtlige tropper, der 'rykkede frem ad chausseen fra Kiel, blev beskudt af skibene.
Da de fjendtlige batterier var sat i stilling, trak skibene sig dog efterhånden
ud af ilden, eftersom de havde ordre til,ikke at indlade sig i kamp med artilleri på land.

Om aftenen den l. februar var hele l. Division tilbage ved Slien. Under l. Brigade havde 2. Regiment overtaget kystbevogtningen og det umiddelbare forsvar langs
Slien/fra Sliminde til bugten ved Ulsnæs, sammen med kanonbåden Willemoes (2).

Stillingen ved Mysunde, hvor der var etableret et brohoved med skanseanlæg på
den sydlige bred af Slien, blev den 2. februar angrebet af avantgarden for det
fjendtlige I. Korps. Angrebet blev ,stØttet af ialt 64 stykker skyts, mens der i
de danske skanser kun fandtes 20 skyts. på grund af tæt tåge var virkningen af
artilleriilden på begge sider ret ringe/og fra dansk side lykkedes det at afvise
det fjendtlige infanteriangreb. på grund af den kraftige modstand, der blev
ydet

f~u

dansk side, opgav fjenden angrebet om eftermiddagen.

c. Tilbagetoget fra Dannevirkestillingen.
De nærmere omstændigheder omkring krigsrådets beslutning, om at rØmme Dannevirkestillingen, og lade hæren gå tilbage til sine flankestillinger, falder udenfor
denne afhandling. Her skal dog kort anføres en række forhold af større eller
mindre betydning, som læseren bØr erindre i denne forbindelse.

General de Meza sammenkaldte krigsrådet den 4. februar efter at have inspiceret
forholdene i centrumstillingerne. Krigsrådet vedtog med la stemmer mod l, at rØmme Dannevirke og gå tilbage. Der var altså overvejende enighed blandt hærens
Øverstkommanderende om beslutningen. Det var den Øverstbefalende artilleriofficer, generallØjtnant Luttichau, der stemte imod rømningen. KommandØrerne for enhederne på fløjene, generallØjtnant Gerlach for l. Division ved Mysunde og generalmajor Wilster for 4. Brigade ved Frederiksstad, var ikke blevet indkaldt til
mødet i krigsrådet, fordi de i den aktuelle situation var for 'l a n g t væk.

-

~3

-

Natten mellem den 5. og 6. februar indledtes tilbagetoget stærkt generet af
vejret, der var sat ind med hård frost og isslag. Såsnart tilbagetoget var iværksat/blev der afsendt telegram til kongen og

krigsministeren~

(G.S. 1864 I p. 278)

"Efter at have sammenkaldt et Krigsraad igaar har Overkommandoen besluttet at opgive Dannevirkestillingen, forinden et forestaaende alvorligt Angreb udføres. Armeen marcherer inat til Flensborg. Materiellet i Skandserne efterlades."

Herefter blev telegrafforbindelsen afbrudt.

Gennem d en Øvers t kommanderende i Kappel havde skibene på Slien tidligt på dagen
den S. f e brua r f å e t

telegraf isk ordre til at gå til Holdnæs om aftenen. Det.

v.i r d ampka nonb å den Willemoes og dampskibet Ossian .

I l Øbet af den 6 . februar ankom hæren til Flensborg, hvor den fik et kort hvil.
Hoved s t y r k e n fortsatte nu mod Sundeved, mens 4. Division gik alene nordpå mod
den jyske grænse. I dagene 7.-8. februar ankom divisionen til egnen omkring
Kolding. 3. Division var i mellemtiden blevet dirigeret fra Flensborg over Sønderborg til Fredericia.

VII.2. ESKADREN I ØSTERSØENS VESTLIGE DEL DANNES.
V( ~d

k r i.qe ns udbrud var der ial t udrustet 15 større og mindre skibe. Det var ma-

rineministeriets hensigt, at danne to eskadrer i østersøen, en i den vestlige
og en i den østlige del. Som fØlge af krigsbegivenhedernes udvikling, ville
der sandsynligvis snart blive behov for støtte til hærens venstre flanke, og den
l. februar blev orlogskaptajn F.C.G.Muxoll derfor beordret

ti~at

tage komman-

doen over Thor og Esbern Snare ved Ekernførde. Hærens tilbagegang fra Dannevirke
og besættelsen af flankestillingen ved DybbØl bevirkede, at eskadren måtte have
større styrke og tillægges større betydnin~end ministeriet ellers havde påtænkt

rA

f,' t

så tjdliqt tjdspllnkt af kriqc>n.

I en i n s t r uk s til orlogskaptajn Muxoll den 8. februar qjorde marineministeriet
rede for den rolle, man havde tiltænkt eskadren,

(G.S. Den dansk-tydske Krig

1864 II p. 5):

"Ministeriet har paatænkt efterhaanden som Krigsbegivenhederne udvikle
sig, og Aarstiden tillader det, at samle en Eskadre under Hr. Orlogskapitainens Kommando, hvis Bestemmelse i sin Tid nærmere vil blive bestemt., og hvis Virksomhed vil komme til at bestaa dels af Blokering af

af Kyststrækningen fra Dars Vest efter langs Hertugdømmernes østkyst
og så langt Nord efter, som denne maatte være besat af Fjenden, dels
i Dækning af Femern- og Als Sunde mod fjendtlig Overgang.
ForelØbig vil der imidler kun være at tage Hensyn til Afspæringen
af Fjordene ved Kiel, Ekernførde, Flensborg, Aabenraa og Slien, samt
til Dækning af de ovennævnte Sunde; ' i hvilken sidste Anledning De vil
konfere med Overkommandoen. Ministeriet antager, at dette vil kunne
udfØres med den Dem for Øjeblikket underlagte Styrke, der forhaabentlig vil være disponibel nu, da Armeen har indtaget sine Stillinger ved
DybbØl og Als.
Batteriet Rolf Krake vil forventelig allerede en af de fØrste Dage
af næste Uge kunne støde til Deres Kommando, ligesom der

senere~

naar

det paa grund af aarstiden kan ske med Sikkerhed, vil blive afsendt
Robaadsdivisioner."
I løbet af den 4. og 5. februar stødte Marstrand, Buhlog Willemoes, panserskonnerten Absalon, samt dampskibet Skirner til eskadren. Overkommandoen havde
allerede ved krigsudbruddet Ønsket at få panserbatteriet Rol= Krake stationeret
på Ekernførde Fjord, for at det kunne beherske chausseen langs kysten. Skibet
var på dette tidspunkt dog endnu under udrustning på orlosgværftet, og da Ekernførde blev rømmet af de danske tropper den l. februar blev spørgsmålet uaktuelt.
Samtidig med hærens indrykning i DybbØlstillingen anmodede overkommandoen eskadrechefen om støtte fra flåden til hærens venstre flØj ved Vemmingbund i tilfælde
af fjendtligt angreb. Orlogskaptajn Muxoll indberettede dette til marineministeriet
pr. telegraf og tilfØjede iøvrigt, at det skib, det blev udset til denne tjeneste,
efter al sandsynlighed ville blive udsat for kraftig artilleribeskydning. Han
anmodede på denne baggrund ministeriet om, at forstærke eskadren med Rolf Krake,
da det var det eneste af flådens skibe, der ville kunne modstå en så kraftig ild.
Marineministeriet gav derfor orlogskaptajn H.P.Rothe ordre til, så snart forholdene tillod det, at hejse kommandoen på Rolf Krake og afgå til SØnderborg, for at
underlægge sig eskadrechefen i østersøens vestlige del. Da skibet den ll. februar gik direkte fra værft til krigsskuepladsen, havde der ikke været lejlighed
til nogen egentlig organisation eller indØvelse af besætningen. Chefen lod derfor
skyde en del skarpe skud undervejs, for at mandskabet kunne blive nogenlunde fortrolige med betjeningen af tårnene og lære deres kanoners egenskaber at kende.

Midt i februar måned var eskadren stor nok til at bevogte de tidligere befalede
steder, men Rolf Krake og Hekla måtte blive ved SØnderborg til støtte for hæren
og overkommandoen. Dermed var styrken for lille til gennemfØrelse af en regel-

mæssig afløsning af enhederne, når de skulle

~ylde

kul og proviantere, og det-

te forhold havde eskadrechefen påpeget overfor ministeriet. (Se bilag 20) .
Skruekanonbådene Thura og Schrødersee, der begge hejste kommando den 14. februar, blev derfor beordret til SØnderborg, for at tilgå eskadren. Efter telegrafisk ordre fra ministeriet til eskadrechefen ,blev Thura stationeret mellem Haderslev Fjord og Stenderup Hage, mens Schrødersee skulle bevogte kyststrækningerne ved Birkenakke og Kegnæs med særlig opmærksomhed mod Gelting Vig.
på grund af forskellige rygter om påtænkte fjendtlige planer om landsætning af
tropper på Als, i ryggen på den danske hær, besluttede ministeriet endvidere,
at stationere linieskibet Skjold ved Als. Selvom man i ministeriet betragtede
det som hØjst usandsynligt, at fjenden ville forsøge en landgang der, var man
af den opfattelse, at linieskibets tilstedeværelse, om ikke andet så dog ville
betyde en moralsk støtte for hæren. Ved sin ankomst til Als blev skibet stationeret indenfor Bredgrunden mellem Kegnæs og Birkenakke. Linieskibets chef orlogskaptajn I.P.F.Wulff var ikke underlagt eskadren (3).

VII.J. KYSTFORSVARET VED FREDERICIA OG FYN.
Kystbevogtningen på Fyn blev underlagt 3. Division uafhængigt af Fredericias
kommandantskab. I saqer angående kystbevogtningen stod divisionen således direkte> under Overkommanduen, hvorimod den som besætning i Fredericia var underlagt
Kommandantskabet.

(Angående fordelingen af 3. Divisions enheder henvises til

bilag 21.) .

Kommandanten i Fredericia, general Lunding, Ønskede et panserskib til støtte
for forsvaret og især til flankering af slugterne, der lå tæ t: nord for den befæstede lejr. Et panserskib kunne imidlertid ikke blive afgivet og Overkommandoen mente iØvrigt, at forholdene på stedet var ugunstiqc for flådens medvirken,
idet kysten var hØj,og farvandet ikke tillod en stilleliguende stationering.

på Stenderup Strand havde fjenden kørt skyts op, der var r c- t t.e t; mod Fænø , og i
Kolding Fjord kunne der i skjul uhindret træffes forberedelser til en bådovergang. 3. Division Ønskede derfor, at det halve kompagni, der lå på FænØ, enten
blev forstærket med nogle pieeer, eller at der endnu bedre blev stationeret et
par kanonbåde ved øen. Kanonbåden Willemoes afgik i den anledning til FænØ natten
til den 25. februar, hvor den blev underlagt major Bruhn. Den skulle fra FænØ
Sund overvåge farvandet mellem Hindsgavl og Gamborq Fjord, fortrinsvis dog melLom lo'amø og Jo'Ønsskov .

(Se bi lag '/1). Ved aftal t o s i qria I er skul] e den assistere

2(.;, -

besætningen på Øen og ved Fønsskov, men måtte ikke unødvendigt indlade sig i
artillerikamp med det fjendtlige batteri på Stenderup Hage. Om natten skulle
den udsende patruljebåde. løvrigt blev der ved FænØ stationeret et depotfartøj
med kul til kanonbåden (4).

I bcqynde Lsc n af marts anmodede general Lunding igen om.' at få Rolf Krake stationeret ved Fredericia. Hverken denne anmodning eller de andre tilsvarende
anmodninger fra generalen" om stationering af hurtigtgåendej velarmerede skibe
kunne dog efterkommes. Willemoes, der skulle afgå til Hørup Hav den 14. marts,
blev aflØst af kanonbåden Hauch og 3 kanonchalupper.

orlogskaptajn Muxoll, der ikke kunne forlade Als, overdrog til 3. Division i
samråd med chefen for Hauch, løjtnant P.V.Bruun, at træffe de maritime dispositioner for kystbevogtningen og forsvaret af Fredericia.

Kanonchaluppernes besætning blev indkvarteret på FænØ, FØnsskov og i Fredericia.
Den 18. marts ankom kanonbåden Schrødersee, der blev anvendt til rekognoscering
af kysterne omkring Vejle Fjord. Endnu l kanonchalup ankom fra KØbenhavn den 19.
marts.

Flotillen i Fredericia bestod da af Schrødersee, Hauch og 2 kanonchalupper, der
alle blev underlagt kommandantskabet. 2 kanonchalupper ved FænØ var underlagt
3. Division . Fra samtlige skibe blev der patruljeret og pålidelige civile folk
blev lejet til at patruljere langs kysten af Fyn, bl.a. for at forhindre det
sydslesvigske mandskab i at desertere. Endvidere blev der etableret et signalsystem fra FØnsskov over FænØ og videre

no~dpå,

for at kunne melde om anlæg af

fjendtlige batterier (5).

Den 28. april om aftenen afgik de sidste transporter fra Fredericia, der dermed
var rømmet. Kanonbåden Hauch blev stationeret i FænØ Sund/efter at have eskorteret dele af 9. Brigades transport til Sandbjerg Vig, mens Schrødersee blev
stationeret mellem Æbelø og Biørnsknude. 3. Division havde kystbevogtningen af
Fyn fra begyndelsen ilf maj.

VII.4. KYSTBEVOGTNINGEN OG FORSVARET AF ALS.
Rolf Krake var, som tidligere nævnt, stationeret i Vemmingbund ,og fra den 14.
februar var kanonbåden Buhl tillige stationeret ved Arnkilsøre. Orlogskaptajn
MuxoJl havdp tidligere afvist en anmodning fra overkommandoen, om at få et
større krigsskib stationeret ved ArnkilsØre, med den begrundelse, at det ville
være for farligt. Ved en fjendtlig overgang over sundet med både eller ved broslagning, ville krigsskibet sandsynligvis blive
røgen eller ved at blive:

ofre~ved

at løbe på grund i

skudt i sænk. Da overkommandoen fornyede sin

anmodnin~

mente Muxoll derfor ikke/at turde påtage sig ansvaret på egen hånd. Han henvendte
sig derfor telegrafisk til marineministeriet den 19. februar, for at blive nærmere instrueret både med hensyn til selve spørgsmålet, og med hensyn til hvilket
skib, der i givet fald skulle anvendes. - Ministeriet erklærede sig den 21. februar enig i eskadrechefens synspunkt om det farlige ved et større skibs stationering. Da overkommandoen imidlertid anså sagen/for at være af største betydning for Øens forsvar, og da ministeriet desuden mente, at en sådan stationering ville have gunstig moralsk virkning på tropperne, mente man/at den var
absolut nØdvendig. Valget af skib overlod ministeriet til eskadrechefen. Samtidig mente ministeriet dog, at det var Ønskeligt, når man antog en fjendtlig
overgang for nært forestående, at eskadrens næstkommanderende, orlogskaptajn
Pedersen, tog ophold i nærheden af Arnkilsøre. Han skulle derfra overvåge, at
der blev holdt skarp udkig med fjenden og være klar til at tage kommandoen, når
tiden var inde. Da Rolf Krake ikke kunne undværes ved Vemmingbund, anså eskadrechefen panserskonnerterne jfor at være bedst egnede. Absalon blev straks beordret
tilArnkilsøre, men kun indtil Esbern Snare kunne aflØse den, da eskadrechefen
foretrak sidstnævnte til lØsning af opgaven. Dampskibet Gejser overtog Esbern
Snares plads udfor Kieler Fjord, og denne blev efter at have

proviantere~

be-

ordret tilArnkilsøre (6).

Overkommandoen anså det for ligeså nØdvendigt at bevogte Als Fjord som Als
Sund, og dette havde foranlediget eskadrechefen til at forstærke styrken ved
Øens nordlige del med Absalon og Thura. Absalon skulle patruljere med en let:roende jolle mellem HardeshØj og Sandvig, og med skibets egne fartØjer mellem
Stegsvig og HardeshØj. Efter at være ankommet til stationen ,satte skibschefen
I
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forbindelse med hærens detachement i Mels, for at træffe nærmere aftale om

samvirket. Overkommandoen og eskadrechefen havde dertil approberet nogle aftalte
signaler med raketter og blålys, der skulle anvendes, så snart noget mistænkeligt

blev observeret. Skibschefen var endvidere instrueret, om at gøre alt for at
forhindre en overgang, ved at sejle og skyde de fjendtlige fartØjer i sænk.
Endf~lig

skulle Absalon være reserve for Esbern Snare og ile til hjælp ved Arn-

kilsøre, hvis sidstnævnte kom i ilden.

Den 18. februar fandt der en mindre episode sted ved Egernsund. Rolf Krake ankrede efter lodsens anvisning så tæt på landgrunden, som det var forsvarligt
for skibets sikkerhed. Overkommandoen var dog ikke tilfreds med resultatet,
fordi panserbatteriet fra sin position ikke virkningsfuldt havde kunnet beskyde
broen over Egernsund (7).

I begyndelsen af marts afsendte marineministeriet en division kanonchalupper
til krigsskuepladsen. Den første deling på 3 kanonchalupper gik med dampskibet
Hertha til Nyborg. Herfra blev delingen af eskadrechefen pr. telegraf kaldt til
SØnderborg, hvorfra den fordeltes med l chalup til Stegsvig og 2 mellem HardeshØj og Sandvig. Besætningerne på ialt 75 mand fik anvist kvarterer i land.

Overkommandoen var i hele perioden fra februar til april forholdsvis vel underrettet om fjendens planer. Fra midten af marts tiltog rygterne om et angreb på
Als, men angrebsstedet var man i uvished om. Den 19. marts blev flådens natlige
patrulier i Als Sund derfor forlænget mod syd til Surløkke, efter anmodning fra
overkommandoen. En samtidig anmodning om patruljering i Vemmingbund blev afslået
af eskadrechefen, fordi Rolf Krake nu måtte holde sig i større afstand fra

kystc~

på grund af fjendtlige batterier på stranden. Afslaget blev givet samtidig med
modtagelsen af et telegram fra marineministeriet, der bortkaldte Gejser og Absalon fra eskadren. Muxoll beklagede sig til ministeriet den 20. marts over
denne

. d i sp o s i t i o ~

og udbad sig assistance af 2 kanonchalupper eller kanonjoller

snarest muligt.

Fra detachementet i Mels korn der sent om 'aftenen den 21. marts melding til overkommandoen, om at Absalon havde forladt Stegsvig. Under de aktuelle forhold
med udsigt til en fjendtlig overgang til Øen og uden melding fra eskadrechefen,
blev overkommandoen i hØj grad foruroliget. Man sendte nu telegrafisk anmodning
til Muxoll, om at

Absalon uopholdeligt måtte erstattes af et dampskib, der

efter omstændighederne eventuelt kunne stationeres noget nordligere ved HellesØ
Gård eller under sydkysten af BarSØ. I skrivelse af 22. marts svarede Muxoll
(Den dansk-tydske Krig 1864 II. p. 298):

"Ab.s:ilon har forladt Stationen ved Stegsvig og er sendt til KjØbenhavn
efter Marineministeriets Ordre. Et andet Dampskib til at remplacere det
haves for Tiden ikke. Kysten af Als fra Lundtofte Nakke til Sandvig er
bevogtet af l Dampbaad og 4 Kanonchalouper, der foretage jevnlige Natpatrouiller. Esbern Snare ved Arnkilsøre observerer saavidt muligt foruden hele Als Sund ogsaa Snogbæk Bugten. Saasnart jeg faar en Skruekanonbaad til Disposition, vil den blive stationeret ved Stegsvig med
Ordre til at observere Kysten der i Nærheden. Jeg maa bede Overkommandoen ikke at stole trygt paa den maritime Bevogtning, da denne i
stormende Vejr og Tykning er tvivlsom."

Samtidig modtog både chefen for Esbern Snare og den midlertidige chef for flo tillen i Als Sund skærpede instruktioner fra Muxoll, hvori det blev fremhævet,
at alle efterretninger om fjenden tydede på en nært forestående overgang. I
skrivelsen til Esbern Snares chef hed det bl.a.

(Den dansk-tydske Krig

18~4

II

p. 2gB) :

"Under disse Omstændigheder er det paatrængende nØdvendigt, at Marinens
Skibe af yderste Evne anstrænge sig for at forhindre en saadan Overgang hvilken, hvis den lykkedes, upaatvivleligt vilde lægges Krigsskibene til Last. Jeg maa derfor have Hr. Kapitainlieutenanten anmodet om,
at De af yderste Evne ans trænger Dem for ved Observation baade Nat og
Dag at gjøre Dem bekjendt med, hvor De med Pandserskonnerten Esbern
Snare kan virke kraftigst til Fjendens Ødelæggelse."

Herefter diskuterede Muxoll i en skrivelse til ministeriet af 23. marts det ulige
forhold mc Ll.øm fjendens angrebsmidler og hans egen styrke. I denne sk.r LvcLso he-d
uct bl.a.

(Den dansk-tydske Krig 1864 II p. 2gg):

"Der fordres af mig, at jeg med den mig underlagte Styrke skal kraftigt
understØtte Armeen i at forhindre en Overgang og derved redde Als;
jeg anser det derfor for min Pligt underdanigst at udtale for Ministeriet, at jeg, efterat de kraftigste Skibe, Hekla, Gejser og Absalon,
ere borttagne fra Eskadren, ikke antager det sandsynligt, at den Styrke, der nu er samlet i Als Fjord, vil være i Stand til at forhindre
en Overgang der."

Efter eskadrechefens mening var styrken i Als Fjord, 4 kanonchalupper og uarupskibet Hertha, så godt som magteslØS overfor et overgangsforsøg. Hertha var på
grund af sin konstruktion ubeskyttet mod fjendtlige projektiler og kanonchalupperne, der på grund af bevogtningsopgaven måtte være spredt langs kysten, ville
næppe kunne blive samlet i rette tid, især ikke hvis vejret var ugunstigt. Forholdet i Als Sund betragtede Muxoll på dette tidspunkt som værende lidt bedre,
fordi Esbern Snare sammen med batterierne på Als måtte kunne forebygge en overgang der. Skulle en overgang over Als Fjord imidlertid forhindres, ville kraftigere skibe være nødvond i qo , f'o r d i

sk r uekanonbåde på fjorden ikke ville have nogen

betydning med deres artilleristiske værd mod fjendens riflede skyts (8).

Glo

To telegrafiske meddelelser fra overkommandoen var den 24. marts årsag til en
fornyet drØftelse af spørgsmålet om eskadrens støtte til hæren. IfØlge fornyede
og pålidelige efterretninger, forberedte fjenden overgang mod kysten mellem
Sandvig og Stegsvig, og i Åbenrå Havn skulle fjenden have samlet så mange mindr0
fartøjer, at en styrke på 4000 mand kunne transporteres. Muxoll anmodede endnu
engang overkommandoen om ikke at fæste for megen lid til marinens støtte, fordi
fjenden formentlig ville iværksætte en eventuel overgang under blæsende og usigtbare vejrforhold, og sandsynligvis ville lade et overgangsforsøg udgå fra flpre
punkter. på den anden side forsikrede han overkommandoen, om at ville gøre alt,
hvad han formåede nled sin styrke, for at modarbejde et overgangsforsØg. Overkommandoen fandt det dog rigtigst, nu at pålægge 2. Division forsvaret af Als
Sund fra Sønderborg til den nordlige del af ArnkilsØre uden hensyntagen til
støtte fra eskadren. Divisionen skulle dog underrette Esbern Snare om posternes
observationer (9). (Se bilag 22 ) .

Iøvriqt delte Muxoll ikke overkommandoens anskuelser om sandsynligheden for en
fjendtlig overgang, og heller ikke med hensyn til tid og sted. Han foreslog endda den 24. marts . at fjerne Rolf Krake fra Vemmingbund i 3-4 dage, for at gå til
Åbenrå og Ødelægge, hvad der måtte være af fjendtligt transportmateriel. Dette modsatte overkommandoen sig, da _den aldeles ikke havde nogen garanti "me d hensyn til tidspunktet for panserbatteriets anvendelse i Vemmingbund. Der blev derimod foretaqet. en rekognoscering mp.d Hekla den 28. marts, men den fandt Lkko
noget mistænkeligt.

I samme tidsperiode foregik der en længere korrespondance mellem eskadrechefen
og overkommandoen og de respektive ministerier. Udviklingen og forholdene i den
sammenhæng er beskrevet i næste afsnit, hvorfor de lades uomtalt her.

I tidsrummet mellem den 30. mi:lrt:s og den 5. april indløb der fra overkommandoen
til eskadrechefen en længere række meddelelser om fjendens forberedelser til en
overgang. Det fremgår af korrespondancen fra eskadrechefen, at disse oplysninger af Muxoll blev betragtet som overflØdige og uden stor betydning (10).

på baggrund af efterretninger den 5. april om de af fjenden anlagte batterier
langs Als Fjord, udtalte Muxoll for ministeriet, at fjenden nu kunne afgive en
uafladelig krydsild fra Snogbæk Bugt til Varnæshoved. Som følge heraf betragtede
han chancerne for et heldigt forsvar fra eskadrens side som betydeligt forringede.
"

Efter DybbØlstillingens fald blev forsvaret af Als ordnet således, at l. Division fik bevogtningen af kyststrækningen fra syd for Sønderborg til Arnkilsøre,
mens 7. Brigade med l. Batteri fik bevogtningen fra Stolbro Næs til Hellesøgård
Færge. løvrigt henvises til bilag 23 .

VII.5. FORHOLD MELLEM ESKADREN - OVERKOMMANDOEN - MINISTERIERNE.
Udførelsen af blokaden mod Neustadt fra begyndelsen af marts, havde marineminis t.o r i o t; ovczdraqe t; lil eskadren i østersøens vestlige del, der i den anledning
forelØbig havde detacheret dampskibet Hekla til opgaven. Oprettelsen af en eskad-

,

re i østersøens østlige del og afgivelse af flere enheder til stationering i
Nordsøen, ville imidlertid kunne tvinge ministeriet til at svække eskadren i Østersøens vestlige del, ved at frakommandere enkelte af skibene og erstatte dem
v ed en forØgelse af kanonchaluppernes antal.

Overkommandoen var ikke tilfreds med dette forhold og mente iøvrigt, at den flåd estyrke, der havde til opgave at sikre hæren mod mulige angreb i ryggen, måtte
underlægge sig hærens dispositioner. Episoden med Rolf Krake ved Egernsund den
18. februar (se afsnit 4.) styrkede denne opfattelse. Overkommandoen mente sig
endvidere forbigået/ved ikke at have fået meddelelse om indholdet af instruksen
til eskadrechefen (lI).

Gennem krigsministeriet forelagde overkommandoen sagen for marineministeriet .
Overkommandoen Ønskede især at få at vide, hvorvidt chefen for flådeafdelingen
var forpligtet til at efterkomme overkommandoens Ønsker om

støtt~

uden hensyn

til de indvendinger, lodserne måtte komme med. Krigsministeriet bemærkede hertil,
at der kunne indtræde forhold, der måtte medføre, at overkommandoens beslutning
måtte tages til fØlge af chefen for flådeafdelingen. I marineministeriets svarskrivelse hed det bl.a.

(Den dansk -tydske Krig II p. 197):

... , at det i Regcln er ganske overordentligt vanskeligt endog for en
Skibschef eller Eskadrechef at paastaa ligeoverfor en Lods i hans eget
Farvand, at et Skib kan flyde eller har Plads til at dreie, naar denne
paastaar det modsatte; for Overkommandoen vil det derimod være aldeles
umuligt at afgjøre et saadant Spørgsmaa l, da dertil udfordres ikke
alene det allerhØieste Kjenskab til det paagjældende Farvand, men ogsaa
en Manøvredygtighed, som alene erhverves ved lang Færden paa Søen.
Hvorledes endogsaa Overkommandoens Stilling derfor maatte være til
de Skibe, som ere stationerede ved Als Sund og bestemte til at operere
ved et eventuelt Hovedangreb paa Stillingen, saa forekommer det Ministeriet aldeles aabenbart, at det vil være den kommanderende Søofficers
Sag, at tnqe den afgjørende Bes temmelse om Maadrn, hvorpaa de skulle b 8riyttes, ()') u lIl hvo r v i d t; d(~ t Ld qqe r i nd e n fo r Mul i qhl'dens Græmlscr at b r uqe
dem pila d en af ovoz-kommandoon Ønskede Milade."

- Cl2 -

Eskadrens til- og afgang af enheder fremgår af bilag 2o , og forholdene angående
bevogtningen af Als er beskrevet i afsnit VII.4. Omkring månedsskiftet mellem
marts og april var ministerierne imidlertid igen inddraget i meningsudvekslingerne
mellem overkommandoen og eskadrechefen angående disses indbyrdes forhold.

I en skrivelse af den 24. marts til eskadrechefen Ønskede overkommandoen, at
få en oversigt over fordelingen af de skibe, der var stationeret

ved Jyllands

og Slesvigs østkyst til støtte for hæren, samt hovedtrækkene af instruktionerne
til skibscheferne med hensyn til samvirket. Endvidere Ønskede man ,at få successiv
underretning om forandringerne i disse forhold. Kendskab til de her nævnte forhold betragtede overkommandoen som en absolut

nødvendighe~ som

grundlag for dens

dispositioner. Den 25. marts oplyste eskadrechefen i sin svarskrivelse, at knn
Rolf Krake, kanonbådene Hauch og SchrØdersee, samt 4 kanonchalupper for tiden
var bestemt til støtte for hæren. Eskadrens øvrige enheder var enten fordelt på
blokadeposter eller til bevogtning af kysterne mod fjendtlig overgang. Det sidste
gjaldt især Esbern Snare ved Arnkilsøre og skibene på Als Fjord. Eskadrechefen
indrøn~ede

i sin skrivelse, at det var en selvfØlge, at hæren blev underrettet

o m forandringer i fordelingen af de skibe, der udelukkende skulle støtte den.
på den anden side fandt han ikke anledning ti~ at give overkommandoen oplysning
om omfordelingen af de øvrige skibe, fordi dette forhold alene vedrØrte eskadren.
- Overkommandoen indberettede nu dette

sva~

til krigsministeriet og henviste

til faren, der kunne opstå som fØlge af samarbejdsforholdene og den manglende
enhed i disse forhold. Krigsministeriet henvendte sig derefter til marineministeries for at hØre dettes opfattelse af sagen.

Marineministeriet berØrte i sit svar den 1. april ikke direkte samarbejdsforholdet,
men kom kun ind på den hjælp, der kunne forventes fra flåden. Det hed i slutningen
af skrivelsen fra marineministeriet (Den dansk-tyd ske Krig 1864 II p. 302):

"OmendskjØnt Ministeriet ikke tvivler om, at en passende Troppestyrke
er paa rede Haand paa de Steder, hvor Overkommandoen frygter Landgangsforsøg, og navnlig ved Als Fjord bag Terrainafsnittet fra Stegsvig til
Sandvig, har det dog ikke villet undlade at qjøre opmærksom paa Nødvendigheden heraf, idet SØs tyrken , saaledes som paavist, under visse
Veirforhold ikke vil være i Stand til at forhindre Expeditionen, som
paa Grund af Farvandets Snæverhed kan foretages i aabne Baade og Pontoner.
O. Liitken."

Den 4. april modtog eskadrechefen efterretninger fra styrken på Als Fjord, om
at fjenden havde placeret 22 svære metalkanoner i 2 skanser ca. l km nord og
~;Ytl

ror

Sn()CJJI~~j

1·'.l'rrJ eqård, og at der var placeret kanoner på flere steder langs

kysten til Varnæshoved. Som fØlge heraf meddelte han overkommandoen, at flådestyrken på Als Fjord var aldeles intet overfor disse foranstaltninger, og at
flåden ikke havde midler til at forhindre en overgang. Overkommandoen henvendte
sig nu igen til krigsministeriet, for om muligt at tilvejebringe en kraftigere
støtte fra flådens side. Derfra gik anmodningen videre til marineministeriet,
der imidlertid svarede afvisende, under henvisning til, at kun Rolf Krake ville
kunne bevæge sig frit i Sundet. Derimod mente marineministeriet, at skibene i
Stegsvig og ArnkilsØre, under ikke alt for ugunstige vejrforhold, ville kunne
forstyrre en ekspedition betydeligt, hvis en sådan virkelig skulle blive iværksat i den udstrækning, der var nødvendig for en landgang med infanteri (12).

Som fØlge af efterretninger om de fjendtlige batterier langs Als Fjord, udtrykte
eskadrechefen sig endelig således (Den dansk-tydske Krig 1864 II p. 3åS):
"Vil den nuhavende Søstyrke lægge sig imellem, saasnart Udskibningen
paabegyndes, da vil der, forsaavidt den overhovedet slipper nogenlunde
uskadt gjennem Krydsilden, selvfølgelig ikke hengå lang Tid, forinden
den er totalt Ødelagt uden til Gjengæld at kunne gjøre de forskandsede fjendtlige Batterier nogensomhelst væsentlig Skade. Naar saaledes
Hindringerne paa SØen ere ryddede af Veien, og der paa Landjorden kun
haves nogle faa smaa Feltpiecer, hvilket er Tilfældet, da skjønner jeg
ikke rettere, end at en Overgang kan finde Sted med megen Lethed ved
den lyse Dag." (13)

.•

VII.G. FORSVARET AF DYBBØL.
a. Anlæggelse af fjendens l. parallel.

Den 28. marts halvanden time før daggry, angreb fjenden DybbØlstillingen med
henblik på at kunne anlægge l. parallel (se ordliste) aen fØlgende nat. på
dansk side blev tropperne meget hurtigt

alarmer~t

og begyndte en heftig skyd-

ning mod fjenden, især fra værkerne i midten af stillingen. Rolf Krake lettede
fra sin ankerplads ved SØnderborg . for at kunne være klar til at støtte forsvaret,
såsnar t ele t aftalte signal blev givet af overkommandoen. på det givne signal
gik panserbatteriet uden at lØsne et skud, ind i Vemmingbund, forbi fjendens
batterier ved Broager. Disse skiftede straks mål fra skanserne til skibet, men
uden at have nogen synlig virkning, da de mass ive kugler blev slået i stykker
mod skibets sider. Derefter kom Rolf Krake om foran slugten, der lå foran skanseliniens venstre flØj, og rettede en virkningsfuld ild mod de fjendtlige tropper. Efter 2 timers kamp forlod skibet Vemmingbund 09 havde ingen tab. på grund
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b. Spørgsmålet om Rolf Krake i Vemmingbund.
Allerede den 7. april havde marineministeriet overfor eskadrechefen udtalt, at
Rolf Krakes nærværelse i Vemmingbund aftog i betydningJi takt med at fjenden
nærmede sig skanserne med sine løbegrave. Man mente. at skibet ville være til
større nytte på Als Fjord, men understregede samtidig, at overkommandoen måtte
have den afgørende stemme i denne sag. Overkommandoen ville imidlertid ikke på
dette tidspunkt undvære Rolf Krake i Vemmingbund, da man påregnede samvirke mellem panserbatteriet og skanserne. Marineministeriet henvendte sig derefter til
krigsministeriet med en skrivelse, hvori det bl.a. hed (Den dansk-tydske Krig
1864 II p. 367):
"Det stiller sig saaledes for Ministeriet, at DybbØlstillingens endelige
Skjæbne ikke vil være afhængig af Batteriet Rolf Krakes Nærværelse i
Vemmingbund, hvorimod Batteriet i Als Fjord kan have en afgjørende Indflydelse paa Øens Bevarelse, navnlig saafremt Armeen ikke disponerer
over de nØdvendige Midler til at besætte den nordlige Del af Als med
den tilstrækkelige Artilleristyrke."

Den 15. april modtog eskadrechefen telegram fra overkommandoen i UlkebØI (Den
dansk-tydske Krig 1864 II p. 369):
"Overkommandoen anser det for rettest, at Rolf Krake forlægges til Als
Fjord for at anvendes ved Fjordens og Sundets Forsvar, og at Dannebrog
i Stedet for tager Station ved Vemmingbund for at virke som Flankebatteri for Stillingen i Tilfælde af Angreb. Det vilde være særdeles ønskeligt, da Fjenden arbeider med den flyvende Sape i c. 500 Alens Afstand
foran venstre F1Øi, at Rolf Krake, forinden den afgaar, gjorde ForsØg
paa at fordrive Fjenden fra det betegnede Sted."
Panserkorvetten Dannebrog var ved sin ankomst til Als den 13. april blevet stationeret i den nordlige del af Als Fjord. Korvetten var imidlertid kun til disposition for eskadren i nogle få dage, fordi den skulle forstærke eskadren i
østersøens Østlige del. Eskadrechefen mente derfor ikke, at kunne efterkomme
overkommandoens Ønske. Derimod blev Rolf Krake den 16. april, som ønsket, beordret ind i Vemmingbund. Senere på dagen var det imidlertid blæst op til hård
kuling med sø, og skibschefen fik derfor ordre

ti~

at tage vejret i betragtning

med henblik på skydningens nØjagtighed, og at lØsningen af den pålagte opgave
eventuelt kunne udsættes til fØrstkommende gunstige lejlighed. Rolf Krake afsendte en officer til hovedkvarteret med melding om, at skibet intet kunne udrette, hvis vejret ikke blev bedre. Overkommandoen, der havde fået den opfattelse, at skibet ville blive sat på spil, opgav herefter opgaven (15).

c. Rolf Krakes deltagelse i kampen den 18. april.

(Se bilag

).

Fra Rolf Krake havde man ved l030-tiden bemærket, at danske tropper i usædvanligt, stort tal trak op mod skanse linien . Selvom det aftal t o a l arms Lqna 1 ti 1
panserbatteriet ikke blev givet, blev der gjort klart skib og man lettede. Dnr
blev observeret fjendtlige faner på skanserne I-II, men man hørte ingen .rk vdn i nq
derfra. Skibet stod nu ind under Sundeved og blev beskudt af Broagerbatteri ernv
og

~

3~jre

igenn~m dækk~t

fjendtlige batterier. En 24 pds. granat, der trængte

og sprang i formessen, dræbte en og sårede 9 mand. I fo r r as t.o tårn b] ('ven mand
hårdL så r o t; af en granatstump.

Panserbatteriet afholdt sig imidlertid ikke fra at beskyde de fjendtlige troppr-mas se r

mød granater, men fordi

r øqon drov i nd ove-r Land , t u rdr- man i k k o ::k yd c'

ho l i- tiden, af f r yq t for at ramme eqne styrker. Ombord f u l u r c- lIIa.n begtjl ' !' <.l r t t!]':;
bevægelser med største opmærksomhed, og forsøgte såvidt mul i il l , al- undqå brif] ~~

skydni nqeri fra fronten, ved at holde ind under venstre
lykkl'c!I'S doq i k ko hu l o r f don b l a . p,·1 .rr und

.i

c

Laur af fjenden o f t o r den 28. marts.
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i k k o b .l I'V ohserveret større aaml C'dC' r ro p-

pema s s e r , gik panserbatteriet udenfol s k ud vi d d e og holdt qå--nde , indtil Sundeved var rømmet. Herefter gik skibet f ' )I- anker kl . 1600 (16).
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Ønskede man fortsat, at sagen blev opgivet.

Efter at de fjendtlige tropper havde overskredet Ejderen, blev stemningen blaJldt
br·f()lkniTlC/0.n på Øen mere illoyal, oq amtmanden bad do r fo r om hjælp. - T n1C'lIl'lIIt ide-n v.i r

kanonbåden Marstrand blevet beordret til ø on - scru-re f u I q t c- IHlll1
.~ r 'n.

efter - oc] i slutningen af februar beordrede krigsminist.eriet 100 mand l' i I
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f t.a Lo om fØlgerHJl'

furans t:al tninqer (Den dansk-tydske Krig 1864 I I p. 20U:

"I. Detachementet indkvarteres i Byen Burg n.ed Poster ved BurgtiC'fC'
oq ved Sundet ved Færgegaarden paa Femer n.
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og FartØierne inddrages ved vagten."
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hve-r ende af Sundet, for a t

h"ldl'ne kunne komme ti l udsk i bn i.nqs s t.ede r ne .

P.l f jr-nck-n s side bo t.r aqt.edc- man Fl ~merll som væ rr-ndr- u f

største betydning, fra

det Øjphl i k man foruden Ki.o I.s havn også ønskede , at IIf'nytte He i.Ld qonha fc n s o m
nØdhavn for kriqsskibe.

Man beslut.tede at. foretage en o v o r q a n q natten ".il den l
donr« - n.i t, en vestlig s t.o rm ,

1111'11

omk r i.nq kJ.

lJ',

r. •

ma r t s .

- Do r bl æs tr-

i v.r-r k nu t t ru: Ilv l·r ' J.:I JlIJCJl .

l yk -

DpI.

kedes bådene at. passere f a.rvande t; uden at bl iVI' opdaget fr a Krieger, der lå
vest for

Stukndp

Odde. Ornbo r d i karionbåde-n Vil l- il mand !Jå udk iq , men i de n mørke'

s t-o rrnfu l do nat nu-d sne og r o q n ''' I siqtbarlll'c:!lll llll'r] k abe Ll æn .rdr b l r-v

dl'

f j e nd r Li qo både i k k o l v -nu -r ko t , selv UlII d "

lI,prlfl(·~ ;t -l ·

(SI'

o r ri l i s t o

)

r " J" IiI"1l11ilj l'oI : ; : ;c'rr'l:lc-

indenfor 250 m fra kanonbåden . varj t.on ved Sundl't blev omr i nq.-t cJcJ ovo r qav s i q .
Det ridende bud b l ov fanget. inden manden nåede' ar kommo afsted, oq vaq t en oq
de t achømønt.e r i Burg blev ovo r rump l e t . Vaq t en i Pu r qtLc f e anede uråd,
ikke komme- i

kon t ak r med Manltranu oq blev t aqo t; r i l fange. Den
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og Marstrand sammen til Nakskov, og Buhl ttl Hørup Hav med melding til eskadrechefen.
Efter at marineministeren var underrettet, fik lØjtnant Braag ordre til at lade
Marstrand afqi1 ri l Femprn, for at hr i ncjo alle f a r t ø i e r , d .. r i kk o tilhørre nr-ut ra l e
IlId'JI

, :r, t i l
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(17).

c. Offp.nsive bevægelser.
I en fortrolig skrivelse til overkommandoen den 2. marts meddelte krigsministeriet, at fjenden ifølge pålidelige efterretninger havde koncentreret sin
styrke foran DybbØlstillingen. I skrivelsen hed det bl.a. (Den dansk-tydske
Krig 1864 II p. 152):

"Milli :;t .. r l o r
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regiment, maaske med et par Feltpiecer eller et Antal Kolonneespingoler,
maa kunne udføres med de til Raadighed staaende Transportmidler, og
anbefaler denne Sag ret indstændig til Overkommandoens Opmærksomhed
med TilfØiende, at det ogsaa af andre Grunde turde være særdeles hensigtsmæssigt, at der spores en mere aktiv Optræden fra vor Side."
Allerede inden overkomnlandoen havde svaret modtog den følgende telegram fra
ministeriet dateret 4. marts (Den dansk-tydske Krig 1864 II p. 152):
"Til Overkommandoen i Sønderborg.
2 Kompagnier af Garden under Kapitain Holek afgaa idag Eftermiddag kl. 1
paa Postdamperen Freya, eskorteret af Dagmar til Colberg Bugten, gaa
i Land ved Hohwacht, derfra til Lutjenburg og tilbage for muligen at
gaa i Land paa andre Punkter."

Den 6. marts nåede Freya til Holstens

kys~

under ledsagelse af korvetten Dagmar

og skruekanonbåden Marstrand med en transportbåd på s l æh . på grund af dårlige
vejrforhold kunne Landqanqon med de 2 kompagnier af Li vqardell ikke forC'ljå ved
Hohwacht, men måtte flyttes et stykke væk derfra. Der hlev landsat 50 mand. EftC'rsom man ikke fandt nogen fjendtlige tropper på egnen, og iØvrigt modtog rygter
om, at der ikke var fjendtlige tropper i hele det nordØstlige Holsten, besluttedC'
man ikke at landsætte flere mand. Da vejret lod til at tillade landsætning ved
Hohwacht,blev tropperne taget ombord igen. og man sejlede nu mod dette sted. Undervejs tiltog kulingen med regn og sne, således at både landgangen ved Hohwacht
og Lutjenburg blev opgivet, hvorefter styrken

return('r~de

til København.

VII.8. FJENDTLIGE PLANER OM LANDGANGSOPERATIONER.
a. Mål: FYN.
Allerede i marts måned nærede man på preussisk side planer om en landgang på
Fyn. Man mente, at en samlet optræden af eskadren ved Swinemunde og kanonbådsflotillen ved Stralsund mod den danske blokadeeskadre,ville kunne åbne vejen
på søen. Var den først åben, ville hæren og flåden sammen kunne rette et stød
mod øC'rnl', specielt. Fyn. Et angreb på Fyn, mente man ikke, ville være vanskeligen~ r-rid

et angreb på Als, fordi besætningen på øp.n var meget svag, og man

- CJg -

forventede derfor et heldigt resultat, navnlig hvis det

lykkede~

at overraske

danskerne. Endelig håbede man, at tanken om den preussiske flådes samvirke med
I

hæren kunne blive til virkelighed her, forudsat at flåden ikke til den tid
blev holdt fast af den danske blokadeeskadre. - General Moltke afleverede den
17. marts en fuldt udarbejdet plan for en landgang på Fyn.
Generalen mente i planen, at flåden ville kunne nå Lille Bælt på 30 timer, idet
kanonbådene skulle gå igennem Grønsund (mellem Falster og Møn) og korvetterne
gennem Store Bælt. Operationen ville være baseret på fuldstændig overraskelse.
Flotillen ville derved, eventuelt om natten, sandsynligvis kunne stå forbi Fredericias svagt armerede strube og de for tiden uarmerede batterier ved Strib og
Middelfart ind i Kolding Fjord. Herefter ville overgangen kunne ske fra Skærbæk til kysten mellem Middelfart og Gamborg Fjord. Hvis man mødte' den danske
flåde inden Store Bælt/ville egne batterier på kysten kunne yde' tilstrækkelig
støtte. - Planen belv af forskellige årsager ikke realiseret (18).
b. Mål: ALS.
En plan for et overgangsforsøg var blevet fremsat den 10. marts. Den preussiske
flådes medvirken i planen var ønskelig, men måtte kunne undværes, hvis der blev
opstillet 50-60 stykker svært skyts ved Ballegård. Disse ville i givet fald
kunne hindre de danske skibe i at qribe ind. Planen gik hereft.er ud på, under
belejringen af DybbØlstillingen, at føre pont.on t ra i no t; til Hal.Loqå .r d i e t pas sondo
øjeblik, og om natten at overføre en division qg måske endnu en brigade til Nordlandet. I hver echelon skulle der overføres 1500 mand, hvilket man skØnnede var
tilstrækkeligt til, at fordrive den danske styrke ved Mels og til at holde brohovede~

indtil næste echelon ankom. Man gik ud fra, at danskerne ikke forv entede

et angreb ved Mels/og håbede at overraske styrken.
Kongen af Preussen gav sit samtykke til planen, der skulle iværksættes den 2.
april .
Den 31. marts stod bromateriellet klart ved Alnor. på pontoner og i både kunne
der på en gang overføres 1600 mand/og under gunstige vejrforhold ville de næste
1600 mand kunne blive overført inden 2 timer. Vejret var imidlertid så stormfuldt, at operaionerne blev udskudt i 24 timer.

- qC) -

Den 2. april skulle danskernes opmærksomhed afledes ved et bombardement af
Sønderborg. Bombardementet blev iværksat kl. 14. og forstærkedes mellem kl.
17 oq 19, for derefter at blive vedligeholdt natten over. klo 19 påbegyndte man
bygllj nq on af bo t t.c r Le r til SO stykker skyts ved Ba I I o qår-d , do r kunne behersk l '
Als Fjord over en strækning på 5,6 km. Også denne aften var vejret stormende
med regn og sne, der bevirkede, at batterierne ikke kunne fuldføres i rette tid.
Stormen til tog endda så meget, at overfarten blev erklæret. umulig, og operationen
atter måtte opgives.

Den 3. april afventede man forgæves en bedring af vejret, og opgav derfor operationen endeligt, også fordi man formodede, at forberedelserne var erkendt (l9).

VII.9. FORSVARET AF ALS EFTER DYBBØLSTILLINGENS FALD.
Rolf Krake blev den 19.april beordret fra sin tidligere ankerplads til Sandvig c:ller
Augustenborg Fjord, så tæt ved Arnkilsøre, som det fjendtlige batteri ved SnoQbæk Hage tillod. Skibschefen skulle sætte sig i forbindelse med hovedkvarteret.
for at aftale dag- og natsiqnaler.
en

Overfor eskadrechefen udtalte marineministeriet

i~skrivelse,

at man ikke var

eniq i hans betragtning, om at eskadren nu kun havde to alternativer, i

tilfældeaf

at f renden triPnCJte over pli Als, neml i.q enten At hl i ve øde] aqt; ude-n ar have udrettet noget, eller at bjerge sig ud uden at have været i st.and til andet end
at demonstrere. Ministeriet indskærpede i samme skrivelse, at eskadrens skib0

gelse. Eskadrechefen bragte skrivelsens indhold til kendskab for den kommanderende officer på Als Fjord, og pålagde ham i givet fald, at handle i overensstemmelse med den.

I en skriftlig indberetning til ministeriet den 22. april gjorde eskadrechefen
udførligt rede for sit syn på skibenes anvendelsesmuligheder og konstaterede
heri, at skibene formentlig ville kunne forhindre ethvert ove rrranqs foz søq fra
fjendens side over Als Fjord, men at det ikke ville være tilfældet i Als Sund.
Rolf Krake ville umuligt kunne navigere i Sundet under en artillerikamp og slet
ikke i mØrke. Der var derfor kun Esbern Snare tilbage, men dette skib ville
efter al sandsynlighed være ukampdygtigt, hvis det nogensinde nåede frem til
et eventuelt overgangssted, hvorved fjenden blot kunne fortsætte sit forehavende.
- Eskadrechefen sluttede indberetningen således (Den dansk-tydske Krig 1864
III p. 62):

/00

-

"- ... jeg vover ikke at paatage mig det Ansvar at kommandere et Skib
til en Tjeneste, hvor Ødelæggelsen af Skib og Besætning staar mig klart
for Øie, naar Formaalet for en saadan Opofrelse ikke kan opnaas. Erfaring har allerede viist i mangfoldige Tilfælde, at Skibe ikke kunne
bestaa mod Landbatterier og endnu mindre, naar di sse or o besa t t.o mr-d
riflet Skyts, hvis Akkuratesse og hurtige Skydning indtil nu har været
ukjendt."
Den 23. april havde eskadrechefen et møde med chefen for l. Division, general
Steinmann, der samme dag tillige havde overtaget kommandoen over Als. Eskadrechefen erklærede, at ingen af skibene ville kunne lØbe ind i Als Sund, og at
støtten fra eskadren indskrænkede sig til, at skibene forsøgte at genere fjenden
ved Arnkilsøre ved beskydning fra Augustenborg Fjord. - Divisionschefens indberetning til overkommandoen om mØdet foranledigede, at denne overfor eskadrechefen
påpegede , at. del -te ikke var i overensstemmelse med t.Ld l Lqe r n f rr-msa t t;o ork l ær i.nqe r
om skibenes støtte mod eventuelle overgangsforsøg. Overkommandoen gjorde endvidere opmærksom på, at skibenes støtte i Als Sund var af så stor betydning, at
man om fornØdent gennem ministeriet ville søge sikkerhed for tildelingen af denne støtte. - Eskadrechefen svarede hertil, at hans tidligere fremsatte erklæringer om skibenes anvendelse/var begrundet med de daværende forhold, der nu var
væsentligt forandrede. Endvidere udtalte han sig i overensstemmelse med den tidligere nævnte indberetning til ministeriet og fastholdt iØvrigt sit standpunkt
med hensyn til den støtte, der kunne ydes. Han gjorde endelig overkommandoen opmærksom på, at ministeri et var llndl!rrettet om hans anskuelser, og at. dot ikke
havde haft indvendinger imod dem. Korrespondancen blev afsluttet med ovenstående
erklæring fra eskadrechefen.
Divisionen mente nu, at kunne træffe foranstal t n i.nqo r' til Øens forsvar på baqqrund
af/at eskadren garanterede mod ethvert landganqsforsøg på hele Østkysten af Als
og på strækningen langs Als Fjord og den brede del af Als Sund. Dette resultat
blev fastslået i en skrivelse til eskadrechefen med en tilfØjelse om, at man
forventede, at ingen af skibene ville forlade deres stationer, før det var yderst
nØdvendigt.
Efter rømningen af Fredericia beordrede eskadrechefen 2 kanonchalupper derfra
til Als for at anvende dem til bevogtning og forsvar af den sydliqe del af

øe~

sammen med en skruekanonbåd på SØnderborg Rhed.
Eskadrens virke i begyndelsen af maj indskrænkede sig til patruljeringer og
overvågning af fjendens forberedelser langs kysten. Man observerede herved fortsat montering af batterier langs sundet og Als Fjord, samt stærk koncentra lion
a t tropper langs fjorden (20).
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Overkommandoen var allerede den 19. april af den opfattelse, at forsvaret af
Als kun kunne fortsættes en begrænset tid. Fjendens artilleri i Sundeved ville
antaqelig Ødelægge de danske piecer på Als og gøre afdelingernes opstilling
uv~r

en længere kyststrækning umulig. Forsvaret af Øen ville bero på muligheden

a~at

kunne forstyrre selve fjendens broslagning på et vilkårligt punkt af stræk-

ningen mellem SØnderborg og ArnkilsØre og en bådovergang mellem Stolbro Næs og
Hellesøgård. Man måtte herved kunne stole væsentlig på eskadrens medvirken,
specielt med Rolf Krake. på baggrund af disse betragtninger mente man, at evakueringen af Als burde forberedes og til en vis grad effektueres, således at
kun den nØdvendige styrke blev tilbage.
Som følge af regeringens instrukser til overkommandoen, blev det pålagt general
Steinmann ved dennes overt.agelse af kommandoen over Øen, at rette sine bestræbelser på at forhindre fjendens forberedelser til en overgang. Hvis fjenden forsøgte en overgang skulle den imØdegås med den kraftigste modstand. Selvom fjenden skulle få fodfæste på Øen, måtte forsvaret ikke opgives, men alt skulle
sættes ind på at kaste fjenden tilbage, såfremt der viste sig mulighed for det.
Såsnart de forskellige befæstningsarbejder og etableringen af faste batterier
var skredet så langt frem, at troppestyrken kunne formindskes, forventede overkommandoen at blive underrettet.
Allerede den 27. april måtte 11. Batteri afgives til Fyn, og den 2. -3. maj afqik
10. Batteri, 5. Brigade og et halvregiment dragoner til Fåborgjefter anmodning fra
overkommandoen (21). - Den 10.

~aj

modtog general

~tei~mann

telegrafisk

meddelel~;e

om, at der var sluttet våbenhvile fra midnat, natten til den 12. maj.

VII.IO. FORHOLD UNDER VABENHVILEN.
a. Ved eskadren i østersøens vestlige del.
I en skrivelse af 10. maj fra marineministeriet. blev eskadrechefen instrueret
om de disposi t Lone r , han skulle træffe med hon uyn ti l eskadrens sk ibe. Bevægelserne i den anledning og skibenes stationering fremgår af b i l a g
Linieskibet Frederik VI fortsatt.e besætningens indøvelse, især i skydning med
kanoner og geværer. - Fregatten Thetis påbegyndte Øvelserne efter et par da qes
rekreation for besætningen. - Kanonbådene Buhl, Willemoes og Schrødersee foretog forskellige nØdvendige eftersyn, og i kanonchalupperne indøvede man besætningerne under orlogskaptajn Pedersens kommando. - Kutteren Neptun og sluppen
Larsens Plads blev anvendt som observationsfartØjer, den ene mellem Flensborg

lo z..

Fjord og Ekernførde Fjord, den anden nord for Als.

Ved 3. Division på Fyn var

man utilfreds med størrelsen af deh flådestyrke, der umiddelbart fØr våbenhvilen
var ankommet til FænØ Sund l som støtte til bevogtning af kysten. Selvom spørgsmålet på grund af våbenhvilen ikke havde øjeblikkelig betydning, blev der indberettet om det til overkommandoen. Herfra svarede man, at SchrØdersee ville
blive stationeret ved Bogense eller Båring Vig efter omstændighederne. Divisionen følte sig imidlertid langt fra beroliget ved dette svar, idet man her
forventede, at fjenden ville angribe Fyn ved fjendtlighedernes genoptagelse. Midt
eV\

i juni gentog man derfor anmodningen til overkommandoen om stationering af større
flådestyrke ved Gjenner. Overkommandoen henvendte sig nu til krigsministeriet,
der korresponderede med marineministeriet om sagen. Marineministeriet telegraferede så den 21. juni til eskadrechefen (Den dansk-tydske Krig 1864 III p. 132):
"Foranlediget ved en Skrivelse fra Krigsministeriet om en bedre Bevogtning af Lille Bælt, dels fra Vadsnæs Batteri til Fønsskov, dels fra
TØnnæs Odde Syd efter, henstilles til Hr. Orlogskapitainen, om der på
førstnævnte Sted kan anvendes Kanonchalupper, i hvilket Tilfælde tre
ville blive udrustede og oversendte. Til Bevogtning mellem TØnnæs Odde
og Syd efter antager Ministeriet, at der kan tages en af de S. for Als
stationerede Dampkanonbaade, og at en kan tages fra Femern Station,
hvor man i saa Fald vil sørge for anden Forstærkning."
I en indstilling til krigsministeriet havde overkommandoen ytret Ønske om, at
man, når det var nØdvendigt at konvojere og dække ud- og indskibning af landgangskorpset, kunne få stillet armerede skibe til rådighed. Disse skibe skulle
tages fra de dele af flåden, der var fordelt til støtte for hæren. - Indstillingen foranledigede, at marineministeriet den 15 . juni beordrede eskadrechefen
til at afgive Esbern Snare og Gejser. Eskadrechefen protesterede under henvisning til, at forsvaret af Als ville blive svækket i betænkelig grad. General
Steinmann på Als anmodede ligeledes overkommandoen om,ikke at formindske flådestyrken af 'hensyn til Øens forsvar. - Overkommandoen mente dog

ikk~

at kunne

give noget tilsagn i den henseende og fremhævede, at hverken hærens eller flådens
størrelse ville kunne opfylde kravene, der blev stillet til dem forskellige
steder i landet, hvis man ved hvert enkelt sted ville binde så mange kræfter,
som det var hensigtsmæssigt at have ved hånden (22).

ning af sØforsvaret på Fyens Vestkyst. Eskadrens til- og afgang, samt skibenes
stationering i dagene omkring våbenhvilens ophør fremgår af bilag

-

1°:b -

b. Uoverensstemmende opfattelser af våbenhvilen på dansk, side.
Kommandoen på Als opfattede betingelserne for våbenhvilen således, at samfærdsel med Hertugdømmerne ikke burde finde sted. Dette var også Ønskeligt af
militære grunde. Al forbindelse mellem Als og Sundeved blev således forbudt
undtagen ved SØnderborg. Den 13. maj henvendte general Steinmann sig til eskadrechefen angående eskadrens medvirken til overholdelsen af disse bestemmelser.
Eskadrechefen svarede hertil, at bestemmelserne for eskadrens forhold under våbenhvilen/ikke tillod den at kontrollere samkvem med Als, samt at de krigsførende
magter ikke måtte lægge hindringer i vejen for samfærdselen under våbenhvilen.
Steinmann udbad sig nu en erklæring fra overkommandoen om, hvorvidt eskadrechefen
var i sin ret. - En fornyet henvendelse til eskadrechefen blev besvaret med henvisning til, at eskadren havde fået ordre til at ophæve blokaden af alle slesvigske og holstenske havne, og som følge deraf ikke kunne forbyde deres samfærdSf "

..
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Stpinmann hr-nvondt:e sig f qon til ovorkommandoon om

:;rHJC!n,

JnC'1l

fik

Lq on

intet svar, hvorefter han henvendte sig direkte til krigsministeriet. Her konferede man med marineministeriet;og sagen blev afgjort ved, at kommandoen på
Als, under Øens belejringstilstand, var berettiget til at træffe alle nØdvendige
foranstaltninger til Øens sikkerhed,under medvirken af alle øvrige autoriteter (23).
Med hensyn til våbenhvilens ophør havde der i Jylland verseret rygter om, at
preusserne kun mente, den gjaldt i 4 uger og ikke l måned. I så fald ville man
kunne forvente dens udløb natten til den 0. juni. For det tilfælde Ønskede kommandoen på Als, at eskadrechefen skulle oplyse, hvilken fordeling eskadren ville
have, med henblik på støtte til hæren. Fra overkommandoen blev eskadrechefen
anmodet om, at træffe de nØdvendige forholdsregler, til at skibene såsnart som
muligt kunne indtage deres stationer. - Eskadrechefen delte imidlertid hverken
overkommandoens eller divisionens ængstelse for, at noget uforudset kunne ske,
og mente iøvrigt, at burde holde sig til en tidligere modtage t meddelelse. om
våbenhvilens udløb den 12. juni (24).
c. Landgangskorpset.
Den 20. maj blev stabschefen ved overkommandoen kaldt til KØbC'nhavn til et møde
med den nye krigsminister, oberstlØjtnant Reich. Det blev her bestemt, at der
skulle dannes et landgangskorps, der skulle samles ved Nyborg. Det skulle under
våbenhvilen Øve ind- og udskibning samt udfØrelse af landgange. Korpset skulle
føres af oberst Max Muller, og være sammensat af l brigade infanteri, l dragoneskadron og l ingeniørkompagni. En transporteskadre blev samlet i Nyborg og øvelserne begyndte på Store Bælts kysten den 30. mai.. - Overkommandoen havde tænkt.
sig, at Rugen under visse forhold .kunne blive landganqsbrigadens første mål (25).

-
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VII. ll. TABET AF ALS.
a. Forholdene på dansk side.
I Als Sund stillingen skulle en sammenhængende lØbegrav langs hele kysten skabe
mulighed for et stærkt forsvar i fØrste linie. En bagvedliggende kommunikationsgang tjente til reservernes opstilling, og artilleriet var fordelt på et stort
antal batterier og stillinger, der tilsammen havde mulighed for at bestryge hele
Sundet. General Steinmann havde ordnet forsvaret på baggrund af, at eskadren
garanterede for kysten langs Als Fjord og den nordlige del af sundet. Derfor
var denne kyststrækning forholdsvis svagt besat af tropper.

I perioden fra DybbØls fald til fjendtlighedernes udbrud efter den l. våbenhvile, var styrken på Øen gradvist blevet svækket. Det samrrle var tilfældet for
eskadrens vedkommende (se bilag 20). Både general Steinmann og eskadrechefen
havde overfor overkommadoen og ministerierne gjort opmærksom på dette forhold.

b. Angrebet.
Kort før kl. 0200 den 29. juni overførte fjenden i l. echelon ca. 2500 mand fra
fire i nd s k i b n i n g s s t e d e r mellem sydkanten af Storskoven og Snogbæk Hage. Efter
preussiske oplysninger nåede bådene kun ca. 100 m frem, inden der blev åbnet
ild fra dansk side. Ilden blev fra fjendens side besvaret livligt af batterierne i Sundeved og en bataljon på stranden. Efter at være kommet i land på Arnkilhalvøen lidt over kl. 02, rykkede fjenden frem til sydkanten af Arnkils Skoven.
Noge t efter kl. 0230 nåede 2. echelon i land. Kl. 0300 blev der overført heste
til stabe og beredne officerer, og kl. 0330 stod fjenden med

7~

bataljon i Gll cr

på hØjdl' med sydkanten af Arnkils Skov (26).

c . Rolf Krakes og eskadrens forhold.
Med hensyn til Rolf Krakes deltagelse i selve kampen den 29. juni 1864 fremgår
de nærmere p.nkeltheder af bilag~~, pkt. F. Bilaget omfatter præmisser oq dom i
sac]<.'1l mod arIoqskaptajner.ne Muxoll og Ro t.h o anqåondo deres forhold som n s k .id r e chef, henholdsvis skibschef det pågældende år . Præmisserne slutter ved Rolf Krakes
passaqe af de fjendtlige batterier. på Nordtang ay Varnæs med Hertha, Willemoes og
2 kanonchalupper. - Panserbatteriet ankrede sammen med disse skibe ved Nørrelyk-

ke, for eventuelt at tage tropper ombord. Mellem kl. 0945 og kl. 1215 blev 4 kompagnier og nogle fæstningsartillerister indskibet.

Ved alarmeringen samlede kanonbådene Buhlog Thura, 2 kanonchalupper og en kanonjoli ('
der

~~

iq i

nær hedøn n f SØnderborq, for

eVC'I1I~u nlt

il t

k \]1111(' I,t' sk yde' f [r-nd t· I i rlf' ,- roppu r.,

måtte komme t i l syno på k y n t on ,

F ilrtøj ernc~s

virksomhed t nd sk r .i-nkc-dv-

105

sig dog til optagelse af en del forsprængte folk, der fra tid til anden dukkede '
op. En Kanonchalup, der var stationeret i Sandvig, og en kanonjolle ved HardeshØj blev begge sprængt, for ikke at falde i fjendens hænder. En transport j agt ,
der var lastet med kul til dampskibene og proviant til kanonbådsdelingen, blev
boret i sænk i Stegsvig, hvor den var forladt af skipper og mandskab (27).

d. Forhold efter tabet af Als.
Umiddelbart efter at overkommandoen den 29. juni havde fået underretning om
tabet af Als, anmodede den eskadrechefen om at sende alle disponible fartØjer
til forstærkning af kystforsvaret af Fyn. Denne anmodning blev gentaget den 2.
juli, hvor overkommandoen gjorde specielt opmærksom på nØdvendigheden af.at
flåt
den sikrede mod en overgang fra Als til Fyn. Den anmodede endvidere om at patruljere flittigt mød både, især om na t t.en . B.idene skulle nærme sig mest mu.li qr ti I
den fjendtlige kyst, for at sØge oplysninger om fjendens virksomhed, idet dette
på grund af afstanden/ikke kunne iagttages fra den fynske kyst. Endelig skulle
skibscheferne beordres til at lØbe ud på det første tegn på en overgang, for
at imødegå den på søen. - Eftersom der fortsat ikke indlØb noget svar fra eskadrechefen,(der var fraværende fra den af ham opgivne position~ henvendte overkommandoen sig igen. Samtidig underrettede den krigsministeriet, ved fØlgende
telegram (Den dansk-tydske Krig 1864 III p. 295):

liDa Bevogtningen uf Li ile Bælt. paa Strækningen fra I\ssens til nedad
mod OrØ saavelsom af Farvandet mellem Jyllands Kyst og Fyens Nordkyst fra Kasserodde til ÆbelØ er aldeles utilstrækkelig, saaledes som
den for Tiden besørges fra Marinens Side, anmodes Ministeriet indtrængende om at bevirke yderligere Foranstaltninger trufne i saa Henseende."

Alle eskadrens disponible enheder var afgået til kystforsvaret af Fyn umiddelbart efter, at Als var faldet. Skibenes fordeling fremgår af bilag
Flådestyrken ved Fyn var svag, både i Lille Bælt og især ved nordkysten. Ifølge en skrivelse fra marineministeriet den 6. juli ville styrken ikke blive forøget, idet hverken denne eller en meget større styrke ville være betryggende
mod en dristig fjendes bådekspeditioner under gunstige omstændigheder. Overkommandoen gik derfor i sine forsvarsdispositioner udfra, at Fyns forsvar hovedsagligt var overladt til hæren alene (28).

Den 20. juli kl. 1200 indtrådte den 2. våbenhvile, den l. august blev våbenstilstandsprotokollen undertegnet, og endelig den 16. november blev ratifikationerne
af fredstraktaten udvekslet i Wien.
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Krigen på Vestkysten.

VITT.l.
I 1848.
.-FORHOLDENE
- - -- - ._på foranledning af krigsministeriet beordrede marineministeriet den 3. april
oprettelsen af en eskadrille på Vestkysten. Kommandørkaptajn Ellbrecht rejste
til Fanø/for at samle de toldkrydsfartøjer og andre skibe, der kunne bruges.
Med disse skibe, der skulle bevæbnes og bemandes på stedet, skulle kommandørkaptajnen forsøge at håndhæve kongens myndighed på vestkysten af Jylland og
hertugdØmmet Slesvig .
."'.l ." /f' r

Efterhånden blev dervialt 5 toldkrydsfartØjer på FanØ, hvorfra der blev holdt
forbinde l se med de sydl igere øf'r. Efter anmodn i nq fra he rrcds foqodon hlev do r
i begyndelsen af juni foretaget en patrulje mellem RØmØ, HØjer, List og Amrum.
Rygter om, at fjenden ville sætte sig i besiddelse af krydsfartøjerne,

bevirked~

at eskadrillen i midten af juni gik først til Nymindegah og derefter til Ringkøhing,
for at proviantere og være i sikkerhed (l).

Da rnarineministeriet blev underrettet herom, blev eskadrillen straks beordret
tilbage til FanØ, for at bidrage så meget som muligt til Øens forsvar. Stiftamtmandan i Ribe blev samtidig underrettet om denne ord.re og fik at vide! at
man kunne fll håndvåben til Øens befolkni.ng, hvis man øn sk odo det. KommandØrknptajn Ellbrecht begav sig til

Fan~og

i slutninCjcn af juni var eskadrillen

au

skonnerten Hermoder, der var ankommet fra KØbenhavn med 8 4-pds. kanoner og
100 geværer, samlet ved FanØ. - Eskadrillens virksomhed koncentreredes under
resten af felttoget hovedsagligt om FanØs forsvar, bl.a. fordi flere af·fartØjerne efterhånden blev beordret afgivet til andre formål. Øen havde iØvrigt fået
større betydning for flåden, idet depecher til og fra eskadren ved Helgoland
blev befordret denne vej.

VIII.2. FORHOLDENE OG BEGIVENHEDERNE I 1849.
IfØlge instruksen til kommandørkaptajn Ellbrecht skulle de rekvirerede fartøjer
igen dette år bemandes med dpt udskrevne mandsknh fra FanØ. omkring den 26. marts
skulle Øerne Sild og Fehr besættes med landtropper. Der skulle handles med størst
mulig kraft og hurtighed, og man måtte ikke vige for en selv noget stærkere
fjende. Skulle fjenden sætte stærkt overlegne kræfter ind, skulle man langsomt
vige ud til FanØ, der skulle forsvares til det sidste.
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Den samlede landstyrke,der var til rådighed fra slutningen af marts, bestod
af 2 depotkompagnier (se ordliste) på ialt 453 mand og 4 espingoler.
Ved udvælgelsen af eskadrillens

fartøje~

var der blevet taget hensyn til, at

de skulle kunne passere de indre sejllØb, hvor det var nødvendigt. Korvetten
Valkyrien blev i midten af marts beordret til Listerdyb, for at underlægge sig
kommandørkaptajn Ellbrecht, der iøvrigt rådede over 4 bevæbnede Everter (se
ordliste), 2 bevæbnede toldkrydsfartøjer og 10 transportfartØjer.

Den 31. marts afgik eskadrillen fra FanØ med henblik på besættelsen af de omtalte øer. Efter at have været i sØen i 2 dage under dårlige vejrforhold. uden
at kunne komme frem/returnerede skibene imidlertid til Fanø/og da det dårlige
vejr fortsatte blev ekspeditionen udsat (2). FØrst den 8. april kunne man landsætte 55 mand af landtropperne ved List på Sild. Samtidig blev der landsat 43
mand af Valkyriens besætning. Da korvetten dog skulle afgå til eskadren ved
Elben, blev styrken dagen efter erstattet af landtropper. Den ll. april blev
FØhr besat af 330 mand.

Fjenden havde allerede i ge n n e m nogen tid opereret i farvandene mellem Øerne
med kanonbåde, da eskadren den 30 . april fik efterretning

om~fjenden

skulle have

sendt 16 kanonbåde gennem Ejderkanalen fra Kiel. KommandØrkantajn Ellbrecht forlod nu F6hr med h ele den landsot te styrke og gik ud gennem Smaldybet, hvorefter
styrken bl ev taget orrIDord

j

Valkyrien. Senere blev land tropperne overført ti l

fregatten Bellona, der afsejlede t.il KØbenhavn .- Da man på S ild den 26. apr il
havde observeret de fjendtlige kanonbåde, trak eskadrillen sig tilbage til FanØ
i henhold til sin instruks. Forinden var et fjendtligt forsøg på,at fjerne 10
kul skibe fra odden ved List, blevet afvist af den landsatte styrke under major
Kierulff. De fØlgende dage fo rlØb rOligt, men da man bemærkede, at fjenden samlede småfartøjer, formentlig for at forsøge en landgang, bes luttede majoren ,
at gå tilbage til FanØ (3). Hele styrken var således på FanØ fra begyndelsen
af maj.

Den 8. august f ik eskadrillen o r d r e til at overføre major Kierulffs styrke til
fastlandet, og i begyndelsen af september blev de sidste skibe oplagt.

-
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VIII.). FORHOLDENE OG BEGIVENHEDERNE I 1850.
Kommandørkaptajn Ellbrecht havde indgivet en betænkning om, hvorledes forsvaret af FanØ bedst kunne ordnes. Han hævdede deri, at et fuldstændigt forsvar
af Øen kun kunne gennemføres ved hjælp af kanonchalupper. Havde man til gengæld et
tilstrækkeligt antal af dem, - han mente 10, - ville man også kraftigt kunne støtte en fremrykning mod de andre Øer mod syd. Desuden var nogle mindre ro og
sejlfartØjer nØdvendige til rekognoscering af sejllØbene, og på selve Øen var
det til forsvaret nØdvendigt, at have 300 mand infanteri, nogle espingoler og
nogle få kavalerister. - Kommandørkaptajnen overtog kommandoen på FanØ den 27.
maj.
Ved fjendtlighedernes begyndelse rådede han over l chalup, S everter og 4 6-pds.
feltpiecer på FanØ, samt l chalup og 2 everter i HØjer under kommando af lØjtnant
Hammer. Endvidere lå korvetten Flora i farvandene ved Vestkysten. Det var blevet
pålagt kommandørkaptajnen, at underlægge sig den kommanderende general og forberede sig på, at fØlge hæren når den rykkede ind i Slesvig (4). Samtidig med
insurgenternes indrykning i Slesvig var dampskibet Kiel og 3 kanonbåde blevet
sendt gennem Ejderkanalen til Vesterhavet, og løjtnant Hammer fik nu 20. juli
melding

oml

at de befandt sig ved Husum.

Ved operationernes begyndelse mente overkommandoen, at det var utilrådeligt/
at afgive en fast styrke til Vestkysten af Slesvig. Derimod forekom det mindre
betænkeligt, at afse en styrke til en ekspedition af nogle få dages varighed.
Den 21. juli blev der derfor sendt 2 kompagnier jægere og l eskadron frem over
Læk til Tønder, for derfra at detachere en styrke til

HØje~

for at søge for-

bindelse med eskadrillen. Den 23. juli ankom detachementet på 100 mand til
HØjer. Ret ud for havnen lå de 3 fjendtlige kanonbåde og dampskibet, mens rygterne sagde, at fjenden ville gå i land med et par hundrede mand, for at tage
byen sammen med de oprørske frisere. LØjtnant Hammers styrke alene ville være
tvunget til at trække sig tilbage overfor et sådant angreb, hvilket bevirkede,
at styrken i TØnder og HØjer skulle blive,hvor de

va~

indtil videre. Nogle dage

beordret tilbage til hovedstyrken, men skulle efterlade l kompagni i TØnder,
for at opretholde forbindelsen med eskadrillen(5). Et depntkompagni, dp.r var
underlqgt eskadrillen, blev den l. august overført til Sild. Kommandørkaptajn
Ellbrecht havde på dette tidspunkt fremsat ønske om, at Tønder-detachementet
foretog en ekspedition langs kysten til Husum, for at hindre de fjendtlige kanonbådes forbindelse med land. Chefen for detachementet, kaptajn Thalbitzer mente t ml df c- r t t d Lkke , at; kunne gå ind på f'o r a Laqo t, der v i Ll o up l.Lt.t;e hans styrke.
i

-
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Dette standpunkt støttede overkommandoen. I lØbet af den fØlgende tid blev der
udsendt mindre styrker til Sydvesthjørne, DagebØl og Niebull, der foruden at
s1:Øtte de civile autoriteter i området, også skulle forstyrre de fjendtlige kanonbådes kommunikation med land. Midt i september blev detachementet i TØnder
kaldt tilbage til sin stamenhed, men blev i TØnder erstattet af 100 mand (6).

Overkommandoen havde i sidste halvdel af juli stillet et depotkompagni til
rådighed for eskadrillen. Kompagniet blev den 27. juli fordelt på RØmØ og på
FanØ. - Den l. august blev 200 mand fra RØmØ overført til List på Sild. - Korvetten Flora var sØgt op til List og havde dampskibet Gejser med. Det var Ellbrechts tanke, at overføre tropper til Amrum og Fehr under dække af disse større
enheder. Når Husum og TØnning, samt muligvis Nordstrand og Pelworm samtidig
ut o v L:njC!L af

ol)(~rsl: ~chel'e'lerns

kurps, mente !I ;ll1,dt- UP fje·lll.ltJic..W k,..m oubåd«

var nødt til at gå tilbage til Elben. Eskadrillens fremrykning måtte i
omgan~

fØrste

udsættes på grund af storm og vanskeligheder med lodsen, der skulle føre

Flora og Gejser ind til øerne.

Den 9. september tilgik dampskibet Vildanden og 3 kanonbåde eskadren, og nogle
dage senere afgik Flora til KØbenhavn. Den 16. september blev Fehr besat. Den

17. september havde Gejser en træfning med det fjendtlige dampskib Kiel og 3
kanonbåde ud for Hevermundingen (7).

Forskellige underretninger fra Vestkysten gjorde overkommandoen urolig for,
at kommandørkaptajn Ellbrecht ville lægge mere vægt på en besættelse af Fehr, .
end på en tilintetgørelse af de fjendtlige stridskræfter. Søofficeren ved hovedkvarteret, kaptajn Dirckinck-Holmfeld, blev derfor den 17. september sendt afsted, for at konferere med Ellbrecht og om nØdvendigt befale ham

ti~

at lægge

hovedvægten på de fjendtlige stridskræfters tilintetgørelse. på given foranledning udtalte Ellbrecht sig under mødet imod, at sende kanonbådene ind på Ejderen, da han ikke kunne indse nØdvendigheden deraf og iØvrigt mente, at kanonbådene, på grund af årstiden og fo rho Ldenø på Ejnp.ren, ville væro meget udsat.
på baggrund af et forslag fra lØjtnant Hammer, blev eskadrillen den 22. september af overkommandoen beordret til, foruden at placere 4 kanoner på nærmere
angivne steder ved Ejdermundingens nordlige kyst, at lade kanonbådene afgå til
Ejderen ved først e gunstige Le j Li qhod , efterfulgt af Gejser. Endvidere skul1 C'
Ellbrecht, såfremt eskadrillens Øvrige opgaver gjorde hans nærværelse på Fehr
nØdvendig, overdrage kommandoen over styrken til chefen for Gejser. Foruden
samvirket med hærens hØjre flØj, havde overkommandoen til hensigt, at ødelægge
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f3endens angrebsrnidler. Den havde specielt et angreb på de fjendtlige kanonbåde
ved Biisum for øje, og sendte derfor kaptajn Dirckinck-Holmfeld til TØnning,for
at medvirke ved de forestående operationer.
Efter en del vanskeligheder med vejr- og strømforholdene ankom de 6 kanonbåde
til Ejdermundingen den 27. september, hvorefter Gejser gik til Fohr, for at
fylde kul. - I lØbet af de kommende dage kom Dirckinck-Holmfeld til det resultat, at et angreb på den fjendtlige søstyrke, selv med de nødvendige lodser
og Gejsers medvirken, ville være forbundet med for stor risiko. Herom indberettede han til overkommandoen. - Marineministeriet havde overfor Ellbrecht givet
udtryk for, at man, trods risikoen ved kanonbådenes stationering på Ejderen,
forvpntcdc, at han med sin

styrk~

stræbte efter at skade fjenden i enhver h('n-

seende og i den anledning arbejdede nøje sammen med oberst Irmingers korps. Foranlediget heraf begav kaptajn Dirckinck-Holmfeld sig den 29. september til
Irminger (8).
Samtidig med fjendens angreb på Frederiksstad den 29. september blev der foretaget en demonstration mod TØnning. En indgriben fra de danske kanonbådes side
mod overgangen over Ejderen var hovedsaglig umulig, fordi de under den begyndende
ebbe, ikke kunne nå til Tønning i rette tid (9). De fjendtlige dampskibe og kanonbåde, der deltog i kampen ved Frederiksstad, kom fra Rendsborg og Siiderstapel.
Det blev senere den l. oktober overvejet, om kanonbådene kunne fØres op ad Ejderen/for at beskyde nogle fjendtlige fartøjer med tropper ved Wollersum, men
det mente man ikke kunne lade sig gøre. Derimod besluttede man at sende kanonbådene op ad strømmen ved mØrket-s frembrud/for at de kunne imødegå. cn eventuel
landgang og tillige kunne kaste nogle bomber mod færgehuset overfor Tønning.
på grund af flodforholdene kom bådene dog fØrst op ad strømmen om morgenen den
2. oktober, men tvang den fjendtlige observationspost i færgehuset tilbage.
Kanonbådsdivisionen vendte tilbage til Fohr i slutningen af
november rejste kommandørkaptajn Ellbrecht til KØbenhavn.

oktobe~

og midt i
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VIII.4. FORSVARET AF VESTERHAVSØERNE 1864.
KaptajnlØjtnant O.C.Hammer blev ved en skrivelse af 6. februar beordret til
at taqe kommandoen over stationen på FanØ, hvor der var oplagt 8 kanonjoller.
Kommandoforholdene blev ordnet på den måde, at Hammer havde kommandoen over
flotillen på Vestkysten, mens kommandoen over selve kanonjolledivisionen blev
givet til premierløjtnant HolbØl. Den 4. marts meddelte marineministeriet, at
et detachement på 100 mand ville blive afsendt til FanØ ved krigsministeriets
foranstaltning. Detachementet ankom imidlertid først til Fehr den 31. marts,
på grund af forskellige vanskeligheder ved afgivelsen.

Under den l. våbenhvile var Hammer i KØbenhavn, hvor han indgav flere forslag
l i l mar i nemtru s t or Let; angående en forstærkning af forsvarsmidlerne på Vestkyst.en.
IngC'n af hans forslag gav noget resultat, og først den 25. jun1 fik han en meddelelse om, at krigsministeriet ved førstkommende lejlighed ville afgive en mindre
fodfolkstyrke

som forstærkning. I begyndelsen af juli blev 60 infanterister

og noget artilleri til opstilling i værkerne på FanØ, overført med dampskibene
Freja og Vidar. Hele infanteristyrken på 165 mand var nu samlet på FanØ.

Den 12. juli blev to fjendtlige landgangsforsøg mod Fehr og Sild imødegået af
kanonjoller. Den 13. juli ankom en parlamentær fra DagebØl med opfordring til
overqivelse. Opfordringen hlev afslået, men efter et krigsråd hesluttede man
at opgive F'ehr, mod fri t at. kunne afsejle med transportskibene . Dette blev afslået den IS. juli.

Dell 17.

iuli ankom 4 fjendtlige dampkanonl;?åde til Smaldybet og stod ind mod

Amrum. Hammer, der ved en privatdepeche var blevet underrettet om våbenhvilen,
stod ud mod kanonbådene med dampskibet Limfjorden under parlamentær-flag , for .
at protestere mod den fjendtl ige fremtrængen. Chefen for den fjendtlige styrke
kendte intet til våbenhvilen, men indvilgede i afsendelsen af en stafet, for
at klarlægge sagen . Natten til den 18. juli kom stafetten tilbage. Hammer

()pd il fj l!l1l'

herefter. at de f j end t Li qc skibe a llerede havde lundsat tropper på Fehr. Som svar
på sin protest, blev han opfordret til at overgivp siq med sin styrke og fik at
vide, at fjendtlighederne ville blive genåbnet kl. 06, såfremt han ikke havde
overgivet sig.

Hammer gik nu igang med at trække sine fartøjer bort fra Wyk. En kanonjolle blev
brændt, fordi den sad fast i mudderet. Fra kl. 06 blev den danske flotille, . der
indtog en st illing mellem Sild, Fehr og fastlandet, beskudt . Her modtog Hammer
den 19. juli en ny opfordring til overgivelse. ttnder et. sammenkaldt kr igsråd
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besluttede man at overgive sig med besætningerne: når alle krigsfartØjerne var
boret i sænk og materiellet Ødelagt.
Da våbenhvilen trådte i kraft dagen efter, var VesterhavsØerne i fjendens besiddelse med undtagelse af FanØ, der var besat af infanteristyrken, som tidligere anfØrt (10).
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VIl!. Kapitel.

NOTER

(l) C.S. 1848 III p. 1017 ff.
( /. ) L.J. 1049 I p. 348 ff.

(':i ) [";.5. 1849 II p. 613 ff.

(4 ) G.S. l85U I p. 389 ff.
(5) G.S. 1050 II p. 472 ff.
( G)

G. ~.

1850 III p. 741 ff.

(7) G.S. 1850 IV p. 1359 ff.
(8) G.S. 1850 IV p. 1096 ff.
( 9) G.S. 1864 III p. 307 ff.
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IX. Kapitel. Historien lærer, at den intet lærer.
IX.l. SAMMENFATNING.
a. Den l. slesvigske krig.
Ved oprørets udbrud i 1848 var Danmark midt i en politisk omvæltning. Landet
var på ingen måde forberedt på en krig. Ved hæren manglede reserver og

ve-

holdninger, og ved flåden var kun få enheder udrustet.

Eft~r

de indledende foranstaltninger til bekæmpelse af oprøret, stØttede flå-

den hærens fremrykning mod Bov og Flensborg. Ved forsvaret af Slesvig fik
hærens flanke ved Ekernførde ved flere lejligheder støtte fra flådens enheder,
der også under tilbagetoget fra Slesvig By støttede hærens enheder ved kysten.
Senere deltog flådens enheder i bevogtningen af Lille Bælt og Fyns kyster,
samt i bevogtningen af Als. Ved hærens fremrykninq fra Als støttede flåden
igen operationerne. Denne støtte fortsatte i den følqende tid bl.a. ved Egernsund og Gråsten.Krigsministeren forbØd yderligere offensive

operatione~

og

den 1. september trådte våbenhvilen i kraft :

I våbenstilstandsperioden skete der på dansk side forskellige ændringer, bl.a.
blev regeringen udskiftet ng landet fik ny krigsministpr, mens marineministeren fortsatte i det nye ministerium . Man påtænkte en mere offensiv optræden
end i 1848. Ved iværksættelsen af den endelige operationsplan rekognoscprede
r~nheder

af flåden i Flensborg Fjord og støttede hærens fremrykninq fra Sunde-

ved, mens Det nørrejyske Armekorps rykkede frem fra den jyske grænse. Nu greb
krigsministeren ind og befalede operationerne ændret. Det planlagte angreb
mod Åbenrå og ekspeditionen mod EkernfØrde blev dog gennemfØrt, men ved Ekernførde mistede flåden linieskibet Christian VIII og fregatten Gefion. Herefter
greb krigsministeren ind og befalede hæren tilbage til Als, og kort tid efter
blev hærens overkommando ændret, idet general Krogh nlJ oberstlØjtnant LæssØe
blev forsat til andre poster og blev erstattet af general Bulow og oberstlØjtnant Flensborg. Under resten af felttoget dette år deltog enheder af flåden
i bevogtningen af Als. En kanonbådsdivision blev stationeret i Lille

B~lt

for at deltage i sikringen af .Fyn, mens en mindre søstyrke støttede hærrns
operationer ved Arhus. Under sikringen af Fyn og Fredericia støttede flåden
bl.a. kampen ved GudsØ og senere selve udfaldet fra Fredericia. Våbenstilstandsaftalen blev ratificeret i

juli .

Under våbenstilstanden forberedte man sig i Danmark på en genoptagelse af
krigshandlingerne, og i maj blev der givet endelig ordre til mobilisering .
Operationerne hlev indledt med besættelsen af Femern midt i
pfl·l ' !"

juli, og kort tid

fand t s I aq o t; vr-rl lsted s tx -d • Be sæ t t .e l sen af Ferne r n f'o r t ua t.t.e og vr-d

Ekprnførde og på Slien støttede flådens enheder hærens flanke under de
videre begivenheder, bl.a. i forbindelse med kampen ved Mysunde. Efterhånden som flådens større enheder blev kaldt til KØbenhavn for vinteren, indskrænkede støtten sig til bevogtningen af Slien indtil våbenstilstanden i
I n r,

J •

~._~en

l

2. slesvigske krig.

lIIellemkrigsperioden skiftede de politiske forhold meget. på det militære

omr ådø

arbejdede flere kommissioner med planer om o rdru.nqe r for værnene, men

det lykkedes ikke at skabe politisk enighed om en endelig ordning. I krigsledelsens organisation skete der ingen ændringer mellem de to krige.
dens fØrste del indgik nogle skruedampskibe i flådens tal.

I

I

perio-

periodens anden

del skete der en del forbedringer bl.a. ved artilleriet og hestevæsenet. Dub Lo r Lnqss'ys t ome t

og en ny værnepligtslov bl o v indført, men i officerskorpsets

stØrrelse o g uddannelse skete der kun mindre ændringer. I lA61 truede DC't
t yske Forbund første gang med eksekution og Danmark udrustede for en korL cre
periode en større flådestyrke. Samme år anskaffede man to pansrede skrueskonn Arter t i l flåden og påbegyndte pansringen af nogle skibe under bygning.
Samme år påbegyndte man de fortifikatoriske arbejder ved Dannevirke- og DybbØlstillingen, men efter at pengene slap op lå arbejdet stille indtil 1863.

I lØbet af 1863 blev der holdt store Øvelser med hæren, og i efteråret begyndte Danmark at mobilisere, efter at Det tyske Forbund havde truet

m~d

eksekution for anden gang. Ved krigsudbruddet den l. februar 1864 stod hæren
ved

Dannevirk~.

og flåden havde nogle få enheder stationeret ved Ekernførde

og på Slien. Få dage efter krigsudbruddet gik hæren tilbage fra Dannevirke
til flankcstillingerne ved DybbØl og Fredericia. Der blev udrus tet en eskadre i østersøen vestlige del, og denne støttede hæren ved Fredericia-Fyn og
ved Als i forbindelse med hevogtningen af kysterne. Eskadrens enheder ved
Fredericia-Fyn blev direkte underlagt hærens kommandoer på stedet, mens eskadrechefen selv førte resten af eskadren. Ved Als var der mange og lange forhandl i nqo r om støttens udførf'lst:>. I !"'pri nn en i. ndt; i l den fØrstp våhenhvi 11'
dt'Jlo(J f t åd c n s e nlir-do r båd u

i

ekspeditionerne mod Femern og
rens enheder i bevogtningen,

for svaret at Dybbø L, uevLl4t n i
Holst~ns
f~varet

11'11 '11

af

1\1s 0<) l

kyst. Efter våbenhvilen deltog eskad-

og evakueringen af Als, samt efter ta-

het af Als i bevogtningen af Fyn,

c. Krigen på Vestkysten.
I 1848 blev der ikke sendt nogen egentlige krigsskibe eller tropper af hæren

til Vesterhavsøerne, men nogle få civile fartØjer blev armeret og var stationo r o t. på Fe nø .
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I 1849 var der stationeret en korvet i området, og der blev sendt en mindre

hærstyrke til VesterhavsØerne, hvor den blev underlagt eskadrillechefen. Eskadrillen bestod endvidere, ligesom året før, af armerede civile fartØjer. I
b oqynde Lae n
t-.(~lsen

I

af april blev Sild besat, men i slutningen af måneden blev besæt-

opgivet.

lRSO blev der sendt nogle kanonbåde til området, og eskadrillen var dptt0

år underlagt hærens overkommando. En række af VesterhavsØerne blev besat, oc}
hæren sendte et detachement til Vestkysten. Eskadrillen blev senere forøget
med nogle flere kanonbåde, og i forbindelse med forsvaret af Frederiksstad
blev eskadrillen stationeret ved Ejdermundingen.

I

1861 blev der i forbindelse med udrustningen af den tidligere omtalte stør-

r e: flådestyrke sendt nogle kanonbåde til VesterhavsØerne, hvor de kort tid
efter blev oplagt. I 1864 blev disse kanonbåde udrustet, og et detachement
af hæren blev underlagt flådestyrken i området. Umiddelbart fØr den 2. våbenhvile måtte kanonbådenes besætninger overgive sig til en preussisk flådestyrke, efter at bådene var blevet ødelagt eller sænket, og ved krigens slutning
var kun FanØ på danske hænder.

IX.2. VURDERING AF SAMARBEJDET UNDER DE SLESVIGSKE KRIGE.
Ved vurderingen af samarbejdet mellem hæren og flåden under de slesvigske
krige må det indledningsvis erindres, at dette samarbejde kun var en del af
den samlede krigsfØring. Det er derfor klart, at visse faktorer ikke kan vurderes uddybende på baggrund af samarbejdet alene, men må ses i sammenhæng
med vurderinger af krigsfØringens andre dele.

Når dette forhold tages i betragtning, er det dernæst bemærkelsesværdigt, at
samvirket kun i to tilfælde forekommer at have været effektivt som stØrre
hnlhed, nemlig ved de indledende operationer i 1848 og under felttoge t i J850 .
I

lA48 var eskadren på Øst.kysten af HertugdØmmerne, jævnfør den hemmelige

instruks, pålagt at støtte hærens operationer, mens eskadren i 1850 var direkte underlagt overkommandoen, der endvidere havde eskadrillen på vestkysten underlagt. I begge tilfælde fungerede samvirket
med en effektivitet,

de~

må

bet~agtes

SOIll

en sammcnhæncr og

som rimelig, når de rådige kræfter ta-

ges med i betragtningen. Netop de rådige kræfter var da også den faktor, der
her var direkte afgørende for de opnåede resultater, hvilke i 1848 ved BovFlensborg var gode i bemærkelsesværdig grad, mens resultaterne på Vestkysten
b.~d(' i

Hl48 ort ]R,)() a f apo j l rrr ,

nu

d o r væ.rondr- ~ ~ 1 _ y rk p r s
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espektive ministeriers indflydelse på de taktiske og operative dispositioner var i begge tilfælde meget begrænset, idet krigsministerens indblanding
pil d 0- tte område i 1848 hovedsagligt svarede til de dispositioner, der allered~

var truffet af de operative chefer. I 1850 var krigsministerens indblan-

ding generelt set mindre, til en vis grad formentlig på grund af udviklingen
ved hæren under felttoget i 1849. Det skal endelig bemærkes, at forglemmelserne fra overkommandoens side med hensyn til anvendelsen af støtten i

flan-

ken i begyndelsen af felttoget i 1848, i stort omfang blev opvejet af aftaler mellem fØrere på lavere niveauer, ligesom der i 1850 ofte blev draget
nytte af initiativer fra lavere taktiske førere i forbindelse med koordination mellem overkommandoen og eskadrechefen. - Det synes hermed klarlagt, at
samvirket på det operative niveau mellem hærens og flådens enheder oq kommandoer i virkeligheden kunne fungere i den daværende tidsperiode, både V0-d
et direktp underlæggelsesforhold som i 1850 og ved et almindeligt støtteforhold som i 1848.

Re tragter man nu den Øvrige del af operationerne under de slesvigske krige,
må det i første omgang bemærkes, at der her var tale om et hovedoperationsområde på Østkysten af Jylland og Slesvig og flere selvstændige operationsområder, dels på Vestkysten og dels ved den holstenske kyst og Femern. Både
i 1849 og i 1864 hØrte operationerne på Vestkysten under selvstændige chcfpr
af flåden og var uden væsentlig betydning for de Øvriqe operationer. Dett e
skyldtes dels at

operationer~hovedsagligtdrejede

sig om hævdelse af dansk

hprredømme over de forskellige Øer, og dels at der kun var stationeret svaqp
kræfter i området, der iøvrigt var vanskeligt at operere i

rent geografisk.

Det taktiske samvirke funqerede efter omstændighederne godt. I modsætninq
hertil havde både ekspeditionen mod Femern i 1850, besættelsen af Øen i
samt til en vis grad ekspeditionen mod Hohwacht i

186~

18f,~

indvirkning på de

Øvrige operationer, eftersom de fleste kræfter, der blev anvendt til disse
operationer, også var bestemt til anvendelse i forbindelse med hovedoperationsområdet og således manglede der. At man fra ministeriernes side endvidere indblandede de operative kommandoer i hovedoperationsområdet i
no omk r i nq ek sped i t.Lono rru -,

medv irkede pli uh o.l d i q v is t-il al

forh ()Ldf~

r v i nqo d i s s o

kommandoer ti l at. beskæft.ige s"ig med fo rho 1 d, der lå l anq r udenfor d oz e s kompo tenceområde ,
ditionern~

Uanset de også s t ra t oqf.sk spt uhe Ld Lqe fo rho Id omkring ekspe -

kan det ikke bortforklares, at dpr fandt et vist samvirke sted

mellem de deltagende taktiske fØrere. Dette samvirkes muligheder var .imidlertid stærkt præget af manglende forståelse for forholdene i området hos de
ude nfo r s t. åonde i nstanser af bc-qqe va-r n , d o r i
lidt ryk

j

s i ds t o o ndo nC/sil hr- r korn t i l

ut i I!;'·rækkpliq t i Ido I i nq a f s t y r k o r til løsJlinq cif dl ' p:l1dlJ' "(' "l'".l-

ver. IX'I'te furekommer da også at være den dybere årsag til samvirkets
svigten ved fjendens overgang til Femern i 1864. Det kan synes tvivlsomt,
hvorvidt disse ekspeditioner havde afgørende betydning for operationsmuliqhc'dl'rrIP iøvriqt, men deres gennemfØrelse var i alle tilfælde en faktor,
der spilLede en rolle for de operative kommandoer, fordi ansvaret for ekspeditionerne ikke var klart pålagt nogen myndighed, og fordi der på den
anden side heller ikke var fastlagt en entydig befalingsret over styrkerne.

I

anden omgang må det bemærkes, at der efter hæren$ tilbagetog til flanke-

stillingerne i 1848 kun forekom samvirke i stærkt begrænset og meget lokalt
omfang med et resultat, der var tilsvarende begrænset. Samarbejdet omkring
bevogtningen af Fyns kyst og forsvaret af Fredericia forekommer at have været forholdsvis problemfrit . Selvom flådens støtte til forsvaret af Fredericia i flere tilfælde havde en vis virkning, lader det til at koo r'd Lna r i.o nr-n
var mangelfuld. Således tyder episoden den 8.maj 1848, hvorunder landbatterierne på Fynssiden virkede meget uforberedt, på, at man ikke havde samarbejdet tilstrækkeligt om forhold udover bevogtningen af kysten. Også ved
Als var samarbejdet præget af ringe koordination, idet kun støtten til fremrykningen i Sundeved virkede koordineret i rimeligt omfang. Hverken episoderne i Alssund, ved Egernsund eller ved Gråsten virkede koordinerede med
de operative kommandoer, og deres betydning for operationerne iØvrigt virker
ubetydeliq. Dpt skal dog i denne forbindelse bemærkes, at der var tale om
et rc- t; o f fr-k t.Lv t; taktisk aamv Lrk o i disse tilfælde.

Sf~lv:>m

q eneral Hansen

var meget interesseret i at få pskadrens styrke til bevogtningen af Als forøget, virker det ikke, som om hans samarbejde med eskadrechefen i denne anledning var særlig

godt, eftersom han oftC'st fremsatte sine Ønsker overfor

krigsministeren. Dette udelukker selvfØlqelig ikke i sig selv, at han muligvis også konfererede med eskadrechefen om sagerne, men hans forhold til overkommandoen og hans særegne stilling iØvrigt, fremmer formodningen om, at det
ikke var tilfældet og fremmer således også vurderingen af samarbejdet. Derimod
tyd!?r flere forhold på, at samarbejdet In!'l L0m overkommandoen og eskadren var
bodr o

,

f.eks. eskadrechefens dislocerinq af sine s t y rk e r i

forhold

~,il

ovr. r>

kommandoens bev.r-qo l so r mod h.nro n s s ny r k o r . på dr-n andr-n side er det imidlf'rtid r ydo I i q t , at. der manglede" koordinat" ion. Dette var f. eks. ved Åbenrå årsag
ti I samvirkets svigten, mens ovprkommandocns senerrJ afslag om dannelsen af et.
br':'I1C'\'L'd VQd Arø-Færqeqc1rd, var en d i rr-k r o f'ø l qo af krigsministerens forbud
mod offensive operationer. Den således tilsyneladende generelt manglende koordination var i væsentlig grad forårsaget af de uordnede og vanskelige forhold
ved hærens fØring og den d eraf fØlgende uklarhed omkring opcrationspli'lnl æqninqP.ll. Samvi r ko t s pffektivitpt var OqSll hc·qr.l'llsC'r a f mar t nemt n t s t e røns ti lhi'lql'11,,1<11,,111""
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uellyt, at grundlaget for et samvirkeforhold var ret sparsomt. Samtidigt
virker del ikke usandsynligt, at et direkte kommandoforhold mellem overkommandoen og eskadrechefen under de giv.ne forhold ville have fØjet yderJiqere problemer til dem, der var der i forvejen, især i forbindelse med
genera J Dansens særegne stilling.

Trods de meget vanskelige forhold omkrin~ hele planlægningen og forneredelsen af operationsplanen for 1849, var grundlaget for et effektivt samvirke tilsyneladende betydeligt bedre. Den endelige plan beskrev samvirket
forholdsvis nøje, og eskadrens styrke var blevet væsentligt forøget. Ved
operationernes indledning forlØb samvirket da også planmæssigt. Planen var
omfattende og måtte på grund af den forholdsvis store spredning mellem udganqsområderne for hærens styrker, naturligt nok være særliu afhængig af
den p I anma-s s Lqo samling af disse styrker. Det er derfor tyde] igt, at. krigsministerens ændring af planen var uhyre uheldig, og at den blev beordret
iværksat på et særdeles vanskeligt tidspunkt, hvor den var næsten umulig
at gennemfØre. Overkommandoens motivering for under disse forhold og under
indtryk af, at standsningen kun var midlertjdig, alligevel at gennemfØre
ekspeditionerne mod Åbenrå og Ekernførde, forekommer derfor at have været
realistisk nok. At selve udfaldet af Ekernførde-affæren i væsentlig grad
var

f(lr.l1rsi1q~t

af mi s fo r s r.år- J sr-r , uklare o rd ro r , uhe Ld.i.qo manøvre r 0'1 z onc

uhC'ld, er pn anden sag, der ikke for!"!komm0.r at

!lilV!"! væsentlig årsag i over-

kOTllmandoens beslutning. Udskiftningen af overkommandnen lØste umiddelbart
en del probJ ome r omkring hærens føring, men (Ir u nd l a q e t for samvirket ve r
ved opgivelsen af den oprindelige operationsplan og tilbagtrækningen til
A ~s

tlevet væsentligt ændret j

idet man nu igen stod uden plan og samtidig

havde operationsområdet delt i mindre afsnit ved flankestiJlingerne. Krigsministerens anvendelse af Ekernførde-affæren som officiel begrundelse for
udskiftningen af overkommandoen var uden relation til de virkelige forhold,
og må snarere betragtes som et kærkomment påskud til lØsningen af et problem
med helt andre årsager. Som det fremgår af præmisserne til dommen i Ekernførde-sagen, var eskadrechefen de t t .e år unde r laqt; overkommandoen, men ti lsyne Ladonde har dette f o r ho Ld Virret ret uklar t, ikk e' mindst for hærens instanser. Omkring samvirket ved Fredericia-Fyn oc} ved Arhus var der såll'des ofte
tale om samråd og aftaler, men ikke om beordring fra overkommandoens side.
Samarb<>jdet resulterede i en hel del opo ra r.t one r mod godt samvirke, bl.a.
ved Århus, GudsØ og ved forsvaret af Fredericia, samt særligt ved udfaldet
fra fæstningen. Samarbejdet mellem overkommandoen og eskadrechefen var dog
præget af visse mindre vanskeligheder, der skyldtes, at generalkommandoen
plI 7\ls, aammon med pskadn'chefl'n oq rnar i nørn i n i n t o r e n , hC'sk ,l'ftiCl"r1t' si'1 mpcl
I .... nk o r

om J dIIU'ldngsd.i vo r s i ono r

Ill<JeI

Ilt-ri

uqcll/JrlllllC'rnl ls østkys t
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herpå a r b o j de-do kraftiqt på at beholde t i l s t.r-ekke Li.qo styrker ved ALs.
Mens disse vanskeligheder ikke fik direkte indflydelse på samvirket mellem
overkommandoen og eskadrechefen, var de stærkt medvirkende til at forhale
udfaldet fra Fredericia, mens de på den anden side var medvirkende til, at
marineministeren forØgede flådestyrken ved Als. - Selvonl man ikke fulqte
det egentlig fastlagte kommandoforhold, var samvirket i 1849 mere effektivt,
bl.a. fordi tildelingen af enheder til eskadren var generelt større,og fordi koordinationen mellem de operat.ive kommandoer var bedre. Opgivelsen af
operationsplanen ændrede ganske vist grundlaget for samvirket, men hverken
dette forhold eller Ekernførdeaffæren fik tilsyneladende nogen virkning på
samvirket dette år.

Ser man herefter på samvirket mellem overkommandoen og eskadrechefen i 1864,
er det iØjnefaldende, at forholdene var anderledes vanskeligere end under
den l. slesvigske krig. Opgaven til eskadren var for det første langt mere
omfattende, og store dele af eskadrens enheder var nye skibstyper, som man
dels havde meqpt får erfaringer med, og som dels var vanskelige at indsætte
sammen med de ældre skibstyper. Der var igen ikke tale om noget direkte underlæggelsesforhold mellem eskadrechefen og overkommandoen, men ·eskadrechefen afgav dog på eget initiativ en del af eskadrens skibe til bevogtningen
af Fyns kyst og til forsvaret af Fredericia, hvor de blev underlagt hærens
kommandoer på stedet. Samvirket i denne f urbindelse funqercde

~ilsynelad0nde

tilfredsstillende, når man ser I,ort fra flådestyrkuns utilstrækkelighed i
forhold til Ønskerne fra hærens side.

på hærens side får man her bl.a. i for-

bindelse med ønskerne om stationeringen af et panserskib ved

Fred~ricia

ind-

tryk af taktisk gennemtænkte overvejelser for støttens anvendelse, i hvilken
forbindelse det imidlertid ikke inden for rammerne af dette studie er

mulig~

at afgØre overkommandoens afslags relation til de virkelige forhold på stedet.
I

betragtning af den senere udvikling kan man dog forholdsvis let forledes

til at tro, at overkommandoen ikke i dette tilfælde var ligeså velovervejet
som fØrerr-m på stedet. At esk<.ldrechefen var afskåret fra at efterkomme ønsket
om den nævntp stationering af et panserskib i Lille Bælt, var tydeligt forårsaget af hærens samtidigp bphov for støtte ved Als og DybbØl, foruden marineministerens direkte

båndlæggelse af de enheder, der tilgik eskadren, til

andre opgaver. Under de aktuelle forhold må samvirket ved Fredericia - Fyn
betegnes som rimeligt, uden at det dermed er påstået, at forholdet var det
bedst tænkelige. Ved Als så det ganske anderledes ud, idet samarbejdet her
udviklede sig til et næsten fjendtligt forhold, der kun gav samvirket ringe
muligheder. Den væsentligste årsag til

de~te

forhold var åbenbart de meget

u'ree l f s t i s k r- f'o r vr-rrt n Lnqq r fra ovo rkomrnandoøns ~;jd,· t j ]

r1(~

fn

nCJ trods a l l

-
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fnrhnldsvis let pansrede enheder og panserbatteriet Rolf Krake, kombineret
med en overdreven tilbageholdenhed fra eskadrechefens side/med hensyn til
at vove netop disse enheder. Irritationen over den gensidige manglende imØclf·knJnlllen!Jrd er k La r nok, men overkommandoens deraf følgende krav om ubc r i n-

yrL støt te viser en fuldstændig misforståelse af flådens forhold og en i væsentlig grad manglende respekt for søofficerernes fagligt begrundede anskuelS0l:

a f sk ibenes anvendelsesmuligheder. Udviklingen antyder endvidere til en

vis qrad, at disse forhold medførte en stadigt stigende mistillid til eskadrechef0ns samarbejdsvilje, hvilket indledningsvis dog forekommer at have værrt Ubere ttiget. Imidlertid er det klart, at marineministerens krav til eskadrechefen om at vove de bedste af hans skibe ved opgaver, som eskadrechefen
i forvejen tillagde ringe muligheder for en heldig lØsning, var årsag til den
stigende grad af reservation, som eskadrechefen lagde for dagen overfor ovprkommandoens hensigter i

forskellig retning. Denne reservation va:s. som den

senere udvikling viser, tilsyneladende også begrundet med en fejlagtig vurdering af fjendens muligheder og hensigter fra eskadrechefens side og irritation over de stadige, cfter hans opfattelse ubetydelige meldinger om fjendens fo rho Ld , Det bliver i

sennnenha-nq med denne sti qonde irritation hos eskad-

rechefen klart, at overkommandoens gentagne forsøg på at gennemtvinge sine
krav til eskadren/ved at indblande ministerierne, på ingen måde kunne fremrrle
·samvirket . Men netop denne fremgangsmåde tyder i sig selv på, at man dengang
kun havde meget ringe forståelse for problemernes årsager, måske endda sle t.
ikke erkendte disse årsager, fordi man var mest: optaget af forholdene sel

fri)

ens eget standpunkt. Denne anskuelse underbygges af den kendsgerning, at c1et.
var overkommandoen, der foreslog, at eskor testyrken for landgangskorpset skulle tages fra de enheder af eskadren, der iøvrigt stØttede hæren. Det er imidlertid bemærkelsesværdigt, at der trods disse mange vanskeligheder i fler e
tilfælde fandt et lokalt samvirke sted. Dette var f.eks . tilfældet ved DybbØl
under fjendens fØrste forsøg på at anlægge den l.parallel og igen ved slaget
om DybbØl, samt senere ved forsvaret og evakuerinqen af Als. At det i disse
tilfælde ofte var initiativer på det taktiske nivrau, der gav samvirket den
grad af effektivitet, der i de enkelte tilfælde må betegnes som tilfreds st-illende, men ved betragtningen af helheden må betegnes som forholdsvis ringe,
var et tydeligt udtryk for samvirkets ineffektivitet på det operative niv0au.
At samvirket svigtede i

forbindelse med den fjendtlige overgang til Als, kan

umiddelbart tilskrives chefen for Rolf Krake, der med sin vurdering/af skibets virkemuligheder under de aktuelle forhold i

sammenhæng med de øvrige

opgaver, der var pålagt panserbatteriet, sådan set direkte afbrød det taktiske samvirke på stedet. Det må imidlertid på bagqrund af skibschefens mangLo ndo k end sk ab t .i l de virkelige forhold i

lnnd, som han t ydo Lf.qt; nok ikke

havde muli.ghed for at forøge under k.nnpr-n , og de iøvrigt stor!" vanukc-Li qhl'-
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der ved manØvrering i det snævre farvand med et skib, hvis dimensioner
s t.o r t set svarede til et linieskibs, betegnes som en akseptabel afvejning
af mulighederne i den givne situation. Beslutningen om at afbryde kampen
bl i ve r sel v føl qo Ld q på inqen milde mere heldig af denne grund, men det er
kun ved en overfladisk lIledinddragelse af bagklogskaben muligt at bebro j d o
skibschefen dette forhold. - De meget sparsomme resultater af samvirket i
1864 kan tilsyneladende forklares med en meget alvorlig mangel på forståelSp

af problpUlernc på det operative niveau, samt en gensidigt manglende tole-

rance og respekt for det andet værns synspunkter og vurderinger. Det er i
den forbindelse særligt interessant at sammenholde overkommandoens forestillinger om de pansrede skibes anvendelse med de pågældende skibes tidsmæssige data. Det viser sig nemlig da, at overkommandoen næppe kan have haft en
tilnærmelsesvis
: ~ 1l 1lJ

realis~isk

baggrund for at fremsætte så detaljerede krav,

den gjorde, eftersom sk i ben« kun havde været få år i

fl:lCll'Il !,

1".11 or]

iøv-

riqt kun havde været' igennem i.nd Lødende sejlprøver . Både dette forhold og
overkon~andoens

senere omfattende Ønsker om bevogtningen af

Al~

tyder på en

generel manqlcnde forståelse for eskadrens forhold fra hærens side. Set på
denne baggrund, virker det usandsynligt, at et underlæggelsesforhold mellem
eskadrens enheder til støtte for hæren og overkommandoen/ville have mindsket
samvirkeproblemerne. Tværtimod virker det som om, det her anvendte støtteforhold i kombinationen med det lokale underlæggelsesforhold ved

Fredericia-Fy~

var noget nær det mest ideelle samvirkeforhold under de givne forhold, idet
\Ildn

således overlod

ansvaret for det taktiske samvirke til førere med

kendskab til forholdene på stedet, mens man på den anden side overlod det til
de operative chefer, at træffe afgørelse om

stø~tens

fordeling og tyngde i

operationsområdet som helhed. Udover de allerede anførte vanskeligheder ved,
at få samvirket på det operative niveau til at fungere, var det også tydeligt
at

eskadrens styrke var for lille til at lØse de pålagte opgaver som hel-

hed, hvilket jo imidlertid lå udenfor de operative chefers umiddelbare indflydelsesområde.

'

Ved vurderingen af samvirket under de slesvigske krige som helhed viser det
sig tydeligt, at de væsentlige årsager til de begrænsede resultater dybest
set lå i forhold udenfor det operative niveau. Således var det et gennemgående træk, at styrkerne, der blev bestemt til samarbejde, var for svage i

for-

hold til Ønskerne om støtte og andet samvirke. Det er derfor bemærkelsesværdigt, at man både i krigsministeriet og marineministeriet flere gange under
begge krige brØd med krigsfØringens princip om kræfternes koncentration, dels
ved planlæqningen og gennemførelsen af de langtudgående diversioner, dels ved
at på Læqqø flådens enheder ved Østkys ten a f Her t.uqdornme r ne omfattende opqavo r
ved si'den af samvirkeopgaven, samt t.i l, en vi s q r ad oqså ved at undlade at for-

-
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øge eskadrens styrke i muligt omfang i takt med spredningen af hærens
styrker i hovedoperationsområdet. Disse forhold kunne umiddelbart tyde på,
at man ikke tillagde samvirket mellem eskadren og hærens styrker tilstrækkelig betydning. Dernæst er det bemærkelsesværdigt, at begqe ministerier
blandede sig direkte i både taktiske og operative forhold udenom de operative chefer, hvorved man ofte tilsidesatte disse chefers dispositioner. Dette var under den l. slesvigske krig særligt udpræget for krigsministeriets
vedkommende, mens det under krigen i 1864 i hØjere grad var marineministerens
indblanding, der var tydelig i

forbindels ~

med samvirket. Det viser sig

tilmed, at der i hØj grad manglede koordination i krigsledelsen, hvilket underbygges yderligere af den kendsgerning, at der kun i foråret 1849 var tale
om en direkte værnsfælles operationsplanlægning. Betragter man i denne sammenhæng endvidere de forskellige ministres anskuelser angående landgangsdiversionernes strategiske betydning, når man let til det synspunkt, at ministrenes erkendelse og forståelse for strategien var ret mangelfuld. Dette
synspunkt kan yderligere begrundes med en betragtning af ministrenes militære kariere, og dermed deres forudsætninger for at bestride posten som
minister og de respektive værns hØjeste fører. Det er i den forbindelse interessant, at Tscherning, der i 1848 enerådende lagde rammerne for krigsministrenes virke, var den af samtlige højere førere ved hæren, der havde den
dårligste militære kaxriere.For både krigs- og marineministrene iøvri9S er
det karakteristisk, at deres forudsætninger som taktisk-operative førere
ikke adskilte sig væsentligt fra forudsætningerne hos de officerer. der fungerede som værnenes hØjere chefer i operationsområderne, tværtimod var d e i
flere tilfælde yngre. Når man samtidig kan konstatere, at der mellem de to
krige, hverken skete ændringer med hensyn til en koordineret krigsledelse
eller med hensyn til udnyttelsen af generalstaben, forekommer det, at der på
det politiske niveau og blandt

værnene~

hØjere officerer var en udbredt mang-

lende erkendelse af disse forholds betydning for en effektiv og samlet udnyttelse af landets militære kræfter. Få tilfælde viser dog, at enkelte af hærens
hØjerestående officerer i stigende grad erkendte koordinationens betydning i
forbindelse med landets strategi. Det fremgår f.eks. af oberstlØjtnant LæssØes
overvejelser angående et eventuelt vinterfelttog i 1848 og af overkommandoens
(Krogh - Læssøe) udkast til operationsplaner i 1849, samt til en vis grad også
af general Kroghs krav til operationsplanen i 1850 om støtte fra flåden. Forholdene tyder således på, at man til en vis grad havde muligheden for lØse
krigsledelsens problemer, men at man under den givne udvikling ikke formåede
at erkende problemernes virkelige årsag, måske fordi man var forholdsvis
ensidigt koncentreret om forholdene og problemerne indenfor hvert af værnene
for sig. Det for ekommer derfor ikke usandsynligt, at ministrenes utilst.rækkc-

-11~-

lige forudsætninger som militære fØrere på så hØjt niveau, som de i virkeligheden befandt sig på som ministre under datidens forhold, var den mest
afgørende årsag til især krigsministrenes ubændige indgriben på de lavere
føringsniveauer, og formentlig også var den egentlige årsag til den manglende erkendC'lse af stagnationen i krigsledelsens udvikling. - Under de
således givne forhold virker det ikk~ som om en fast underlæggelse af flådens enheder under hærens kommandoer i operationer med deltagelse af begge
værn, ville have givet noget væsentligt forskelligt slutresultat. Et underlæggelsesforhold ville ganske vist have elimineret en del problemer, men
det utilstrækkelige kendskab til flådens forhold hos mange af hærens operative chefer ville utvivlsomt have skabt nye problemer. Til gengæld kunne
en nøjere fastlæggelse af koordinationen mellem ministerierne have givet
samvirket større styrke, alene ved en koncentration af kræfterne, og en
bJ.ot lidt klarere erkendelse af kompetenceområdernes begrænsning indenfor
de to værn og dermed lidt større respekt fra ministrenes side 'o v e r f o r de
operative chefers standpunkter angående forholdene i operationsområdet,

Det forekommer hermed givet, at en entydig placering af ansvaret for samvirkeresultaterne på et af værnene er urimelig i ligeså hØj grad, som en
tilsvarende placering af ansvaret på et enkelt førlngsniveau er det. Samvirket bØr afgjort betragtes som helhed, o f t o r som ingen enknlt-situation
kan siges at have været typisk for helhedshilledet. De qentagne svigt i
samvirket på det operative,kan som helhed betragtet begrundes med fejltagelser og mangler, som alle kunne være undgået ved en klarere erkendelse
eller måske bare vilje til erkendelse af problemerne, selv udfra datidens
forudsætninger, hvilket eksemplerne på det effektive samvirke viser. Derimod var forholdene på det politiske niveau oftest så kOmplicerede, at lØsningen af problemerne på dette niveau ikke forekommer at have været helt
så nærligggende. Koordinationsproblemerne i krigsledelsen forekommer dog
at have været så elementære, at måske andre personer på de ledende poster
havde haft gode chancer for at skabe større effektivitet: på dette område.
Fra 1848 til 1864 lærte man kun lidt af erfaringerne om samvirket, og dette
sammenholdt med ovenstående synspunkter viser en meget tydelig undervurdering
af samvirkets betydning for udnyttelsen af landets militære kræfter som helhed; - men det leder også tanken i retning af Bismarcks paradoks

"Historien lærer, at den intet

lærer~"

-
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A

Data for officerer af hæren og flåden.
Introduktion
Tillægget er tænkt som støtte for vurderingen af de respektive værns ministre og øverste operative chefer. De anførte oplysninger om de enkelte personer er uddrag af de oplysninger, der for hærens officerers vedkommende
findes i "Den danske Landmilitæretat 1801-94" og for søofficerernes vedkommmende findes i

"Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat

1814-1932". Udvælgelsen af de anførte oplysninger er sket med henblik på
vurderingen af de pågældende officerers stabs- og fØringsmæssige baggrund.
Ved de enkelte personer er den funktion, der er anvendt som kriterium for
den pågældende officers optagelse i oversigten, understreget _ "~~" -

Hærofficerer
Biilo\'J, F.R .H.

:C':::: I: 1791.
Fenrik 1805 - SekondlØjtnant ved 2. Jyske Infanterireqiment 1808 - PremierlØjtnant 1811 - Stabskaptajn 1815 - Kompagnichef 1827 - Major 1836 - Oberstløjtnant og kommandør for 2. bataljon 1842 - Oberst 1847 - Generalmajor 1848
S:hef for

de~_aktive

armr' 184 l )

-

GenerallØj tnan t" lR49.

Flensborg, C.J.
_. -- - - Født 1804.
SekondlØjtnant i artiller iet 182 2 - Premierløjtnant 1832 - Adjoint i gen r.ralkvartermesterstaben 1834 - Divisionskvartermester 1839 - Kaptajn 1839 Major 1848 - DirektØr for armeens personel - Oberstløjtnant 1848 - Stabschef
ved Det nørrejyske Armekorps 1849 - Oberst 184g - Generalmajor 1850 - Krigsminister 1851-52 - Død 18')2.

Gerlach,
G.D.
-.._-- _
.
l"ødt l7 Q8 .
Kadet 1808 - SekondlØjtnant i infanteriet 181 1 - Premierløjtnant 1822 Stabskaptajn 1830 - Major 1847 - Obers tlØjtnant 1848 - Oberst 1850 - Generalmajor 1856 og kommandør for 2. Infanteribrigade, senere s.å. l. Infanteribrigade - Medlem af den rådgivende kommission under krigsministeren i
18SS - Gen eralinspektør for infanteri et 18S9 - Kommandør for l. Division
: ; ( ] - Generalløjtnant l86 3 - 3/i- 4/7 1864 kommanderende
o

kr i

vo

a r nu - •

y ~ ne ral

for den

-

~u·

--

Hansen, C.F.
Født 1788 . .
Fenrik ved Sjællandske Jægerkorps 1808 - SekondlØjtnant 1809 - forsat til
Kronens Regiment 1810 - Premierløjtnant 1812 - Landmåler 1812 - Adjoint ved
generalkvartermesterstaben 1813 - Sjællandske Jægerkorps 1814 - Stabskaptajn
ved Holstenske Jægerkorps 1817 - forsat til Holstenske Infanteriregiment
1820 - Divisionsadjudant igeneraladjudantstaben 1822 - Major og undervisningsdirektør ved Landkadetakademiet 1831 - Oberstløjtnant 1833 - Divisiunskvartermester 1835 - Overadjudant 1839 - Oberstløjtnant i generalstaben 1839
- Medlem af kommissionen angående armeens organisation 1840 - Oberst 1841 ~Ii:itærdeputeret

i generalkommisariatskollegiet 1841 - Medlem af kommission

angående almindelig værnepligt 1841 - Departementchef i krigsministeriet
lR4A - Generalmajor 1848 - Krigsminister fra 16/11 1848 - GenerallØjtnant

1849.

Hedemann, H.C.G.F.
Fjat 1792.
Kadet 1803 - Fenrik ved Slesvigske Infanteriregiment 1808 - Sekondløjtnant
v ud Krnnpns Tnfanteriregillll'nl

IIlOl) -

Pn!lIIil'rlØitnilnt

i llo Ls t.cn sk e

Ln f au t o r i

>

regiment 1809 - l. Jyske Infanteriregiment 1812 - Stabskaptajn 1819 - Oberstløjtnant i l. Jægerkorps 1842 - Oberst 1847 - Generalmajor 1848, overgeneral
for hæren - Formand i den rådgivende kommite under kriqsministeren fra B/8
lnllB - Kommdndant i Kastellet.

Krogh, G.C.
Født 1785 .
SekondlØjtnant i Kronprinsens regiment - Premierløjtnant 1803 - Stabskaptajn
1807 - Major 182') - Bataljonskommandør 1832 - OherstlØjtnan 1833 - Oberst
1842 - Kommandør for 5.bataljon 1842 - Generalmajor og kommandør for 1.Brigade 1847 - Overgeneral 1849 og igen 1850.

Lundinq, N.C.
Født 179S.
Sekondløjtnant i Kongens Regiment 1810 - Ingeniørkorpset 1812 - Premierløjtnant 1820 - Kaptajn

1828 - Stabskaptajn 1829 - Major 1844 - Ober.stlØjtnant

1848 - Oberst lB49, kommandant i Fredericia 1849 - Kommandant i Kastcl1ct(Khh.)
(Citadellet Frederikshavn) 1853 - Kronborg 18S6 - Generalmajor 1856 dan t

i Fredericia 1863 - Generalløjtnant 1864

~om~

-

·1; :-

LæssØe, V.H.F.A.
Født 1811.
Kadet 1827 - Sekondløjtnant i Kongens Regiment 1830 - Adjoint ved Generalk va r ue rme s t e r s t.aberi 1836 - Premierløjtnant. 1837 - Adjoint i generalstaben
1 B' l( ) -

Kaptajn 1842 - Medlem af defensionskommissionen. - Stabschef ved

overkommandoen 1848 og 1849. - Major 1848 - OberstlØjtnant 1848 - 24/4 184(J
kommandør for 12. Bataljon - Oberst 1850 - Faldt ved Isted 1850.

Lundbye, C.C.
Født 1812.
Artillerikadet 1822 - Sekondløjtnant i artilleriet 1830 - PremierlØjtnant
1838. - Skoleofficer og lærer ved

Landkadetakademie~

1840 - Kaptajn 1841 -

Konstruktør ved art111eribrigaden 1844 - DirektØr for armeens materiel, og
maior 1853 - Krigsminister

185~

- Oberstløjtnant af qeneralstabf'n

18S6-

igen krigsminister 1857 og 1858 - tillige marineminister 1858 - Oberst 18'iB
- afsked som minister 1859 - stabschef ved artilleriet 1861 - krigsminister
~ge~.863

- afsked i 1864

De t-Ieza, C.J.

Født 1792.
Sekondløjtnant i artilleriet 1808 - Lærer ved arti11erikadetinstituttet 1811
- Premierløjtnant 1816 - Stabskaptajn 182h - Chef for minør- og sapØr kompaqn i e t: 18 :16 - Major 1842 - Obe r s t lØjtnant 18118 - Oberst lAI18 - Kommandø r for
f1ankekorpset, s.å. generalmajor - Chef for artilleribrigaden 1849 - GneralinspektØr for artilleriet og armeens håndvåben Kommanderende gneral i 2. Generalkommmandodistrikt 1858 - gnerallØjtnant 1860 - Kommanderende general i
l.

Generalko~nandodistrikt 18G1,

s.å. kommandrende gneral over den aktive ar-

me - Fratrådt 3/3 1864.

Schleppegrell, F.A.
Født 1792.
Norsk prpmierløjtnant - Premier1Øitnant vf'd 3.

Jyskp

Infanteriregin~nt

IRJS

- Kap t a j n UH') - Stabskaptajn lB20 - Kompagnichef l!l2H - Major lAll) - Obo r s t>
lØjtnant og kommandør for h.Bataljon - Kommandør for 2. Jægerkorps L842 Oberst 1848 generalmajor og kommandør for 2. Infanteridivision. - såret vod
Tted og død af sine sår 1850.

Steinmann, P.F.
Født 1822.
Ar tt Ll o r Lkadøt; 1822 - Sekondløjtnant i. a r t.Ll Le r i e r JA3() - PremierløjtnF.lnt n' l
.rrlj o i Ilt ve-d qpn(?ralkvart('rmcst0rstabcn l Hll) - Kap r a i n

dl'

'!<,nprd

l !,I

; Ji H' 1l

I H·l:' -

MajlIT 1848 - Oberstløjtnant

o~

stabschef ved Rye's korps 184g - Oberst 1854 -

Stabschef ved 2. Generalkommando 1860 - Generalmajor 1862 - Kommandør for
4. Infanteribrigade 1863 - Kommandør for 3. division infanteri - Kommanderende general for den aktive arme og generalløjtnant fra 4/7 1864.

'fsc..:hcrni mJ,

l\.

I".

Født 1795.
Kadet 1809 - Sekondløjtnant i artilleriet 1813 - Premierløjtnant 1820 - Kapskol~officer

tajn oq

ved hØjskolen 1830-33 - Batterichef 1841 - afsked s.å. -

krigsminister 24/3 - lG/l1 1848 - medlem af folketinget.

SØofficerer
Bille,

Stc(~n

fl..

Født 1797.
SØk ~d0 t
~r;,

Kiel

1809 - Sekondløjtnant 1816 - I fransk t jeneste 1819-22, og i ge n 1821 -

d e l t a qe r herunder i krigshandlinger i Middelhavet - Chef for dampskibe t:
1826 - Næstkommanderende i briggen St. Jan til Vestindien 1827-26 -

Lærer ved SØkadetakademiet 1828-29 - Med linieskibet Skjold 1836 - Chef for
dampskibet Kiel til dispos ition for kongen 1837 - Næstkommanderende i frega tte n Bpllona til Sydamerika 1840-41 - Chef for korvetten Flora 1844 - Chef for
korvetten Gala thea på ' j o r doms e j li n g 1845-47 - Næstkommanderende ved eskadren
på Ho.r t.uqdømme r no s Østkyst fra mart.s-G/8 1848, do r o f t.o r chef for b.l okadce sk ad r en i Nordsøen - 1849 atter chef for Nordsøeskadren - Chef for eskadren]lå
Hertugdømmernes Østkyst 1850 - Kommandørkaptajn 1848 - Marineminis ter 1852-S4
- Kommandør 1852 - Medlem af folketinget 18 52 - KontreadmiraL s .å. - Chef f Gr
søværnets officerskorps 1856 - Marineminis ter lBI,()-63 - Præses i generaLkriqsretten i anledning af overgangen til Als 186n.

Garde, H.G.
Født 1790.
SØkadet 1802 - Sekondløjtnant 180S - Med frc qattcn Fylla til Vestindi nn

180~

07 - Chef for kanonchaluppen Næst.ved, under KØbenrhavns defension, auqus t>
september 1807 - på batteriet Trekroner 1808-09 - Kommando over 2 kanonchalupper i Femern Sund 1809 - FØrer i april 1814 ialt B kanonchalupper og 4
kanonsnekker fra Tønningen til Gliickstadt, hvor de blev oplagt - Chef for
karantænefartØjet i Ejderens munding 1814-19 - Kaptajnløjtnant 1819 - Næstkommandrende i briggen St.Croix til Vestindien, hvor han afgik som interimchef for korvetten Najaden, da chefen og næstkommanderende var dØde af klirna t f'obo r

(1R19-21) - FØrte Na j aden til Købon r hnvn med

- CIIl·f for f;konnl_'rll'n 1\talante J82'),

vd,!l.~~kil,

på

Elb("~n

~2

mand af

b(>sa~ tJ1inqC!n

- Kaptdjn lIL!C) - Chef

-.,~O

-

for hri '/<10n MØen 1829, vagtskib i Sundet - Næstkommanderende i linieskibet
Skjold 1B36 - Chef for korvetten Diana - Konunandørkaptajn 1840 - Chef for
fregatten Gefion 1844, og som sådan tillige chef for eskadren til Marokko
hl'stående af fregatterne Gefion og Thetis, dampskibet Hekla og briggen Mercu r jus - Komma ndø r 184<; - Chef for eskadren i østersøens vestlige del
- 1 V 'I lBSO

j

1B4~

dømt. 2 måneders fæstningsarrest af 2. grad på grund af Ekcrn-

førde affæren - Afsked i nåde 1851.

E11brecht, C.L. von
Født 1796.
Søkadet 1808 - SekondlØjtnant 1813 ved kanonbådsdelingen ved Taars - Med
briggen Bornholm til Middelhavet og Vestindien 1815-17 - Premierløjtnant
1820 - Med korvetten Diana til Vestindien 1825-26 - Næstkommanderende i
briggen

MØ~n

1828, vaqtskib i Sundet - KaptajnlØjtnant lA31 - Chef for

h jul dampskibet Kiel 1833 og 1836, til disposition for konqeri - Næstkommanderende i korvetten Najaden til Island 1834 - Meddommer ikadetskibe t,
korvetten Flora 1837 - Chef for briggen Allar t til Vestindien 1838-39 Chef for skonnerten Elben 1840, vagtskib på Elben - S.å. kaptajn - Chef
for korvetten Flora 1847, kadetskib - Chef for eskadrillen på Vestkysten
1848-50 - Konunandør 1851 - Orlogskaptajn 1858 - Afskediget 1861.

Hanuner, O.C.
l'ødl: ] 822.

SØkadet 1837 - SekondlØjtnant 1843 - Med briggen Ørnen til Marokko, Guineukysten og Vestindien lA4S-46, blev alvorligt syg i Vestindien - Permission
i 2 år for at gå i koffardifart 1847 - Med fregatten Thetis i Nordsøen 1848
og 1849 - Chef for det armerede skib Larsens Plads fra april 1849 - Næstkommanderende ved eskadrillen på Vestkysten 18S0 - Premierløjtnant 1851 - Fyrog vagerinspektør på Vestkysten fra 1851 - Afsked fra flåden 1854, civilt
ansat i o.n. stilling - Kaptajnløjtnant 1858 - Chef for tØnde-, vager-, og
fyrvæsenet på Ejderen 1862 - Chef for VesterhavsØernes forsvar 1864. 19/7 august s.å. i tysk fangenskab. Modtog æressabel af den dansksindede befolkning på Vesterhavsøerne.

Irminger, C.L.C.
Født 1802.
SØkadet 1813 - Sekondløjtnant 1822 - Permission i 1823 - Med korvetten Najaden til Vestindien 1824-25, opbragte sørØverskibet Adolpho ved Culebra - Permission 1826-30, bl.a. for at søge fransk tjeneste

PremierlØjtnant 1830

Med briggen St.Thomas til Vestindien 1830-31 - FØrer af kanonchalup Nr. 5 som
karantænevagtskib ved Glfickstadt lA31 - Adjudant hos prins Frederik Carl

-

. n·t ----

Christian 1832 - KaptajnlØjtnant 1841 - Næstkommanderende i fregattcn
'I' h o tLs til Middelhavet 1842 - Chef for briggen St.Jan 184"3, da denne
sprang læk i NordsØen og måtte returnere til Købenrhavn. Besætningen
overqik til dampskibet Hekla. Herefter togt til Nordsøen og østersøen. Ch o F for briqqcn Ørnen til Guineakysten og Ve.stindien 1847-49 . Modtog
ærC'ssabel af plantageejerne på St.Croix, som bevis på den agtelse, han ved
sin konduite og iver under oprøret på Øen i 1848 havde vundet. - Ørnen kom
tilbage til KØbenrhavn 1849 og indgik fra 19/5 i blokadeeskadren

j

0 ster-

sØen - Medlem df qeneralkriljsret Len efter Ekernførde affæren 1849-50 generaladjudant for søetaten og jagtkaptajn 1850-52 - Marineminister ad
interim i efteråret 1850 - KommandØrkaptajn 1855 - Chef for fregatten
Niels Juel på prøvetogt i Nord- og østersøen 1856 - Orlogskaptajn 1858 Kontreadmiral 186S - Chef for den eskadre, der 1866 eskorterede kongeskibRt t il Rus Land i

an l o d n i.nq af prinsesse Dagmars formæglin q med storfyrst-

tronfølger Alexander. - Afsked 1872.

Liitken, O.H.
Født 1813.
Søkadet 1825 - SekondlØjtnant 1831 - Med briggen St.Croix til Vestindien
1832-33 - Med fregatten Bellona til Middelhavet 1835 - Flere gange permission 1835-38 - Med briggen St.Croix til Vestindien 1838-39 - Permission
1839, 1840-42 - PremierlØjtnant 1840 - Chef for dampskibet Ægir 1842-43 Pennission IR44 - FØrer af dampskibet Gejser i postfart på S te t tin 1845-47
- Næstkommanderende i

korvetten Valkyrien til Rio, Ostindien og NikobarØerne

1848 - Kaptajnløjtnant 1849 - Chef for dampsk i.bet; Ejdenm 1841) og 1850 Chef for korvetten Thor under besejlingstogt 1851 - Medlem af folketinget
1852-61 - Adjudant hos marineministeren

18 ~"3

- Ch ef for briggen St.Croix

1854, vagtskib i Sundet - Chef for skonnerten Elben 1855, vagtskib ved ALtona - Chef for vagtskibsstationen på Trekroner 1856 - Kaptajn 1857 - Orlogskaptajn 1858 - Medlem af kommissionen angående orlogsværftet 1860 - Chef for
fregatten Niels Juel 1861 og 1863 - Marineminister 31/12 1863- 6/1J 1865 Af sk od fra søværnets o f f Lco r skorps 6/11 186S.

Muxoll, F.C.G.
FØdt 1804.
SØkadet 1820 - SekondlØjtnant 1824 - Med korvetten Fortuna til

Nordamerik~

1826-27 - Premierløjtnant 1813 - Med kor.vetten Galathea til Middelhavet s.å.
- Med linieskibet Dronning Maria 1834 skib -

Med krovetten Najaden 1835, kadet-

Næstkommanderende i briggen Allart til Vestindien 1835-37 - Kryds-

kontrollØr ved HertugdØmmernes vestkyst 1838, i krydstoldvæsenet 3 år, sP.nere forlænget med et år - Kaptajn1Øjtnant 1841 - Chef for k ronp r i nsou s

Iy:~t-

-

If3l-

jagt Neptun lB43 - Næstkommanderende i

fregatten Gefion til Middelhav(!l

fra 19/5 lfl44 - Meddommer med kadetskibet, korvetten Flora 1845 - Tjenstgørende søofficer ved hovedkvarteret 1848-49 - Chef for briggen Ørnen under
krigsudrustning 1850 - Chef for korvetten Najaden 1851, vagtskib i Sundet l R'j[-'-,t1 Takkelmester - Chef for korvetten Najaden ti.l Vestindien 1854-55 KOlllmandørkaptajn 1857 - Orlogskaptajn 1858 - Chef for fregatten Thetis 1859
- Chef for eskadren på Slesvigs vestkyst 1861 - Chef for eskadren i østersØens vestlige del 1864 - 1865 nedsættes en kommission for at undersØge hans
for.hold ved forsvaret af Als. Ved domsafsigelsen blev han idømt l måneds
fæstningsarrest, der blev nedsat til 14 dage - Kommandør 1868 - afskediget
1870.

Zarhtmann, C.C.
Født 1793.
Søkadc t 180 r;

Månedsløjtnant 1808 - I linieskibet Pul tusk (fransk) i auxi-

liærstyrken på Schelden 1808-09 - Ved kanonbådsflotillen ved KØbenhavn lBU9
- Med briggen Kiel ved Norge 1809-12 - SekondlØjtnant 1810 - Med fregatt en
Najaden under kampen ved LyngØr 1812 - Med fregatten Minerva til Middelhavet
og Vestind ien 1817-18 - Ansat ved gradrnålingen 1819 - Premierløjtnant 18J8 Tjeneste ved gradmålingen 1819-23 - Med fregatten Freja 1824, kadetskib Næstkommanderende i briggen St.Jan til Vestindien lR25-26, overtog posten
som interimchef, da chefen døde i Venezuela 1826 - Kaptajnløjtnant 1826 Tjpnr ste ved

søkortarkiv~ t

l02 G-1 2 - Chef for den n y rokanonchalup m0d bom-

bokanon på sammenlignende besejling 1832 - Chef for briqqen Allart til Vestindien 1833-34 - Permission t il udlandsrejse af helbredshensyn 1835 - Ch0f
for skonnerten Elben 1836, vagtskib på Elben - Chef for korvetten Diana 18 J8
vagtskib i Sundet - Adjudant hos kongen 1839-48 - Chef for fregatten Thetis
til Middelhavet 1842 - Marineminister 4/4 ]848-10/8 1850 - Kommandør 1849 Permission af helbredshensyn 1851 - Kontreadmiral s.å. - Flådeinspektør 1852
- Viceadmiral s.å. - Død 15/4 1853.
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Data for flådens skibe.
Introduktion
på flådemateriellets område gik teknikken frem med stormskridt i perioden
18~8-64.

Fra at være forholdsvis ensartet under den l. slesvigske krig ud-

viklede flådens materielle sammensætning sug til at være hØjst forskelligartet i 1864. Det forekommer hensigtsmæssigt både af den nævnte årsag og
for forståelsen af skibenes anvendelsesmuligheder under krigene, at kunne
drage sammenligninger mellem data for de enkelte skibe. Oversigten begrænser
sig til de enheder, der var tilkommanderet eskadrene i østersøens vestlige
del, men giver iØvrigt et forholdsvis dækkende billede af det samlede mat e r i e l s udvikling i perioden.

Typebetegnelserne - linieskibe, fregatter. korvetter, brigger og skonnerter var bestemt af armeringen, der var anbragt på et eller flere dæk ved kanonporte i skibssiden. Skibenes dimensioner var afgørende for, hvor mange dæk
der kunne bære kanoner. De nævnte typer førte kanoner på det øverste, åbne
dæk. Skonnerter, brigger og korvetter førte kunkanoner på dette dæk, mens
fregatterne endvidere førte kanoner på et lukket dæk og linieskibe på to
lukkede dæk. Kanonerne var i dE' nævnte typer anbragt med halvdelen i hver
skibsside, det såkaldte lag, og almindeligvi s kunne man under kamp kun hruge
det ene lag ad gangen. - Rolf Krake, som kun havde ringe sejlfØring, blev det
første af flådens skibe, hvis skyts var opstillet i diametralplanet med skydefrihed til begge sider. - De flestp af skruekanonbådene førte deres kanoner på hver side af skibet i en udbygning, hvilket tillod en meget stor skydefrihed for- og agterefter. - Rokanonbådene, de såkaldte bombekanonchalupper og bombekanonjoller, var store delvis åbne træbåde, hvis fremdrivningsmidler var sejl og årer. Kanonchalupperne var ca. 21 m lange, ca. 5 ro brede
og havde 30 årer og ca. 63 mands besætni nq . KanonjolJernp var ca. 12 m LanClc
ca. J m brede og havde 14 årer

0-

ca . 37

u~nds

besætning.

Foruden kanoner og haubitser fandtes dor i flåden 2 særlige skytstyper, nemlig karronaden og falkonetten. Karronaden var en kort kanon. Falkonetten var
et sværere håndskydevåben, som under skydning anbragtes i gafler på skibets
lØnninq.

Skibslisten qiver uddraq af sk ibenes data fra H. Degenkolv "Flådens Skibe i
sidst e Arhundr0d e ." Dpr er hovpdsaqliCJt k un medtaCl0 t de data, der har h c t ydn i nrj

fllr f r orns t i Ll f.nqen af s k i l x-nr- . : e nve-ndo l s o under clr-

ho r und o r do r'o s uclrust.ninqcr før k r i qo no ,

~ ;) I ' : , vj( ): ; k l '

k ri uo ,

Skibene i eskadrene i østersøens vestlige del 1848-64.
Sejlskibene
Linil:;' skibct. Christian VIII
Bygg0t 1840. - Længde: 181 fod - Bredde: 46 fod - Drægtighed: 1398 Lst.
Armering: 30 stk 30-pund og 54 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1841 og 1849.- Sprang i luften ved Ekernførde 1849.
Linieskibet Skjold
Bygget 1833. - Længde: 180 fod - Bredde: 46 fod - Drægtighed: 1344 Lst.
Armering: 30 stk 30-pund og 54 stk 18-pund kanoner, samt 10 stk 4-pund
haubitser.
Udrustet: 1836, 1849 og 1850. - Senere omdannet til skruelinieskib og som
sådant udrustet 1861 og 1864.
Linieskibet Frederik VI
ByggRt 1831. - Længde: 180 fod - Bredde: 46 fod - Drægtighed: 1344 Lst.
Armering: 30 stk 30-pund og 54 stk lA-pund kanoner, s a mt. 10 stk 4-pund

Udrustet: 1861 og 1864. - Udgået af flådens tal s.å.
Fregatten Freya
Bygget 1819. - Længde: 153 fod - Bredde: 37 fod - Drægtighed: 705 Lst.
Armering: 28 stk 18-pund og 8 stk 8-pund kanoner, samt 10 stk 32-pund
karonader, senere 46 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1824, 1848 og 1849. - Solgt 1853.
yregatten Dronning Maria
Bygget 1824 som linieskib. - Længde: 180 fod - Bredde: 46 fod - Drægtighed:
1344 Lst. - Udrustet som linieskib i 1834. - Omdanner til frega t 184g.
Armering som fregat: 30 stk 30-pund og 30 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1850. - Udgik af flådens tal 1862.
Fregatten Havfruen
Bygget 1825. - Længde: 153 fod - Bredde: 37 fod - Drægtighed: 705 Lst.
Armering: 46 stk 18-pund kanoner.
Udru: ;LrJt: 1832, 1[348, 18'19, l Br,(.!, ]Wj3 . - Udq.i k af f l ådrm s ta l ]8(,'1.
Fregatten Thetis
Bygget 1840. - Længde: 155 fod - Bredde: 38 fod - Drægtighed: 713 Lst.
Armerinq: 48 stk lA-pund kanoner .
Udrustet: 1842, 1844, 1848, 1849, 18'10-51, 1854, 18'17, 1859, 1860, 1861,
1862 og 1864. - Udgik af flådens taL 1864.
Fregatten Gefion
Bygget 1843. - Længde: 165 fod - Bredde: 41 fod - Drægtighed: 8'15 Lst.
Aruu -ri nq : '111 s t.k 24-pund k a uono r .

lIdrw;Let: ]B'1'1,

1846, 1848_05:l1B'1(). - Strøq flqet ved Ekcrnførde 1849.

!<~~rv<.!tten

Najaden

Bygget 1820. - Længde: 119 fod - Bredde: 29 fod - Drægtighed: 266 Lst.
Armering: 20 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: J820-21, 1822-23, 1824-25, 1826, .1827. 1828, 1829, 1830, 1831,
1833, 1834, 1835, 1836, 1844, 1845, 1846, 1047, 1848, 1849, 1850,
og 1851.
Korvetten Flora
Bygget 1826. - Længde: 119 fod - Bredde: 29 fod - Drægtighed: 266 Lst.
l\rmcring: 20 stk 18-pund kanoner og 6 stk 4-pund haubitser.
Udrustet: 1830, 1837, 1838, 1839, 1840, 1841, 1842, 1843, 1844, 1845, 1846,
1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852, 1853, 1854 og 1855.
Korvetten Galathea
Bygget 1831. - Længde: 138 fod - Bredde: 46 fod - Drægtighed: 408 Lst.
Arrne r i.uq .

:~()

s t k 18-pund kanoner og 6 stk 'l-pund hauhi

tSC'T.

Udrustet: 1833, L837,1839, 1845-47, 1848, 1849, 1852 oq 1854.
Korvetten Valkyrien
Bygget 1846. - Længde: 125 fod - Bredde: 31 fod - Dræqtighed: 331 Lst.
Artuo r i nq .

7.0 stk 18-pund k anon o r og () stk 'l-pund haubitser.

Udrustet: 1847, 1848, 1849, lU50-51, 1852, 1853, 1854, 1855, 1856,1857,
1858, 1859, 1861, 1863, 1864 og 1865.
Briggen St. Thomas
Bygget 1827. - Længde: 101 fod - Bredde: 26 fod - Drægtighed: 190 Lst.
Artlll'ri.nq: 16 s tk LB-pund kanoner.
Ud r us t o t r 1828-29, 1830-31, 1834-3'), 1837-3B, 183c)-40, 1847, 184B-50,
1859-60, 1863 og

10G~.

Briggen St. Croix
Byggf't 1835. - Længde: 95 fod - Bredde: 25 fod - DræIJtighed: 148 Lst.
Armering: 12 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1836-37, 1838-39, 1840-41, 1842-43, 1844-4'), 1846, 1848, 1849,
1852 og 1854. - Ophugget 1860.
Briggen Mercurius
Byqqf't 1837. - Længde: <)5 fod -

Breddr~:

2') fod - Dr.;rcjt.ighed:

148 Lst.

Armering: 12 stk 18-pund kanoner.
IJdrustet: 1839-41, 1843-45, 1845, 1846-47, 1848-49, 18S0-S1, 1852-53,
og l8S4. - ttdq i k af flådens tal 186l .
!~l·iql:J~~r.!..!! :.!..!

Bygget 1842. - L;rnqde: 10J fod - Bredde: 28 fod - Dræqtighf'd: 202 Lst.
Armering: 16 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1843-44, 1845-46, 1847-49, 1849, 1850, 1851-52, 1855-56, 185758, oq 1859. - Udgik af flådC'lls tal 1866.

Bygqet lB27. - Længde: 54 fod - Bredde: 16 fod - Drægtighed: 20 Lst.
Armering: l

stk 6-pund kanon og 4 stk l-pund falkonetter.

Udrustl"t: Hvert år fra 1828-42. Endvidere 1848, 1849, samt årligt fra
lA51-54. Sidst i 1859. - Udgik af flådens tal 1861.
13lJlI1bckunonchaluppcrne Nr. l - 23.
Armeringsstandard: l

stk 60-pund bombekanon, l

stk 24-pund kanon og 4 stk

4-pund haubitser.
- Nr.
l
2
3
4
5
6
7
A
,)

lO
Il
12
l3
14
15
16
l7
18
19
20
21

T'
-I.

23

Udrustninqer

Byggeår
1831
1834
1836
1836
1836
1837
] A37
'B17
1837
1838
1838
1839
1839
1839
1841
1841
1842
1842
1843
1843
l843
1A43
1845

1834,
1848,
1848,
1848,
1848,
1848,
lHt1B,
lB4 1) •
1848,
1849,
1848,
1848,
1849,
1849,
1849,
1849,
1848,
1848,
18'10,
IBSO,
L!l'jO,
lB48,

~~nIDekanonjollerne Nr.

Armcrinqsstandard: l

1848, 1849.
1849
1849, 1864.
1849, 1864.
1849.
1849.
lAt1lJ.
1849,
1850.
1849,
1849,
1850,
1850,
1850,
1850,
1850,
1850,
1861,
18SS,
lR'1S,
1850,

1850.
1850.
1850.
1864.
1864.
1855,
1855,
1861,
1861,
1864.
186l,
lA(,t1
18S'1,

1861, 1864.
1861, 1864.
1864.
1864.
LAr,4.
1864.

l - 17.

stk 60-pund bombekanon og 2 stk 4-pund haubitser.

- Nr. - Navn - Byggeår
lJdr.ustninqer
I3cmar k n i nqe r
l
rs 3l, 1832, 1850, 1864.
Alssund
1831
2
1848, 1849, 1850, 1852, 1861,1864. Vestk. lB64
BarsØ
1834
3
1848, 1849. 1850, 1861, 1864.
AarØsund 1836
Vest.k. 1864
4
Baagø
1848, 1849, 1850, 1861, 1864.
1836
Pansr. 1862
5
Brandsø
1836
1848, 1849, 1850, 1860, 1861, 1864.
6
1850, 1861, 1864.
1837
FænØ
Vestk. 1864
7
Ekernsllnd 1838
1860, 1861, 1864.
Vest.k. lA(,t1
18(,0, 1861, 1864.
El
Hørup
1838
Vestk. lfHi4
C)
MiddeLfilrtl838
1848, 1849, 1850, 1860, raci , 18(,4. Vestk. lRGt1
lU
LBl,l, 1864.
Snoqbøj
1838
Vo s t.k . 1864
11
Kolding
1838
1861, 1864.
Pansr. 1862
l~
ÆrØ
1839
1861, HIGt1.
Pansr. ]862
13
LyØ
1839
1861, 18(,4.
Pansr. 1862
i.i
Hejlsminde1839
1864.
Pansr. 1863
15
Gjennerfj .1839
1864.
Pansr. 1863
H,
Helgenæs 1845
1864.
Pansr. 1863
17
Treldenæs 1845
1864.
Pansr. 1863
(1) Den nævnte pansring bestod i en beklædning af pontondækket med 1/4 tomme
jernplade.
(2) Indtil 18GO hdvde jollerne' klln nnmre.

-
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Darnp- og panserskibene
Hjuldan~skibet

Ægir

Bygget i England 1841. - Maskine 80 HK - Længde: 140 fod - Bredde: 18 fod
nrn-qt t qhed :

ur.

t.s t.,

Arlllprinq: 2 s t k :!t1-pund Kanoner og l stk 4-pund huub i t-s, aene.ru 2 ut -k
18-pund kanoner og 8 stk l-pund falkonetter.
Udrustet: 1842, 1843, 1844, 1845, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1853,
1854, fra 1856 i postfart til 1862, krigsudrustet 1864, på opmåling 1865-71 i danske farvande. - Udgik af flådens tal 1871.
Hjuldarnpskibet Hekla
Bygget i England 1842. - Maskine 200 HK - Længde: 159 fod - Bredde: 27 fod
Deplacement: 637 t.
Annl'ri nq : 2 s t k ()O-pund bombekanoner , 4 stk 24-plllld kanoner og 2

~;t'k

4-pund

h.rub i t sr-r ,

Udrustet: 1842, 1843, 1844-45, 1846, 1847, 1848, 1849, 1850, 1851, 1852,
18S4. 1855, 1856. 1858, 1861, 1862, 1863-65, 1872,

.1873, 1874,

og 1875. - Udgik af flådens tal 1879.
Hjuldampskibet Gejser
Byqget på Nyholm 1844. - Maskine 160 HK - Længde: 150 fod - Bredde: 25 fod
Deplacement: 550 t.
Armering: 2 stk 60-pund bombekanoner og 6 stk 18-pund kanoner.
Udrustet: 1845-47 for postvæsenet, 1848, 1849. 1850, 1851-60 i postfart,1861,

LUn, 1B7l, 1074, 1875, 1876. - Udq i k

1863, 1863-6S, 10GS, 1871,
af flådens tal 1879.
Hjuldampskibet Skirner
FlyCJCT(' t- p,-) Ny! Il.] m 1At17 _ -

Drægtighed:

1~8

M.• sk i n"

l;JO HK -

l .f'llql'lP :

I lI) fnd

- T1rl'11111':

' ) °l

r,,, I

Lst.

Armering: 2 stk 24-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrustet: 1848-50, 1850-51, 1863, 1864. - Udgik af flådens tal 1871.
Hjuldampskibet Holger Danske
Bygget på Nyholm 1849. - Maskine 250 HK - Længde: 170 fod - Bredde: 28 fod
Deplacement: 765 t.
Armo r Lnq : l stk GO-pund bombok anon ,

o

stk 30-pund kanorio r og 6 stk 4-pund

haubitser.
Udrustet: 1850-51, 1851, 1853, 1854,18,5, 1861, 18(,2,1804, 1870, og 1872. Udgik af flådens tal 1873.
Hjuldanwskibene Slesvig, Valdemar, Caroline Amalie og Ejderen.
Blev anvendt af flåden under krigene, men tilhØrte postvæsenet. Slesvig blev
i 1855 kØbt af flåden og indrettet til brug for kongen.

-

!~J..:.!.alll[J~kilwt

1 :,1 -

Hertha

Bygqet for postvæsenet, men blev 1849 og 1850 anvendt af flåden. I

1857

blev skibet helt overladt flåden.
Længde: 100 fod - Bredde: 19 fod - Drægtighed: 47 Lst. . - Maskine: 90 HK.
Aru~ring:

2 srk 24-pund kanoner.

Udrustet: 18S7, 18S8-59 for fyrvæsenet,igen i J859-60, 1861,1862, 1863,
Jlll,11 '" J b l c-v uo Lq t; i

l !lVi.

Panserbatteriet Rolf Krake
Bygget i Skotland lUc,3. - Maskine 700 HK - Længde: 180 fod - Bredde: 37 fod
Deplacement: 1350 t - Panser:

4~

inch. på skibssider og tårne.

Armering: 4 stk 60-pund kanoner i 2 bevægelige tårne.
Udrustet: 1863 Prøvetogt, 1864.
Panserskonnerten Absalon
Byqqet i. Enq Land 1862. - Maskinf'

sao

HK - Længde: 4(,

III

-

Br0.ddp: 8

III

-

Deplacement: 533 t - Panser: 64 mm.
Armering: l stk 60-pund kanon og 2 stk 5 3/4 tomme riflet metalkanon.
Udrustet: 1863, 1863-64.
Panserskonnerten Esbern Snare
Bygget i England 1862. - Maskine 500 HK - Længde: 46 m - Bredde: 8 m Deplacement: 597 t - Panser: 64 mm.
Armering: l stk 60-pund kanon og 2 stk 5 3/4 tomme riflet. metalkanon.
Udrustet: 1863, 1863-65.
Skruekorvetten Thor
Bygget 1851. - Maskine 650 HK - Længde: 160 fod - Breddp: 30 fod Deplacement: 803 t
Armering: 14 stk 30-pund kanoner.
Udrustet: 1851, 1852, 1854, 1855, 1856, 1858, 185g, 1863-64 oq 1869-70.
Udgik af flådens tal 1877.
Skruekorvetten Dagmar
Bygget på orlogsværftet 1861.- Maskine 500 HK - Længde: 173 fod - Bredde:
32 fod - Deplacement: 1222 t.
Armering: 16 stk

30-PUI~

kanoner og 2 stk lA-pund riflede kanoner.

Udrustet: 1862-63, 1864.
Skruekanonbåden Thura
Bygget 1857. - Maskine J70 HK - Længde: 110 fod - Bredde: 16 fod - Deplac0ment:

L45 t.

Armering: 2 stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrustet: 1857, 1858, 1859, 1860, 1861, 1864-65, 1866-76 til brug for Fyrog Vagervæsenet. - Udgik af flådens tal 1881.

Skrllckanonbåden Schrødersee
Bygget 1859.- Maskine 170 HK - Længde: 111 fod - Bredde: 16 fod - Deplacement: 145 t.
Armering: 2 stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrustet: 1860, 1861, 1864-65, 1867, 1868, 1869, 1870. - Udgik af flådens
tal 1894.
Skruekanonbåden Willemoes
Bygget 1861. - Maskine 170 HK - Længde: 35 m - Bredde: 5 m - Deplacement 162 t.
Armering:

~

stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.

Udrustet: 18Gl, 1863, 1863-64.
Skruekanonbåden Buhl
Bygget 1861. - Maskine 170 HK - Længde: 111 fod - Bredde: 16 fod - Deplacement: 1'\5 t.
Armering: 2 stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Skruekanonbåden Krieger
Bygget 1861.- Maskine 170 HK - Længde: 35 m - Bredde: 5 m - Deplacement 172 t.
Armering: 2 stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrustet : 1861, 1863, 1863-64.
Skruekanonbåden Marstrand
Bygget 1861. - Maskine: 170 HK - Længde: 35 m - Bredde: 5 m - Deplacement:

172 t.
Armering: 2 stk 3D-pund kanoner og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrus tet: lU63, 1863-64.
Skruekanonbåden Hauch
Bygget 1862.- Maskine ISO HK - Længde : 87 fod - Bredde: 16 fod - Deplacement: 112 t .
Armering: l stk 3D-pund kanon og 4 stk 4-pund haubitser.
Udrustet: 1863, 1864.
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C
Ordliste.

Eksekution:

Militær besættelse.

Eskadrille:

Lille eskadre.

Evert:

Mindre skibstype af frisisk oprindelse. Særlig velegnet
til sejlads i de lave farvande på Vestkysten. Havde rorene anbragt på side af skibet.

Frilodsmandskab:

Værnepligtige, der egentlig havde frilod (frinummer), men
som blev indkaldt under krigen.

~?lmen~ast~tok:

Det faste personel i flåden på langtidskontrakt0r. Be-

stod af Artillerikorpset, Håndværkerkorpset oq Mdtroskorpset. Holmens faste stok blev rekruteret fra Drengekorpset, der var en del af den.
Holde en rende åben i islagt farvand eller vandlØb.
En let infanteri-enhed, der baserede sin

kam~

på den

spredte fægtning.

= 185,2

Kabellængde:

1/10 sØmil.

Let infanteri:

Videreudvikling· af og erstatning for jægerkorpsene.

Parallel:

Fr~mskud~

l kabellængde

meter.

skyttegravslinie, som forberedelse til storm

af fjendtliqe anlæg.
Tiralleurer:

Skytter (skarpskytter).

Troppesamling:

Øvelser med hele hæren samlet.

Udenværk:

Anlæg eller våbenplatform udenfor den egentlige fæstningslinie .

Vedetlinie:

Linie af sikrings- og overvåqningsposter.

Falkonet:

Tungt håndvåben, der blev anvendt i flåden. Under kamn
blev falkonetterne anbragt på skibenes lØnninger og andre
steder ombord.

-
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OIII-
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Den danske Landmilitæretat 1801-94. Del l og 2.
Chr.J. TaubE"rs Bogtrykkeri, Købpnhavn 18Q6.

Schaffalit.zkyde Muckadell:
l

Z:.S".H.

)

Haandbog i Nordens Søkrigshistorie.
J. Cohens Bogtrykkeri, KØbenhavn 1911.
Anvendt som lærebog ved Søoffic0.rsskolcn. Forekommer
at være forholdsvis objektiv, men anvender en typisk
lærebogsform, der ikke gør bogen anvendelig som primær kilde. - Her anvendt som indgangsværdi til tidsperioden.

TopsØe-Jensen,T.A.: Den dansk-norske Søetat 1660-1814 og Den danske Søetat
1814-1932.
H.Hagerups Forlag, KØbenhavn 1935.

~'sr.hcrning:

Tschernings efterladte Papirp.r.
P.G. Philipsens Forlag, København 1877.
Udgivet af Tschernings familie. Bogen indeholder en række
optegnelser og breve fra Tscherning. Fremstillingen af
forholdene er således stærkt subjektiv, men vær.dien som
prim~r

kilde er god, og boqp.n giver rt tydeligt billede

uf TSc\Il'rlliIlCJS (lpf;.ltt.rlsC' uf s i.q sC'Jv o q sin r o l l o

i

for-

hold til mange interessante datidiqe forhold.

Vesterdal, M:
( D.S.K.

)

De slesvigske Krige 1848-S0 og 18h4.
Hærens Officersskole, København 1955. Genoptrykt 1980.
Anvendt som oversigtskilde og som indgangsværdi. Bogen
er imidlert.id til tider ret tendensiØs og meqpt
i fremst i J l i nqon . Ki l do vær'd.i.e n er derfur r o

t,

ensidi~

r i nne ,

• l

~~ilh l-

t

Admiral

m.nu I , M. K. :

c.c.

Zahrtlllann.

Gyldendal, København 1927.
En slægtshistorie skrevet af en af slægtens egne oq dRrror qunncmqåcndc sub jok t Lv . Cj l·('n-·t:" .i uri d Lor t Ld f l o re-

ge p r i.mær o ki luer og kan således i e t vist omfanq

tjdll -

,111-

vendes som primær kilde.
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Tidsskrift ror SØvæsen
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Argang 18SU, p. 134: Generalkrigsrettens dom i Ekernførde-sagen.
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TILLÆG

E

STIKORDSREGISTER
F.

A.
Al l!;d l

UJl,

p.m se r skonne r

fl/l, H7 ff.,

Femern, 35,51, S5, 59 ff., ')r, f1.,

t;

138 (data) B. 20

Al mi ndo.l i q værnepligt,
.:\ . r. j::J-L~uds~~

Fjendens f1åd0styrker,

FJankekorpsct, 17 ff.,

45 ff., B.14

r l"., le"

43

Ar nk i l sø r c

~4,

Il')

ff.,

Flensborg Fjord,

44 ff., 87 ff.,

Bil l ,', Stc c'n, s ø o f f i c er

I ~,

2~

')1)

2 7 ff., SS ff.,

ns ff.,

v.

L8 ff., 39,

B. ~,

B. R,

B.lr;, 13 .21

f f.,

lB4 H,

'"j .

FJådeplancr,

B.:!
~ ~

H~,

111

Flåd ens ledelse, 12, B .l

Flåd ens

BnLnw, hæroff ic0r, 11,
LJ.(,

L7 ff.,

(data)
s Laqo t

(tl clrd)

B .16, B.l 7, 13.20

Frederiksstad,

BllV ,

, ~~ ( .

Fr cd C'rici'l, 2"3 , ·I r; ff., tl7 fF., ' ,I,

1\.2')

B.

Co' · )

·H

H"

F1ensborCj By, 17, 44, 13.2

76,

t f. ,

27 ff.,

Flensborg, hærofficer, 11, SC"

104, B.5, B.6, B.13, B.22,

B. ~I1,

IL' "

SA

Pjendens p Lano r 18G4, 81, ge), '17 1 r .

73

l\.t:lJll'korps, Det nørrejyske
J '/

3~,

l~.

pcrson~l,

F'.l'nø, 211,

4("

HI"

71

111. 73
H, I 'i, B . 21

ff.,

(cla r a )

G.

1).

n -impkanonb ådo , B ~ ff., B'i ff., tJ2 ff.
qr; ff . , t)7 ,

101 f L,

UH ff., 13 .20

,(~cis(>r,hiu1dampskib,

1G, 25 f L ,

:n r r .;

'i9 f f . , (,(,,137, B.R, b .16, B. 7

Di1nnc>virke, '17, 7G, 78 Ef. , B .19
Dybbo L, 76,
b .~2,

R·l, gJ, R.r"

i- .r ..

I{

l 1,

GC' rJllch, Ilærofficer, 82, 126 (c1a t "l )

13.23. 13.24

Gråsten, 19,27, )g, B .7

E.
Eqo r n s und , 2'i ff.,

60, () :1 ff.,

n I,

'1')'. ,1 1. 13 ,7

B. 3, IL i l, B. l B

H.

Han sr-n , C.F., hæ ro f f i c.o r , 8,

1.1,

:~:~

fF . •

Ekernførdc-ekspeditioncn lUt}q, 40 ff .• 2g, 127 (daral

n. 1 L

Ik -domarm , hil'rnffir0r, 10,

Ellbrecht, søoffi r.er,

107 ff ,

LR, L2,

127 (data)

138 (data)

Hekla, hjuldampskib,

Esbern Snare, panserskonnert, 82,

45 ff ., 59 ff ., 68, 84, 137, B.R, B.lG,

87 ff.,

C)C),

102, B.:W

17 ff.,

27 ff.,

13.17, B.20

II< >I <111 ;1'!;, In, :' () r r . ,

:~ fl ,

,I ;,

,1.1, ', 1. , 11 . "

lh.wcdkvarteret, 19 ff., 43 ff.,

M.

Hærens ledelse, 10, 33, B.l

Maasholm, 28, 35, 51

Hærplaner, 8, 72 ff., 75

Marinekorpset, 67
Marineministeriet, 12, 30, 34 ff.,

1.

51, 56, 61 ff., 66 ff., GR, 77, R1 ff.,

IlIlJCniører, 27 ff., 59 ff., 65

91 ff., 95 ff., 99 ff., 107 ff., B.J.

Inq0niØrkorps0t, 8, 76

Mercurius, briq, 25, 135, B.8,

Ln s u r'ctcn t.t r-oppe z

deMeza, hærofficer, 48 ff., 78, 87.,

, 17, 35, 56

Irminqcr, C.L.C., 13, 130 (data)

B.l~

128 (data)
Middelfart, 24, 44 ff., B.4, B.15

J.

Mobilisering, 9, 56 ff., 77 ff.,

Jægerkorps, 17, 46, 72

Muxoll, sØofficer, 49 ff., 83, 131 (data),
B.25

K.

~1ysunde,

20,

·~ G ,

Gl

ff., (jll, 81 ff.,B.ll)

Kanonbåde, chalupper og jollcr,
U,
:Jr)

l') ff., 22 ff., 24 ff., 27 ff.,

N.

ff., 19 ff., 44 ff., 52, s'; ff.,

Najaden, ko r vr- t

.

L("

:~

l,

Sq ff., 61 ff., 77, 88 ff., q2 ff.,

135, B.8, B.16

LOO, 109 ff., 136, B.8, IL16, 13.

Neustadt Bugten, 55, 91

17,

ff.,

;~r;

~2,

B. 20

Kappel, 28, 36, 62
Ki(>],
Kj"ler

7, 8,

29, 51

Fiord,

17 ff., 55

O.
Operat. ionsplaner , 16, 17, 35 ff.,
'10, 57

rr . .

38,

83 ff.,

Ko l d i nq , 18,45 ff., 56, B.4, B.14

Overkommandoen, 22, 37 ff., 58, 'i") ff.,

Kriqsministeriet, 10 ff., 16 ff.,

Go, 84 ff., 91 ff., 101

lB ff., 22 ff., 28, 33 ff., 56 ff.,

Oxe-Øerne, l'), B.2

GB, 72 ff., 91 ff., 9S ff., 13.1
Kriqsråd, 43, 49, 82

P.

Krimkriqen, 73

Paludan, spofficer, 16, 19, 22, 29 ff.,

Krogh, hærofficer, 11, 3S ff., 56

60 ff.,

1~7

(<.lata)

K~1bl"'llhavlls

Preussisk oksekution, 72, 75
befæstninq, TI
R.

L.

Rolf Krake, panserhatteri, 84 ff.,

Landganqsdemonstartioner, 4') ff.,

94 ff., 104 ff., 138, B.20

51, 97

Rothe, soo f f Lcor , 811,

Landqanqskorps, 17, 102 ff.,

Russiske flådeenheder 18S0, GH

f~.~r;

LæssØe, hærofficer, 11, 18, 22,
33 ff., 128 (data)

S.

Sandkruq,

~l,

82, B.3, R.ll, B.IR

Se h l ('ppcqr(> Il, hærofficer ,
48 ff., 128 (data)

J B ff.,

Slesvig By, 20 ff., 36, 60, B.19
Slien, 3D, 61 ff., 63 ff.,
Svensk-norske tropper, 68
Sundeved, 18, 23, 39 ff., 44 ff.,
H3,

S01datesque, 14, 20, 62, 65

T.

Thestrup, hærofficer, 75 ff.,
Troppesamling, 12, 77
Tscherning, A.F., hærofficer
10, 33 ff., 129 (data)
V.

Vemmingbund, 25 ff., 84, 90, 93,
B.5, B.G, B.13, B.22, B.23, B.24
våbenstilstand, 29 ff., 50, 101 ff.
Z.

Zahrtmann, sØofficer, 12, 62, 132

Å.

Åbenrå, 16, 27, 36, 40 ff., 44, 90
Århus Bugt, 46
Årø/Orø, 28, 36, 44, B.4

mellem

Hæren og flåden
under de slesvigske krige

Bilag

Sekondløjtnant C. Wessel-'lblvig
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Signaturforklaring til kortbilag:

Enhed i linieopstilling (ældre kort).
Artilleripiece.

Armekorps

•

(mfl)
._,

Division.

Forsvarets Bibliotek

Brigade.

Regiment.

UDGÅET AF
BIBLIOTEKETS
SAMLING

I~"~ :2...

Bataljon.

id 1[,

~ 't~ ( 8 '::> ~~'1-Kompagni.

Fjendtlig enhed.

Fjendtlig fremryknin.

0
Q
-c:::J

Bataljonsstilling.

Kompagnistilling.

Skib/kanonbåd.

( Anført i hvert enkelt ti l fælde).
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' Kongen

:--------- -- - - - --
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Adjudan':
Ekspediti c :1 for
Landetaten

.

Øvrige Ministrej

.___ _ _ _ _ _ _ _1

Krigsminister

J---

KRIGSDEPARTEMENTET
Dir.for ArmeensJArmeens trigsministerens. .
Armeens Inten- IR
, evisions
Bureau
- ---·
~-~:_===_iel dantur i -væsen

,

, Overkommandoen

- --- ---- ··-·-- -. .
l.
. -=-:J ... ____,_i-_-_-.. --1 .. ..::-· ---;::· -· ·-- L.
'
· General

1

! Komm~~~oj
Kilder:

, General

! Kommando

I General

.0

. ·- ·· .... .

tn

I-'

Adjudant
Ekspedition for
søetaten

ro
0.,
ro

I

I-'

1
1

Ul

ro

J

::,

(f,

l--Fminister

----

I

i

Sekretariats- og

~

I

!'ommaf

I

r_"~~

~

Eskadrechef

!l
j

en

MARINEDEPARTEMENTET
Admira- Kommi- IRevilitets- sariats- sionsbureau bureau , bureau

1-·

0
::,

1

,--- - - - - - - - ,

i

::,

III

1

I

III

1-·

I
r - - - - ·-- - - - - --- -

'.Kommando\

.a

rt

---~------ ·- - /I

0
li

Øvrige ministre

---

I

i--

Generalstaben

I

1-·

Eskadrechef

-=i __
Øvrige
[ -~nh~d_
e r_I

"Den øverste danske krigsledelse i 1848". ~ekster til De slesvigske Krige, Hærens Officersskole APR 1968.
"Den dansk-ty jske Krig 1848-50" Bind I

~~~3.

Generalstaben 1867.
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BILAG 2,
Dislocering af de danske styrker ved
Flensborg april 1848.
·.·,' l\~rl,a·L.
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BILAG 3
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BILAG 4.
Bevogtningen af lille Bælt 1848
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BILAG 5.
Kystbevogtning Als 1848.

\

\'
\

-·

BILAG 6.
flåd ene stmtte til f remrykningen
fra Als 1848 •

BILAG 7.
Episoden ved Egernsund·2B. maj 1848.
I
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o;i. r•

'.,/ fi,
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Eskadren på Slesvigs østkyst 1848.
0

Skibstype
- Navn -

Ultimo
april

8. April

Medio
juni

Juli

Vinteren
1848-49

August

:,,::

......
f--'

'°

.

0

G)

Flensborg Fj.

Kieler Fj.

Kieler Fj.

Kieler Fj.

Kieler Fj

Najaden

Flensborg Fj.

Holdnæs

Holdnæs

Holdnæs

Holdnæs

Sønderborg

Åbenrå Fj.

-

Flora

-

-

f--'

til
:,,;-'

Flensborg Fj.

sønderborg

Sønderborg

-

- afgået -

Årø

f. Slien

-

V. Als

f--'

<

I-'·

-

-

Årø

N f. Als

'°en

-

N f. Als

'$.

en

rt

;,,;'

<:

Hekla

Flensborg Fj .

t. disp.

t. disp.

Lille Bælt

Lille Bælt

Gejser

Flensborg Fj.

t. disp.

t. disp.

t. disp.

- afgivet -

Skirner

Flensborg Fj.

t. disp.

t. disp.

t. disp.

-

t. disp.

t. disp.

Kanonchalupper/
kanonjoller

::,

l'OPJ•
til

Dampskibe

Kutter Neptun

0.

Ul

Skonnerter
Delphinen

Øl

(l)

-

-

t"(

11)

t"(
(D

0

Mercurius
St. Thomas

CD
.i::.
CD

Ul

Brigger

<

.

-

Åbenrå Fj.

rt

(t

Ul

Galathea

t"(

til
I-'·

0.

(l)

Korvetter

<
(l)

2+1 Holdnæs

4+3
Årø
Åbenrå
Als
Flensborg I j

N f. Als

10+4
10+4
2 v. Årø
2 v.År<ti
4 sønderbg.
4 sønderbg.
4 Arnkilsøre
4 Arnkilsøn
4 Ll. Bælt
4 Ll.Bælt

en

-

rt
f--'

c:::,
.i::.
CD

v. Als

t. disp.

v. Als

-

N f. Als

Øl

.

10+6
0+6
2 V. ÅrØ
Svendborg
4 sønderbg.
(oplagt)
4 ArnkilsØre
4 Ll.Bælt
2 v. Holdnæ5
I

1r

-·---- - - --

l!:l

I 0:

Bilag 9.

Bestemmelser for Officerers Ansættelse ved de forskellige
Hovedqvarterers Stabe, 6te Februar 1849.

l. Det nørrejyske Armeccorps's Hovedqvarter skal bestaac af:
Den commanderende General
Staben
1 Stabschef,
l Souchef,
3 Adjudanter
1 søofficer
1 Ingenieurofficer,
1 Artilleriofficer,
1 Stabsofficer af Cavaleriet
Commandeuren for Ordannantscorpset, tillige Commandant i Hovedqvarterct;
d0 øvl'."i qc ved Ordannantsafdelingen ansatte Officerer, der till iq0 q-jøn ,
tjeneste som Ordannantsofficerer;
1 Trainofficer, som tillige fører Commando over Hovcdqvarterets Bagaq0.
2. Flankecorpsets Hovcdqvarter:
Den commanderende General
Staben
1 Stabschef,
l Souchef,
2 Adjudanter,
1 Ordannantsofficer,
1 søofficer,
l Ingenieurofficer,
1 Artilleriofficer,
Commandeuren for Ordannantsafdelingen, tillige Commandant i Hovedqvarterot;
ere flere Officerer af denne Afdeling til stede, forrette de Tjeneste ,;c, m
Ordannantsofficerer;
1 Trainofficer, som tillige fører Commando over Hovedqvarterets Baqage.

Kilde: G.S. 1848-50, 2. Del Krigen 1849, p. 267 ff.
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ikk1111 :! til -1 EseJdroner l'avaleri.
Yrd Kolding
Yil :3ta:w hele Caraleriet. 1 llril!,Hk Infanteri og 1
Batteri, tilsamll!en 6 til iO00 )lanrl. AL\larinen bor
der nl:!rc samlet yr,l ,\ I;; rr"tion, Havfruen, Galathea,
);ajaden, Mercnri11~, SL Croi\. 12 Kanonchaluuper, 6
Kanonjolh!r Oi,: folgende D,,1:!pskiL(•: Hekla. Gejser,
H,·rtha, Skin11·r, Ægir. Ya!<lc111ar, ::ilt•svill' og Caroline
..\malie, samt af Aru1cens: Clph,·lia o~ Odin. Paa Bngt,,n imellem Langeland og Ki,•I I omman1fonreapitain
Hille med RoLl ()g B,•lk,m. Paa Y1•jt'11 hc!1 Linieskibet
I 'hrbti,111 dt•n 8\le.
Det kan ej ullllgaae Fjc11dens Opmærksomhed, at
HM, dstyrkrn har :::-arnh·r ;o.iu- pa.i Al~. D,,t antages for
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tage en fast Po~ition '\"ed Bov og Krusaa. Broslagningen og alle do Dispositioner, som træffes, bør tilsammen uåfores saaledes, at han bestemt venter Angrebet
igjennem Sundeved, understøttet af et Angreb fra Soen
i Flensborg Fjord , samt en Diversion over Holdnæs
igjennem Angel til Flensborg. Han maa muligst forhindres i at beholde Vejcn nordefter over Aabenraa.
aaben, forat ban· ej skal kaste nogen overlegen Styrke
imod ~et jydslte tavalericorps. I dette Øjemed bør .1
Skib, f. Ex. Najaden, rped 2 Kanoncbalouper om Natten
til den 2 7de besætte Aabenraa Fjonl, bestryge Chausseen, efter Omstændighederne besætte Byen, rore dl'n
danske Befolkning, forjage eller fange de opron;ke Embedsmænd, indsætte medhavende Overemheds1mrnd og
en Postmester, og hYis Fjenden har ladet Vejen nogenledes ube~at, da verl Stafet l'ller sikkert dansk Burl til
Hader,;lev underrette det frmurykkende Corps oiu 'filstamkn. Sofolk udskrives ikke, men bevæbnes tilligemed Tommermændene til Stadrns Forsvar. Capitaiu
DirNduck au:;l'es meget skikket hertil, og han 1,,,r s11~rs;1avidt, muligt at oplive Omegn,•us Det'ulknin 6 ri! ,\1
rejse ~ig en masse for Kongen og Hetfænli;,:heJ,_'11:;
Sag og bør i dette Øjemed medgives Proclamatio~cr.
Til Bedækning i Als Sund forblive · ved Broen
2 Kanonahalouper og 2 Joller.
Allerede den 26de indtage Havfruen, ~kr<:11rius 0!2'
2 Kanouchalouper Stationen '\"ed Holdnæs. Di,:;;,J i'ikihe
~ore ..-ed Daggry .den 27de et Angreb i Flcn~lwrg
Fjord, beregnet paa at gjete megen Spektakel (lg at
allarrucre ilt>n ,ed Bov og Krusaa. staaeno:k Fj,~11,k for
hrem Ho'"cdoperntionen forhaabenlig hem.!d suaht·nge
som muligt skal blive skjult.
· Denne Hovedoperation skal bestaae i, fra a\ls at
kaste omtrent 24000 :Mand med 6 Batterier og 2
Escadroner hurtigst muligt i Land ved Ekernf11rdr, o:.:·
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da drnn" An111•1• 5kal ha\t' ~in ,.,,,ntuelle Ht:lraite igjennem Srnnsen. da lig_eLidigt herme~ at bemægtige sig
Sliminde, bcf,rslr. begge Hah-Qerne paa Siderne af Sliens
' :Munding og træng-e me.-1 Kanouflotill,,n op til Slesvig
og Gottorp for saalrdes at clækk,, Armeens Flanke. sikkrr. sig Slien og O\'rrgan!!l'n ved Gottorp samt den
ildesindede 8tad Slesvig og fange eller fo1jage alle Op• rørets derboende Overautoriteter og Ledere.
Til denne Sideattaque i Slien er bestemt Dampskibet Ægir med 6 Kanonchalouper, 4 .Joller og I
Bataillon lnfåntcri samt de f,,rno.dne Pionerer og Sappl•urer. Disse lantle strax ,·ed Sliminde og begynde der
at forskandse under Dækuing af 2 Kanonjollrr. Den
onige Flotill1' gaa,,r rask l1p1•ftrr og lader de 2 andre
Joller bliw ved Kappe!, lmirfra allr Ja~ler o~ Fartnj,,r srndes udefter til ~lal•:,hohu. 1•ll1'r, h,·is .\loclst .md gjnr1'5,
ojt·bli~keli'..!'.cn bræn1l1•:-. thi paa :31icns ~onh:iJc. i .-\11g,•l, 11n1a ikkl' forbi i\ 1: en l'll"ste .lollr·. Yed Arn:1•~
t!fterlacl1':- r,,1a sru11u11• ~laaJ,, 1 Kan111u:haluupe, r,g wd
.Mysun,h• I Kanonchaloup1•. tkr hohl,·r Fa'l'!.!1'11 p:i.t
Srnns«'llt.'I' ::,i,len.
)Ir.il dP 4 oni!!1l l\,UHJllchaloupl'l'
og Bataillom•n gaaer _·E:.,:ir ra::.k op til :::-le,;,i~, :-,olJaterne i .Jagter pa:i. :-51:cb,,t11ug om f',m11J1.lent.. Bataillonen J:m,lsættcs under Kanrmbaad,me,; Ild, be:;a~tkr Gottorp og afka:;t-cr Brnl'n dNiil. 1 Kauvnchaloul'c iagtia~Pr Chaus,,,,,n orer lfaJ,,by ~ or, J1! :3 andre Passet vPJ
Gvttorp. a\lh' .Jag! t'I' •.1J! l\.1a,I,• hales ud eller ndd:rgg ..;; ; tiet lill,· Dampskib paa :--li,~n l,e~:dtes. ilt' rdwbk,:
Autoritd,· r fange, di er f11rja~,
Sta,lm skyJc:; i Branrl.
1:,:iafrcml d, ·n ikkt• iud,·n I (1,·art,•1· ,-fb'l' llpfnrolrit:~
~l'll•l<'r sin "'lagistrat fnr a! sy:n~e Koll~t•n Tr,)skah oi;
\lllleven• all" Yaaben, indu~iH• UtJrQ"cn·:ebuing<'n~. PulitinJl'~ter l·'.!.:'gt'rs inds:Plt1':; mc,l )laµ:t, ,t,, oll'l'nligl' Kas~rr to11.nw, : all,• ~lai:!.tsinn t· .._ ,,, i Ik,id11t.,t::- 1' •'Q' ltr-i·n,l,•:;, :;.tafre:11l Fjen,!1•11 b m1111.!r hurti~l'rl' f1a Fll'll~h•.1rg,
0
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end vor~ Tropper fra Ekernforde, hvorhen strax sendes
Stafet med Efterretning· om Besættelsen. Her gaaes
frem med al. Krigens Strenghed og Opmærksomhed ·paa
enhver Gjenstand ; ved mindste Gjenstridighed et Par
Bomber midt ind i StadPn.
Hovcdexpeclitionen gaaer imidlertid fra Als, b,·or
Indskibningen bar skee paa engang fra Sønderborg·,
Hørup Hav og Mommark, om Aftenen den 26de til Ekernf.orde, hvor Udskibning bar skee om Morgenen ved
Daggry den 27de og, forsaavidt muligt, i selve Havnen.
l\Ian antager, at der paa engang kan overføres mindst
I 0000 Mand Infanteri med 3 bespændte Batterier og
1 Escadron, da nemlig de l 0 Dampskibe kunne tage
omtrent 3500 .Mand og slæbe dobbelt saa mange, og
da Transport-Kanonfartøjerne kunne tage. 3 Batterier
Artilleri og noget Caraleri, hvoraf Hesten vil gaae i de
lwclst uertil pa:m•nclr Baade og Fartøjer. Af Vind og
Owstænuigheder vil det afhænge, hvilkeu Del GefiQ11 1
Galathea og St. Croix kunne tage heri. Det forudsættes, at 1h'r wd Aukomsten til Ekr.rnforde forefiudes
Cowwantlcurcapilain Bille med Fregatterne Uota o~
Bellona, <la han vil være beordret til om Natt.en at lobe
ind for at foi:jage Fjenden fra Byen og .odelæ~ge Batteriet paa Syclsiclen af Fjorden. For at -sikkre dette
bor 1len :! 61lr fra :'3011,lerhorg et Kryclsfartoj sc1Jtl1•s ned
at la-ggP sig paa )liddelit1kkel og der ou1 Xatteu at
vise ~n Lanterne til Advarsel for Fregattcme.
Af allerydt'rste Vigtighed ,il det ,·ære, at Deh:trqueringen Hufures med muligstc Hurtighed og Or<lcu,
og at alle Dampskibe og..-Transportskibe ojeblikkcligcn
retournerc til Als for med muligst Hurtighed at o,-crfon• c11'n uæ;;hi, lip1end t• Transport, thi af denm' Hurtighed aflw•ngrr mest llet hele Foretagendes [Jfald.
D1'1me antl,!n Transport Yil følg-es af f11•rc Transpnrt,•r,
J,,b til Ekernforde, dels til Sliwindn. men di:-~e maa
20
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~kee eller Aftale med den commanderende Geneni~ ·og/'""
kan ,lerfor herfra ingen Forholdsregle1· gives.
- · · !
~aar denne Hovedoperation er udført, \ille de
tiest(' Transportmidlrr formentligen 4ensigtsmæssigst
kunne ·1ienhl'gges indenfor Sliminde, hvorimod de store ---••
Skibe, tier i•j kunne cooperere med Armeen l'lier haras- ·
sP.rl' cl_en fje~dligc . .-\.~~ee, ville kunne ~oreta~e nyttige ...
l)1vers1oner især til Kiel for at bemægtige sig det Sø- -~
værn, Fjenden tier har begyndt at danne. Denne Operation vilde De derfor behage at udfore med Linieskibet,"' -1,~:
,l ...,";'1
hns det til den Tid er ankomm('t, og ellers med Fre- ·,:;
µatter al11no i Forbindelse med Dampskibe. Efter paali,lelige Eft('rretnin~l'r gtaaer der endnu ikkun 16 Kanoner i,aa Fr.cderiks11rt, hvoriblandt 2 ~tkr. 84 Pds.
ll111u ltPkanoner, og pa:i Laho et Ulnkhu:; me,l 4 Kanou,·r. Fjc•n,lt•n har 01111 rent I:! Stkr. K,rnoulJJaclc, <lnaf
H lt,,,whrwtl,•, hnr merl :! 60 P,l:;. B11mbPk,moner, af
li\ ilh,•t :--k_\ 1.:- ,·111h-i,lerc• ,•ndel li!!~l·r paa BanegaarJen
i Kid. D«'tl1• «'r .\la:-..i11,um af ha11::- Kano11fartojer.
Ilt·! ril rær,• 11rerf!o,li;t at anl'11re. at «.ler i Kiel
,.,ptr;c•,l,•,; llll',t i Ul't )lillllstc• s.,11,me f-;tren~hell S0lll i
~!••Hi~. altid truentl,, u11'tl Sta,l"us Odela•:J!!Pbe. Her
blivc:r at b,:rna•~tig,: sig all,:, Forraa,1 og \'aabeu, Ka1Hmfar:.11j,•rne t•g naurpsl,ibet L11w11; pa:i St.1bden staaer
,,u Dam}'-Kancml.'haloupe, :;om 111aa udt•læggt•;:. t•cf Damp;;kiui:t l'hristian \"III til Ombygning-, hvilket maa rnedt.•'..:f'~ ,•ll,'r 11,ltb·~ge:;.
I lfouwal<ls )la:;kim:Prk:;tcd har
111,rn ;;tnht Kanon,~r, hvorfor tlet 111:ia otldægges, lige::.•Jlll ,•fter t.1111:::ta•n,lig·hetlerne ,.Jeruba1wn o~ BanC'gaartlt·II for .it hem1111: Forhind,+,enll•. '.\aar )lodstancl
!.;j,,rc:; 1110,I i ·,I!,:•, ,·rill!!l'll af al 1.1ffcnli~ Ejentlorn, saa
rnaa ,lt>t.t(' fro':111\'in~•·:- w<l no:;J,, lk1111hC'r ind i By,~n
t'ftl'I" pa:;s«'n•ll' ll:'tn1i,11ingAid.
t.l1,m,r·rksomhl'dC'n maa
:,! r,tx , ... r,• r• •i t,•t 1•:1:1 )lun,li11!:,,11 .ir :::ich w,•111iuen tJg
.~
l\,1ll.dt•n ~c,111 :::- r,:- !,·r. !t, ,1J' li.111011fart11jl'l'llr hunne .;,·,ge

Tilflugt. Bliver man Herre af Frederiksort og Labø,
, · saa vil Skytset der efter Omstændighederne være at
bortføre eller ødelægge, navnlig Lavetterne at brænde.
Det er en Selvfolge, at i hvor .ønskelig Hurtighed
i Udførelsen af Angrebsplanen end er, hvorfor ogsaa
den 27de er berammet som Dagen, saa maa Udf.erelsen dog afhænge af, at Alt er fuldstændigt forberedt,
og at Omst.ændighederne ved Vind ·og Vejr ' ere gunstige,
og maa derfor · udsættes herefter ifulge Raadslagning
med den commanderende General. Commandeurcapitain Bille •, il derfor ogsaa blive beordret til ikke at
gaae imod Eke~f.erde, f.erend han har Efterretning fra

!t,

,i-

.< ',

Dem, der da kan gives ham paa Bugten med et Damp-.
skib eller en let Krydser.
Opsættes imidlertid Expeclitionen, saa maa desuagtet cfon forkyndte Blokade træde i Kraft den 27de, og
Briggen St. L'roi:t ma:i da detacheres til Neustadt Bugten for der at blokere NcustadL og tillige iagttage Femern :::und. Kid meu hele Kysten af ::,]rs\-ig vil rn:rc
fuldkomment blokeret ret! Deres lwle, derfor posterede
Styrke, og det indskjærpes, at Blokaclen oprctboldPs paa
den allcrstrengeste :\faade uden engang at taale Baadefart langs Kysten. Ligeledes gjorcs fra den 2 7 de
FjentlPn ethvert Slags Afbræk langs HPrtugclomnwrnrs
Kyster, navnlig ved Cdskjæring- af Fartujer, Landgang o. s. v.
Zahrtmann.
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@eneralfrig6rettene i,om i ben mob ~om=
manbeur ~. @. @artH, G;onunanbeur=
Ciai,itain W. U. SJ) al u ban og ~aµitain
s. U. IDl t\l er, efter IDlarinemini~criets
~rbre, for bete& ucb &~µebitioncn ti(
@cternførbefiotb ben 5. Uptil f. U. ub::
ui~e Wor~olb, anlagte ~ag; famt bcnne
i)orn6 SJ)ræmi6fer.

~

(i ffer4t !JJt11rintminitlrrirt,

i !Cnlcl'tnin9 af be t1rb rt !.:'t1crtri9~•
for~1.1r tift1ritC1ragte aOpl~G11in9cr om G;n1rNtit1nc11 til æcr1•mf.l'rl'tL''
~jorb btn 5tc ~fpril f. ~(., (1at1br l•ml'trrr Cfom1111111l'rur ~- CO.
Qforbt, iommønbrurc11W,1i11 S: ~- :}:\,tuti,,n oo <fopit.m 3. 'lC.
tlleyer tiftnltr l•tb rn @mrrnlftig~rrt for l'm~ l1r'tl l1emdNc i!ri•
li11~rb ubl1i11r Wtir~olb•), rr brr i 't-ennc 611\\ unt-n: l:J~c ~(pnl
ON1!tbrn af @cnrt·,t1tri9~rrtttn (1lrl11•11 ofi119t fL'(grnl'c

I'
I

.I
i
I

~øm:

lln1'1•r nærll1\'l'cn~c e,t!l (1,1r e11fri!\~i1t'l'(Ul'l'llt, (fo1tt;r.t,1b
':?S,,liratl), ifl-l~c l't1·11 {111111 of ~W11rinn11ini~rrfrt hn 2:2h J,1m111r
'li. ~(. till119tr Orhr. i1,111 <r111l1rM mr!\nr, i ~fnkt1nin!1 l1f c..=n,1·,
l'ttionrn tirG'lf1·rnjL'l·k liN'b l'm f>tr ~fi1ril f. ~(., \1t1l'l·t1t'ti i' :1111·,
ffil11'1 t,·(,ri1liiln hn iL'ttrnt'c (I!\ Wrr13it1tl'll QJr«t'll hlM1·~ l\l l\llli~''
ffi(1mc .Octl,t li\\ O.ll'if1•r l11·ff,ti'iudw~, j,1!39il1l'f CS01111111rnt-1·ur ,\)1tnt~
<9rnr9 mi1r1't, ~t11111n,m1'rurr,wir.tin irr1,1·rit ~fu!11111 ~\11t1t-,111 l\l
~.1pi1i1in ~l'~iln ~fnron !l1trun·, til ~fnil'llr i ~lnh"l'nin!l ,1f M
iL1r~ort1, fom l'll~l1rr llf °t'tlll, ~L1l'jlllil'l111 tc jlJIII 6\r,ll'rl'l1ll'f, l'rll
~111'1·n jom ~(wf f11r i!initifil•d (5[1ri~iim °tlm t'imt't'l', 119 l'1n
eit-tln,tt•ntc jom (S~11·f f11r Wn\1.1t1r!i l'i1·ffon, (1,11: ut-t•iijt.
*) G:jr. ~-

l-P~r. Offitirtfr,Zrr( l}.\ig. 33.

Omjt,-rnNo~cbcr, jom ~cl> °t'l'llne IZ119~ tl11afim't>tlfc \\ts
jcnHii\m fommc i ~rlrngtnin!). m f1'locntit:
¼lh·b rn unl'trr iZaocn i ~(fffd~ frcm(119t, G;jr11brect.itfr11, (fom•
111anbe111: illarbe, fra f!Ri1tinrmini11etifl 't>tn 19'tlt ID111rte 18-iO til•
t.iot jn11rur, Mcu Unbmrtnin9 mrN,erlt (Jam om Wimtøgenber,
f11111 t1cb llbl~M of tm i IDiitlm.ø afjlufftbc ll11abrn11if11Gnb, btn
26be ~Jiorte f. !!., a9h'l'1•0 ut-f11rtc af ~Crmeen i Wt1rNnbrlie mcb
ulaabcn. l>d tiltll tirr~o~ Cfommanbrur @arbe, tier jøm ~fcabrr"'
lf)rf ~at1br fin Eitation i e~nbcrborg, unbrr f. '.3>. t1rb Sfritldjt
fm ID?11\·inrmini11rrirt ti(fitnbruilltt, at t'tll bnni tlommanbo llør bt•
11rmt ti{ at cooi,crm mrb !frmcrn, ~al1be blln at anjrc fig fom
t111arnte unbcr ~omm1mtio af brn ~øiOcommanbrrrn\\c ffltntra{, ·
ft1m l111t <»mm1f majL,r ti .•\trogb, meb Xi(f1,irnt-r: ""il er mGn
ot1crtl)M om, ot '.i'c rnl'tcr aUr Dm11,-rnbitl~tbrr t1il mel> '.!'m-1
~l)lllllhtnbo l)l'e v11m 09 efrnmn bm aOtrfr11flitlOC miji,mb: 11
Dt•m·m~Ormmcnbr vcrmrb (1,1r ISommanl'tur <9,nbr 1'cn ~.!bt
t1)iil\'l5 nirllrfltr tilfirrllrl illrnrr,1!11111jL1r t1. ~ro!J(I, at ~an ~,1l•'lle
Ol1tl'lili\d ~ Ollltthlll°t'Otll Cl1C\' ~irnbrm PM ,\;'>trluubL•tnmrrnc-& 0,1,
rv11, Ilt (11111 0111111 i t-r ~,1gt af (1,1t1c 2 ircgittfl•r, 2 (fon•ct•
t,-r, 2 Q3ri\\!\1'\', 1:2 J\',111oncf?,1!oui1prr O!\ 6 Jt'llnonjoUl'r famfttic
m. t1., vt•L1rrfll•r i 6frit1rljm er tilf11ict: ,,9)11·i' t-rnnc etvrfc ri:
itu {1ml'tn·t at Cllop1•rrrc mrti ~,111Nrni,i1rrne, øg t1il til rntl1rr ~ib
,1f l)l'tL'l'l1c G'onc t•r!lr.-d•c mig fo1· at ul'fL'tc br C'rbrrr, ,pr. mmr•
r,1ll'II i l'trnnc ~fnkt-ninJ 111,rnttc hitn- mi!l mrb.
'!'1·11 ~bl'II ~fi•ril f. ~(. Nr (fo111111itnl'rur (.\},1rl:it, ifl,f1)t (11111G
Worrtin·in!\ i Ot1rrfri!l~f(lr{•L•nr l'rn 121c t'ct(1r. f. ~r., efter ~n•
11n1"t-ni11~ l1f illcncrnl11111jt1r 11.•<ll'l\l(', i .~1oticb,w,1rll'rrt i IZL1nbn(1(11:,3,
j,tmfrt mrt' ~Jrnm1fm L'!l trnnr~ et,1hlr()rf, t'h·rfthrutcnanr t1.
.l?i\'l\j,1L', mrt- hnnr eamlin:1 f11rd1l!)°t'L'l.) af llJrnrr,,lrrrnj~r l1••ltrn9(1
rn s_i.11an til ijjcatirrn~ l' L'oi1m1liL1n mel' ~rrmml'l'\.'frl, L'1 C5"om•
111i111t>,•ur 6\,1r'!l1•, f11111 i lit ~nl'læ!) til ffirnrrnlfritl~rl'ttm af 191'c
~W11rt~ t-. ~f. {1i11· l•rm:nfit, M 111,11w1 fL t ~(rn:rm~ t'l)mt!il'nrr
fL1r111;1l'rnl!i!\ 11Urw't-c l'i~r hj!nnt, l',t l1,m Ncti tilj,1~t til CfonfL'l'l'll•
cm, \',ir unt-1r M 1J~·t,1~11c t'\ rrfri~~f1:ri1i:r 'l'cn 12rc t ~·~·r. i• ~1.
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bd 11r~tt ab ~ao. ~til . 4b~ &N·il rftcr IDlib~11g 1,r~øl1r~ rn
~1tmøbaab til @icnnrr f!.luot. '.!'rt rr muligt, at et,1frttjrnrPtn
f~G1'tf btn 3bit fom brn •Jt-t t1il runue l•ejLtror~ 11f t'p9rli11 "11
1:)l)in. ~itainriruten11nt IDtu.roU {1at· Or'tire til at unllmrttr 4lr.
Ciøtnmønl'nmn om (!l1on•iN no~rn ~~fitl1111ce til <e111frttjrnrtlrn
~
' •llldAUt blil'r forn11brn, fllm itft f11n l1rj11r9~ af ot1rnnæt1.ntr :ramp,
ltGA'Or. {it iomvagni l1il 1ilil1e t1iUrt li! :ti~øofition \'en •lbt før
lit afQilar mtb XHn~~rtrn ri( ffå'trnførbr ...
. lf btnnt t>rbrr fffi1, at l'et lltl>Aåinmr~ Ubfærbigrlfr ~r
ørrt ~Clllfællft, at ri tf mmrorv~ fr1t 9{(~ btn 3bit tfprit frulbr
rvfft inb. i eunbt1'fb, for fammr S'ag i1t naae til tf t~6øll, og at
. @,n,raf m~ til fammr 7ill bilbe funnr tomme i ~rfillbdfr af
.pabrr~(n,, famt 4t l•rggr ifrmrecoqio frullle ncnme fi~ Wøbrnra,1
btn 4br, for 11t tVrrmr9tninGrn nh'b tirn fC1rt11rbe ervrte bn·pa11
runbc frre fv'bpa.i. 3M!lr ~l•øb, tirr af @rnmtlmajor li. ,({'røg~
rr oonærrtt i brn i Cilltrfrig~for(11.wrt unl\rr ,tr. !Il, 09 ~rr for
9lttftll 1mbrr !llr. 4 q, actml'r, øf ~am til jtri11~mini1lm11 tirn
Sfltlt !>,o~br. 1840 af9il1nc lYrflærino, tilfigtrl'r~ M l'tn sN1• '.l),1!J
\!tb d €fin1tngrr6 i ~irntirn~ ,illl,)O at ~rhtnrrlitl!li1•rt ~,im llrn of,
frnfil1r m1·Nro1·lfr, fom man i,.111 ?lmnr ~,ltl t•tntrbr .
Crq•rNri11ntn til G'cf,·t·nfl'l·l't ~.tt•llt ifl'ltlt ~1•nrr~frn~ ~'rm,trf,
nino, unl'rr Nt\ft ~l'tl1l1lll, rt 1llminl'rli!lf l1!l rt j,1-rjfilr Oirntrll.'
'.l'et ahninMior tt11r, ar IIL''t't Wirnllrn li( al tf1t·•·l,1h rn l'rrl af
fin e1~rrr i M fuNioc 31r~lli~, !1111\f (hlll tii(l't l1illr lin Oprr,1,
lion~linir fifrd ~rr i 't'rl j,trffilrt l1,n·, at l1rinor Wii-111',·n lif at
troc, at en f,intio,1110 u~f11t·rr~ l1rb LYcternfL1rt-c s Wj11rl'111 :9tartm
imrUem brn 41'e i,g 5ft ~f~1ril, ,,g, l',1 Crftmrlnino ~1·rn111 t1il~t
inblrn·rft i M firnNli 11r .l)ot•r't'~l'llrfm om .9.11or!11·nrn tiNig lim
lift, at giørr ~11111 M,tnMig t1ri.' Ilt 11rif•r iOfftnfit•rn v,1,1 ticnnr '.rtlil~frabrr~rfrn, <romm11nt'mr ffi,1rh, llt•rrlll'l\\ Ut-i11rrlil'II ,1f
~,rpr'biffonrn til æctm1fL1rl'r til '5Mrn for finii·fti(•d ~~rij1i,111
btn Dtttnbt, fo111111anlltUl'l"1Wift1in :a. ~(. ~a(ublln, l'tl' mrb l•t•
mrf'bte €fi6 t111r Oihltf fr,1 Jfa•l•rni•,llln~ ~l~rb t-rn 31 Ir ~),art~
og laar lil ~rnrrro v,11\ lien i,1lli~c ,<l\111 af ~rr~ ut-for Wionmrnrr,

{1llori111ob ijjrat-rr~tfrn ot1rrlou jdt, at ul'fL1re ·ben øl!rioe '.l,ttl 11f
i"lrbren. ~ fd•rmrfbtt .penjrrnt•e tiffogtir Oan brn 3bit lffpril f.
~C. tf omnhln'tirurcapitain
!ff. ~ølubø11 en f?rifllig Orbrt, Ot'i~
~rgl)nMje er j11a[rbet1 [tJbr11bt:
11.::SfL'loe t'r'brr fm t-rn commønbmnllr fflrnrral foretagrs ti.
,Jt-1• lffpril en LVJ'J)tbition 6rnaarnbe af 2 3'amp6aabt mtb nog(t
!lransøortf11rtrirr, af(rnbtr fra .pørup~u, faa tibrigt, at ~l!tbi•
tioncn fan inNræffe i 6fumrinorn i ~lfrrnførbe tJjorb, ~bor 'btn
funbt ll:'l1e inb i Wor6inbdft mrb BinfrfriM lkJ Wrf!Jattm @t[ion,
mufigrn fonbf,-rttr nogle ~ropprr i,aci førffulligr 0trbtru, og tr
bmftrr orNl)brllbt mtb btn tiljNtrnbt !l'.ltd af GJrnrr11fmajor tt.
Jfrog~~ Stril'rff, af 2t-rn @fpril f. er. tif ~fføbr~rfrn inbti( lit
C'rll, •!faafndrt M grl)tr ab l'ag, 11 ~llotrfttr tr til(llirt:
,,,pr. (fommanllr11rcai,it11inrn ot1rrbr11~t~ bet at ubfL1re llrnnt
G'i·øeNtion, fom ~itr til .prnn~1 at ~tnbtagt Wirnllrni! Opmærrfom~rtl
mob Sl)b, ~llorfor btt bL,r fØIJt-' at l'.'ttft faamrgrn !Cfilnn fom
muligt. ff~rfrn af '.3)ampffiCirl .prrra rr 6rortlrrt at unbtdd'ggr ft!J
l'rm, og l11trc ri( i! inirf?i(1rt~ W11~1l,111(r p,1,1 91rifrn ti! ~<frrnf1.1rbr.
.penimob il111rfnin9rn rr irt~t1!ttn @r[ion mrb l'ampf?i~~t ~ri•
jer (1rorbrrt 11! 11,Trr ut-rnf,,r <rctrrnf11rbr, morb, o~ ~f,rfrrnr m
va,1"1otc at un°t'(rf,T!l!Jr ~~ l'm~ Ciommitnbo. ~ tre Sa~ttr rr
rt (fomi1,1~11i ~nf,mtrri li( '.N~i1C1fttiC1n 11,·b N~fr ®rmr:"
,,'.l)ompfrit•rn:• l•l•l' ittt ullm ~rn ~L1itflt 9tL1lll'rnbig~rb ubjæltr~
fur lir ~rnN!i1Jt ~llltrrfrr~ ~Il'."
_
"Unl'rr (Yrr1•bi1fo11rn l•rf~r!Jrr ff orl'tttrn OS,,fat(,r,t ~lofabrn
for S\irlrr Wj11rt-.
<nl1rl'itionrn l'rn lit,· rr rnN, afilllRrr
CSorl1flfl'II lOø!itr(,t,\ ~rrli{ rftrr brn ~Mrn for brttc 6ri(I 111rb,
l>rrltr it'rllrt. l'r t1H!r {,rC,atJC at lalle· rf af :t,111titffibrnr a13fi!lrrr
0Jnl11l(•l'll ~,·rlil. '.:i'tt ,111bet ~11møftib rrnllrr lit !lrrim(ll' tflrr rnN
C.i1·i1rNticn ~trfil mrb !Rapport l'nt llrnnt."
. ~omm,m~t·ur ruarbr tilflrrl1, c~t\" ~l'ab (111n ~ar ø~gil'tt, un.
t-rr j. '.li. <fcmm11nbeurrøpitøin \}a[uban f1111frl't~:
,.'!',1 i1rnNli;6r~rrnr ib11~ m brgi,nbtt, bli~tr 'M ~traf tn
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Wi,[gr, 11t ~e af uberjle <.ftmt 1111·'t- 1-t l'tm un~erfootr .<fræftcr fL''
gtr at bil•ringc Wirnbrn al hn 6f11't'c, ~f jl1ntr l'O ltiruroliot!ir,
fom man r11n Nntr fio 11f en i,1i1 ,trefi,n oo t-urlio ~fficin:, jom
.pr. G"omman'brurcn," l'i1 læni1m 901 i l'mnr errit1dic tJr'bbrr M:
,,9ta.ir ben ~cmon11rntion, (ll1llrlil ~ermcl> fl'Corr rn .Dr't'-rr,
tr tikn~br.t!}f, 11iat ,(lr. (:il'mm,tnbrurrn ~t(laoe ml'l- finirftil•rT
ll~riilian t-rn Ottrnbr nt ti1~c .Zrntion for .l\irh'r i1t1rb, l'tl 't'rr
bt~t}nbe ~lot11brn."
,,3tg i,nf!rr, n1111r noort af mi9ti9(lrb forrfa!llrr, 11111 ~uffi~t
(om mufi!Jl ot tt~llfbt 9forport l'ierom, for at tunne lrætTt bt fur•
ru,bae Woranil,lltninger."
. iomm11nbrumtpif1tin ''11lub11n 91n·, meb ,Ocniun til lltnnr
®fril'rlft, brmærrtt, at ~an 1:1rr mr r11n mobOoi-, at t-r'brt ,,itt•
1nen(tr!ltion" er forctllmmrf i t-rn (lam ti!~1tnbrfomnc Ori!1ilrnl,
men at (l.tn ittt tmr ,,t 't't·I ('in Nml S:ilfæ(M. .p1m (l,tr
brr~oi; eiort orm1nfjom i1u11, at i 1•n Cloncrrr til errit1clftn, fom
rr tommrn tiljlr'bt 09 actmt 1rnbe1: !lir. 28 a, ~nl'cu t•cb 't'ttte
!:'rb ffirttdjrr, ibrt bet t1l1rr rt ul>ITrlM ()r'b, fom furmrent!io rr
,,~rprNtion," ~nbr~ ri 1111M t'rb, ntm!ig "iCh•crfion''.
tYt1t (Wertrig\1fol·~L'rct ~.1r t\' t11111111rnt>eur mar't-r fon·t1i11l lin
<ropil•l\J, ~l•llri C'rt-rrn ~n't-1\', jl1t11 anfL1rt, 11't>1·n n1.w11 ~ctldir.
~ng1111rnbc ,tt G.lr~1.1n Nrl• lllt't'OiM til G'n,1ctiilionrn, (1,1r l'l'tn•
11111n'beur Ghtrllt i lin 9l11N1ort til IDforinrmini1lm11 af orr ~f ~•ril f. ~r.
l}trrt, at ~''" l•ror't'rrbt irrg,1ttcn @r~on ti( l'r111t1111lrntilln muti
(!cfrrnfl't't'c WrMfot Nn 11i 't'rn Cl111111hlllbmnt't 6knm1I n-qt•irr,
rr~c ~or\1rt, fort-i ~1111 ani.t,H b1·1tc 6til1 fl!r tltint-rc itifM 1111!~
bc ~tnN!ior i'illh'rirr rnl> l\l1•~11n, O!l mrrntc 11t1 l•urt-r ~t1l~r 6l,1•
(111~r,1 friW,1r til ~'hlf,1~q1,tliun1•n fL,r l>1tn\itl• B t-1•nnc l>foN1l'rt
{1'tt \1,tn tilli!J,' \1trd, Ilt ()(i~, 't',1 r,,rn jdt• \lit r tirjrirfriort i 6.l'n•
t-rr{•or\\, t•rl:i %1l•cnr,t,t 1'1 {'l'llli~, l1l1n'orl'g 6"~mn1irnt-rm·rni1it,1i1r
~11(111'111\ l'rml'n~r11ti~nrn ml't- 6'cfm1fL1tl:ir. ~et- ,\1 1·nf11:i \1,nil
l1rm,nt1·~, at t,rt rr oi1lvil, at l' ~mn11tnllrnr Ghn't>,· tim -t t-c ~frril
Stf. 12} 9Jii'b~ag meb .Zfirncr 11fGif til ~fol•cnrM, L
••l at ~,,rn t•1·11W
ti((,,1or ti! Zl'nbert-oro f11mmc '.i\1u1 ~ffh'n fil. 9 {
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l'rn 3l'ic Wµri( f. ~C. ~•1lllbc (fommanbrur OJ111:t,e, rjtcc \1t111tf,111 ni.m:1l' v,1,11r.-mi1cn'bt ~t1nduin11cc at l1,n·l'f11\lt,
1
lll ion1itt ntc .tirt-rr 1)\1 Zfril1rlfc fL'l'll Metie f,trbiuc til ilt af~1tllt
til CSomn11rnbrnm1pitnin ~\llul'an u'b p11a ~flrnrn, oa (lan ~al1llr
fL'l'll om ~ftcnrn et l'ampftib til l'iltpoOrion tif bm~ ~fjcnMft.
~m 4't'r, om ID101wnen .<ti. 5t afoif ~apitain 9!f~fun'b mrb 1'amp,
ffi(,rt ,pcfla for at 0L1rr(1ringr ~ommanbrurcåpititin ~aluban Or,
brtn og efrillt!jcn, og anfom til IDtummarf tirmrlbtt l!11g Jt(. a.
'.tla l\omm11nbeur ffl11r'bt btn 4be ~i,ril, om rotor~enrn J\'f. 12~,
frt1rrrbr (S'apitai11 9fi~lunb bmtrfbtt ~aµim, fa11br ~11n ti{ (lam,
at 'ben Or'brc, ~,m fru!br ouerbrinor, angif tn l:•rmon1lration til
&dtrnfin-br,Wjorbrn, for at ~øpitain ~f<\)lunb fu~'bc Nm t1ibr11br
b1·rom og fi!Jc brt, ~tlorlil ~n boi1 ittt gitt1 (1,1m Drl'rr.
(fopi!,tin ifi~!unb ~ar Uft'ft, Ilt 6an (1ar niort (fomntanbeur,
Cil))itain 1.'iiluban rpm,Trtjom l'"", at (fomm1rnbtur <~1\l'bt (1,t11't'-r
uN11N rio f,rnfrbto; mrn Mie 1·r uwb (fom1111rn't'rurrn~1ir1~in ~,P,llu,
ban~ i,rncrotr(i1· iffc {1t\1ii~. l'rrimt,b er M ai (,'t1111man?lrur,
rn1>it,1in ~,P1t!ub1m i1oa(1rra11br O!l af <fovit.1in ~fchlunb \1rt-onittl, 111
1r11otc .Drl'rrnr, t1NL1b ftg mrb, ,11 1:1or Jtri~d•
eiti1l111tt1nrr, 'ba {1,m C
mit~t ~,ll'te
(1r(e ~rn f1.1n·ga11rn1'c l\tg i NI '21111tiru1•tifrr,
1
i1unt i Wlrn~C tir!J Wit1rti, t'il ni t-rn nu r\1fteb1• fwn .
%1111il1't1l'C t-c ficnN(i!Jr 0tr,rnH1tll1•1·im:; etiUill!l Il!} e1vrt1•
j l:rcttrnferl:-t•°Mil'l"b, (htl•l'r~ (Yflrrrdnin!l l•r'i> 't1• liNi\ll'l'I' fLlfl'l,l~llt
ffitrl'!Jnojn'l'in!)1'l'. J .~lrnjrrn't'-r hl l'i~jr h·m,nrr~, nt l'rt \'rb
t'l'rrfri:1~:t1r(1L'l'l'I unt'rt ~l'ir. I!! rr inmfo~I llt'bl'll!) l1i rn %tiii1N'I
111 9.l11tri111·minijti·rh·t irn {.fopititin ~(jqifuuti, bittml I 1t>r ~).1illl'I~
IO l!I, l'!l i ·%,t1jumtion\~ =·~ur~t•1·1't un1'~r 911·. 44 artmt bnt i
mrnm1lrrio~rmm untirr ~'ir. -t tiet irnn!agh', af iapit.tin ~'n•,
filin~ 1111?-1•r 2:1l'c !llt11rh, f. ~r. inl'~\il'nc !\lai1tl'l't. 3f1.1loc M
fNOnirt•n!c ~fcctl1Jftl' fl1n·fllltN ~11pi111in ~fd)lunb \lr'b ffirco~nojc,,
rini\fll 't'rn 11t-c ~'forl5 j. ~r. i CS'cfrrnfL1rt,e,i:jL1rb 2 ~,1111,·rirr
t'\.'f,1jtrtir, nf \1\111rc M rnr t111r 1111(,~,,1 p,rn 't-m .. ~llic .<\n1l" ! ~'ii1I
iL'ni:'rnft1r ~'\Jrll, imrTfrm ~\)11u~jrrn ou .Ztr1ml:'(1t·1nrn. '.trtlc
~\11t,·ri l'llr mt1 ntmt mrt' •I it•,trc ,<\',1t1llnrr, t-rr j,1.ic ul> 111 at
(1,rn (1,ir l)tn·t,
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l'l'crt mo111Mononr1·. mm t-L'IJ -Ztiflin!\ i1Jnh'~ (foi,itain ~fjq,funb
at l,\'\'\'t j1hltiilll, Qt M llhhlft1• l'.l'H llll'~1•t frt 111 t,w l:-l'f il'il 1!,Ull':
f~tn, bil !f rtiUtri fm 'llc (1,l!\l1rt- litl!\rn1'c ,rwit l1il1'1• nll':k~ L'l'llli,
um lift, ligrfom btt 1.1M1111 l1ilt-1• funne anuril1ct1 ic ir1111fo1 nf ua~
aoabaGbt. .pan ~r ~rtil fL1irt: ,.ftlfoll erilf?H•r n~i~ ,mfm ir!l
btt for ,t mr!]rt farligt m,11tcri.'' 6'nbrl'! :9Jirnn,•fl'rr f,rnr~ at ar(1ri1'e
J114 Worff,tn~ningtr. C'mtl'l'nt i famme ~f111111b fr,1 ~~m l1,ll: rt an,
btt i\Gftrri oi,r11~ct l,¼l4 \.1ortljiben af Wiorbtn, mrn ~rr jaarG Ptlll t>rn
~ib ingtn jtanl'nrr. -- '.rtn af (fo1Jili1in ~reflliuG unl'rt: 2:itir $,ni~
f. ør. in~il'nt 9lap1>or1 inbt~l'l1'rr, anoa,trnllc tirn om~nNrl'e ~i(n,
' panb, run, øt bfr i,a11 tirn .Prr, font n,tRtr ub i l\'lf1nf1,1rtie,Wjor'tl
ø~rafor i3i,m, l1ør anla!lt tn €:5f11nl'ic, ~l1orfm man, 'tl11 ?>t ~11m unl'rr•
lagte Sfi(lf, (t11rt1tlltn ~tajal'1•n l'!J ~'l'i!J!lrn er. l!roir, t1,n·t i1M }

mtiil llrrfra, f1,mbr rt \'nr {1,jr Øfnl', 'tin· f~nh·d nf ju,trt erl)to•
l'iil a,vrn l'itr ftiult af fil rur l'ii~' funbr 'llrl itrr OIJN!]t~' l'lll
btr uar anlagt f{m mcrrrtr. - <fommanbrumwi111in \'i1lu'll,1n (1ar
(!fm,nfrl, at 6an l'ibtlr, tn1or{rti1't' ~,,1tlrrirrnr i Wil1r1'm t1,n·e (1r,
liQgrnbe bd fo,·roa11cnl'r ~for, mfn ,1t Oan irre {1,wt-c 1w!wn u"t-,·r,
lifitl't Un°t'rmhiing om fi1111mc, l'\1 Ilt {fopit,1i11 ~Cfd,i(un'tl fun \11tl1l'r
ledt om, at ~,tn l'mtrrnt n ~,l!\r f11ru'll O,tl'~c Mn-t i Wit'l°NII L\1
li1ot 9.li,tdc lil 2 i'11ttrrirr, i1t1L1r,1f (11111 nnj,111r ~.\.11trrfrl n {11r
bd l'itrtlr, {1t1ilftt tlrmmn· mrb (fopit,tin ~f iltfnnl'~\ Wtirflilrino.
91ttounofcrrin!31<',tr ~,tn irre ir!t1 funM ~f nfrl'ninu tif at forrf,1!11•,
bil ~1111 om ID?or!lilltll hn r,tr ~fpril mrb .mmrr runh ffiL11111r
a,,1tterirM mrff,1if1·n~1·'ll. \ 11111 lim unbcr @;,1orn frnnfool1•, i C\h•$
nrratrno~rrth·n 1111t-,·r ~ir. -t c /J ,1ctml'c, oj 6",wit,1inlirutr111111t
~. ~ulf fl11·f111td1r eti1ic I', j,1mf i1,1,1 M n11·ll w (11'11'!\n1•t-1•, (1rr
i ~tlka un'tlrr !ltr. •• g 11ctcnt'r, mcll C'i1m,1111ino1•,· fm 111 w l1f
~rrmirrlirutrn,ml (nu C~11i1ititinlirulr111111t) ~L'"'rr f11rjl)nrt-r .<tN·t,•)
finbro i3atlcrirt ~1i111 lien norNi!1r ei'llc (1rh\1nct mel' A L'\1 M
fi111'tlr11for m~rn anl11!\lr oit1rl ~\ll.nM 11. D!}i,tll ~11l'1·~ ~,11111•;:
•) f)'Oilfri ft~flr tt litn\)ttd ~rb mrbfofornbt ,, 1}hlptil'nt'tod".
.
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rimte j11ah'll1•~~ ,iftilltc J)na °t'rn ,tf <Fo111m,rnbrurc1witi1in ~. iC. ~,,,
lut'im inbkt1m·l'r :!1·gnin~, ni.trM au K 09 11rfmr ~cri !Rrttrn
unt-1·r ~lr. ,J c, ø. ~fl1l~e brn D~tv~ning, font l't unbrr Sagrn
afgitinc Worfl,tl'inorr 9it1f, l1nr brt nol'Ni!lt æitttcri A, btr 111a11fk
i111~jm~ Mi ~n~jl'ilinurn O!J ~nllb~ v11n 6t~t{1orbjibt, tt fllt1t
v11,1 etrant-1'11 oi)fl1rt ,3or~:•11trrri, btfllf mtb 1 rUrr 2 ettr. 84$
vunNge O!l 4 etrr. 18 rUrr 24J>unNgr Jt11nonrr, 11trn M f1.fnbtn•
for (j<fcrnf11rbt Mi99tnbr, af 3orl'l'Ofbe lit~aa~r iJøttrri n, af
,L)L'i~e f0111 matttrirt eti·t~, (amt t1lont1•rt1 111tb 4 Sttr. 18 tUrr
2•11)unbigt f\'11nonrr. 3 .ptnfrrn~ til •PL'it-ra af lift libP111tt1nlt
tB1tlttri gaarr l'o~ ~om1t1anbturcapitain ~,1Cubiln6 Wt,rtfarin~ run
ub i,na, at brt l'ar 5-6 Wob ~øfm tnb A. !Ditffrm M~ft, ti{
at t1rffvttr ~nbfrilingrn fil llrn htbrr !l'rrf af mugtrn D!) i'l)m,
anfootr i3øtrrrirr er rflrr S'tortmr 2aoo-2a50 fHrn; ~tggr lim
anlagte tir at ftVllt ot1rr ~11nr.
:li{ (YrprNtionrn i oi11rbtn 6ftl't l1totbrtbf:
t > finitffil11'1 ~Oritlian tirn Otrenbt vaa 84 .ll\tnlllil'r, unbrr
(fo1111111111l'l1 af (fomm11nl'rurcapit11i11 W, !f. \'11!ul'1111, ~l1tm
tirli11r, fom 6"(1rf for Crnirbitionrn, t>rn, llbfl11"l'ljt 11,11· Mmt i.
2) Wrrg,llfrn @rfion J.'(la 48 ,(\\inonrt·, un~d (fommnnl'o af (fo$
1>itain 3. ~r. IDltl)rr i
3) !'ami1ffiM .prffa, monfrrrt mtb flltilbr ooi,unbigc 09 ft.r
2-ti1u11Noe Sf,monrr, unl'rr ~omm1m~o af 0-apitain ~rr~ilunb,
ivrrirlt unt-rrfagt finirf?i&tt, O!)
•O l'Clml'jti(11'f mrijrr, mc:,tmt mrb l\lrnt-c ooi,unl'iu1· O!) f1·,:
rni11111l'i!)r 13 tfnlil•rr f-,IRl'nrt·, u11t-1•r (fomm,1111'0 ,tf ~11vi•
t11inlii•ufrn11nt l'. fil,u(rf, fvrrfr{f unl'1·1•fllul i1·,•uitfttn.
l'rr~o\1· l'11r ri <fomr,toni, llmtrrnl 200 Wianb .'.311j,mti·ri,
ft1rlltrlt i>it,1 3 .'.Jauttr.
G:ftrrat (.\111>it11in lff f~lunti ~a\1llr ot1erbra~1 i omm1111beurcavi•
t11i!1 i 111tub,m t-r fo1·n1tl'nfe C'rbrrr, frttrbr finirffi~rt f,111 ~rliM,
al M lrnf fammrn nll'b l'1· l'N"i!)r etil1r ut>for G'cfrrnf1.1rt-r ,ijorb
~in N,t Crjtrnnit-1',wn.
,O*
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Worub (111t1l'c 6'.omm1111't'l'Urc.ipir.1i11 ~i1,1(ut-,rn l11·L1 1·11 3'.ift,1lc
til btl f1.wf11mfct-r 2lta11't'ft.ll1 1ilfifn't'r!1it1d, Ilt bc f1111rt funt'-~ t1rntc
at tomme mob Wirn't'rn, fL,r 111 unh•rilL111c J\'11111m1t1•rnc i\111 ~.ml',
iorbrn, og (lpmuntrd !:lem III iL'lll ~.l1il'll'tl Ilt oi1fi,lt1c 't'rr~:\.'.l..lliul,
fotttnbt, øl ~•lll mtll IDtL1b oo '.i'riill!l(1l'b l1i!l'c anrL1rt t-rnt j l'rn
gollr Sao for .«ouge o~ ~itt'-nl1111l:I. .prrti( fL1irt-c ~an, at ~an,
ba Wlm øf btm l"1tt uMirnNt.' mcb · i!l,l't'tn -af t'-tf glaltt i!itiJ,
a,i(~t litbr M 1'fiue øff1,1rct for Ilt \lirn11r brm til f1,1b1•n. ~,r Mrll
~rr~a giorl rr.irt ®fib oo fim .<titnonrr 11ff1,1rrbc -mcb foft eruti.
• ~ibligm pa11 i'(l~ttl ~,1L1br l'er iffe tiærrl forrtagrt noorn
aØ\Wlfr i er1,1'onino, 'o4 IDlnnbffa~rt itte uar fu(bfommrn inbmr•
,rrd, bllorlil bft ittt bøll'tle lli'mt &ilig~eb i t-rn rortt ~il' af 13
~;, i bllilte br ~al1l:le t1ærrt u'tlr, 011 af (1lliltt l'rt i 7 '.:t'a~e t1,1r·
faa 1lotmenbe .L'O folbt, at l:lrr itte tunbr forrt11g~ f1,1nbrrli11t ti( •
f11øban ,Øt•tljr. er11rf)t Stub l!llt' til brn Xib itft (,ll~IU'I ir,l ~ti6rt.
Omlrrnt
6 iftrrmiN'il!J, tt1rr-& ub for &d'rrnf~'l·br-Wj1.1r'tl,
~riP~ Signa( fm Binirffi(1rt. efiC1rnc fnm(r'tlr~, O!l fd!rl'r in'tt i
Wior'tlrn. ~ft'f!lC b_rn ,1f Cfomn11m'tlrurs11i1ir11in ,'i,ful:lan ,1f!lil1n1•,
mrb bt ~l'ri!lt ti(t1rkbt·,1,1tr t-iihJt'nin9rr ol11·n·,•11{1(kmmrnl'r Wl'l'•
·r1arin!l, m 1.linirffiM, Wt·r,111ttrn (1!1 '.i',11iwftil•d {11·tfo rt• ·1111c til
~rntrrll m1·tfrm ,IH. a l'!l 7, r11rt i:1r 12L1!i-11~ !l11l'!1,mi1 (.<il. 1;,
41') Ut,fl,r !>,orr, ~trrnt ~ fl)1iil fm t\l i l?i11ti· 11f l'rl lil•INi!11·
1
1
~alll'ri A. I'11111i1ffit11'1 illl'ijl'l', 't-rr b,t1
. l'c i ,1,1 8lil'h·t1%,
. t-1• 3
1
1
1
Xrn11tl~Lll'lft1t r, jom l r1' M M1·N l uufml:11•, nnfom j1•n1·1·1·. ;3fL'l!\r
b1·11 l)Clll :S:-,1mpftiM mrijrr (1L1INc .St111ri111f, ft•m Mtr EW· ril,t11rm~ i Wiorbrn .m.
'.i',·1 t1,u·, p,1,1 l'm :til' ;311l'jrilinii1'n fM,·,
O!} l•rbCilrl' ilt l'it't'C (IIU ~rf11•11r11, rJl Hh-I ~llt1·rt'ljl'il~': ,{i11li1q m1•1)
»~fil} aJinb, ~l1ilM ~mbrrl'r, at til l\1•11 '.S'il' ~l1t1!Jl't 11f M, .0r't'rm
i,aa(,l'b, fun'tlr (,rinuro til Ul'fL1Hlj1·. i?i!J1'fL'lll inurn il,rn~:,ttnin!}
af S'rowrr anj11ac~ mufi!l, j,i.1kl'r~ funbe %1,1n·C1 i1,1,1 Zlnrnl'•
lialtrrirrnc mrb etih·nr, i l'rt ~Mrli!)t, ~1%-1· iff1· f11rl'f,1ur.-. ~,1
btt i Drbrrn fdt, 11nr foruN,11 fL'lll muligt, ,1t ~f11!1rrh·t l'i funl'r
ftrr om !Cfh·nrn, f,rnN1•t\ Nr ifrr ~(nlrl'nino ti! mrb ri ~,1111p,
fri~, fom L'~fna maafle funnc h·jl'lltlh'l~ t-rrcjll'r ,li t1iU1· M::'~ f,w,

.m.

1:.

j
f

iI
I

nrt t11·b <fn11·Nrwnrn~ Worrt.l!ldic, at frnbr IDtdl'lilli} orn llbf1tl•
tdjcn til Ctjr.1't>n·d,>1'fl'll.
'-}.l1111 C•rmdNr eri•i:,, fom n- ,1fi11t iiii,1 M u11tin: ~ir. ·J c /J
1
lll'tm·tc '-l. ofitiondfL1l'f, (ifrt•c brrfor eti(,rnc lig!Jrnbc ~t,11tr11 olier.
\Zfil1c111·~ ~nfonq1 i rrjor~en mall!tt imiNertib 11"1rmm iien,
bm~ O!J rnMte Sfub (lfrt1c tirrcftrr t1ofaa llff1,1rebc fm mattrritrnr•
S,1111tligc em,~it,rfrr rom om ~ffteørn, !:log iete famlrbr, c,m(,orb
i i!inirft'iM, t1g Nrl1e gjorte Mirnbt mrb Orbrtn. ~(I.ligt bm mtb
<fopitain ID!rurr~ ~nbfæg tif @tntrnlfridarrtten af 20bt !Wørt~
b. ~r. ful!ltr, ~11m af llommant-rurcapjtain ~11(utian mrbbtdfe frrift~
ligr ~rfl,tring, tiatmr 9bt f. IDl., far bn; 'l\11 f.rai,itain IDleurr
brn -1 l'c !fpril om ~ftenrn tom omborb i 2inirffibrt, f,tallr( fr11
{11111~, forn fra [0111m11nbrurcapitain ~afubans Sibt, llirrrt :?alt
om btf ll(>rlNgt og_Wiillti!Jt i br rrorbolb, ~t1~runbtr btn 9i11nr
Or'tlrr m11llftl' 11bfL1rtsi mm Cfaritain filJtrl)cr t111r, rfimtt ~an mrb
Di11111nfjL1111{11•b {1at1br girnnrmfæft Orbren, rni!l in1·b Cfomm11nl'cur,
c,wit,1i11 s_i1i1111t,rn i, at brn t1ar at for~aat f,tafr't'r~, ar !fngrrM
111111lftc it1,nfj,\'ttr~, forfa,HtiN l'er 11ar ID!uliu(1rb i M~ lll'fL1rl'li1•.
6fi(1~c(1cfrrnr Mrt1r af Cfomm,ml'rurca~ifain '-l,la(ub,m (1rorl'rrl'r nt
('.1t1r ffort ®tib til ni-t·t1e IDtorgrn, og 'tla at fommc om(1(1rb Viht
.!.!init'jtibrt
•1. Wf (fopi!llin ID!eurr rr brt i forl1rmrlbtt ~11n~
,Snbf,t,J vtrtt, at bl·r 1ir b1·11ne t>t·'tlre L1ar fL1irt: ,,~t,id btr irre
fL1rinh11 M1•t1 git11·1 iZi!)nal", O(I ~om11111nbrm·c,witai11 ·i'øfuban b,tr
l11·n11\'rM, at ~,Ul fL1 i: 601L1i1u11nllrn irre funbc t,1gc t-m rnt>rli,Jt
ih·flutning, fL1rM l'l'I fL1r11 tmftcr tirll'r l'ijr ft!l, om :\!.lrirrt lirlob
~r11,1r1·M.

.m.

'.l'cn 5fe om ~lltorgl'!l1'n f,rnN (fomn11111brurr11vit,1in ~.\i!lu'tl,111
fildrrt af j,1,tl',111 ~l'jf,trf1•11~ct'-, Ilt rt ~(n!Jrr(1 Nit ~\ltltrirmr m,1L1tfc
funnc ul'(L1 re~\ rftrr;om °t'rt fun Mr l,1(1cr .<tulino, ffiL1 11N 11f 11 111iu
filin'tl. ~.1 't-rrfor !SManr for te i111bre etH•c til l'rn C•rilrn1fe
S'it- fom omh1rt'-, l'1l1lbfL1rfc ~.111 ftu llll'b °t'tlll om !%1.1h·n llf Ul';
1
1
1
fL rt ~fn!1r1•[ d i 11a, O!l 11fh1flc \'f.lnrn bcrtil.
'.l'm GMm til~,tn'tlt.:
ftimn,· ~rl'rc Nrt1 h·m t1,·b t-rn i?rifiu(1rb ford,tut D!l ~it1rn ti(
~ii,·11i1n::{ir~ninu i 1111·11 l'rr l1lit1 iL1t1riM iftc fL1r{1L'lN rfh·r t,·, 1111,
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~atttriti A l1l'll~f(~ j1111ri 111'\'111•11 til ::i',lllt-lll'b, j,111 ilt l'rr
fra fammr, i lib~rummrt fr,1 .m. u. lf>' til ~rniuwll .<H. 11, l1(Qt
.~.iruc. ølfVrrbr rnMtc zrub; mrn ,·ftcrnt J(t-m fr,t Mk ~)Olll'l'i
..; ~..:;fil4.;~bf:fem l'ilt opl1Mt, Nl'l1 lH•r fm ~lL1rb1ibrn ivret p,1,1 efi~
;;·i'. .. '6mi; fni 1,noglt jjtlt~frtr, fom t1,1rc opfl•tft (111!1 nt ~L1ært1oli.', t-,·r.
. .~ /~~fir -fnotllfig 91ttning fm A.
i,i1ttrritt n, ~L•iiJ ~(ti if1n rrtkbro
1
~~t,f;" -~ •Wt,aiittm, \'at', uagtet brt tilru tlærrt (1effubt, irtc at 1•riil!1t
fibtr.

J; ... ~

.

••••·

•

ir&.;--;.;._·~ t\HlauJ~~-

~1}~;r}t;!~ .:,i(ift«at btr VAJ l1tbligt~lllbt

.

·

ru lrtlrnbr 21b, ja11\1ibt "rfltt' h'
~'i~;;fo.ijfi.t.llijr .~rom ofgil'nt Wt,rf(aringrr fan ffilnnrs ,, omh'tnt i m
f~?~~] a~:fØtr .in iJirtbfbtt( Ximr·, fom, Wrrgattm ub af ftn 6rtmn11,
;i/, ;1 · 4~WJ;i ~rift og- fl'llitbt l.lmbrtl , mrb ~11tmnbtn mob t&ttrrirt
t-frJ·,·. ~,~_4f,~rtt .bd nu Mtl' litffubt lanoffil1~ 09 brrllrti rilfL'itt me1vn
t efclbc;; Uttbrnl WrtiJattm inllffrænfrl'r~ ti( ~ruorn 1lf llrn~ agtrr11r
:i11nonn. !kr b(t\l (lrllt ·f1Jrf1-ut l)all at fl'air l'rb at ~al~ inb i1,111
~ing,t 06 jM.e , 1,11111 .stittlingen, nf bt1ilfcn lier 1'11'\l ftufftt ub
I
· tij:-~ ,WAUu li{ tBtbing, mrn l'et 11ifbt itfr (yftr~ at faat Wrr•
Qlt&tJJ1 i beøt (ottiQt Stilling, OiJ for at Wrroattrn ittr ffull.lc brit1e
lltb"lllOb !!ini,fti6tt, brøgtt\1 ti« ~t'ianfmt til at faltle, ·~1.1orf1ot3
btr, ifL'lgt llrn i,aa 1\lmi,ffjM @eifrr fL1tte ~ou~nal, .l\L 8. :JO'
gjorb~ <Si91111f til brtte 5'ampfl'ib at Nm C•rN,"Clprli!l mrb at ft•aie
Wrt\JallruiJ trgtmnbt f1111 mrort ·op mob tllintirn, ar tlblll funl'c
I''~
"1bc et alarØ41ltrr fa~t. ~11i1ih1inlicutrn,1nt 9Bulff l•r!l'1l' fi~ UllP•
~dig mtb (,ftnc(btr ::Nmi,fti(1, rom i1ita tl.kicn ~efti!} Nrll brftuN
fr11. SBattrritt B, ~en fil 'Hrrg11ttm, tog rn El1"C~tr ,111trrfm fllr Ilt
fl'air Wrroattrn i mrn lla s.}_lrrtlincn (,raµ rrlrr bit!> ot1crffubt, m,1,1lle
~?irr (lftbfr4 mtb Wol'fL'!Jd, bllilM bo!}, eftrr et fort IDtrUrmrum
tlf- ~~• .stL a. 45-' fornl)tl.lr~, l'!l t•kt1 t-crmtb run l'iil11:1rt, forti.i
('I.
. . ~~.' .
if''
bra Gn~~. at l'itim .p~"CIP ri l•rbL'l'rbc~, bt1orcftrr ~ami1ffi(1ct ~cijrr
gif ti(Ngt i,1111 btll tibfigm inNll!lllt \ 1!al'e fl)°tll1ft il'r ~'11ftcrid D,
. tf
btil'rfra btt f?L'b faal.'d N1l Mte ~ttcri, fom tnllb ,{\1lllonrr, toer
\"rL~
l'm 01)fl1rtr i,aa bet i ~'ofi1io11orortd mc'tl c l•c11•~11e1'r 0trb. '.3:'rt
,,
tvmt-rs l•cl omtrent rftct: Cl\ ~,t!U ~ime~ Wol'IL1b af fMt Wnoattrn
iI .
nouct ft111irt, mrn imiNrrti~ l1,1r t-en blcl1en ~aarN mcNagrt un~ci:
,,

t: .~

j

,.

I

~11noffil1t:1•6fvbninorn, 1'rr fr11 in·~11tlcn fun jl'iltll funllc h·it•,m~
af 0pdlfllnoncrnc, (1l1ornf b,·n rne 6f,mNcti:non t1,1r Hct•m t-e,
llll'lltt'l'rt, l'~ t-rn ~3a~l•or~~ ~1\l!crifi1non ~tlUL'C f,tad a>r,til!lCllC (I!}
3:'11Uiernc ollct·ffuN1•. ~IUmt-c .«I. 10 ~,ll•bc~ rn '.I'rrf ~ræ1'te o~
e,1,m1'e oml•orb i #rroattrn, ~uorimob !!i11iffri(1rt bil iffr ~t1be
!iN mrgtt. Unbrr brn fortfatte J\'11m1> fttb ogfaa Wrrgattrn mrom
6f11bt poa IDl11ntr og Xaffdab~. - ,. ·, · 1•
. ~aa @runb af ben Mvbelige ®fabr, ,Wrrgatte11 ~111.!bt libt,
oo bm forutollgrnbe Xiltlanb, bt>ori btn &tfaabt ng, f4mt ba bd
iffr (?ii,nnrbc~ 11t funnc {vtfCS Ilt bemontm &tttrid B, b4. tillige
bdJl'dil}t Xropi,rfmfingri faattl oucrall- l)Gll ~l?rn, "4A ~l>iffcn
oMal'I l'1m Wrt1ne oi,fiøtfe Wdtbøtterirr, frll ~t,ilft btt •"411 fim
€itcb1·r ~!ro frul.lt paa efibtnr, f,mbt l:iommanbeurcapitain 5.pøfuban~
rftcrnt brr l'llr fægfrt uaf~rubt i to ~imer, af brt 1.1ar nilbuenbiot
at f11~e eri6rne ·ub af 3fbrn. l)rr bftll berfor foi: 2inirftibtt
~rnt1rb J\l•. 10 gil'et Sioaal for .ptffa, fur Ilt fomme OIJ t11~t
e1cr(1rr fra lit! i mrn ibct btmdblr :J:iami,f?ib rom tt11triJ fr112init•
ffi~rt, fif M fra ~l'rr eibr erub i tRorftammtn hit olltr i>anb•
g,1n9en, faa at 9lorµammm 09 9lor~grn Nell albcl~ ot1rrftu~t,
~l•ifftt nebfagtbt ~rfrn, Cfapitain tlfc(Jfunb, til at træffe fio ub
af 6fubl•i'~br, og 11vre fL•ntier paa, for at reparm ®fa1'fn tilllnfrr~.
l'et etrb, ~llor ,tltfla C•rfanN ~ beb ben ommrfbtt 9eiCi9~rll, rr
paa brt unber ·4 g actmt-r .stort 6etrgntt mrb M, famt p1111 ~of"'
tionMtotfrt tltr. 4 e p.
•
'.!'11 <romm,1nbrurc,witain ~'i1luban antog, 11t lid funllr tvrrr1
111 (1rin 11e .«ri~sfril1rnr ub l1rti ID11ri,ning, rftrrfl1m bet tnbnu 11,11:
!lllnftr 11.,it, bfcll bel', mrbrnd brr fra finirf?iC•rt~ evr(1orM" eit1c
Nru fl)rtt mrb al Jtritft mrl:i Jtuofrr 011 6fraaf,trre mob ~attrritt
n, O!J Wrroattrn ligrfrllrs ftL'b u11fbrubt mcb fine aotrrtle .«anontt
om ervrborb, fra 2inirfti~rt om ~g11orl:i ubj,1t !lral1i1iUc<(lalui,i,tn
oo m11!\l1orl's,~0Ut, famt rt marp af 2½ JtiiMJ,wot-r fL•rt ub. '.I'et
funlle imiNertib fun guac hrn!lfomt men marpuin!)tn, ba finicffiM
fun l'ar i ~rfil>Mjt nf rrl ID,1rp11nfrr, cfterjom M anM ~ob i
epdn~l'I.
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i!ængrr ~tn paa l.',1gm luftri:lc bl't mm L'!l mm t1i1 , t'tl
i11pitain IDle~rr figna!ijml'r bit, at J1lll tiar ub1• llf 1Zt,111b til ,u
Jotlfcctte 6fogrt, og frnNc .Zr,onNfr11tc111111I ~1·i:lcrjn1 md, munt-tlitlr
§8ubftab, at Wrcg,1ttrn ~allllc 1111111!11' :S,1~tie Otl e,timbc, f,11111 Ilt
bm, paa @runb 11f :9lri~ningrn og :r,1fM,1bj1·nt3 :rir11a11b, itte funt-c
briøgl'IJ uøtitt Sdf, og at lltn l•e~ot1rl:>e til .pjæfµ en .2,tgc, Wolr,
fattøitr O!I §llarpaurrr. Unbrd,tgm ec(imit,t (,fru ti·a, tiUigrmrb
bmJ <SfVr6otb6 3ollt mtb }8rj1ttnin9 af 17 Wianb, afjmN til
Vjft\li}ttmi• til ~\li(ten Mrl1 gillet 01·bre at træffe Pø ub af Sfai1rt.
eøcwd:, frø .2initffibtt fom fra Wrtgatten Meu ~rfter oiort Signa{
• 0111 ~•~ncr øf !l)Qmpffib,t @eifn. Cflll)ihtinfiffltrnant Wu{if dn•
røm~k-; ogfGA •• omtrent .m. 11½ meb :tafni,ffiM til Wrtglllti·n,
~otfr4· ilell ubfrnbt rn Xro~fe forfra, men tia bennc itte 11,1r fan~
nor, :it,{rtt btr· rra-~ampftj(lct frnbt en Xn,afe ub for Rt (,rur~ vaa
bmfqim i btt' 'jilmme fif :tiampfti&rt d ®fub i IDiaf?inrrirt, fom
Joranftbigtbt, at 9.naftjnrn tlra.t· 111,111tte t1oµpc~, ~t,mftrr (foi,itain=
litutfllønf iBuflf uar n1'bfagrt at rc11le IDugfrrrtou!lL'I fos 09 ot gaac
tiU(nft~, for at færtt!Waffinrrne ub afWorbinbl'lft. 41,\irn @runb
øf 'brilne !8tf{'11b~tlfe, btr tiar af ben }8cfr_affen~1·b, at l:>cn iffc
fuabe rr~arm~ u'tirn i ,p,n•n, og 'tl,1 ber mdf bt'II 11(11•ffnN9rbc
!!.Yla(tint, ~t'ormrb, n11ar llrn l',1r i fufb .ltmff, Nrt1 gjort 27 ti(
20 i:,mbrriningrr i IDiinulrt, fun gjotbrt3 11 0111brrinin!1tr i
lliinuttt, ~bt ~ l ' t t itte ~bt W1·e!1attrn t1ibm ,tih-cli1. 1'11 ·
(omm1tnbrurcapilain \'a{uban (1atibt faill't IDMbing (1mm, (1frt1 b1•r
til ~ampftiC1rt 9iM C'rbre ti{ at træfte ft!l ub nf Ef11N1il:>b1·, (1t1i!fl'f
t>a og frrlr, ~t,orrftrr M irre mm rom i ~Corn.
- Wor at .ubl1ri119~ Wrr9alfr11, fom t1rbblrt1 at 11,-crc GJicn1l1111t
for ~~ig ~rftvbnin!} fra ~atterirt B, Nrt1 , rfrrr,1t M fm 2ini1•;
{fi6tt~affrnbtt Wart11i mrb ~rf;ctni119 l1,1r nnrommct, l1r119nN 111,•t,
fllitrpning; mrn \lemtt, bcr fornnltl:-i9rtc at ircg,tth·n l'LllllllJ fom
til at figgr t1inbrrt 09 blru h•fMI l,rn9fril16, funbr, - t-,1 tm 9it
for ft!l mob !linbrn fom nu fiat1be tilt,1!1rt, o!l rot,111llff,1M t1ar
ubmattl't rflti: .s\',1mprn, rnt'lrd nf j,immc ber(1i,~ mnatte 111111,•nt-1·'3
ti~ at forfl119c l'c 11.L1l:-t•r11N9111• m,•p,1rationcr 1-1,1,1 11,1,11·11t-c og (~,~-

t

I
!

''

<

I

II

.

.

153

l1r11bc ffioM, jaat1rfjllm til at (,cfI.-111e e"ciftnr, ligefom oøj1111 l:-r 6~1~r"r3
og e,1,1rrb1•~ .~1rnliogm µi1C1 m,mjcrnc l,1!1bc .pinbrin9rr i IDl'irn
flll' fri ID1·t•i\'9rljr af ~llri>coo~jrt, - fun oaac ufulbfomnunt frnn.
S IDrfl·11Mnin9 ai lien f,irlioe 6tiUing, ~llori Wrcgatttn faa•
lrbr~ l•rf11nN ftg, oo ~ CSommanbeurcapitain ~aluban, ar anl>tnbt
@Cn~rnt!}tlje uagtet, m,t,lfte oi,giue ,paabtt ·om at bet llilbe lt,tttt1
at (,ringe mattrrirt n til ~au~~eb, fomt ba ~an tiUige maattt inbfre, ~uormrgrt .brn t'tbttarenbr i3rftt)bning ~inbr_tbt ilati,ning af
Wr1•ulllte11, fom brt ii.cc maottr giæfbe ,om at f11ae ub; bef{uttrbe
~an, rftcr· at {latte raallffrt µg meb tltæfkomtitanbrrt11be og §DlaaneD~
lirufenant moic, btr ltilt mrbfufot 2init[fi6tt fom·æefitnbt-9.ltanb,
l,mtrrnt .m. 12i 11t ~tiir ~arlamentairf(ao og oi,~ire mtb 6tl}b1
uingtn, fom nu ~nt1l:>c h°t'l'11rt1 i 5 !rimer, famt Utb rn Sfrit1rlfc
tif 't-1·11 .pøi11rommanbmnbe at ti((l9bt at \lillt aftlaat fm trnortM
paa ~11ttrrirrnr, nMr ~fllm lltrfra op~ørtt, meb tilfeirt Xrullfr{,
at 'tier i mobfat i«1b t1i~r l11it1e r111lrt @ranafrr inb i ml)en, ~l'ilrrn
~iNil t111r Ntt1rn ft11anft.
·
IDi1·b llrnnc errit1rlje bfru 7be crommanbmnbt paa ~init•
f?iM, <Srconbfh'utcnant ~r. X. Ulri~,, frnN i Panb. ilrb ~,uul ·
~fnfom11, fom fomnfrNgrbr, at brr oti~L1rte5 mrb ervt-ningrn fm
~alfrriernr, l1frt1 bel {,1111 ti!rirnl:>1·9il1rf, at {1im fL,rt1 fun~r faae
St1ar orit rn tllft1 S:imr. '.!'11 i,11n, rfttr (fl>rft11~ ()rbrr, tftcr 'titn
~iM Worfo{1 igirn inllf,mbt fto i f11nb, M1•t1 M fagf {1,1m, at brt
1m eNml.
tiilbe tiare en S:imr rn~nu, inbrn m,tn ·'tunlle Hit•e rnig L
1
'.r'ennr ro1l'lt-h1!l l ragtr ~1111 til ~Men, og moNl'!] 'tlrnnr~ A::lrt'lrc l1f
oppt·Ne e11ar. l:'rtte, ~t•ort•cll :tif(,uM irre Nell ,t11t,1grt, inbh\(,
f1.w~ ,«I. 4!, ti{ ~tiilfrn.J:ib, fra .IH. 1, €fpbnin9rn f,111frbeo ~at1br
1li1nbfrt. irrgitrten ffirffon {1,ll'h imiMrrtib forlfat m,1 rpnin9r11,
men t1,1r iftc fommrn mm rnb ~rnt•cb 1~ .«·a&rll,-cn9bc fra btn
oi•rin'tirli!lt ~f nf1·\·pfot-~ rit M 1111·'0 K i,ao bet unticr !Hr. ,1 g ,te•
tmt-e .<(orl l1rtr9nrbt etrb.
'.3'-a l'ampfri~rt ,prrfo omlrrnt .~!. 1, f,111 ·90N M run~c
ffrt, ~at,tlt rrpmrl'I l'rn libtc .z f,1t-c faotiil>I, at M t1cb ol ftitMe
»foret O!l t•rb .\)j\'t'IP uf ~lorffinffrme ~11tl•b~ gitnl'lmM rn ftiL•nN
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u(JJfbfo~mrn etprr • G'l•nr, i ~t1ift1•11 .µrnf1·111t-~ er C1rtn,tt·rr1, llt
·mttl\ m11,ltte ~lir 14 IDtan'tl l1r'1- ilil'l'd mrb X11llicr L'ii %1t, unbrr,
!rettrbe btt~ Q"(lef, ltfopitain ~(frulunb, tirb !!iruh·tiant ID1ic{)l'ljrn,
l~.,.,,.i' ·-.t~ltwntnf ibtf 0111 L'tlllrfbte l'11m~fli(10 3:i{~an~, oo fput:orr
f, · -~ .- ' oili~tl'f Otbtf. '.llff Mtt, ~m b,1 tlOit!lt Otbre ti( at lll1'e mb
;;.,~'-:~\ ~ "'1r{a111t11t4irtlag, c,g, brrfom btt l14r 111ufigt , f11r1l fl,-r(1r
~"': · :- ·. - .;ilfftJ4tftA ub ~ brmæ1l d~llttt .2inirrrtbtt, boortil, ifL•lgc 'tlrn af
!ffi,.. : ,~,. · 9itittrwt !Dtid,tffm afgil•nt lol'f(11riu9, {l(rll fl,id, at ~1111, ~l1i~
it~ _ _ ~li· ittt lønbr ubførr llrt, ~11Ubr at af!Jllllt li( Sønberbor!J. 3
"11 '"· "
flblmct!'ått ,Ørnfttnbt rt bd imibltrJib af l.tonun,11tl'rurc11pitait1
'l)aføbat\)-fetff4rd, · 4t 04II irte fan rrinbrt dl ~ gil'tf :l'ø.mP,
fti~ ,f>(ftA Crbrr øt-g41tt tif ®ønl\rroorg.
.-1
IØJ!itain . •~uub ~r forflarct , øt tan, , ifølge ~n mangt,
a.rig, llrfaring, · fom W1'm af '.i'ampf?ibt o~ nøllnfigrn af .!Bug~
ftt~mi,fti6t, tnb0\1 affett fra btn etabr, .prrfa ~,\llbt liM paa
Pt ·9tor, maattt .ønftt brt umuligt for ,prf!a i rn ID?trsjri(~ rUrr '
'"'' !llrr,frir, .ftuling at bug fm noget af Jfrig~ffibrne ub af etub•
.,-,. 2fi,(gt brlt giunr Orbre (1rg,1t1 ~an fl1J imib(trti~ mrb
~
Jmlt>ffibtt; u~r \\nlitmrntairf{a~, ~rnimob Sfibtnr, men ba
}Batteritt .&, j?i,mbt llrr fo1>ri9t &rrftrbr :1'11u~~tb unbrr i',1damr11•
trringm, 6rgvnt-tr at git1e.3fb, og ,\;>rt(a b1·rfrn Nell C1effuN, nf1lob ~n
brtfl'a, l\J brnbte ~mtrrnt 1200 iC!rn ftii:in~ for matterift A , l
1 ~tiiftrn .f>rnfrrnbc ~an ~r 11aal1rraabt, at ~an rftrr 9l,1abf'ørfd mrb
fin tlæjhømmanbtrrnbt, !ipn·mier(irutcnant W. M'ritgtr, i Worlll~•
ningrn om, iftt at funnr ubrrtfr n~get ti! ,C1i1tfp for .stri11~ffiC1rnt,
t,ofbf brt for ~n ~tigt itt, at ubf1l'fte brf ~am Mrorbt emi for
iØbtlæ!Wfft, og fllllrli!J at (krn maøtrr frV!Jfe for at for11vm brn
llrb 'l\nfamtnlrringrn i11Mrø11blr ID1111C•m~t1Hr t1rb at u,-rrme" flo
mm. 3 ,p1•n~oftl. ti( brn ot1rnn,rl1ntc af (111m i,aabmrnC1te Clrbrr,
(lr!J11u ~11tn ~g brrfor mrt- '.S',1mrfrH1rt til 6.L1nbrr(111rg ,<t'I. ·• J
rUrr 5.
l,tn ~tæ~comtttanbmni'c i1,1,1 ,prf((I, ~rnnirr!irukt\LUII %1,
toniuø .trirurr, ~,1r om brnm· <9h·nn,rnb forfforrt, Ilt lll'I t111r b,rn~
i:'t1rrl1rt1ii~nin 11, at '5"~rftu, u,111i1·1'1 trr n1i1,11ti· 11,,·n· ~d11 ~i111111frr

r

•

fL'r at a~fttlm E5rilffibrnr, ittr I1urbe g,1,1t inb mrb l'amvffiM,
~,, brl Nrt1cb unbrr en 9.ltrrGfeiliJ stuling, fom -M VM brn $:ib
lllll', 11i!N t1,·m ubfat fl't' at l11i11e J.1bclaot ubcn, ft1altbl'Ø fom btt~
erurr • !Etmr Nlr I at QA\1t rimrlig Ubflgt til at runnc ~ en,.
ftiC11·11c nonen l'ltfcnllio ~fsft~ancr. o11n uat itfe m1ltbt, b11 !itutr"
nant IDlid)r{frn t1ra9fr Orbrrn fr4 ~ fot {n-prbitio~rn, øø ;~r
brrfor- itte anoaatnbe lltn funnrt cfgi\\t ROQffl Worftaring),,;flitn
omborb ~t brt tlllrrt antaget, (lf ()rbrm 6fb iai,itain: -~(anb
llf 91111e til eøitbtr~l'd, iuiG ~Il iffe funbt·•Vbf ~ri(f!i~tnt ,Øjæli,.
\}rnuurlittatrunt ~trr ~ri~ian -.Ofdt, Wørffarint) i btn
ommrfbft .pinfttnbt Rlldtt rigtftbu1 ub ·i,44, 'cit • Rufingm tftrr
lla4brn~tli(rnG ()~~Øf (>at llærrt fllll ffil,, øf .pr& lttr ~f; tunntt
l•ugfm ~nlrffi(lff ub! 2igdr~ ~t (løi1'øa'Mmønb 3, ØJ. \jrttj't
1111f1tOct, ør .prfla ti{ btn om~anbltbe !iib ittr tJiCbt funnr ~l't
1'uMmt 2inirffi6et ub, bil M moattt ~lit. faatt ~rrbflbrrnt mob
æinb,•n.- e.ta er M ogf11a nf ~aa~mønb 3Mgna mlif(lr{m Bøn•
~olM 09 Cillertømmtnnanb \}ttrr ffljrllino ullfa~t, ar tit ~olbt fid
ollrtMiitlr om, at !!>:1mpfti(1rl, rftrrøt ·øtorrt bar ffa11(tt, mrb btlt
.(tufino, fom pnø brn Xib fanN ®lrb, i,aa @runb af 9lorrt~
ufu!Momnr 6t~rrrt1ne, rnb ifre t•i{br ~lti tunnrt f[æ6t Wrrdaf• ten ub.
9fn'bre unbrt eagm a~L1tft l'rponrntrr ~llr imibltrlib ub,
ti111 ~O for Wluliobrbrn øf at J\Qmp(lilitt fiwr {lai,, l}brt taøNn
•

~· I
i1.

_,
~noaaenbt i,ait ~iltm Xib af horn 0i3 ttrb ~\1i(frn f1iC~~1·b :ti11mpfri6tnr .pttta og @ujcr ~l't tt~t bt l\øllt og 0tl4•
rrbr, fom i tirre, fft4pportrr tre opgil'nt, Oør m~ ftl!tr Op{~
•1,1lir

,

nini1 tl\tttt at er~l)l~i mm ifL'fgr .M un1'rr Ulratfumtion~for-~rt
af 23bc llmm1'fr f. 9r. lltbtagnr ,3nbpolb af rn etrilldfr, Nit•
rrt 4't-e !Jlollrm~rr f. @!., ~t .ptffa, rort forinMt M Mtl.l rafllft
tiC .\.!inirffiC•rl~ Ws~~øncr, omtrrnt sti. o1 Wonnibbilg, 4 JtugTrr,
af bt1ilre rrn jltl.'ift'lle eror1lrur11, ttn flog urb i eran~ættrt fut
l'lll ~,:oC•orl'I, rrn aMcr ~m ~11g{1orb, o~ crn tr,1f erinnrn til
91N·luffrn, jilmt nt llmt'O tl1mbr IDlanb br!lbtr~ o~ a bfrtie fait:

I

I

t

i
i

''

I
..,

'

I

!
J

i
f
·~1,
~

.

..
ri,.';S}'.
. .. ·M..-

t 'li--~
.{ ~'/,,

156

157

rtbr. '.l)i~fr eruti m alle fomnc om ~,11ul1t•rr-, it'!!\clitl jr,1 ~,111,
tt1·id B tUtr bd urti C oi,t1irlri'1· 2f~l5. ~'i:.1 <S.11•1jrr t•i':'1·~ i't•r:
imob .3norn at ll<m Ncl'rn f1111rl't 11i:i1•11 un't'1·r mrt1rælirli1•11 f11r ,11
·l]bt Jtrio~fri6tnr .pj1trp.
·
$tb .prrfa~ mortg.ing till1,l\)1·folN1·t~ fr,1 irr!)111trn h i,u·..
l.l'itr, btr ut-f~rlc tirntl a~,UV, ~L1ilfe L1rb t-1•11 ft1,m ev 11,m ull•
føtlt f&>t at Wlbt~ 1>9 fvnrr. 1',1 .<\'i1111i11·n l1rg1111Nc i1i~llnV .!H. -1 ~
G:~mn~bøu, MtU btt rdtd rn mrgct ~rftig ~{b mob t-rttr <?,fi(,,
bet lø&tt mrb Wgtrttnbrn mol! ~,1ttcrirl n, ~l1orfm bet Mrt1 (1rftuN
Lllltltri&', tuøn1tb n1aåir af IDtfætnin~m Nelie br,tt,tr clltr jita•
r~~ \lnbct lli~ft Om~,tnN~~rbcr, og ba brr fra irrgatlrn itfr
fllflbt Biøm not1m tfltrlt'\)fMiu IDtot-1i1111b, fnmmmfalbtc C\ni1iti1in
imtl)rr tf efib~røall,
·1Jr1l11arnbt af (fapirainlicultnant IDtrycr, 6t•
nmblirulrnåntrrnr !Jxi~rlfrn og X1w1rr, .«"amrnmn, ~,,111b~manbr11
"!I -OlltttfmmtrmQn~n, btr aUr l1,m rnigc i, at Worihn: iffc lirn•
grr·l'at til Btyttr, mrn fun l1il't'e (1et1irfc r'.'ifml af ~m ~)Jirnne•
~rr. Som ~runb for, at t-er iffc Nrt1 1)rt1M pjla at fættc 'i\irr,
94tttn Jitll @runb, rr anf~t, at brn nrppe 11i(N runnc t1.-rrc fo111°
mrn rfitr 11f ~inirftibrt, l'!l flllllrbr~ mallltc (1nt11• fol'f1inbrrt 'M fra
øf rommr ut,. !:lm 111 j,tnfr rlkr oph,tnl:>c eti(1l't funb1• t-rr ri
t'1trt epL'l'u~m,t,tl, t-11 brr 0111l1l'rl:> u,n·c f,111111tutge 2111u·el'c i Nn
~nMiø1le l'ilt11111b, jL1111 l'a 111111,ue t1it'l'r Hl't1nr l'i,Llfrrbr. C5',,i,il,1i11
!Jtr~rt frnblt beri,a11 firulrnant ~1)iicbclicn oml1ol·b til [on111timb,•11r,
c111>it11in \'alubitn, f11r 11t mrll'c, ,1t (1,m 11,ir i 't'rn ~IL'N11·ntii!l(11•tal mitaltt nrvoe fflil~l't 1 :~t•ilfrt bmit1•r 1'1rl1 it1,trfj,1t ; llll'll t-1•~·
1111~11'1 l1tbMc11 flll'llll i Rl'ljtll 3'ii' 12~Jl'llill\ltll llflll'I °j5=1"l'\Jtltft•n IIH''ti
@ra1rntrr 0!1 gltirnl'e .ffutlltr ir,1 h!liJc ~\nt11·rirrnc j,1mt ri n1.1t 11p,
fo1rt Wrft~itttrri, og fl'rtl rf1t·r,1t i.1irurr1111nt IDiidJdj1·11 i hn ~rn:
frtinin!1 1111r frnbt i fant'I, oph1m ervt-ningrn tnL''tl rrng,1111·11.
6:(1rfrn l•lrt1 n.oN til .m. 7{ CS'frmnit-'t',t!J 111 (1rgit1c li!l fm .Zf1,
M lilligemrb til Ofpcier og f11i1 m1·grf ft)fon~ffa&, jom fnnbe rum:
tntG i btt Warll'i, btr otirrfL't·fc l'rm. '.!'ri L'l•ril_!r ~t,m'tlfM1 l1li·li
111tf1e ~).)iorgrn c.t·,1gt i ~,ml:> fom ,(\ri:1Jf,111~cr.

rini1•jflL•1·1 l'~ritli.111 trn tlff.•n~r t•11r 11:ibrr maat1rn~l1ifrn
Hl't11•11 1111t11•nl'e n11·b 5)Jnl'iibmte mob ~,ltltricrne O!l mrb april•
f,rnonrrnr mol' ~l,ltn. rrl't ri Ilt fl't:lut-c Wnoattrn .~nl1bt [~rfrn
tffe t1illrt fæffr eril fil ior al fr1,1t-jr ub; mrn t-.i ~fibrnt, t1eb ben
9m1111'1Nr l'ib, fr,1 ~\atrrl'irl B b(rl'r Mtubtr mrb glornbc Jt"1}(rr,
o~, M tilliur t1cmcrrrrt-t'il, at brr blrll fa1rl mrgrt WttiØrri oø 11b
rn 91'i forffnnbjet m11ffr o\lrnfvl' 11 og øjit~ for Sl'lriranflallrn 1>11.i
bet ntrb D i brt unbrt 4 d 11ctmbr .stort brtr11ntbt ettb, llff{ul•
ltbe ~an at .ffrit,r btrlil. .pan lob brrfor ~'tit om 8tyrborb mob
~ttrritl 1.19 M ~rliflrri fom fh,rtt op, ~ mrb S1>ri{t11nonanr
mob ml}rn, mci.'rnt1 brt i11111 fammt ~ib blru gaeet it1n:rt mrll at
!}1111r unt>rr 6ri!. l'er b!ru 9it1rf Orbrt tif Al lrflt Suær,,nrmr,
o~ IDarpd fitflrt ti( iorfi,iOrt for lit ~(t 6tiM llb i ID,n·i•el i
mm i,aa @runb af ben ~rfli!lt ~rfrvbnin!l blru brr fl11nbf1•t meb
Jnb~itiningm p,ia ID11ri,rt. X,ct b!rU forgiælltli focft'gt at tilfcrrtr
t-r 3 IDtm1ftil, {1\lorimob uortrn, SU1,1\lmn og IDtrfanrn bltl1t til~
f,11tr, ~t1ortirb m,111 ~f Wart pa11 eribrf; mrn N btl, rfrrr .fUl)llc•
rrnu 91rb~11lilrn for al tirnbr, næ11tebt_ brtfr; Oll llrr til fammr Xib
t•let1 aabnet rn faa Mtio mr11n11filb mob etiM, ,it bet tun t11mllr
noult IDtinufrr inbrn alt brt h.1(,mt>r @ob~ ti( 0rilrnr, nat1nli11
,tUt ID1rrfrlmirmb, {1!rl'r otirrffuNe, fan ni bt ~llRI} i ilitftr, 0.3
etorrmrrufl'il bcmb tom l•ar, t1,1r eti(1et irtt (ængrr til at 1l1Jrt
N t't ~Hint-, ~•rn brn1 nrb mob llrn fl}N1cOl\gt fanb!}runb, ~t1or
t-rf fom til at jhl11c PM M s.i,untt, jl!m i eritcn •1 d tr b1·lr!}nrt
,,rur,wt" O!l ~,111 .fiorlrt 4 g rr ,1fit1I mrb li, mrb ~rtbfi'tirn inl>
iml't> i!,rnb "0 W!\frrjt.ll1nrn mob ~Mtrrid B, f11a at 6ti(,tt nu
L-11t1 ( 11·tluN liln!liti~~, ~\lort1cb M lrb mrart i.,,111 X,1rM,1l'jm, li!}t•
jl'm o\}f,111 mange af Wianbjl'aM Mrt1r br,'\'(,tt cg fi1imk 'ijør
t-rnnr etr,11iNng ~11\1t-e ~it·urrn,rnt 9-lticMfrn (,rit!}t IDtrl~in~ om,
al irrg11trrn (1at•t-e Nnrr i t'tn 9h•l'l•rnt-i11~rb 11t milntlr tln,1~c
A;ln~d.
'!'a hr ifre ~,\tl'tlr6 UltiNrr ti( af fonnr i11,tr 2inirifiM flot,
'\l l2f11t11i1w11 fr,1 'tir fic11Nlii1r ~,1ttl'l'icr tir,t!itt L1!l j11artN mi1nsr
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i1f f.Btf,i:tningen, j,11111 t-1·r hr(!l;J l1,1r UL'{1ruN Jli' t11•~ :H,rn~;.111~
\lfll unl'rr mL•11m1e j11,ll'1·ljl'm i1,1it ifrrc 0ti-t-n· \-'ihl e. tvrlil•rtfit-c
ll~ j etol'fll[1t'll 1lf \?ri!irt, j,lllillll'llfolNc U(11'ffll l't'II !Jf1'1'!11"l'llllliil;J:
bmnbt, (fat1it11inlirutrn.int (f J\ri1W'l', :n1fr Cf L•mm,rnb1·n·nt-1•, ('.:'.' ,.
lainlirutrn1111I ft1111r11r,111b l' ~ l'rn l1rb Ef,rnt-jr= ~'!l ~fof::r1111L'iliT111·
anfallt ~h·t111icr!ir11trnant ~'3rt-d . '.3,1r(::-l•,'l'!l, fL,r Ilt rrf,m rm~
!Nrning i trnftbni11t1 af l't·n -.?riflin!J (1t1t1ri 0Mrt j,1,1'. eb1•J l'itr,
';S:111 lier ittt f1111r~ lll'!Jel .~,rnl1 til ot funnc l•in-!Jt Zfi~ct, j1111~ t1·s
1frrlir 11f !llknnrffi-liu at fo1·:f,tflc
M Af uæ1·, rn ~rnflot~rr.,~ t-i1L
.fføm~n længer, L'!J lMrn l't·jlutti-?ie t-,1 nt ih'IJ!Jt Wli19rt, om:rn1t
Jtr. ø (g~rrmit-t-<l!l, g,L'Grf efr1•r l'l)&L1rtr efvl'ningrn. G'~tfrn !W'
(')rbrr til Ilt aa~nr a,ant-banrrnr, ft\l' ot r,1br ZfiC,.,r IL1l1r fu[N ,tf
~nb, f,1mt ti( 11t f,11le Sti-11~1•1 lll'1•d1orl', li!)1'fL1lll 't'rr 0!1f.1,1 Mrt1
truffd Wor,1111lartnin91•r ril at Nrmvc ,3ll'1·11, jom l'er 11,u· ll?'li!)I
til «t L'Pnaac. .«!. 6~ maqlfr ~l;1•frn, 1·ftrr iorr.111\1rn'tlr af tn ~f.
frnNn!) fra ~1111?1; 9111w fra ~L1rl-c liUi!Jrmr'O en l'rrl nf ID1,1::t-,
fM1rt. all'b· i1i1'\'{I) 11f 2i11irff1l rM f!11\C fftll"tL'il'I: lli\ m1111be ir,\
il1111'tl Ntl' ben 11,:,qlt '.I',·d ,1f i'rn t1t1riue !!'1·jætni1111 l•r,1ul i i',1:·1-.
'.i'r ~il(lngrl,frl'ltt, {1t11.1riMi111N ,·11 ~ed e,1,mt-r, til [1t•i~ ~IH•c:1ftlir Nr, tirb at frnt-c l'rrniin-firuh·n,rnl -~(l(,rcf i f ,111ti fl,r ,li 1·r,

<S3.tt·'C-r, l'l'ti (foi1it,1inlirut1•1rnnt ~Wul'l'U, l•rui,ne rt ~amtifli(1, i bta
.ptnli!Jt at l•rnvtte brl til ~Cfirn'tldjc af (S'(_lnfrnorl'rr til ffirnrra(•
m,1jl!r t1• mv1•. ~11mt1ffiM .l)nt~11, fL•rt af (foµitainlirutrnant
~L'mmrr, Ht•\' 't>,1 jtiUct til l'rnnc '.!jrnriir, D!l af!Jif frll eøn'tlrr.,
{1or~ .IH. l næ11r W!L'r!)cn.
ID'iob (fom1111111l'rur m1rbr~ mrnæMdir, mrb btii(frn brn af
Cfoµ1t11i11(ieutm,mt ID?ui·of! af!Jil'ne iortfaring jlrmmrr, '1ft 'M 1rrr
L'P(Vll, ilt {11111 rr Mrurn un~rmttrt om .ptnfl11tru mrb btnnt Sen,
Mfr. .prtfrr irtt rr lirl!fbirionrn til æitrrn(Nbt Qf @mrra(major
l'. ,<trog~ Nct1rn ronlriim,mbmt,:: øg brt fttl! Cl(. ØJmrro(m11jot 11.
,l\'ro!l~~ Crrtlirrin!l af 26?-t !lTollembrt f. '!!. (Wcl~ff« !ltr. 4 q)
f,1mt of !)[•er[llirulrnant ~,-ei;f1m'l Worflaring i Ølrai!fumliont::Wot•
(ll'l'tt af 22br l'mm(lcr f. "· , Cirtrglit! mrb !)tr. ,j8 09 actmt
unl-rr ~1Tr. -i h. h., at brr itte offirirft· rt mrbL'rrlr ~ OJ!IRliln~rur
(~}ortir ~ltWf om lien inbtrønblr rrorlinbring i SJ!rmcrn~ ~rl1æortjr.
G'ommantrur @arbt, iL'tn unbcr M optagne Ol1tdriiJøforbDr
11,H: 1,11rr1, ,,itt {1,111 itfr ~,1r moNagrt nogrnfom~rlit Unt-mrtning
l'nt, cU1·r p,1.1 noøen IDl'aat,c l1ærrt l1i't'rnt-·e L'm, at fflrnrrolmajor
!>t1_11·~ Mrrnmfnin!, l111r rnmtr11m,1n'tlrret, r!lrr at (:lpcrarionøplanrrnr
t11n·r foranbn-br, i o(t Walb, fL'rtnb rfttr brn u[11tMigt JBrøit1rn,
l1L'l> t•rb ~lfrrnfN~r", mrti !rilf1.1frnl'r, ,,at ~an, faatL·tmf Oan 6i1t1br
i,1i1r1 mwn i1runt'I'! ~nlr'tlning ti! ot antag,, ar ~rmnni1 Opn11•
ril111~i1r,111 t1,1r fornn'tlrtt, l1ilt>c anfrrt ·ri!l. pligti!l til (il'~ @cnmtlrn
,11 11nt-rni1r i·a,1, Ilt Worrlilgrntirt Net, contr,11111tn?i,l'tl, mm, bt1i~
r-,·ttr irre fft'tt, untirmltrt G'.rrebithmcn~ 0-(ll'f t.'111 l-r fi,rantlrrbe
·~M·(11.1lll", b,1\' i et t-cn 5tc irt•ruar t-. ~- L'i1111ød mtaijumrion~•
J111·(1J.1r, (11•ort1tb rr frrml,1!it (jjimpart af ru af [l'm111i1nt-tt1r@arbr
til .~)11111'.1 ~)fojr~1tt ,l\'01wn hn 4'l'r ~fprir f. ~. nfgitirn 91ni1port,
l1t1l1ri omti1ktt ,.M 11L1rllfi!1e i1-rnfrrnn1it~ et11nMnin9", tiltirnbr•
!lll'l'l, ilt !1,1:1. 11,·t- ,11 Hit•~ jt)rch.,IN t-rnnr mnvi1 ort, rrintirrr jig,
"III (1,111, trn 1t-e W~ril rm iNL'l'tlflltll, frn tn i111,1librli~ Jti!tr, iom
t-.1·1 1rfr mi nt-,•J, mm {1t•i~ t1i1.11iMi11~1·l' C
i,m ifrc l•rt\1il'ftr, 'tl,1
[1,10 11,1r ,1i:rt \W1·t'l'rldj1·11 ti( 6,irn jt,mb fl•r en %1~11)ort ti( .~,m,;
;lli,11r11il·t Jit1 11!11·11. \1,1r t\T\'fl l'll'l'lltr om, ni trt nl'l•t-ligr llanft•

1

~L'lllr :rr,111~i,L'rtrniNrr, l1i1r truifd 'i\'.11 r,111[1,1lr11i11i1, L'lllrl'lll, t-,1 2 !i,

1•t, .1\1. imrUrm Il l'il !l, ipr,llli\ i i'ufll'II.
l',1 l'tt f1·r~, tlf llrn oj ~l'ntllh\llt'l'Urmi,jl,1i11 ~\1(11N11 r.,!;:1r
i'rf[utni119 til W119rrl1rti:: llt-fL1rdj1· 1wjl'11tli91•11 (-.11· t•,n, r !\r1111~r: i
.prnfnn fil ,11 '211j1nrrl'11 n11tL1:j1\~ 1\1 ffufl1• 1:ntajr,,r:c ~f nn,, ;, ,~
i)~,,·rlllil'lll'I: i1,111 L't' i t'rl'l'1'il 1h\'l1llft• ~11\\f, Nit•rr t1n-l11·b 1\t l 1':
1111nrc, 11t hl' alt L't'll !ll'ie Wi1ri[ f. ~f. l11ll' flll'l'il1hll'I 1'11 l1,'l'frnt!ii1
ioi:i1nllrin 11 mcti tic i .Zfl'it1di1·n ,1f 2L'l'll ~f~1rif 11,1·111111' t'i1a,1lil'
11rr, til (1t1i~ Un'C-1•1·11L1ttc!jl' tl'II l1l11'lll1111(111J1NrN c,\p,•biri(lll l',\l' {•r,
L'rllrrt. '.!'rn 3'1-ir ~rvril ii,1t h· 111·111fii1 .ltr:!1~11;inij1m n funt',: :· ..,
for,rnh·N!)l'I li( Ilt (11'l'l'l'l'C t111 1,•:::,11,rnl',T1·11~ L' f,11·:11·1-.1! , (\it•1111,1!
major l'. .!fn,ub, til .. 111 t•,n,· fL', fi!1ri.1 L'i' ~Jtrl'f ,1t ,ll ,rn1i1r1·r, .
sp,1,1 C\lnmti (1m1i It•~ mr:1n-,1l1n,1i,1r t• .11 l"l'i1h, Nn at 11· ~i\•1 ,: 1.
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Mrrt~, !fntlrrC1tl M·rc jfm p,i.t t-1·11 ~%1,1~1·, 111 (1t•nr llf ,qri!\~'
f?ibtnt 11n!1rr~ rt af 5l111tkrirrnr, 11iur run ~t1ert .Ztiti l'1t\'t'r
fi!J u'tltnfL1r M fl'r f,111111\r L111l~lc ~.illrri, L'il året l.t~rt ~Hat-~ in•
b,nfur f1rnunr. $cti (1iin ~Cn!1rrl•~~m,111t,r r.- l::1·t t1d tiffi!lrl'I, ,11 9it1c

1,w

WnørtC1rf rn fon,gct €rvt·te; mrn litll'jom t>l'llnr ~l!rt-1·1·( 111 :arre
formint>jfr~, 11rb at M t-Pl1Mtt ~nt,1( .!t1rnoner ftull'r c,;,1j1•11r~ 1;f
r•.• : -.·:. .

btf f11mmt øg ij1tr af rt R1Tllrn a(Mtt! UL'M ~)11t11bjM1, j111t!tllro
int1øffr brt O?Jfi111 ffil'nntl!, I\I 'tlrn \'11111,rn't'~l'in'to, i WL't·Nnbrlfe m1·b
Jt , ,,
.. '• .. (1l'ti1r~t~ !lr11nbff11tirl~ tBrff.ifftn~r'tl, gjorbr 'M ~L1i)l u1ittrrt, at
fiJ.,i·-+ ·,.
~k~ .•
funnr trirttt fig ub af 31?-rn, l1t1i1S M ti(ri, nL'bt1rnbig1, l'!J nr M
h1nbt Nil't umuligt, naat !l'nffrfabjrn MrlJ forfruN o~ Jtulin~rn
tilfog føamrgd, at bt mtbgi11nr ~11m1>(1ibr, om be .enb t1frt1r u_l,r•

~,-~,·-~

t>t

"
I,

r.:

~

'

r.

ft,1bitJtbt, ittt tunbt fl1t~r, Otl ti ~rUrr il11l'l,111ina fun~t 1tnl1rntir~.
_,.,.; -~t ()rbrtn inl>t~lN fBr1lrmmtfje om, ilt l'11111~fri(11•11c itfc
, 'ubtøi btn ~l'itnt 9ti1blltllbig~rb mi14flt l•rin!\rt1 i :ut'rn, møllftr git•c
· ··· fa11mt~tt mrn Wnlrbning ti(, ittun 11t it11tl'fi1tfft &ni1rrM J.11hl rn
f411t-a11 !D?aabt, fom gøo rimdiu Ubfiuf til, nt erilffil•mr \11•b r!\1'n
•pj,·dp tunl'e trætte pg ul.'i af .<\'11mi1rn.
•
'.td maa l'rrfL,r mi~Nfliør~, Ilt ~Mrn for C!rprNtiL•ntn 11,1l!)lc
rn ~nor,~~m11111.'it, ~11orrrl> efi(1tnr, 1111111: tirr inNr,tf 11t1~d lll•rlt>,
(1l1it1 ®tufig~di, rftrr t-c "11rnnirl'lllr tim1lil'IINtl(11•l'rr: 1111111t1r runne
in't-imt, uarr ~inbrrtir fr11 at tomllll' uti nf ;311'1·11 .
C'!}i1111 mrl.'i ,\1rnivn li( lim girnfttiiiic tlirrning 11f ~'11!11•rirrnr
f.l~ i2-ti{1rnr, l'ilt M rn itfc t1tl \1,tli\t ~.llirn, 111 t1ilh' l,t!191' IZfi•
~mr mibt imdftm ~,tttrrfrrnr, l•l-1500 ~lfrn jm (•t•rrf, rfti·1ti
S11ttrricrne Na timnt ~il1,111b llil'l11·n 111!iti m,1,1ttr runnc riwffc
eti(1rnr mrb gf.lb mirfnin~, 1111•t-1•n5 eti(1m~ 1rr,, ij1tr mr'to l1L1l1l'l°'t
tJoft, m1111ftt l'inr m,·arr ujifrm l'~ u11irtjL1111 mL•b i'it1frrii'rnr1
;Jørl.'il'O{bt, og J!llll M .Zltl", ~l1Lll" ,z fi[1l'lll' (1frt1r (,tuli·, llhhllk tli,lll
r~tr ~fft11tnbtn ant1w, ,1t ~It-ru Hird 11n1~ .\ 111ltir \'.1'\'l' 1,f r:lltiC
~ttirrnin!\, i ~t,i(trn ,p1'11j1·1·11t-c l11·11i.trr1\t, 111 IS t1111111,1nti1·m·r,n'lti1i11
~111(11'('1111G ~(11(1rinu1·11~1• j .:31:M.r~ 1tf !)l'C ~ll'inrM l". ~r., ,li ~,.11!1·tirt A nf er1(1rnr 111,torfi!}I M1·t1 r1-rff1•t mrb t•atl'l'~'•h~j,· iZ fr;t-, ifft
un't'el'ftt1tf1•~ l11·ti !1t1,1l' t>rr 11ll~l'r Wl11"~1mt L'tll .Zfptininurn t'l" [l'r:

,.
I
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fl.mt, L'G rm mb ~irfninom ntllb li, i ~m tllrlm ~!fl1,mb fr.1
'C'rrtr ~11tteri, run't'e 11nfm~ for 11irfjommm, ma,lltc t>l'c l'l'!l tao1·i3
.\wni\1n til, ,11 eril1cnr i1a11 ~i\'!\rr i.lal I lim ~fllanb fr11 @run'C'rn,
jom ~(fj,-rtningm I.Jita Jfllrd ~lir. ·• c II L'!l -t g uN1ijer, forn i rn
llll'~rt l•el,tnMiu etiUin\).
W1.1l' s1t tiffn- ftu .pj,tlp, 1111,n· btn nrnallr bt~L'L't~, C1ur'tlr i
all Wnlb 'tltll ior1igtig~eb ll,ur iagttagrn, at ~enlæggr bc fllrnbr
jh1r,le iart1.1itr, mt'b. fL1rn.obrnt ID?nnbff11b, tilbrt(d fl'll l'amprribrnr,
me!:I 9311\"I) ou !Ilarl)anfrr fllgte i Siffrr~, unbtr :rømWi~rnra
~rff1,1lltlfr, u'tlrnfor eruboit-'t'r af ~artrrirrne, · ~l'ilfe bil runbr
minbL'itf fr11 eri~tnt ~l't IHml rtbr til, .ubrn Oi,tf.llb, \)1111 git1tt
eignnf, i1f runn! t,rin!)r efil1rnr ID11ri,. ilrb bm fulgte ir norrM,
Vl,111, ~t1oc M l'11r ~mftotrn at tiouNm, tunbr be i for6rmr1Nr
.pc11jm1t>t foml'bnr Woft t111nfMi~rn unbl1ær~ i mrn brn næt1nte
Mllt(iotMrrorl l'ar bog f11a t,igtio, nt 'tlrn, fr(l\. unbrr Ubfmljrn 11f
lirmdN1• ~'(,rn, (,urt,,, lli-cret fulgt.
(%nn1111't'm l'ar ?lrr~o~ af 1.'irn miuti!l~tb, 11f Cf~rfrn ittr (1urbt
~1Jllt 1111N11N, i fil1rbfL1l' af ben efi(1tnt mtl'gil1nr 3nilrUl" I ~ap.
l Njti. § 3: fnmnmt~o(N mr~ .Z11trio.~nrriMs(,rrtirt 8br ,3n111111r
l'i'!i2 § 177, 195 L'!l 730, Ilt s1j(1o(be rt 6fib!!r11111', L'!\ btrl11•b
fH~ol't't" fio i11111 brn I C•eml'lbh' § 3 nf ;;Jnjtru,rrn forrjfr1•t1nr IDlaa'C'e.
~?nar i tn font-an enmfinu 'C'e -3pør91m,111f,• fom 't'rn Cf~rfrn tit•
~1it11t-rto11111r Dr't'rt \)!\li ~(nfrbnini\ ti(, ri11rt os tubtlit\t t1.m t,frt,nc
fnmfitllr, Ll!l ~X1'l'(rmmrrn1• af er1b~r11n'M 't'mfrrr l1.nc M1•t111c oi••
forJ:ll'rbr til, rftrr bmG e11111t1il1ig~rb t.\l (1ebtlc ;3nbfi~t llf 11f~il1c
tim~ IDirning, jom t-rrpa,, t111c Mrl'tn inbfL1 rl i \'rot1.1rnllrn, m1111ttr
M fnnnr (111l1r l11trrt nt l1tnlr, 11f rn m1iauligrrt C'l'crtirielft m1·llrm
etil1dcbrfl'l'llt ~llll'tlt funbcl eti•t,, tnb '('rr Nb Samfingrn j 0-0tf~~
mt'brt tirn rite ~prif f. W. 0111 IDforgrnen rr oi1n1111rt, Oll 'fvrfrn
~,at•be t-11 mrb tll1m eitfrl'~tl.'i runnrt ti1uc fin ~1·f(11lni11g.
IDfol.'i t•rmrlNt Jnjlrurr~ ~\)l'rnt-c i § L5, f,1111t el1 frig~,
11rliM~tin'l1rt~ il!1·ffrifl i lien l53br l'!l 729l'e §, b,1r t-m11ttl
([l1tfrn t,rnb!d t1rb 't',·n tagne ~~rflutnin!l, at l',1111pjf1l•1 nc \11•'t' ~ri,.
~rrl 1•t jfu(t-r mr°t' bt•HJ f1mr1lr ,1\,1no11tr ta11r ~'L'lnl•,r i•,1,1 iB,irrr.
1
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riet B, OL1i!M t111r 11ft1i!3tn1'e irn .t'r1'rnt, OL101·rfti·1· '.!'11111p['tH1t11t
ifft ubtn trn {1L'lr1ir !lil'N'tn~i!J(irll l111rllt ul'f1tlh·~ fl'~ flt fit11N!itJt IBøttrritrJ 3(b, O!l t-rt er i M WL1r1'!Jlllttn1'r Lirm,-rrftt, ,111
iMminb~t '.r.t1m~ffil 1'1 ,\'wf!.t l nr lit>t Gfit~r ini'rn 3",m1pff1( m
(,ft~t r.dNr til .pj,-rlp fl'r S\rig~jfil1rnr.
· l'a bd, naar b1·t Ntl' fl'rn~l'rr.t at 6rnt!}r rt ,1f 0Mtnr ub
1f !11mpru llfb ~U\litti1111, ifft fornb tunt-r l1illr~, fra Vtliltrn e1'tle
æugfrrin!}l'D rrttrft ffuftle ff,•r, l1u.-llc \lrr, mrll ,penf9n li( @Cnt1en,
Mjrø af i3uMrrinP,13mibfrr, t1,m·t trulfrt ~ffalr 0111 brt Wornl''l'llt
i fdll ·.prnfrrnbr, •i ®«tt'rlt~b tlR1}Qitrn\le bt~ ®ianlllrr Ilt [irnrmtnt
~t'OtftbtA e\ugfrringrn, naar brn Mtl1 fornf.1\len, fMt-r iu,-rl'tjætr,i;. '
-~ Wm11'rn at· \lrr llrtmrn i brn Xlll, fl'ni Vrb \"1rfi1111rnlrrin,
ern rt'~l'(Nr~ til maa~rnt111i(t, ~lll'C 111\'\'tt friliøOrb fil, j ti r,,mltt Atri9ir1111b .tt lagr rn nærmere ~rf{utiiinn, Ol1or1ir lf~rfrn tirr2n~rucr. § s 0~ eL,frig~11t·liM~6n·L1rt~ § H og l 7i l10l' l'PfL'l'•

!lif iL1,'l'l'f mrt- nt !rite 8Lwranr,•rl't, qlrl'rffl'r at ~itte ~tt fra ftg,
11,u· urigtigt, ~11 t-rn '.til', jom brrfif utirn Nrjrnt!ig ~tvt1e mtl'~it,
t'!l i \111i(frn iirnl'tn fif ~rilig~rb til at l'bchtMe efi6rt~ !lattr,
hMt, u111'er l'r .()m1ltnt,i90tl:irr, ~l1ori ~1m l1rf,mN lig, funbe t11rrt
,mt,l'IIN til efil•tl~ Wrrlje. .pt1ab ~n fil Un')fft}(tining for bttlt
ior~olb ~ar paa{ler11al1r rr fai1mrort minbre ft)fllrjtgi"1'rnbe, fom
(1an ~llbe !l'.l1ianfml ti{ WfC1tn\lfMft.
.
:, .
~nbr!i~ fan brt itte labro u{lemærftt, at bil 'tlrn ~"'frn øitint
Orbre, efter , Sinitffi6rt~ {n-pfofion, af Witn~n rt funbe11 vaa
etranbtn i l1tffabi~tt ~iljtanb, je~ btt, at «~frn ittt ~r iagt•
t119d Worffri~tn •rt1r trWr 2nitru.rm1 6tt W_fbrling § rno: 11mrb
.f(art eti& ti( t&taillt , jtrtlft at fobe ®fi~frrt'dait'ttt ~11tlt 1>1111
rrbe .paanb allt ~npim ,1f iligtig~rb, famft'tlt i rn Jt,t~ir, {lrfVn•
1ltf mrb fillltnr1Jtn IDi'C!)f, 111 brn jtrø~ fdn f9ntr, 11 ~t1Htrn rrorrtri~
rr ot,ml'll~ilrmnwnbr mrb e1.1trigt311rlifth1C1rrl'rt abe ~anuar 1752
§ 752, llrr flrfitkt ar forr6vgor, al ('lftlrr~ "~ anllrr 11i~1igr Sl.'1t•
i11rcr f,1lbt i iJitnllrnlJ .~,tnlltr.
~Jirb .prnfvn lit brn '.I'er( af e:B!}l'n, fom Mrn·ffrr Cfapit,1iu
Jo~,111 ~fnlon _ftlie~mJ Wor~o!ll, 1'1irn at l•rm\-rrfr:
'.I'et m,111 mi~NUi~tt3, 111 ~,rn itft ~r11.1· l1rb Wnfringtn l1eff1>1J
fine !.lltrr~fcil, for 111 t"; ri ffu(1'c f11~r IDintlfitng. ~ta,n· tit Unb•
ffVlbninø i1rrfllr rr 1lllfL1r1, Ilt brt 11øi: IL1it, l1rmærrr.;, at brite
mobM1ijrd 1'rrL1rb, at em,r1 flint i '.I'rift, l'g 1111!\td ~l,-rrrne t1are
i IDinbtn~ S'iwlil'n, m11nc Zd!rnc bl'!\ ~11l1r ln!Jrt iffc ulittl)'llrli!JI
~l'intif,mg, ba t11•f N1·u 1tl.''N1enNM 111 fot-e Xl'i,infml f,1[?-1•, fL1r Ilt
f,1,1r Wrt~nlttn fil at ligge f1111.
,\°W11b ~fntl'ingGma,1't-ru ang1t,1er, t-4 (htl' tltn ifrr l1,nr1 MbiiJ
til 111 ~olt-r ~Urrb~l'rrne ntl'b ~lllltril'rnr. S'l'I rr imiMcrtib il'rt
L1 p(~1l, ~l1ab 1'rr ~lr (1rl1irM, ni irr!1llftrn rr fommrn til al 1"t111ir.
iM ~,ll't-c il1 Uri~f C!ommant-rurr11i1if11i11 ~.lit(ullan ~il'tl (f,ii,it,tin
ID1rl}L'r malgrl imrUrm at 11nfrr mrb 6prino i 91L'ringrn af <Sttær•
1mfmt rflrr 1ml' ri m11ri1anrer ,t!}ftrfra; mrn naar ri fa11t',111t
ll.ial~ {1fft1 ~1tr11 9it1e1 LI~ ~1111 t1a!~lr t-rn anførte ~lfoll'~t, nrmh~

1
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l'nt, {,url'e lltn Mrr benµllrt ti(, t1r?I 4ii,tl~1 ,tf a3inl'm rllr1· t1r?I
ifari,, øt brlROf finirf?i6rt ub i rn fnnNn ~@itnb I.'!) e1iUino,
ør brr frø fammt brrvan hlnbe Nirr 1.1irM fl'r ffl'C!J11fftr1~ in•fjr.
Worjøal1iN brt rt t1i19ittrt, at ben (1motc in·o10,111ot'mn11l'r,
at inNabt Ji!l i ~1-irfomrntrrinø m1·b uitnl'rn, l1æj1•nf!i:,rn li!ii~•
lrl'r 11t rrl'bc Wrr!\11!lrn <Sii'~on 11f t'rn mh~li~r Zlillin~. 9\1l'l·i l'l'I\
rar fl1tnmt11, m,111 M l1r111,nfrd, at l!~rfrn mrb Mit for .Oh- tl,t
oojaa ffulbr ~11l1r ti!irnN ·~rr!111ttrn ,1( t'rn .~1}1-r[p lif i,irtl'irr l'!l
!1t,1rprgob~, jl1~ funbr ot1rrll1t-1·~.
;3°t'tt 1',•rni'l'jl ~llmm,ml'r1m,ipit,1in s.parut-1111 i (1,111:IN,· af (1.11n
0~1oit1nr .øim:rl' 1 i11ltl fil '.!il', l',1 .!_li11irrt'i(1rt l'ttr i ufr11N Zr.rnl',
inNob li!\ i i'i1rl,11ntnltrinø mrl> rri1•nl'r11, ~rt't ~,111 ifrr {1,tl1t
unNitbl 111 f,tllr rn flll'I f.'q1rnnndir~;'.!iti. j,111\11'! fL,r .ZNW, ftim
f"r lll'L•\1rfj,·11 llf brn i i?-friL1rfjen 1rn~11,1rn°t'l' i1.1rli1mrntrrin!11·n
(1rn11fc
't-11 wn ma,lltr in~jrr, Ilt M din~ t111r at !1,·fn:,\tt
. 3'1·u~id,
.
.
af t'tn git1nr ,µcn1l11n'tl t1Hbr af iirnt-rn Mit1r l•tnVltrl ~~~.1111·,
rirrnr~ ~?rmontrrin~ l'!J li( nt rrfll'lte Jl'ql,nrnino.
~ff ~,111, i'1t ~1111 l'llllitrr l1 e11tmtc ti~ til al g,1ae unl:-tr -Bl'il,
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titb 6pl'in9 i %)rin9r11, C•uttc v,111 iffr ~1ll1e unbfobt 9iL'urt, iom
runl'c tjtnt ti! at forrl1Vuue l'1·11 .Zf,tl'r, fom bmti funt-e twrr .it
,H 6rfr99tt, og ~.in rnitattc l'.i j11.unrgrt 111,·re ~.i\tr fot-rt 1i111· 12:l'il
~tnai1t tlral· rflrr ~(nMngm.
Worf,111l'iN (111n var forflimt, a.!Jtr irre 11f ~11111 l1ill' ,1iM
Orbrt til m,11teritrnr i1an ef1(1rl L1m,n'1111011ernrl' {rfrt,ation, b,n·
~n urrlMiurn ~rnttiill til, 11t inum r'rbre i j,ta ,penf,·rnbr l',ll'
9i11rn 11f lrrvrbitionrn~ ~·M; mm M rr liU.ige af vam (1rmærM,
,1t .ft,rnonrrnr~ G':fi·l111tiL111 af. {lltlll Mru rettet, rftrrj1.101· v1111. iilt\lfl'!l.
~t101·lrl'r~ etubbrne rnmtr, of bct rr bervo~ opll)ll! at ®rrQnto,
lituftnitnt Xrgnrr ~ilt Nrl'tf oppe i .!trl)Mmerfrf. for i brnnr {>m•
frrnbt at i11gffage lit! Worn~1bne. ~ugfrrinot1ma,1llrn til ,~iælp for
Wrr11,1trra 6urbt itJ1·11rien Nmt omtal~ oo ®ignalrr lltrfor nf•
t,11tr. l'11mrffibtt @l'ifrr funtic formrrntriorn 11,1, 11rb åt kr!l!lt til
i,aa taao6orbribr af irr~atrrn, nllllr fUar~rnc til brn 11,n·r fu(t,,
fl)mmrn for6mbtr, ~al't liuMml ijrrgntrrn ub af .Sll'rn inb i l'rn
fl)Nige mu9t, {1r1l,rnN!l l',,rrrt af Wrrgaltrn for ,Srbm fr11 ~~nll1••
1·irt D, O!J l'rrfr,1 fL1f~ ~lll't t,l!]tf rrrrgatkn op i Wiorl'tn. l'd
ID1ibM ~ilt1N muliot L'!lli11t 1l,10et Wrruatlrn 11a~rnt, nt fotir l'11111p,
ffiM @rijrr. l:-11 M Pllll @runb af eri.'o i ID1,1fri111•rirt llhl1lflf
fjrrnr tio, i11r1 l'lJ,1rp ul' ior Wrcg11lll'n, tirt1 l:-1·11~ morlg,1119 ,1f
Wjorl'm, ~l•ort11·t> bl'n i alt rralb l11ll' fommm llf ~irirn iOL'
i!infrfti(11't.
{w,1to t-rr ;,111lr'tlt't~ fL1r ~,witi1in !1.ltr~rrs IDellfommrnl:-1• er 61•,
m1trf1•1, ffi111111rs l'O!i iffl' ilt l1i\'l'I' af l'rn ~rff,1ff1·n(!1·t1, Ilt tl't iL'I' !1,1111
f,111 {1rornnl'e m19rt ~lnjl1,11·. llnbrr ~tfr l'nrfnin!)1'11 ~111r t•,111 iLJr,
bofbt fio fom til il'l'tfi,'l'l' Cfffrirr, 11N1ii1l llltcb, m,,,rc,,•t, L1!) lit,,
~llftrnv1•ll, f11111t iffl' 1ln191•t lit 1.Yf,19, iL11' inoartru ~hffon l11H' i
ri1 fna'l'im l'il1l1tntl, ,1t l'l!lt'l'rt .p,1,1(• lllll Ærrlfr fL,r f,1mmr 11,n·
tn{1t. l'a ~,m j,1,1li-'b1•u (1,1r Ml'1·11!Jjorl tic iorbrin!)l'l', fom i t-1·11
752t'c \Bpfrig~11rliM m 9jortc i {m1f1'l'ntr ti( rt .<tri!J~if1h~ i)=L1 r,
fl'nr, Mit1cr ~1111 at frifint-e for 8"11friol!~n1rnrrurrn~ '.l'ill,1(r.
~Mi ~11·t-0111mrlfen af l'm .Zlri1fjfvlti, jom ~'ll*'ifrr te

went-e anbre eaogilll1r, blit1rr nu at ~rnfrc
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~l111b ber tjener til

bms Unbffl}(Dning .
:l'et· mna ba, for uommanbeur @arbei3 !lrbtommrnbe, mrb
.penfl)n ti{ p11nt1 Worpolb mel' Orbrens Ubfærbigtlfe, ~ernærrrs,
at btmrlbtt Orbre rr gi urt en ~øi Offlcitr, lif ~vis <ron~
buift ber maatle funne frettra Bib, og at be Woretagrnbrr, ~tloraf
•
unre l'ilr Ilt btft~gtt, bog tun trt nætmte fom mulige, ~llorfor btt
maatti ll<m at i,mte, at bd bmf biCbt bfil't ·uublabt, fom ffiønne,
b~ iffe at funne oi,naael ubtn øirnt\mlig Warr for tn uforpolb~
mcri~g Oi,ofrtffr: -WorfaaUibt btrnæft &ttrætftr, at ~n, i tlnftb-=
ning nf,
64n ,r~oCbt paaribdig Unbmrtning •om IS1øn'Wnin9m
af brt af ffltntral 9fl)e rommanbmtt Wlanfrcori,11, !3ntd ·tår fort•
taget, fommrr li( ~n~ Unbfb)ll'ning tltl nogrt i ~rtrøgtning bm
af ~øm ncmbe Wort~iUing, øt ~an, naar 4'>ol'rboprration~1>ranrn
berlleb var foranbret, ttiCbt af btn commanbmnbe @mral, fom
pan maatte nnfre fig unl'rrfagt, Nille 9illrt Unbrmtning tierom.
(tommnnbtur æ·ar~t (Jar imibfrrtib ueb brt ior~ofb, fom i bm
~rrLTrte .penfetnbc falt-tr ~am fif .ea~, labtt bd mangle i,i1a Øfiøn,
fom~cb L'9 (nftrtånfr, og 'tltn IDlnngtl af :9libfiær~rb i Cpft)fMfrn af be ~am jllm ijjr,1trn~rf paa~l'i!rnbr ~ligter, ~11iffrn ~an
brrUtb ~ar ubtJiift, m11a· faamrgrt mm i,nnbr11ge ~m Wnftlitr, fL1m
·t,rt ftt~, at ~an, t1rb Cittimrlig at giøre tit erribt, poorta ~an, fom
ot1rnfor anført, l'ar foranleNgtf, ~allbr runnet brllidr, at brn om•
~nnNrbe G:.r1Jebitit1n iffc ti,1r Mtlltn forttagcn.

at

3'1·11 8rraf, ~1111 l1nfor ~ilr il'rjfl,)ll't, ~nbee, i IDtri,før 11f
'01•11 979bt, fnm111rn(1t'IN mrb ~m 26be e1.1M9sartiM, famt ~lt•
folution 28be ~fugull 17~5 og 2btn irCiruar 1884, f11n11nen~oltlt
mr~ ~lrfofution 14 be '.titctmbtr 1792, al maatte l•r~rmmrs til
Wæ11nin9~:~mil i nnbrn G,r11b i 2 IDinanet-rr.
IDlrb .penfl)n lit ~r1rrmmrljr11 af Straffen for M ior~olb,
maa f1tgors Cf.ommantrurrapitilin 'l)alu,
ban til ~aµ, m,1,1 M fommr i ~rtr11 1;rning til ~1irtijil'IMjc 11f ~iln1>

fom if~fge brt zyoranførtr
9ll I Uni1lu.

2tm O!a:11,.

&te l!!t. :lN' -;,rft,.
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16ttR~lb, at ~an, iL'lll crM fL't ~.rPd>iliontn, rnrr!# rr tiNrililN
til Ot·l'rtnu Ubf1m·lj1·, Ilt ~.m. L1M,t1t i ~lit,1 ~nr t1it11 ID,ob, .<\i,d,
. ,~ Ol} !Jlolig~et'I, 09 ,it tlt1rrgit1l'ljm til Wienben ,1f bel ~11m (,e,
i
trC>tM Sfil> ~t ~all! ftn ffi.runb i ~n rfkr tie i11Nr1111Ne .Dm1lm1,
big~btl' UOl1ttllinbtli9 !>il'N1rnNo~e~. iorf,111lliN (hm 11rb ben i
Orbrrni; Ubførtlfr fu(!}te Wrrm!J11n9~manbe ~,n: pa11l'r11!1t1 ft!l 9fn,
~
fl'llr, rommrr brr~oi\ til ~11116 Unbff~lbnino i ~ttragtning, faa11t1
~t,øb btr au ft 1'rmærrrt om ('rbren~ ~rffaffen~rll,. fom t1gfaa, at•
btt f~ øt ~allt l><mt (1dragttt fom rn lrt @'iag at tilintrtgim
. _:· ' ~ttrritrnr, lhJ at ifærbtf r~~b 3 ~i1m unbrrlagtr @'itib~~rfrr ~lle
~- -1>4'rrt rnigr i, 11t brt burbc gaae'3 frrm paa brn !ll'aatic fom frrrt
•~ ; rr. Blaar llrn ~ommanbrrrnl'r~ ~ttra11 rnrr meb Jtraft at ub,
ffrt rn tilbtrft ()rbrr finbrr en f1111ban Unbrr~øttrljr, Mitirr M mm
if·
tilgitidigt, om ~n i <Striben mrUrm ~~rr"1fl'kljrn L'!l •iDvforbrin,
ørn ti( Worfigti!}6rb iftr tr,tlfrr brt rrttr IDalg. l'rrnætl Nell btt
I·
øøfaa, unbrr brn fongr og mrb tlor Ut-~olbtn~rb fl'rfe J't'amp, en
i,
Wølgt øf fim liftlJ.'lltt U~rn,, at ban br119teo til br·n !ltl.'ti~rnbigbrb,
at m1111rtr lirtlrmmr ~!3 ti( t't1rrgibrlft. ~nbrlig bi1t o!}i1111 brnne
I
'I
<5aggil'nr maalttl ul'~olbt ri liln~l'Øtiot Jtrit\Gfanornfr.it,. '.th~jr
~ttr11glnin11rr finbtt !Rrrtrn ,11 fN·1jrnc fær°t'dt·~ ~l1t11t llrb at l•e•
b11mmr (fommanbrurr11rit11in si,.ir ut-,m~ e 1r11ftlulb i mrn 8L1tri!}~•
artif{rrnr, fom i titn I53l'r ~rrriM,bvtic rn eti(1~rurf ar fL,rr (fom,
~
manbo fom en ft1rnufri!l O!l rrfmn e3L1 • og Crfo11omi1nb, pi111lit!l!lt
i brn 729bt ~CrtiM l'm (fom1111tnl'1·n·nl'r, at t•ije ittc Not ID?ob
og IDtanN,1~rb, mrn l.'oj11,1 ~L'r1igli!J(1r'ti, og l'rn 7:J0lc brfl•uttrr ij,tr
ben færMr~ !riOib, l't1t1git1mn ~11r fllf til ben Worft!}ti11bl'°D O!J ~fol"•
tiaagrnbrb, ft1m rr,TlltS an,,m. l)ernæjl er M iticn 717l'c ~CrtiM
if,-rrMrs~rb inbffitri,rt ~,1m, .. at ~,m irrr ubrn rotuli!J~d, t1!\ !Ri,
mrtio~rb maa b113arbm lit rgt! efi(1 09 uo(f. (fn't'1·1it\ nt1l1l tliJ=
fa11 mrtubrlig~rbrn af t-rn t1cll it1r1rrlitn fom,1ri,1t1rt•c ~r,,rir, i
IDtebfør af ben 26br og 321c el,tri9~11rtiM, fommc i ~ctr11~!11111g.
2føfør bisfr fot1(1ub, '-'!l lir il.'l1l·igt for <rt1mman°t'furc11pil,1in '-l,1a•
lubøn~ ~lML1m111rnbe 1111fL1rtr ~L1t1(1e11cmmrlfer, ~n~er !lltttrn, m1·b

.f>rnfr,,n til l'r ot•rnfor anfL1 rtc formil~rnt'e .Dmiritnbio~tllcr, at
etrajfcn pa~jenlle fon l•rtlrmmr~ til Wæ1lnin9~: ~ni·~ i anbtn
@rab i 4 ID,aanrbrr, i ~t1llfrn .penfcmbr be ouen11nf11rte :91rfolu,
tioner nf 2sbr ~Cui3u11 1795, 2brn Wrl1ruar J834, famt Htr
::S,rceml•rr 1792 tomme ti( ,rnt11•nbrfjr.
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• @'iagrn~ Omfojlningrr, brr, ifølge ben af €i11fri9Gprocurrurrn,
i IDitbf11r af ~ani1 ,3ntlrur af 20~t ,34Rllllt 1792, ncb(agtt ~4'1•
flanb, blitit at ibemmr ftabrsfoft, og bt1orunbrr, i Dl>rmn~flrm•
mdjr mrb J\rige,!Cr1iMsbrtlle1 for 211nbtirnejlm lltb •®øttattn af
20bt ,3uli 1756, § 30'.l t19 757, <Sara rium for ®ørtigi;i,rocurru•
ren og 9lrllrnG @rbQt for t'llttaUbitrurm, mrb .prnfvn ti( @'ia~
grnl3 ilibff1.1flig~rb, brtlrmm~ li( 100 Dlbb. til ~l>rt, bfillr at ub,
rtbt af (fommanllrur @arbt og iommanbturcai,itain ~aluban,
~llrr meb M .paltir.
it~i fienbeø for l\et:

f

(fopitain '.Jot,,,n '2Cnton mever, !llibbtr af :ta~nebroi3r,
1,ør for @'i~frig6promrcurrnG Xilta[e i brnnt @'iag fri at l\ært. ttommanbrur 6ans <6eor9 (lfatbe, !llillbtr af !'>.innr(,rogc og
l)11nnrbro!16manb, famf Cfommnnbrurrnpititin Sre~erif Uuguft
p~fub,,n, CSommanllrm· af 1'annr(troge og '.!'annrbro9~ma11b, bør
ub~o(bt uæt1ningt'l,~f mt1 i antirn ffirall, btn 1 L·tlr i to og Sibtl•
nællntt i ~rr IDraanrber. ea11 l111r bt og ff11brsfo1l, bllrr meb
brf ,\)11!t1c, ubn-br alle af tirnnc e.io IL•t•lio fll)°t'1·n°t'1' .timfollnin,
1\IT, (1t1 L1run°t'cr i .Z,1t,niu111 1i! ei,tri!1si,romrrurrn, CS'titl~ra,tb
e,,!irntt ~lill1'1·r af x,rnnl'l1rt1~1•, 100 ~H1b., ti!} i ~ldlrn~ t\lrb1,1r
til ~t1rrnul'ilrur eurnjon !i!]d,1amrgd.
~aafrbr~ ti11mt i G>rnrri1ltri9~rl'llrn i J't'iL•brn~1ll1n brn l3be
~rri( lRå0.

rr1

®ct,ønt,tl)btr.

~. ~- fiocfocb.

G;ftm1I t-rnne '.3:'om rr ,if !J.1'ai:inrmini!lmn blrllm ,fiant3
Wi,1j~11,tt Sfongen f1m·filM, (1ar ~CUcr(,l.'itli,tmmr, 1:ntiei- 20b~ ~ri1ril
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Skrivelser fra krigsministeren angående EkernfØrde-affæren

?~ afskedigelse af overkommandoen 1849.
Krigsministerens indberetning til Kongen 14. april 1849.
Kilde: Statsrådsjournal nr. 47/1849.
" ... at Ordren ej er affattet i saa bestemt Udtryk, som man var berrettiget
til at vente af en Bestemmelse af saa særdeles Betydning •... og endeligen
er det overladt et Linieskib og en Korvet til Trods for alle gjorte Erfaringer
at angribe og tilintetgøre Strandbatterierne, uagtet Generalmajor von Krogh
oq Kommandør Garde fandt Betænkeligheder ved et Foretagende mod Kieler Fjord,
hvor dog Batterierne skulde tages i Ryggen af Landtropperne, medens de angrebes i Fronten af Skibene. Ikke alene er Omfanget af Ekspeditionen alt for
stort for et Linieskib og en Korvet, men selve Øjemeddet med Ekspeditionen er
ikke bestemt angivet, idet det baade hedder at Hensigten er at alarmere saa
meget som muligt, og der nøjagtigen foreskrives Angreb paa Batterierne, Besættelse af Byen, og hvorledes der med denne efter Besættelse af Byen skal
forholdes.
Udfaldet af denne Ekspedition, der har fyldt enhver Danskers Hjærte med
Sorg og Bekymring, det skæbnesvangre Slag, der har truffet Danmarks Stolthed,
vor heltemodige Marine, har vist, at denne Co-operation var begæret, uden
at man nøje nok har overvejet alle Forhold og afpasset Midlerne til dens Udførelse. Den 3. April, da jeg havde faaet Melding om Kejservalget i Frankfurt
og de indrykkende tyske Tropper, underrettedes Krogh herom, samt.intet at
avanturere og at iagttage den yderste Forsigtighed. Uagtet dette foretog
Krogh intet Skridt for at tilbagekalde sin Ordre til Kommandør Garde og kontramandere Ekspeditionen, der nu, da en videre Fremrykning mod Flensborg
var umulig, blev aldeles uden Maal og Øjemed. Deres Majestæt vil heraf erkende, at den Mand, til hvem Overkommandoen har været betroet, ikke har opfyldt de Forventninger, man har gjort sig, og at navnligen hans Forhold med
Hensyn til Ekspeditionen til Eckernførde ikke kan fritages for den Beskyldning,
at have ladet det mangle paa fornøden Omhu og Skjønsomhed. Jeg tør ikke
tilbageholde den Formening, at Generalen maaske for meget lader sig paavirke
af sin Stabschef Oberstljt. von Læssøe, der i ethvert Tilfælde paadrager
sig Dadel ved den uklare Redaktion af Skrivelsen til Kommandør Garde, og ved
ikke at have gjort sin General opmærksom paa, at efter Krigsministerens Kontraordre af 3. april var Ekspeditionen til Eckernførde Hensigtsløs.
Fremdeles at lade Overkommandoen over hele Armeen forblive i General von
Kroghs Hænder, maa jeg, efter hvad jeq ovenfor allerunderdaniqst har udviklet,
anse for betænkcliat, •. "

rim·,·.

(I\ ii:s:irk i\·et -

Eckcrnfnrdesai:en).

KHl(iS:\1INISTERENS AFSKEDSBREV TIL

GENEHAL:\IAJOR KROGH
13. April.
»Hr. Generalen vil erindre, at jeg ved min :::--:ærværelse Yccl Armeen ikkun haYde til Hensigt at varetage og lede den politisk,! Side af Operationerne, men
al l!1lforclsc11 af de milil:t•1e Operationer laa aldeles
udenfor min Hessort, Jn·ilk1•t alt l'r udtalt i min Skriwlse til D,·m af ~:-,. \tarl!>, Ji-.orlil jl'g tillader mig al
iil'llYis<·. S:1akde~ t·r 1J,,n li •·i lJi-;po!>ition for .-\rmt-1·11,
Fremrykning dl'n :1. .-\pril ud:-;aal'l fra lir. Gencrakn
:dcne, og dl'lle gj.L'ldl'r n:1rn li!;en om den Ycd dl'1111c
Lejlighed hcgj:crl'dC Coopcration af :\larincn, om lwill~cn
,icy for.~/ la·n!;c 1·/ler crlw!,1/ Kjmdskab, dcrn·d at Com111:md,·11r (ian!l! den (i .•\pri! medd ,,lle mii-: Ilr. Gcm·r.d,!ns Skrivdsc til ham .1r '.!. tb.
Denne Skriveht· Hr. Gene:-:1!! - Det er mrrl Smnle
jcg 11dtall'r det _.:. rctfa.·rdiggj(J~ ikk1.• de Forvcnt11i1:gcr,
jl'g n:1•rPc!•.·, da j1·g nedlagd" , )n·rkomm:111dot•:i uwr
dl'll lit·lt· .\r:nee i Den•<; ll:1:1:: ,l. \'r1l lt:l·rnH·rc Ovrr" t•jt·l"t• vil De , ;.:;~a:1 i1:dn1:::me. :it cit-n ~:1·.-i: ·:· 1: :·11
Kl:1rl1L·d o~ lk,tcmt!tul, man ·:ar !ivrcttigl'l til :1t ,.-,•11tt·
:11 en Bl'slcmmc!•;r :il ,•11 .-.:1ad: :1 Bl'lydning. - .\l!L·n;dt·
t!cn Plan :it l:mds:clll' ·1 wpper ror :it alarn1L·:·1· 11:m:li:~µjor clcl <lcrpaa l'olgl'ndc .\ns n: ll al' Skibene p:1:1 Battninne, der derved vilde v:t•~e gjort opma·rb,nmmL·.
Sl-.ulc!t~ disse Tropper i_.;jcu t.n~ .;rqucn·s inden :\n~rPlll't
forel:\,;cs, vil :i!lt•r lllL'~e1 1 Ti1l ~: ,a til S1,ilde. - - Lnclcli!'
LT tfrr· stillet Lin:c~!.ii ·to:_: (l)nctl1·:1 en 11111 11 :1/di; : ()1 -

~·

ikke alene er Omfanget af Expe_clitionen altfor
omfattende for ,le Kræfter, clcrlil cre l>cstcmtc; men
selw Øil'mcdct dermed er aldeles uli e~temt :111;..:i\!:l.
Thi mcclcns del hedder, at Hcnsi;;len !'I" al alarmt:ri·
s:1:1mcget s_om muligt, saa paalægges der dog, til Trod"
for alle Landofficerernes Formening, et Linic!>kil, og
en Corvet at angribe og tilintctgjorc Strandbatleriernc,
der dog maatte antages at være dækkede af en vis
Troppl'slyrke, at hcsættc Hycn, som man cihcllcr kund 1·
anta;.:r blotll'l for Garnison, og en<lcligen hvad der med
Byen eflcr Bes:cttclo;l•n skulde foretages.
.leg kan ikke tilbageholde den Formening. at 1lcnne
Coopcratio11 har va:rl'l anhcfall't, uclen at man rwie nok
har oven·ejct alle Forhold, og afpasset :\lidlcrnc til
den,; l·drorcl~c; og jeg l>cstyrkt•s i denne :\ll'1:in~. na:?r
j,·g nindrcr d1• Bel:cnkelighctll'r, lir. (;cneralt'1l frc.:rnfnrlc, for~t. ved den paal:cnklc Expct!ilion til L:111do;k:1hct ilSchw:rnsen 1<, dcrna·sl, \'cd den derl'ncr p:i:t •
ta·nUe Expedilion til Kiclrrfjord, hvor dog :\l:lri!: e 11
:--k1tld1: a,..:i•re med 1·n l:mgt bl'lydeligere Sly r l,L'. c_:,
u:1dt'r•:totkt ar et Troppccorp-; p:1:1 [krc tusind :\!and .
:'ll :1:! je;..:, I !r. (;l'ner:d, hl'kl:!;;c. ::l Dr h:ir pa .. !: , ~:
Sndalcll t'il Coopt•ralion som dl'n n:l'\ nlc 11rl1·ll 1wic.:n·
:il on:n·cic :\luliJh•:dcn af clcns 1'·:,·rk-;:t'ltl'!.,c, og ::dt• u
beskmt1·n• :it angin og bcgra•11<ise <Il'! Lilsigtt·dc :\i:!:il:
c;:ia maa jt'.g cndviclt.!re hL·klagl', :ti !fr. (;t·n 1•r:d t·n dl• ·;·
:!! haH erholdt 1,nndskab om. :il dl' pol:li.,\ :1· ! · r hdd gjo:·d e en ,·idnc Fremry!,:iing 1?:11u[i~. t'. '. , , .·.,:!
t ;·:1111 :111d l' rPd( • •· n E: :pPdilinn, 1IL· ;· il.i .L' la·:·;:,-re l:: i ,: r!,1: tJgcl :'\laal uµ Uicmed.
· Dcm1<: l"nlil-rrct:1in,4 vilde lir. (;cnn;d,·n h:!Y t· ,. , .
hiildt den ;1. .\pril korl efter :\!idd:tg, o;..: !) ~· Yil t:ri::•! r .. .
:,t jc,.\ tll:·verl 1t,!tryl-:klli~e11 :mmo1lcr !km " Intet :il
:1va11turc r,· og at i:1gtta :\c dt'n yd t' r<;l 1' Fors i_;li ;.: !· ,:d• <.
!! l' ri l:i:1 \"i">tnnk rl l•r: ·,'.:erkt•st l!'ll!i ~•· Opfordrir: ;.: Lil
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al lill1ageholde en Expcdition, som den !il E~kernfi,rde
Fjord, der, naar 1kn skulde ,·ære mere end blot Alar1111:ri11~. var i Jwil'slc (~rad avanlucrct.
·
Ih·! er ~:1:1 megcl mere paafaldemle, al denne Expl'dilion ei er hlcvcn conlramandcrel, som Hr. Genrrnlcn slrax h:1r indst'l :--:och-endighedl'.ll af, under de
forandrede Forhold, at contrnmandere General H)'t''i
Fremrykning.
Dd gjor mig undt al maatte mllalc denne min
;\Jc11i11g; men Hr. Gl'm·ral! Omstændighederne fordrer
ved bydende r-:ødvendighed, al den Mand til hvem
Dan111:1rks .-Erc og Frelse, vor Armce skal hclrocs, i
cnh wr Henst•endc er den Tillid værdig, Fa•clrcl:m<lct
vis<•r ham; og ikke w1l ~fange! paa Omhu o;.:: Skj1111~omh1·d s:elll:r noge11 Dl·cl af Landcb Kra·!'t1•r paa Spil.
Dd -.11\l'rler mi!, ikkl' b:ngen• nl ku1l!H' l:1d1•
(hen:om:n:t!lllol'n forblive i Deres lla:nder, o;.: je;.:
ma:1 b1·d,· D1:111 :11 O';ergivc den til (iencralnwjor , .
Bi"ilow o,.; lkrrll L·r begive Dem til Kobenhavn til na·r1111·n· Ordn!.
.lt·g erkjelllkr, l!r. (;e,wral! hvor smerleli;.( dl·n11,·
Erterrl'l11in; v :l va'rl' D1·111; jeg erkje11<!l'f. hvormcgen
h<·r, D<· hidtil !i :1r lagt for Dagen og m:1:1 indrummc .
al l>:1de!l'11 for hin ulykkelige Skrivelse ikke ble•, Lilhagekaldt, ,·:l'!-oc11lli;; lr,l'ITe_r Deres Stabschef, sum l>tl:'!1·
han· gjnrt Dt•rn opma•rksom dcrpaa, og som ogsaa bnr
d1·l,· .-\11,\:.ret for dl'n uhddigc Hed:1ction :tf IW!ll<'ldhSkrin-hc af :2 •• \p:il ti! Comm:111dcnr Garde; men <!i· ...
Betr:1gtni11gl'r tor ingl'n Indllydclsc han' p:1:1 min fJandlcmaad c.
Dl'l er bngl fra mig at ville afsige nogen Dom
m ·er Hr. Ct•1ieralen, Oicblikket til at bedømme, om
der er fejlet og af hvem, er endnu ikke kommet. Det
m:1 ,1 for!icholdcs en kommende Tid, n:1:1r samtligL· !lcrhcnhorl'11d1• Data er hra•rtc
for Lvset,
at domnw i
0
•

denne Sag . .Jeg næn·r d~l Ha:1b, al del \"Cd
lud l'ndersogclsc niaa lykkes Dem al visl',
Bro<lc hviler paa Dem.
~fo11lag Hr. G1·11eral, med dis~c Linier,
med dyh Sn1crle nedskri,·er, Forsikringen
Aglclsc og Hengivenhed~

€!11 ('H'll·
al ingen

son1 jt-g
om min

f/011.~1:11.
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BILAG 13.
Sikringen af Als fra april 1849.
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BILAG 14.

Kampen ved Gudae 7/6 1849.
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BILAG 15.
forsvaret af Fredericia 1849.
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Eskadren på Slesvigs østkyst 1849.
Skibs type
- Navn -

Medio
marts

S. April

Ultimo
april

Medio
maj

Juni - juli
0

Linie skibe
Christian VIII
Skjold
Fregatter
Gefion
Havfruen
Freya
Korvetter
Galathea
Najaden
Brigger
Mercurius
St. Croix
Skonnert
Delphinen
Dampskibe
Caroline Amalie
Hertha
Slesvig
Skirner
Hekla
Gejser
Ægir
Valdemar
Kutteren Neptun
Kanonchalupper/
kanonjoller

u. udrustn.

Ekernførde(sprængtb
u. udrustn.

Kieler Fj.

Kieler Fj.

~ <
..,..
ro
I-' 11
o..
en
ro ..,..

"
G)

f. Kieler Fj.
Holdnæs

<.Q
rt

•

0

•

ro

(/) <

Ekernførde(overgi)
- afgået f. Kieler Fj.

f.Ekernførde Fj.

f. Ekernførde Fj.

11

I-'

CD
,i,:.

ro
en

CD :,;-

f. Ekernførde Fj.
f. Åbenrå

- beordret afgiv.f. Flensborg Fj.

- afgået f. Ekernførde

f. Sliminde
f. Neustadt

f. Sliminde
- beordret afgiv.-

f. Sliminde
- afgået -

v. Årø

v. Årø

ml. Åbenrå/Als Fj.

I

f. Neustadt

f. Neustadt

f. Neustadt

f. Flensborg Fj.

Ul

.

lll
0..

11

ro

0::,

lll•
(/)

I-'

v. Årø

ml.Åbenrå/Als Fj.

ro
en

....<

,<.O

v.
v.
v.
v.

v.
v.
v.
v.

Als
Als
Als
Als
Als
Als
Als
Als

12+6
v. Als

- afg.t. Transp.- afg.t. trnasp.- afg.t. transp.- afg.t. transp.Ekernførde
Ekernførde
- afg.t. transp.- afg.t. transp.-

- afg.t. transp.v. Barsø
- afg.t. transp.- afg.t. trasnp.f. Kolding Fj.
u. reperation
- afg.t. transp.Holdnæs
f. Neustadt

(? )
Lille Bælt
(?)
(?)
f. Kieler Fj.
- afg.t. transp.- afg.t. transp.Åbenrå Fj.
i Århus Bugt

12+6
2+v. Holdnæs

16+6
2+v. Holdnæs
4+SØnderborg
4+2 i Als Fj
2+ i Årø Sund
4 i Kolding Fj.

16+6
4+2 i Ll.Bælt
4+ Sønderborg
6+2 i Als Fj.
+2 v. Hørup Hav
2+ i Århus Bugt

( ?)
Lille Bælt
(?)

(?)
(?)

(?)
(?)
(?)

16+6
6+2 i Ll.Bælt
4+ Sønderborg
6+2 i Als Fj.
+2 v. Hørup Hav

en
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en

rt
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Eskadren på Slesvigs østkyst 1850.
Skibs type
- Navn -

Medio
marts

Ultimo
maj

Ved krigens
udbrud 14/7

Augustseptember

Oktoberdecember

Januar
1851
0

X<

Linieskibe
Skjold
Fregatter
Havfruen
Thetis
Dronning Maria
Korvetter
Valkyrien
Brigger
Ørnen

-

- tilgået -

f. Kieler Fj.

f.Kieler Fj.

- afg. i. sep. -

I-'· (I)
I-' 11

o. ....
en

-

(I)

.en <
.
G'l

u.udrustn.

u.udrustn.

- tilgået øvelser

f. Kieler Fj.
v. Holdnæs

-

øvelser

Neustadt Bugt

f. KielerFj.
v.Ekernførde
-tilg. V.Kiel

Neustadt Bugt

- afgår v.Biilk
- afgår -

Neustadt Bugt

-

rt

0

(I)

- afgået -

-

t1

I-'
CD (I)
~

en

CD ~

Kieler Fj.

III
I 0.
11
u, (I)

.

0::,

'O

III•

u.udrustn.

øvelser

W f.Femern

Hohwacht Bugt

Hohwacht Bugt

- afgået -

en

I-'
(I)

en

Dampskibe
Holger Danske
Hekla
Gejser
Hertha
Ægir
Caroline Amalie
Ejderen

u.udrustn.

.

-

u.udrustn.
u.udrustn.

Flensborg Fj.

-

(?)
afg.lazaret

f. Kieler Fj.
Femern
Femern

v.Flensborg

-

v.Ekernførde
F.Kieler Fj.
- afgået Femern

(?)

-

v.Ekernførde
- afgået -

-

(?)
(?)

-

Kieler Fj.

-

-

-

-

Standerskib

Barkskibet Saga

-

-

Gelting Viq

Neustadt Bugt

Kanonchalueper

-

6

4 v. Femern
2 V. Flensbg.

2 på Slien
4 v. Femern
4 v. Ekernførc .6 v. Femern

-

-

6

4 v. Holdnæs
2 v. Femrn

4 på Slien
2 v. Femern

-

Standerskib

v.Ekernførde
- afgået -
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en
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en
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en
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Kanonjoller

4 på Slien
2 v. Femern

-
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BILAG 18.
forsvaret af Ekernferde 1850,
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BILAG 19.
Angreb mod Mysunde 1864.

Eskadren i Østersøens vestlige del 1864.
Skibstype
- Navn Panserbatteriet
Rolf Krake
Panserskonnerter
Absalon
Esbern Snare
Skruekanonbåde
Willemoes
Mar strand
Krieger
Buhl
Schrødersee
Thura
Hauch
HjuldamEskibe
Skirner
Hekla
Gejser
Hertha
Skruekorvet ter
Thor
Dagmar
Sejlkorvetter
Najaden
Sejllinieskibe
Frederik VI
Rokanonbåde

4.februar

- tilgår Ekernførde
p. Slien
- tilgår -

-

- tilgår -

-

Medio
februar

Ultimo
februar

Medio
marts

Ultimo
april

Ultimo
juni

v.sønderbg.

v.Sønderbg.

v.Sønderbg.

v.Arnkilsøre

Augustbg.Fj.

f.Flensborg F I v.HardeshØj
v. Biilk
v.Arnkilsøre
f.Åbenrå
v. Femern
v. Femern
v. Arnkilsøre
Gelting Vig
V. ÅrØ

-

-

- tilgår -

v. sønderbg.

v. Fænø
v. Femern
v. Femern
v. Arnkilsøre
Gelting Vig
v. HardeshØj

-

- afgået v.Arnkilsøre
v. Fænø
v. Femern
v. Femern
v. Femern
Fredericia
v. HardeshØj
v. Fænø

-

-

Als Fjord

Fænø Sund

(?)
(?}
(?)
(?)

v. ÆbelØ
v. HardeshØj
v. Fænø

Stegsvig
f. Neustadt
V. ÅrØ
v. sønderbg.
v. ÆbelØ
V. sønderbg.
v. Fænø
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-

-

(?)
(?)

v. sønderbg.

-

(?)
(?)

- afgået v. sønderbg.
v. sønderbg.

v. Bulk

f. Neustadt
- afgået Als Fjord
V.

(?)

- afgivet -

-

- afgivet Lille Bælt

(?)

Bulk

(?)
(?}
(?)

(?)
(?)

(?)

-

-

-

f. Neustadt

f. Neustadt

-

-

(?)

S
4
2
1

S
2
2
1

(?)

·-t-•
\J

er:
I-'
()

en

<
I-'·

IC

u:

-s.
en

c;,;-

<en

~

-

-

-

f. Als
v.Fænø
v. Hardeshø
v. Stegsvig

f. Als
v. sønderbg
v. HardeshØ
v. Stegsvig

S
3
1
1
2
3

f. Als
v. Fænø
v. Hardeshøj
v. Sandvig
Als Fjord
v. sønderbg
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BILAG 21,
3. Divisions enheder ved Fredericia
og fyn 1864 •
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BILAG 22.
forsvaret af Ale fmr 18/4 1864.

,

,.

·:, .J
.

\

',,,
,·
:.::;

Q:I.

'

I

I

~

\

~
_lj

<:I-

---:::.1
':::,

~

~,.., ,,·
, ''

i

r

'•

•

'\
BILAG 23.
forsvaret af Als efter 18/4 1864.
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BILAG 24.
Rolf Krakas indsættelse 18.april 1864.
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BILAG 25 1

side 1-19.

Kilde; Den dansk-tydske Krig 1B64
Bind 3 bilag 21.
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Den ved o.llerhøieste Resolution af 7. August 1865 og 7. Marts 1866 anordnede
Konnnissiom1 Dom i Sagen, anlagt o.f den konstitneredo Søk: igsprokurør,
J ustitsrnad, Høiesteretso.dvokat Bnntzeu itølgo ham tillagt Ordre rnod Orlogskapitain Frederik Christian Georg Muxoll, Kommo.mlør af Dannebroge
og Dannebrogsmand, og afskediget Orlogsko.pitain. Hans Peter Rothe,
Kommandør af Dannebroge og Dannebrogsmand.
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Efterat Marineministeriet, gnmdet paa et derom fra Orlogskapitain Mnxoll
indkommet Andragende, under 9. Januar 1865 havde beordret et Overkrigsforhør optaget til Oplysning om hans Virksomhed som Eskadrechef under
Krigen i den vestlige Del af Østersøen og naviiligen hans Forhold ved
Erobringen af Øen Als, under h.;Jket Forhør efter afskediget Orlogskapitain
lloth,•-; tidligere yttrede Ønske lindersøgelse tillige skulde anstilles om det
af ham i;om Chef for Pandserhattoriet Rolf Kmke ~1dviste Forhohl ml'tl
Hcm,yu til Forin·aret af drn nævnte Ø, <fa den Natten mellem deu 28. oi;
:?.9 . .Juni 1864 erobredes nf do fjendtlige Tropper, cre Resultaterne af dette
Forhør, der af'slnttcdes 11. ~0. Mai 1865, af MinisLcriot forolngte Hans
Majestæt Kongen, som ved allerhøieste Resolution af 7. Angost s. A.
bofnlctl,... , nt en Komm.ission skulde sammentræde ti PaakjendPlse nf det af
do naiYntn Officerer, respcktivo som Chef for Eskadren i Ø;-;tcrsøem1 vestlig,,
Del og som Chef for Batteriet Holf Krake, med Hensyn til Forsvaret af Øen
Ah! udviste Forhold. Under 24. s. l\L blev Justitsraad, Høiestcretsndvokat
Buntzen af Marineministeriet meddelt Konstitution som Søkrigsprokurør til at
udiprc •den ovennævnte Sag, og tfa han, efter at have gjort sig bckjendt merl
Sogen, am.iaa. det ønskeligt, t.t nogle yderligere af ham pa..ipegede Oplysninger
erhvervedes, blev Forhøret d. ':!7. Oktober næstefter reassumeret og igjen
sluttet d. 2. Mart!:! d. A. I Henhold til den derefter under 7. s. M ~fgivne
allerhøieste Resolution og l\farineministeriets herpaa !,'rundede Ordre af 24.
næstefter er dernæst nærværende Kommissiou sammentrandt for at behandle
Flagen og deri fælde Dom efter de i Retten fremlæggende Dokumenter og
Sagens Beskaffenhed samt i Overensstemmelse med Lovgivningen. '
Den konstituerede Søkrigsprokm·ør har, ifølge den nf hnm under 17.
April d. A. ucltagno Stævning, saggivet do nævnte Søofficerer for den af dem
udviste Mangel pao. Konduilc samt Tilsidesættelse eller Forsømmelee o.f hvad
<ler ifølge deres Kommandostillinger mnattc være a.f dem at foretage eller
paa1;1c i HPm;eende til Ais's Bevogtning og Fon1var mo,l fjendtligt Angreb,
og i sit Indlæg af 19. s. l\[. har han nærmere under fj Hoved-Afdelinger
9

'i'

fremRtillet cfo Ankepunkter, h\·ormE'd han har f·m,lc•t sig fornnledigr•t til at "'?·
frPmkomnw, og ofterat Proceduren dernæst e:r blevcn afsluttet b1uulo fra hnni1· ; •
og de Saggivnos 8idc, er l:lagon den 22. f. ?.I. india<lt til Dom. Di8so Punkter ·~•·
\'illt1 særligeu væn• at gjeimemg:in, for at <let df'nmdor kan afgjørcs, om de · -,..,
erc o.f den Beskaffenhed, at do kunne pand1"Uge Nogen nf de Snggivne •
Ansvar.
A. Patrouillering for Als Sund, Udkig i Land, Stationering nf en Ka.nonhnnd bag Nordostpynten af Arnkilspre.
Det fremgaa.r af de under Forhørcrno afgivne .Forklnringor, i Forhi111lelso
med do under Sngen fremkomnu, fm E,;Jrndrechcfen udstedte Ordrer og til
hnm indkomno .Rapporter, at Patronillcringcn i Als l!'jonl og Ali:1 Sund ikko hnr
været ganske den samme under Løbet, nf den hole Krig.
Eftcrliaandcn som
l"'_jondeu trængte længere frem og besatte helo Ky-.hilrmkningen i Sunueved
med stærkt monterede Buttericir, forsync,le tildels cuuog med langtrækkendo
Ilrleiringsskyts, saa nt voro Krigsskib ,• uødsngcrles til nt indtage fjernf're
I.11,sitioner, undergik det hele Putruuilksystcm væsentlige For:mdriuger, 11avuligo11 i Als Sund. De Hmaa, lrt licmarn1 r lh• Ilao.<le, der IJcnyttodes som Lytteposter, og hvis Bestemmel"r. var efter Mulighed at nærme sig den af Fjenllen
LPsn.ttc Kyst, for at uds1Jciuc tlr Jjcml tlige Bevægelser, ophørte, rftcmt det
hnvde viist sig, at do vare uclsatLo fur at falde i Fjendens Hænder, og ecn
af <lem pnn denno :Maado Natten u1..Jlcm <l. 2!). og :rn. 1\InrtH rar gaaet
tuLt*). Do blcvo afløste af Hni:•rer,' , moro rummP!ige .Fu.rtøier, hesatte med
1, r•væbnct l\famlskali, men kund,, da l'i heller 1mmnr• Rig Kysten :::a:i meget
><om tidligorc:. D()r yni· imi,11,•rtitl , lllluu en Kun<,lllJ,u11l "ta.tioncrct bag Am1:ils Nonlostpynt, og drr blev patruuilie rct uwJ Jhv1 ,· om Natt,•n i Ahi 8111111
inJtil i April l\Iaaned; men d:i. Nwltcruc Llevc llH.' l'O lys,! 1 og IJatronilJt.lJaarlr n
af do pna Abkystun opstill"dc 'l'l'l•ppn· lcttdigfl1 lm u. lu lietr:igteR som fjendtligt J<'nrh1i PJlur vocl nt give .b'cltrn:d »·t i-,aJtte d,, lig,:,,·,n •rfor pos terriliJ iJcndtligo
Tn,prrr i Kumbk.ib om lkttr, oµ; ,fa dcl'lw::1 1-i:rigsskihcuc·, som o,·cufor
!H'rØrt, pnn Gruud af Fjenrlcn,; 11,l m:i.aU.P inilt:1gc, Jn-,ngcre LortliggpnJr Slillingt•r, bortfaldt l'atrouilleringP11 i I J\•erensstemmd,:o m,·tl Lantlmilitæret;; eget
yttt-ede Ousko ganskr i i:,dvu ~ull(h•t vf'•l Als ,;,~,) og Lil,chol<ltcs k1111 i l\Iun·
<lingon mellem Arnkil og ~nogl,a•k lltigc, hvor Suwlct. ::1ti1drr summen med
Al!-l- og Augnsteuborg-x'jor,lo. On.re11:,sk111mernle h cnucd ulf'\" det under 17 .
. \pril meddcltOverkommantlocn, at, X,,11 at.ronillernc wl ikke vare orhørte, mon
ikke kunde være ima fnldstmwligc i_.,.rn r.idligcrc 1 id,•t man mnatto indskrænke
~ig t.il færro og større, nl11Pv:"1 1111•il, [faa,lc. :--a: Ir-des v1u· Patrouilloringm
in,lrNtrt, da Rolf Kruko fr:1 ,1"n ,i,ls tt• lfah·,1,.J r,t .\pril in<ltil Vaabenhdlens
Hcgymlclso d. 12. l\fai indtog ~i1. ~tati,m i <lf't nor,Uigo Far\•nnJ ve,l Als.
Af Eskndrcd1r>fp11 Prhohlt Orlog1<!-ai,it:iin Rotlrn \'t ,1 l'iu Anko11111t tl. 19. April
Orrlrc til at la1lc llittii:,rt patl'ouillen· um Nattt-11, 11deu at ,ler i Jenm· Hen:•Hwndc mrddcJt,,:,; 1wg1•n llll'I'<' :-p<·,i li,·t• n t , ll<'r ddaill~r,·t l!'on1krirt:1 :;nm lmu
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h:mlo nt iagt,tnge. Eftor hvad der er givet, he.r denne Pe.ttouillering in,len
Vaabenhvilen fra Rolf Krakes Side indskrænket sig .,til Udseltdelsån af et
Fartoi undt>r en Officers Kommando, hvis Hverv, økjønd, Forklaringerne i
nonne Henseende ikke ganske ere overensstemmende, dee mna antages at
have været l\t holde ganende mellem Sandvig, Stevuing Nor og Mundingeu
af Ah! Sund
Don samme Fremgangsmaado blev fulgt, da. Pandserbatteriet
efter Fjendtlighedernes Gjenopt.agelse ntter tidlig om Morgenen d. 27. Juni
havde indtaget sin tidligere Station, og den Nat Overgangen Aiværksattes,
Natten mellem d. 28. og 2U. Juni, var sanledes Patrouillebaaden bleven udsendt Kl. 10 1/2 med Ordre at holde-, gaa.ende mellflm Nordostpynten af Arnkil
sntnt Kysto11 af Als Nord efter, for at hindre fjendtlige Fe.rtøier fra at gaa
uden om Arnkilsøre ind i Augustenborg Fjord, afværge fjendtlig Overgang til
Stavning Nor og Sandvig, og forebygge Desertion fra Als, hvorhos Fartøiet
tillige havde nt agere som Lyttepost. Patrouillebaaden naaede efter den af
i:;ammetl FørPr ø.fgivne Rapport og dermed stemmende Forklaring, Rovet
mdlem Arnkiltl Nordostpynt og Batteriet paa Snogbæk He.ge, snaledei:1 at
Als Sund havdes aabent, men da. Intet blev hørt at røre sig ved Snogbæk,
~tyredes der Kl. I over mon Sandvig, og efter atter at have været nwfo ved
.A1 ukilsøro, von<lto Bno.tleu tilbage til Pandeerbatteriet Kl. 2.
Spørges der nu,· om Eskadrechefen kan antages at ho.\'e viist nogen
J<'ursømmelighed i de af hn.m med Hensyn til Patro~eringen trufne Dispositioner, da bliver det pru1. den ene Side at tage i Betragtning, at det for
Marinens Virksomhed i disse' Farvande netop var af stor Vigtighed, at holde
et vaagent Øie med Fjendens Bevægelser, hvilket bedst kunde ske ved mindre
Fartøier, dur kWlde nærme sig Kysten og benyttes som Lyttepoater. Eskadrechofrn var med Hensyn til Forsvaret og Bevogtningen af Øen Als stillet
sanlodes, at Rcstemmelsemo i Søkrigs Artikel 12 jfr. 721 mn.n.tte opfordre
Jmm til at indrette Po.trouilleriugen paa saadan ·Maade, at Øen dervetl efter
Mniighotl sikkredes mod Overrumpling og Overfald, og at eu enl,<>lt Lyttepoi-;t
var gaaet tal.it formedelst Folkenes Uforsigtighed kunde ikke afgive tilstrækkelig Hjemmel til at forbyde slige smo.a Baades Anvendelse. Hertil kommer,
at Mnru1eministeriet i Skrivelse o.f 21. Februar til Eskadrechefen nlt hn.vdo
n<lt,1H det som ønskeligt, at den Næstkommanderende tog Ophold i Nærheden o.f Arnkilsøre, for derfra. at vange over, at et skarpt Udkig blev holdt
med Fjendens Foretagender, navnlig om Natten og i taaget Veir ved Hjælp
af Fartøispatrouiller med dæmpede Ae.ror. Men pua den anden 8idc maa
dot bemærkes, at ligesom Forholdene medførte, at den Næstkommanc1erendo
ikke kunde tage Post ved Amkilsøre, saaledes hn.vdo de ogsaa til Følge, u.t
Patrouillerin~en more mantte knytto sig til den nordligere end til don 1:!Jdligcro Del af Farvandet vod Als. Hvorledes under disse Omstamdigho,lcr
don honsigtsmrossigste og virksomste Pn.trouillering fra Marinens :-:ide locl sig
iværksætte, mao.tto nærmest bero paa et Skjøn af den Høisikommandcrcnde,
hvorvod hJ.D tillige havde at tago Honsyn til Omfanget af de til lmns Rao.dighcrl stillede Stridskræfter. At han ikke særligen har forsynet Bo.tteriots
Chef med specielle og deto.illerede Instruktioner angaa.ende Mo.o.den, hvorpaa.
denne havde at besørge Patrouilleringeu udført, skjønnes ikke a.t knnne lægges
ham til Last, naar henses til Knpit.ein Rothes høie Charge i Marinen og den
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l•~rfal'f•nhl·•l og l\jP111tsknh t.il 'l'jl'nu,;fen, hvoraf han umuttn fo1·11tlt1ættes at f
VIJ'ro i Besi1l<lelse, li~csoru ogsaa. nt han, der· indtog en dotacher~t Stilling, i
Insliruit nf 1849 § 14:i Nr. 3 hnvcle Regler for, hvorledes han havde nt for- ,j;~
llOldo sig. ::ifon iøvrigt ses ilet, at Eskadrechefen har fornnstaltet Pl\trouille- ~ ·
baaue udsC'udtu fra. de i Fjorden l:!t~oncrcde Krigsskibe, og !nuet føre 'l'ilsyn
meu den hele Patrouillcring vetl et rniudre Dampfart~1i.
Med Patronilleringsvæsonet staar i nøie Forbindelse don KanonbandeNto.tion, der tør Vaabenhvilen var indrettet bag Arnkil~ Nordostpynt, hvorfra
Patrouillebaad udgik, og en Udkigspost var opHtillet pna Pynten af Arnkil.
Denne Station var forinden Vaauonstilsta.ndens Udløb ganske blevon opgivet,
og intet Krig1:1fartøi blev ved Fjendtlighedernes Gjonoptagoll:!e sendt derhen,
Dot er under Sagen ikko paaborua.bt, at denne Undladel:.o har været foranlediget ved Mangel paa saadanno Krigsfnrtøier, dot være 1:1ig Kanouchalouper
eller Joller, som vare skikkode til at henligge sammesteds, men derimod gjort
gjældende, .. at Intet vilde ha.ve været vundet ved en slig Foranstaltning, idet
ethvert so.a.dant Fnrtøi, stra.." nao.r det viste sig, vildo være bloven skudt
isænk af Snogbæk Batteriet. l\Icn liaatle knn<lo <ler fra den ,·c<l Skoven
cliokkede Station hav.e vroret patrouilleret med Fartøior og holut U<lkig paa )-,,r
selve Pyntcm, og twder et Lantlgnugsforsøg, hvor tlet fjendtlige Batterios Virk•
J
somhed vilJe være bleven ikko !il.let hæmmet ved dot Hensyn, der maatte
to.ges til :t'jondcns egne Bunde, var der Udsigt til, at den her stationerede "i
!•'
Søstyrke, naar don var af dcnno Art, paa. en virksom .l\Iaa.do kunde have
bragt Forstyn·ehio i don fjendtlige Daadtrantiport, indtil Pandserbattcrid kom
il
tilstede, et Furmaa.l, <ler var af den Vigtighed, at Meget derfor burde risikeres
og offres.
Det kon oi heller l,illiges, o.t de mindre, lctl,emarnledo Baadn, 1101· benyttedes som l,ytteposter, gausko cre opgivne, fordi en onkolt af disse t•r falden
i Fjondcns Hænder, idet do vare o.f ikke ringe Vigtighed for Sikkerhedstjenestens tilbørlige Udførclso. Dot lindes derfor, at Orlogskapitain Muxoll
ikke tilbørligen har taget Hensyn til de i Instruktionerne o.f 1849 § 143
Nr. 3 inu.11kærpede Pligter og det vocl har handlet imod de i 8økrig11 Artikol
12 og 721 udtalte Grundsætninger, s:m at han under denne Pust ikke efter
sin Paastand vil kunne frifiniles.
Forsaavidt Spørg:imnalct dernæ11t er, om nogen Forsømmelse kan til- ·~
regnes Orlogska.pitain Rotho mod Ilcnsyn til den af hnw anordnede Sikker, ,..
bedstjeneste, vil det ikke kun~e fol1l1' hlllll. til Last., at h:m før Ya.abcnhvilen, ,
pu. en Tid, Ja flere Krig11skilw varo stationerede i Farvandet og en Kanon- ,;·
baad endog var heulngt Lug Arnkils N0rclost11ynt, ikko uu:,ll'nclto flere end \
een Patruuilleb.iud 1 idet der dcuµ;:rng po.trouillercdes fra de andre Skibe og el!
l'gcn miuure Dampbclnrl 11rorlig inspicerede Patronilleringen. :Mtiru tvivlsomt '.
er det, om ikke yderligere Foranstaltninger af h:i.m burde ha.ve været trufne,
da han ved }'jeudtlighoderncs Fornyelde indtog sin tidligere Station. Kanon;;;
baadsstutionon bng Arnkih! Nordostpyu~ vur, uom btimærkot, opgiviit, og lto}i'.~.
Krake var det 01101:1!.e Krigsskib paa Aubrustonborg Fjord, som nærmest hv~._e_ "
·at vaage o\·cr Als Sund mellem Snogbæk og Arnkils Landet. Det huvue tmd~
dies~ Forhold været ønskeligt, at en kraftigere .Patrouillering her h11vde fUJ!d
Sted 1 forbundet med et Udkig paa Arnkils Pynten, og at han ikke h~v1
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l:lllc>t 1l1·t t,,.ro ,·etl nt urlsentle en Ordonuants til Ill'ocn ,·ed UlkeLøl NørrcJDl\rk, tul for hvilken Bl\tterict VE.r beliggende i en Afstand o.f c 3 Kabellængder fm Land. Herved blev vistnok en Forbindelse tilveiebmgt mell den
u:urw<'st kommanderende Landofficer, men nogen selvstændig og uafhængig
t{ikkerhcdstjcueste vnr tlog ikke bragt tilveie. Naar imidlertid henses til, nt
lmu først var ankommen paa Augustenborg Fjord d 27. Juni, at han stra.x
ved Ankomi;teu havde at træffe <len høist fornødne Afto.J.e med den kommanderende Lnndotlieer og føie Foranstaltning til en eventuel Indskibning af
'fropperno, 1lersom disse skulde blive afskaarne af Fjenden, samt i det Hele
ordne Tjene~tcn, findes det ikke, at den ovenberørte Undladelse e.f en kraiijgcre
PatJ:ouillering kan paadrage ham noge~ Straf.
R. llnlf Krakci,; I•'ursinkelse mf.ld betimeligt at
tiouen nfter Vo.abenhvilen. ,
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Under Vnabenstilstanden havde Rolf Krake erholdt Ordre om at forcnn
sig med en i Østersøen krydsende Eskadre. Vaabenhvilen udl.ib Na.ttnn
mollem d 25. og 26 /uni, og Rolf Kraka modtog d. 25. Juni om .l!'ormid<lagen Kl. l O Ordre om at støde til Vest-Eskadren ved Alt1. Batteriet Lofamlt
sig dengang ·ved Laugeland og kunde begive 6jg til Als enten vcJ at løue
igjenncm de snevre Farvande mellem Øerne Syd for Fyen eller ved at pat1sere det nabne Hav Syd om Langeland og Smaaøerne. Veiret havde været
stormfuldt og Bn.rometret vodblev at sto.a ugunstigt, og Batteriets Chef skjøunede, at det under disse Omstændigheder vilde være det sikkreste at ,,æJ~e
V cien mellem Ocme, der, om end noget længere, mnligen undt.lr de gimo
Veirforhold vilde kunne gjennemløbes i kortere Tid. Dette Skjøn kan ikko
1111clcrkjen1les, ligeso.alidet som det kan mi.t,billige1:1, at han i dr snevro og
varu;kclign Farvande mellcw Oerne har, da Louson va•grcdo sig for at føre
Skibet igjennem om Natten, ligget stille i nogle Timer, t1an. at han først d.
26, om Morgenen Kl. 6¼ er truffen sammen i Hørup Hav med Eskadrechefen. Dengang var der imidlertid fra. Overkommandoens Side reist Spørgsmaa.l, om ltolf Krake skulde begive sig enten til t1iu tidligere Hlation vccl
Als eller til Fænø Sund, og det kan ikke misbilliges, at Et1kadrechefen, sa.~længe Ovorkommnndoen ikke herom havde taget Beslutning, lod Batteriet i.11d•
tage Kul, hvorved det blev skikket til at indta~e hvilkensombel,;t af cle omkvæstionerade Rtationer, og foreløbig afgaa til Nordkysten af ..\l,;: for at nfvcnte nærmt;re Ordre. Her modtog Batterieti; Chef d. 26. Juni om Aftcucu
Kl. 91/c Ordre, o.t begive sig til sin tidligere Station. Han panbernnber sig,
at lian har gjurt den Lods, som skulde føre Skibet ind i Fjorden, bekjenclt
med af hvilken Vigtighed dot vnr, at ho.n :marost muligt indtog Hin Station,
men a.t denno nægtede, at føre Skibet iud om Natten. Derimod uusiger
Lodsen, at han, da Anmodninge.n skete, rigtignok fremhævede, nt det eHcr
Skibets Beskaffonht'd og de i Farvandet beliggende Grunde vildo være vanskeligt at føre Skibet ind om Natten, men at ho.n ikke bestemt herfol' undslog 1:1ig Skj~iudt nu ingen fuldkommen Overensstemmel1:10 har været at tilveiebringo, fremgo.ar det dog af de saaledes afgivn~ F~klai;inger, at Chefen,
da 1:>eiladsen i hvert Fald blot kunde ske langsomt,",og I den mørke Ticl ikke
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varede længe, har været enig i, 11t Afgangen 11d1,1atte:1, indtil ilet. lyimcde.
Skibet ankom derefter Kl. 4 0111 Mor~enen ·ran. sin Ankel'ph\us., og ofier de •
foreliggende Omst:ondighe,ter skjønn~ det ikke, at der i dcnno Hon1,1oendo
kan lægges Orlogslrnpitnin Rothe noget til Last
Naar det under denne Del af Sagen emlclig er fremhævet, at Chefen
for Batteriet, nugtet han træugte til Lodscus A,;eistaneo, dog tillod denne cl.
t8. Juni om Eftermiddagen at gaa fraborde, for ut hente hans i Stegsvig henliggende Jolle, maa den givne Tilladeh;o til en slig, som det ses, aldeles kortvarig Fraværelse bero paa et inrlividnclt Skjøn over de koukretc Forhold og
vil, da dei· homf ikko 1;c'~ at være op,;tnnet nogcneomhch1t lTle1upu, ikke kuuur.
1111•1lføro Ansvar. Under 1le11nc Post vil der følgelig ikko kunne blive ~pørg:;.
nrnal om Ansvar hvi!rkl·n for Kapitain .:\Iuxoll eller for Kap1tni11 H.otJw.
C. Rolf Kr,:ikcs Htution pa:i Aug,uitcnl111rg Fjord og Indtagcli:;o af Natstilling rlle.r ,lcslig<' i større ~:,.d1cd af Sundet

Den .\nkc·rpi:llls, sum Pantls<'rhattrri1•t indtog i .\11µ-n,;tenborg Fjord,
var rlen t1aw100 Lnadc fur og oftor Vaahr·1i'-;tih-,landeu. Ordren fra Eskadredicfcn af 19. April uefal,ir t\t indtage Station i Sandvi~ ullor paa. Angustenliurg l!'jord :ma nær ved Amkilsøro, ::-um tfot pua ~uoguæk Hage anlagte
Jjeudtlige Batteri vil till.tdc Rolf Krako at henligge umolcstcret. !:lamme Dag
indberetter Eskadrechefen til l\Iini,;tcric·t, at rn Ordre af det ovenanførte Tudhold var meddelt Chefen f01· Holf Krnke.
De1mc foretrak :10111 Station •
A11gnstrnborg Fjord fromfor Sandvig, o~ ef't,:1· ,lu Erfarin~er, s1 •lll andre Krigsskib" havo gjort, valgtes un Pla<lH ~y,l for .\r,n 1:1:mk.il,lto Halvumnnegrund,
som det Arnkilsiirc nærmest liggcn1le l'n11kt, hvor Pand:·H'l'h.ittcriet kunde henligge mnolesteret nJ <le fjendtlige lfattcrit·1·:; Ild. Denne Ankerplads, der nr
fjemut c. 5,400 Alcu fra Arnkils Nordostpynt og 7,800 Alen fra det Punkt,
h,·orfra Al:i Sunrl lm111ln hr,:,ky,lr.~, 1,1,·v liilli;~Pt at' E,-,k:11lrP1·h,1fc11 o~ N,P.1tkonnnaudercmdc, lige:-om don ogsaa IIH ' :l a11t.1~,·~ ut ncru kumuten til Limdstyrken:1 Kundskab, u1len at der mo<l :-amme er roi:;t 1wgcn Eriuilring''} Vel
er det af Marineministeriet i clcts o\'cnLPnlrto SkrivelRc af :.! 1. Februar anbefnlet, at Pandserhntt,,riet, naar dot ikke h1•11~er blev bmgt Sønden for Sundet
ved AI::1, skulde stationeros ved Anik.ilsøre, hvor det, ved at tage Position
udenfor Øemi Sydvesthuk, vilde kuunc Lcstryge Sundet et langt Stykke ind.
Men fon,den at dennE' Sk1ivelse ikke inrleholdcr nogen bestemt Ordre, men
har overlaut den cndolige Afgjørcl,io ti, EHkadrec-hefcn, vare og:ma vccl Rolf
Krnkcs Ankomst ll. 18. April, Forholclen,• 11l,l1•les forawh·P(fo ved do betyd;.
ligo Batterianlæg, som i l\lellemtiden vare nilførto af Fjr•Nku. Eskadrechefen
har dc-saarsag i en Imlberctning nf 22. April fimdet i:ig opfordret til at giVE!.•~~- •
Pil Fremstilling of Forholdene, su11ledes snm ,lo 1lengang vare.
Det hedder ~-~ ~
lwri, at Krigtlskibene, trn1ls do mnngc B.,r wrier 1mo. lll'n fjeu<ltligo Kyst, f~- .. : :.:
mentlig ville kunne forhi11dro ethvert Forijit~ puii O,·ergaug i Als Fjord, m€ft•.l!-.~ ·
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nt dette ikke vil \'!Pre Tilfælclet i Als Sund, o.t Lodsen og Skihschefen hnve
erklæret det for en absolut Umulighed, at kunne navige1-e Batteriet Rolf Krake
i Als Sund, h\'or Farvandet ikke er mere end -l n 500 Alen bredt, og Alt
umler en Artillerikamp vil blive indhyllet i Røg, idet Skibet ikke styrer lf't
og tilmed paa Grnnd o.f Lokaliteterne kun har en meget begrændset Synskrf'da. Denne Anskuelse har Eskadrechefen tiltraadt med Tilføiende: at dersom Overgangsforsøget sker i Mørke, vil Batteriet saa meget mindre kunno
pnssero Sundet, hvorhos han med Hensyn til Anvendelsen o.f Pandserskonnerten Etibem Sno.re yttre.r, n.t denno rimelig-vid af Snogbæk Datteriet vil
være gjort utjcrn;ttlygtig eller skudt isæuk, inden den naa.er Ov<'rgnngspunkte:t.
Han slutter mnd, at han ikke tør vove at po.u.tage 1:;ig Anl:lvarct tit kommandere et Skib til en Tjeneste, hvor dets Ødelæggelse staar ham klart for Øie,
nanr Formaalet med Opoffrelsen dog ikke kan naas, og at Erfaringen allerede
Lar viist, at Skibe ikke kunne bestaa mod Laudbatterier, især near disse crP.
lJesatte med riflet Skyts. Da nu Eskadrechefen, som bemærket, alt d. 1 !l.
April t.il l\Iinisteriet indberettede, at Positionen vilde blive indtaget af ltolf
Krak!' ,;an nær Arnkilsøre, som den kunde henligge umolesteret, kan det ikh
siges, at nogen høiere.Ordre er tilsidesat derved, at Batteriet ikke har lagt
sig paa en nærmere Plads ved Oret, hvor det kunde besl.:ycles af de ~j<'nrltlig<' Battrrier, uden selv at kunne udrette N"gct mod disse.
Dl't ,·r derhos oplyst, at der b:iadc i ilogy11clol::1en ug 8lnt11ingl'11 at
April l1ar fondet mumltlig,· F'orhnndlinger Strd mellem dP. Ko111111:1nclrrr•n1l,·
over RiJst_yrkou og Armeen JHm Als, under hvilke der har været Le:iligl11·,\
til, fra begg<J Sider, o.t komme til :Kundskab om de indtagne Position<'r "g
om Alt, hvarl cler mantte vwre af gjensidig Interf'sse, og der foreligger l'll
Skrivcl:,;o fra 1. .\rweecli\·i:-1ion af 2. Mai*), som præciserer Hesultatet af
clis:1c .b'orlrnnilliug<'r s:i.nledes, at ~urinen garanterer mod cthvc1-t Land~an~-;for,;lig paa ,lP11 Hilndre, ø:;tro og nordro Kyst fra·Søncl1m,kov<'ns vesh'c U<lkanf
til H 1•llP.-;d Fn•rgel-(aarri, og pna Str:i·kningen herfra til Storskovens 11<,nlrP
Uukant 1110.J, at nogen lJetydeligere Landsætning, vel høist 200 i~ 300 Mund,
vil kunne finde l:lted. Af <'Il tidligere, fra. Eskadrechefen til Marineministeriet
under ~:J. .\.pril indgiven IndlJcretning fremgaar det forøvrigt, nt Bestt>mmelsen, naar ikke anderledes befales, var, a.t Rolf funke under et Forsøp;
i,aa en Overgang i den nordlige Del af Als Sund, skulde forsøge at forhindrn
saadant Yctl fra (•n Position i Nmrhedrn uf Arnkilsøro at skyde' lu.ugs irnl u<l
R11ll(let og \·cd l'll Overgang onr Al:, Fjord, at søgn nt forebygge denne t"ftcr
b,:di;tc Skj1lllltetlllo. Denne Disposition, der ikke indeholder, u.t den nf Ministeriet i Rkrivelse o.f ::?I. Fl~bruur anbefalede Stilling indenfor Arnkil:-:1ir<'~
SydvestLuk skulJo indtages, er ved Marineministeriets Skrivelse nf 25. April
folcl::itmud.igP.n hilligrt. Det rr nu klart, at Batteriets Stationering mnattl' for
en væs!'ntlig Del afhænge af de konkrete Forhold, 8aa.1eJes som dis:'ll' til
rnhver givt>n Tid visto sig at vrurt>. Opgaven var, at holde det saa nær 1lr•t ,;
cventul'llo Virkeplads, som det overlegne fjendtlige Skyts tilstodNle, u<leu aL
uusætle dr.t for at blive gjort ukampdygtigt allerede paa dets Ankerpln<lH, og
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ligeRom rfter ,let Foranforte Incll,rretning i 1:1an He>nseenrlc er flket til MiniRtcrirt, saall'des er det under 8agrn ikk~ gocltrjort eller Lragt. til Formoilning, at en holdigrre brliggendr Plntls kunde hn,·<' været valgt end den, drr
Llev benyttet. Om clt"t l·ntl knude have \'æret Ønf'keligt, at bringe RolfKrake
mPru1C'ru til Als Sundet, sna at Skil,ct i nlt l!'nld om Ne.tton kunde have indtaget en Stilling ved Nordostp,Ynten af Arnkil, ore dog de> Grunde, 1:1om ere
punbercmbte til Styrlrn for at dC'tte c·r bleven tmdlnclt, af den Natur, at de
ikke tør forkastes, thi Skibet, der var kjendeligt vecl sine Master og vNl
Røgen, vilde dervrd have været ucbat for en hoftig og veclholdenne Beskyduing, hviH Yirlminp; ikke forllfi 1011 Hi~ 1H rr1,'l1e>, og som mnligen vilde have
pjort det nskikkot til Tjrneste, naal' 11cfop 1l,•tr1 Mr1lvirkning l,r.høvmlei;. Da
t•n1lolig Forholtlo11r c•i hPllr.r til1,1ti:,ln1\,• at holde Kl,ibut om Nattrn ga:tendo i
!!'jorden og d<n· ikke i;kj,1mwr1, at v:1 ·1·r puaviiit 11,,gcn anden Mna<lc, hvorpn:1
Hkil11lt kunrlo hensigtsm:r>ssigPre lia\'<' iJJ(ltnget sin Stilling, find<>H iler ikke
...
under detto I'nnkt at v;cre heg:iaL•t nogP11 For::lrlmmelsC' cnt"n fm l!:skadrcd1efcns eller frn Rnttf'l'it·hcfe111- l-iicl,...,
D. Hkibot:; }',,rbcr<'1lcl-;1• til linrtigst muligt n.t g,1:t fre111,
:-;amt Bctydning<'ll nf tlr• merl Knm111an1l1;1•11 i Land altaltr f;ignalcr og nnrlru Varidcr.
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Skihr>t lan. vel ikh meil fn hl Damp, nwn , ll,g :;aalctlcs, at rlC't strax
kunde gn:i. fre111, og at ,iPr k1111 l,t'111.i\ uh'" i.:. -1'', i, : at naar dcu fultl<' D~111pl,raft. Alt Ranvrl stnarndt' som lol,,...1irl1· GMfa ·,ar fnngrt til :\Tnstc•u, Ror}'imlm1 var ucllagC't, og ~t.ymJ1paintl'i I J.;:ommamfot.1:ir1wt i ful;lkomnwn t !nl1•11,
11,,i.; 1111,vl' 8itlcrne ildrn slaapc\,. nctl, 111 •· u da Hnlten ,•, dt•r hnl,lt ,li ,;s,, stat\i1;1•n
\·,,re i I lr,lcn, \'il, It• IH·rw, l intet Opholtl k1111nc f',• r:1:\1 sngC's. :i\frd Ifrn,;yn til
Anfrri11~1•11 k11nd,· iler, PftPI' hvad 8kil,schefon 11111l1•r E'orhslrcmP har ndHagt,
c-f'ter han,; Ansk11l'l:,i: nlP11c \'tl'J'\-' 'l'.ilc om, unt.en at li:wc Kjæden Utlhc~,.t klar
til at stikke fra ~il-: eller at hnve d1J11 manet om Spill"t og tlc•ttc Id, r W Tmllii\'ning. Dc,t i;itlslt• A lternntiv bit)\' af ham valgt, d:~ Ankcrlctniugcn \'ilde
knnnn sko i fna :l\Iinntter og Knh1i11;.: Lig Kipning derefter tinde :-itctl under
Skil1rts Gau:.(. Drt halw l\fan ,!,:Jmh var om Nattl'n pan D.l?kkr•t, hvorimod
r:.cstcn var tilkøis, hvillcct havrlt: til F,,lge, at nogle af Undrrofficc.,rcrne lmvde
,lcres Køier anbre.gle pna l:'orli,inj cn ·t, m<.•n de tto \'ar rummeligt og paastaas
1
at være blcvcn holdt tibtra.•kke:li:;t r_r<lclf'ligt for ~pillcts Sk_yld. Disse ·rnro
dr nf Datteriets Chof trufoc F01·J.1 ·r1,ldser, som han cftl'l' ~iu Formening
a11,m:i. hcusigttisv:u-1.mtle nntler nlmirulcl i~•-' Forhol1l, idet han anto~, at Dnmpkjccllemn vililo lille nnrler en ,·cth·:i r;.,nrfo Spamrlin~ nf D:i.mp•·n, nt ~!nnd•
skabet vildo tnt>ttl·s, naar th·r t) i 1.J ~v indrømmrt, det den l1ohørig1' Hvile,
nwn nt ikke dcslomintlro alt var pnn 1'C'tl1• Hannd, for ut Skibrt uopholclelig ~,
kunde gaa f1~em, og d~t øvrige }\,rno<ln1• 1!,:nuP:;L bringc:1 i Or1k1~ uuclr.r Sei:;~
lntlscn. Dt"l·1111od crkJcntler ha11 1 at han ,·1hlo have trnffi•t yurrltgcre Foran· ,,
staltninge>r1 In i:; lian var hlevcn uud1'1Trlll•t om, ~t <'t .Angre>u var nmrforr;~.;-,<JJ
staacndc. V<·l modtog han d. 28 . .T1111i fra EHk:.1lrcclwf1'11 Pli Skrivelse, hvo!'l,.,..;F.
tlnt heddl'r, llt F'.jondcn gjør Forl,en:dl'lr1er til Cll ,itorarlc:t Overgang, nt
mindre 1•nd 800 Ilaade cre i 1k ,;cn~sto Duge pnsHrredo Fl<'n~uorg Nord pa~/•ii:
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at dot ikke vides, hvorfra Overgangen skal gaa. ud, eller <>m den skal foretages fr& flere Punkter, men at det dog er sandsynligt, ,..at Sundet er et af
Stederne, da man . har Efterretning om, at Fjenden hn.r flere Guttaperka Boade
eller Flaader bestemte til Overgang over Sundet. Men par. denne Meddelelse
har Batteriets Chef, ,. efter sin Forklaring, ikke troet~at burde lægge nogen
Vægt, thi dels blev Skrivelsen, der· er• betegnet aom privat, overbragt ham
leiligheclsris ved een ai·hans egne Folk, der i et Ærende ha.vue været paa
Esko.drochefons Station, og dels indeholdt den andre M!~!ielelser1 .deriblandt
om Kulfonyning, som :ikke tydede paa nærforeø~ende Akt.ion, hvorfor han
henførte den givne ·E fterretning blandt de flere lignende, endog langt mere
bestemte, som før ·Vaabenhvilen hivde været i Omløb . og viist sig aldeles
ugrundede. Det var, efter Batterichefens Formening, nærmest fm. Armeen
pan. Als, at Signalet om et forestaaende Angre'b maatt.e kunne ventes, thi
dens Strandvagter vare kun 500 a 800 Alen fjernede fra Sundeved Kysten
og et fuldstændigt Baunesystem var etableret*), ligesom han ogsaa, ...ved den i
Land posterede Ordonnants havde sat sig i Forbindelse med den nærmest kommamlcrende Officer, men forøvrigt næreje han den Anskuelse, der deltcH af
de fleste Officerer, at et Angreb paa Als vilde blive indledet med cu
Artillerikamp, der vilde give ham Tid til at indfinde sig paa Kamppladsen.
Forsaavidt det nu af Søkrigaproknrøren er lagt Eskadrechefen til Last,
at han ikke personligen har inspiceret Rolf Krake paa. Stationen og forvisset
øig om, hvorledes den daglige Tjeneste blev udført, og om, hvilko Foranstaltninger der Yare trufne for at holde Skillet i stadig Kampbcredslro.b, fiuclell
denne Anke ikke tilstrækkelig begrundet, da Eskadrechefen, efter hvad der
alt under et andet af Sagens Punkter er fremhæve~ ikke kunde have nogen
Opfordring til o.t indlade sig pao. at give detaillerede .Bestiemmelser angaaendo
Ordningen af den daglige Tjenestie ombord i Pandsæbatt.Eiliet. Ligesanlidet
k:i.n det med Føie impnteres_ ha.m, o.t han enten skulde have undladt o.t styrku
Moralen og udbrede Tillid hos alle Vedkommende, idet de fremkomne Oplysninger ikke give Anledning til at o.ntage, at det skulde hav& manglet p:m
Mod og Tillid, eller at ho.n skulde ha.ve forsømt at bringe Ministeriets Meddelelser, so.a.vidt de dertil maatte a.nees bestemte, til alle Vedkommendes Kundskab. - Naar Spørgsmaalet dernæst er, hvorledes Batterichefen kan antagrs at
have løst den Opgave, der var stillet ham, maa det bemærkes, at Anker•
· pladsens Fraliggenhed medførte, at han e1 kunde være tilatiede metl Dnttcriet
i samme Øieblik Overgang forsøgtes. i Als Sund. Det er nu vel muligt, at
han kunde ha.ve wiret •su.danne Foranstaltninger, hvorved han Yildo hnvo
været i Stand til o.t komme noget tidligere paa Virkepladaen end Hket er,
hvilket vilde have ho.vt sin Betydning; dersom Alannepngen var forogaaet
rnero hotimeligt, og .hnn havde hllndlet rigtigere, naar dotto ar ham var blovcn
io.gttnget, men Undladelsen hliraf vil dog ikke kunne tilregneø ham som nogen
11trafbar Forsømmelse, og Resultatet; heraf vilde dog i alt Fald have været
høist tvivlsomt. Sundeved og Als Kysteme ere langsrmed Sundet saa. nær•
I
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1igg1mde, at, efterat Rolf Krake ·ved do fjendtlige Batteriers lld var blev~
nødsaget til at indtage deu ovenberørte Station, sanimes Hist.and ikke "at."'~ .
Ammen kunde pnaregnes vod Angrebets Begyndelse. Kun dersom don -inili~~· ,j
tæro Kystbevogtning formanede at modHtaa det første Anfald, saa at 4-lar. ., ,
meringen gjonuem do nftnlto Tegn betimeligen kunde na.o.e Pandsorbatt.erie~ '
vilde dctt.e kunne have ydet en kraftig Medvirkning imod Overgangsforsøget, •
men det laa for fjernt til at en Overrumpling ved dets Hjælp kunde fore-i>-__
bygges. Som Følge heraf vil Orlogskapitaiu Rothe ikke være ifalden å~ ·
'
for nogen her udvist Forsømmelse, ligesom ei heller den af Søkrigsprokurøren
fremhævede Ometæmlighed, at 'den sa...-\kaltlte Hundevagt rar anbeb-oet til en, i'
Reservelieutenant, kan regnes ham til Brøde, idet Skibet dengang laa for
Anker, og han i et sa.o.dant Tilfælde vidste, at l,mne st-ole pno. den Paagjældendo: efter dennes hum Lokjondto per1101~ge Egon11ko.ber.

.,

E. Rolf Krakes Hverv i Almind e lighed og .Forsto.o.elsen af
do desangaaondc givne Ordror <•g Ilostommelaer.
Hvad Eskadrechefen angaar, da er det under dcunc Sagens Del o.f Søkrigsprokurøren øærligen paaanket, at Ministeriets Skrivelse o.f 21 . Februar
ikke er bragt til Orlogskapita.in Rothes Kundskab; men da Rolf Kraka ikke
dengang blev sendt til Als Fjord, hvor den først ankom i sidste Halvdel af
April .Maaned, da Forholdena ved rle af Fjenden iværksatte Batterianlæg
o.ldeles havde forrintlret sig, og de l!,ornd!lætningcr ikke længer vnre tilstede,
hvorfra Ministeriet i Februar var gaaet ud, tindes det ikke, at deune Undladelse vil kunne tilregnes ham som Brøde.
Ligesaalidet Akjønnes det med Grund at kunne siges, at han i sine Indberetninger til Marineministeriet ak.ulde have givet nogen saa<lan Fremstilfuig
uf Forholdene, d\lr ved Ukorrekthed eller Tvetydighed kunde tjene til at vildlede Ministeriet i dets Beslutninger. Indberetningerne o.f 22. og 23. April,
hvorom der her uærwest er SJJØrgsmaal, indeholde, den første: den bestemte
Udtalelse, at dot efter Lodsens og Chefens Erklæring er en absolut Umulighod, at kunne navigere Rolf Krake i Als Sund. hvor Farvandet ikke er mere
'end 4 å 500 Alen uredt, og hvor Alt wider en Artillerikam11 vil blive indhyllet i Røg, medens Skibet ikke sty1·er let og efter dets Lokaliteter kun tilsteder en begrændsnt Synskreds, og d{'n nndon: on Angivelse af den Position,·
som Rolf Kril.ko, hvi!l ikke anderlo•l..!:- 111 fales, i Tilfælde o.f Overgnngsful'søg,
vil have at indt.age, hvilken Anorduiug, Haalodea som alt tidli~rre releveret,
fremkaldte Ministeriets fuldstændige, i 8krivclse af 25. s . M. udtalte Billigelso.
Det kan ei heller med Føie bebreit1m; Eskadrechefen, ut ban vell mangelfulde, tvetydige og uklare Udtalelser, skulde havo vilclled_et Armekommandoen "
med Hensyn til den Medvirkning, som fro. Marinens Side turde paaregnos.
Særligen maa det fremhæves, nt det i Skrivol!le o.f 28. A1iril til .Armeens
Overkommando af Eskadrechefen udtrykkeligt er udtalt, at nu, d11, de fjendtlige l!'eltbatteri(lr i Sundeved efterliaamlcn ere blevno til flere faste Værket,
der daglig forstærkes og forøges, medens Kyatbuttorierne paa •.\.lssiden erø
forsvundne, vil intet Skib o.f en saadan Størrelse være i Stand til under Røg~
og Damp at 1nRnØ\·rere i et yderst snevert Fn.rva111.l som Als Sund, og kunne •
(

.

'

...

I~

~·i

75

•øiodstaa. den Artilleriild, det ligefra Indgangen til Bundet, SnogWk Hage
Batteri, og hele Veien vil blive angrebet af; men det vil ofeilbarligt blive
· økodt isænk, førend dot naaer til det Sted, hvor det 1kttlclQ virke, og ~kulde
det end være sao. usandsynlig heldigt at naaa fl~ende til Overgaogøstedet,
vilde dota Angrebskraft efter al Rimelighed være saa svækket, ae der ikke
,) vilde opnaas andet ved Tabet af et Skib og Størøtedelen af·dets Besætning,
end at Fjenden i en kort Tid vilde blive standset i d: Foretagonde. solit han
derefter vilde fortsant,, modt forøget Kraft, thi • at vende tilbage og forny
'' Angrebet vilde Skibet ganøka vist ikke kunne. I Henhold hertil meddeles
clet Overkommandoen, at; Eskadrechefens Udtalelser under cm tidligere Koufercnoe i Ulkebøl Præstegaard, hvilka Udtalelser gik ud pna, at Sln'beno skhlde
' assistere efter bedste Evne med at forhindre en eventuel Overgang, eaa.vel
ved Hjælp af. Baade som ved Br.oalagning, og at, et bestemt ~kib var de11ignoret til at løbe rn t:ilig Bro ned, vare begrundede i de lkværende Forhold,
men at disse nu varo sn.aledes forandrede, at intet·K rigsskib vilde kanne løbe
ind i dou snovre Del uf Als Sund, og at cle& Hjælp, som kunde forventes a.f
:Marinen, vilde indskrænke sig til, at Pandserbatteriet efter bedøto Evne søgte
at genere fjendens l!...oretagender i Als Sund, saa. langt dets Skyts kan række
fm Arnkilsøre; det tilføies sluttelig, at han har underrettet Marineministeriet
om Skibenes Evne til at understøtte Armeen, og at den af ham fattede Plan
for Skibenes Rtationoriug og Anvendelse til dette Formnal fuldkommen er
billiget af Ministeriet•), hvormed maa antages at ,,:nre sigtet til den ovenberørte, som Sva.r paa Indberetningen af 23 April, modtagne Skrivelse nf
25. s. M. Det fremgaar dernæst af Overkommandoens Skrivelse til Krigs~
' ministeriet n.f 1. Mai, at Armeen ikke fandt sig tilfreds med den Bista.ud,
som hercftor kunde ventes ydet - i hvilken Henseende det i Skrivelsen udtales, nt Rolf Krako efter alle Kompetentes Udsagn ikko er konstrueret til
nt ktmne styre i det søndre Als Sunds Krumninger, eller vende i den uo1·dre
I
Del mellem Arnkilsøre og Kjær Vig - men derimod troede til l\Iinisterict nt
mantte henstille, om der kunde foret.ages ~kridt, der muligt lnmdo lede til
et nyt Resultat. Hvad der i Henhold hertil er foretaget bar ikko været at
oplyse, men det er givet, at Eskadrechefen ikke hat" modtaget yderligere
Ordrer, som kunde foranledige ham til at afvige fra do af ham trnfue Dispositioner.
Derimod erkjonder Eskaurechefen, at han har gjort sig skyldig i en
Inkorrckthcd yed Affattelsen af den Ordre, der u. 19. April er udfærdiget til
Chefen for Rolf Krnke, idet donno Ordre ikke i Fol'bindelse med.Broslagning
·:\
nævner Overgang ved Baade; men han har paaboraabt- sig, at denne Unøiag•
· , tighed e1· afhjulpen under en Samtaler som han d. 21. April ombord i Pandser, batteriot hn.vde med Orlogskapitain Rotho, om hvorledes Batteriet havde at
~- 'virke, og det er af deDne Sidste ogsaa indrømmet, •at det vnr paalagt ham,
· fra den tidtberørte Position ved Amkileøre at beskyde Bundet, naa.r Bnader Overgang forsøgtes.
Ligesom derfor denne Ordre betimeligen er blaven for. J11~et paa den rette Maade, saaledes ville, efter det Ovenbemærkede, do øvrige
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under denne Del af Sagen mod Eskadrechef~ fremførte Ankepunkter
kunne paadrage ham noget Ansvar.
•
.
For Orlogskapitain Rothes Vedkommende, forsaavidt der· under dette .._
Sa.gens Punkt herom er Spørgsmaal, maa dot anses givet, at Marineminiøteriet.a Skrivelse af 21. Februar ikke er bragt til hans Kundskab, . sa.a. at han '•
ei har tilsidesat nogen ham givt111 Befaling ved at undL!.de at tage Position
ved Arokilsøres Sydvesthuk. Det er overhovedet, ·, saa.ledes som det Cremgaar "'
af hvad ovenfor er bemærket, ikke af Eskadrechefen paalagt ham at Iølie ind .
i Als Sund, men kun at skyde langs ned ad Als Sund fra ,en Position i Nær. •
heden af Arnkilsøre. Derimod kan der ikke gives Kq.pitain Rothe Medhold,
forsaaviclt han hl\l" forstiiae~ de til ham udstedte Ordrer, som om det dened
var stillet ham til Hovedopgave at bevogte Als Fjord, thi om han end sltulde
deltage i Bevogtningen o.f denne Fjord, og ,hans Instruktioner vare afi'attede i
denne Retning, var~ dog tillige andre Krigsskibe stationerede paa fjorden ..
undor Næstkommanderendes Befaling, modens Als Sund alone kunde iagttages _
og beskyttes af Rolf Krake, der ved sin Konstruktion bedre end nogot andet
af Krigsi;kibono vo.r i Stand til at udholde de fjendtlige Batteriers Ild.
Hvonriut imi~ertid denne mindre rigtige Opfattelse har ledet til Resultater,
som kunne bevirke Ansvar, vil ilet ikke være at afg_jøre unuer dette Punkt
af Sagen.
Naar Søkrigsprokurøren fremdeles har anket over, at Orlogskapitain
Rothe har miskjendt sin Stilling som Skibschef under Krigsforhold ligeoverfor
Lodserne, overdrevet Betydningen af disses Udtalelser om Rolf Krakes Navigering i Farvandene ved Als, og fremkaldt eller næret bos Eskadrechefen
urigtige Forestillinger om V a.nskeligheJen derved i },orhold til Skibets Egu1skabcr, økjønno11 clet ikke, nt denne Anke efter do fremkomne Oplysninger
kan anøes beføict. De Grunde, der have bevirket, at Orlogskapitain Rothe
havde overveiende Dct.ænkeligheder ved at føre Rolf Kraka ind i Als Sund,
ligge under Sagen klart for Dagen og erc med megen Styrke g_jorte gjældende baado af ham og Orlogskapitain Mu...:oll. Allcredo Marineministeriet
har i den oft.ere nævnte Skrivelse af 21. Februar udtalt, at Farvandet i Sundet
muligen vilde frembyde uovervindelige Vanskeligheder ligeoverfor Bkibeh,
mindre gode Styring. Det er derhos under Sagen fremhævet, at Batteriet
ikke blot har fuldt Linioskibs Længde, men tillige et usædvanligt Drøn og
lystrer ikke Roret, naa.r Skruen er stand8et, og endnu mindtc, naa.r der
bakkes. Hertil kommer, a.t der g_jennem de mindre Huller i Kommandotanrn1.tkun haves en indskrænket Udsigt, der end yderligere v1wskeliggjøres ved .
K,montnaruene, og hcis Ulempe især vilde føles under en Kamp, nnar Røgen
udbrndte sig fra Datteriets ogne og fra de fjendtlige Kanoner. Det er :qatur•
ligt, u.t Chofon for .Batteriet har henledot Esbdreeh1.fons 10pmærkøomhed p~a
ilisse OD11Jtændighcdor, som tildels alt tidligere ikko varo denne . ubeltjondcl,i
og at han, som selv ikko forhen ho.nle befaret Sundet1 hos Lodserne erkyndigede --:·
sig om, hvorvidt Farvandets Beskaffenhed, og det snovre og bugtede Løb -i ,
Sundet tilll)de her o.t manøvrore mell Batteriet uden den mest ø i e ~.
Faro for at løbe det fast. Det kan ingenlunde antages, at han herved W
villet overfore 1:1it Ansvar som Skibaehef pal\ Lodscme, men det maatto vøite.,
ham af Vigtighcd u.t erfare deres Mening som søkyndige, med Farven ,. ,
0
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nøie bekjendte Mænd og efter de Forklaringer, der af dem under Forhørerne
ere afgivne, mao. det, om end enkelte Uoverensstemmelser ere tilstede, dog
11nses bestyrket, at de have delt hans Betænkeligheder. ,i . ,
Røkrigsprokurøren har fremdeles anket over, at Orlogskapitain Rothe
ha.r undladt at skaffe sig bedre Underretning . om, hvorledes de ham meddelte
Ordrer vare at forst.aa, og at forvisse sig om den Maade, hvorpao. de. af ham
opfattedes, var den rigtige. Men det er herved med Føie af Søggivne
bemærket, at han personligen ikke nærede nogen Tvivl
Ordrernes rette
Forstaaelse og følgeligen ikke kunde have den ringeste Anledning til at
udbede sig en nærmere Forklaring. ,Fra <lette Synspunkt; vil der altsaa ikke
kunne lægges ham noget til Last, selv om det maatte findes at kunne tilregnes ham, o.t have gjort sig skyldig i Misforstaa.else af en eller anden ham

om
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,
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given Ordre.
F. Rolf Krakas Virksoi&!ied under Krigsbegivenhederno
d. 2 !). Juni 1864.

Til Bedømmelse af dette Hovedpunkt i Sagen, dor dog alene vedkommer
Orlogska.pitain Rothe, vil det være fornødent at give en Fremstilling af det
_væsentlige Indhold af de Forklaringer, som under Forhøreme ere afgivne om
Rolf Krakas Virksomhed ved den her omhandlede Leilighed.
Der blev, som alt tidligere berørt, om Aftenen Kl 101/2 udsendt en
Patronillebaad. . Ifølge <len indgivne Rapport og den Forklaring, der af sammes
Fører, Lientenant Normo.nn, under Forhørerno er afgivet, holdt.os Banden gaaendo
fru Kl. 11 mellem Arnlålsøre og Sandvig, og der hørtes nogle enkelte Kanon, skud, saavidt kunde skjøunes, fm Kysterne af Als Sund temmeliiz langt Syd
1mn. Omtrent Kl. 12 1/1 h.ortoil og saas pluuselig Guværskud fra Sundevou
Sidon vcu Snogbæk Hage, 25 a 30 i Tallet, affyrede Mm Rodeilcl, hvorfor der
blev !c't)'l"et i lletning af Skuddene, og Fa.rtøiet kom herved saå nær ind under
Suoghæk Hage, at Als Sund erholdtes aabent. Mon forblev liggende pau.
Aareruo for at lytte, og lidt senere hørte;; og suart derefter Snt\S en Band
nærmoro hen imod Als Kysten. Den befandtes at være en i Stegsvig afhentet
Lodsjolle, og Folkene i den (Lodsen og første Styrmand pao. H.olf Krake)
erklærede, &t de ligeledes havde hort og set Skydningen, som do formente
at bnvo været rettet mod Jollen, der dog ikke var bleven rammet af noget
Skud*). Jollen roede videre til Pandserhnttoriet, hvilket den nno.edo Kl.
mellem 1 og 2, og Patrouilloba.aden vedblev at ro frem, indtil den atter fik
Sundt't oabent; her blev den liggende indtil Kl. var 1, hvorpaa den stod over
mod Sandvig og derfra tilbage mod Arnkilsøre, som naaodes Kl. l,co; herfra
gik Banden et Stykke ud mod Stolbro Næs uden at opdage nogE>t Mistænkeligt, satte derpaa Seil til og styrede tilbage til Rolf .Krnke. Da Bo.aden va.r
et Par Skib1:1læugder fm Pandserbatteriet, blev der slaaet 4 Gln1:1, saa nt KJ.
altsaa var 21 da Lieuteno.nt Normann kom op paa Batteriets Dæk. Her talte
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han med don vagthavende Officer, RoRervclicnl:lmant Dager, om de Skud, hant~
pna. Søen lmvde hørt, da der 11h11h1elig hørtes en heftig Gcværiltl1 sa.widt' ;
skjflnnedes Syll fnr Arnkil,i Skov op ad Rønhave. Licutenant Normann 1-øb ;~_ ,,
i;trax nod for at purre Chofeu, tlor 1-,rav Ordre til at purre ud. Denne Ordre:::;~
..,,.,
moddelte han til den Va,::!;thavendo Oiliccr, (som forøvrigt pa.asta:u-, at det var ·~.
ham, der hl1gav sig nod til Uhcfen), men l\Iamlska.bet var derllled alt i Gang,,,;/
formentlig varakoet af l!'artøisfolkenc og de Vagthavende, ligesom Officererne~.t:
og Maskinmesteren maa være blcvne vækkede -ved den noget hovedkulds\'t: '
Mande, hvorpaa. han kom ned af 'rrnppen, og ved hans Raab ind i Messen.'Lj· .
at der formentlig skete Angreb
Nu be>gyndte Ka.nonild at høres, og han '.i :'
Hkyndte sig efter sin Forklaring atter .ned til Chefen, der havde ligget tildels'?f ·
paaklædt i Køion, og l!om nu var i Færd mml at iføre llig sine ønign Klæd_ningsstykker. Ohofon Lconlrcdo, at alt snarest muligt 11kulde gj"rcs klart til ~•~
at gan, hvorfor Lioutcnnnt Normann raabto ued i Maskinen, at der skuld~ 'i;
Damp op saa. hurtigt sow 11111ligt, og a,;elv gik forud for at fuae Folkene op,
Disse kom eftcrhaanrlcn tiltltedo saavelsoru Officererne, Køiome stuvedes om• .'f'
kring Taarnrno paa Finkenetterne, og Folkeue gik til Spillet for nt lette
f.r.~
Anker, i hvilken _Hcnsccmlo N,Pstkommanclereudo gav de fornødmi Ocfalinger,
'i)fcl
ligesom ogsaa Chefen va1· kommen paa Dækket. Siderne blevo slaaede ned, ~·
Ankeret lettet, knttrt og kippet, hvilket tildels skete, medens Skibet efter 't-.t
Ankerletuingen var kommet i Gang, og do Officerer, der havde Kommando i
Knnontaarncnr, \,ego.ve sig til disse. Skibet laa efter Lodsens 1!,orklaring ~
den1:,rang · 0111trrnt 2½ Kabellængder fra. Land, det stevnede vindret V. S. V.,
o~ drt mn:.1.ttc, som han sigrr, hnkkr, incltil der vnr Plads at komme Hnlv- ~
ina:ult'n forLi, livorimml Chefen 1mdcr Fol'hØrct iklw \'il erkjende, at dot hai: ..
bchp,·ct nt bakke, og formener, nt en ~•on·exling af Lod:rnn her maa finde
Stl•d med «ln11 Hakning, s1Jm senere fol'cgik, da. llattorict anden Gang 11amme ·F;{
Dag Y:tr paa AugUt;tcnborg Fjord.
·. ·: .,
Hvor lang Tid der forløh, inden 81.ibet gik frem, har ikke været- at , ·. i~
·~-·
oply,rn, idet Ingen af de Oml;orch-ærende har lngt Mærke til eller kunnet , '·"J..
C'rinrlrc Klokk!•slettct. I Maskin-Journalon er anført: ,,trak Fyrrno frem -<f
Kl. :? 1/•, Damp oppe Kl. 2 1•12, gik str.u: frem", men l\Iaskinmcsteren har und~ . :~ ·
Forhøn•nw bemærket, at Klukkrslettet ikkun a.nførcs med Hensyn til K~-. .: J
forbruget og hovedsngcntlig betegnes med fuldo Kvarter. .l\faskirunesteren
la.a efter sit Udsagn og so\· med Kl::edcrne paa, Wt!n blev vækket, idet han . ..
hørto Lieutenant Normann tale om SkyJning1 hvorfor han strax sprang'. op ·.·1,
og erholdt Ordre om at tnukko Fyrene frem. Han snae paa Uhret og · c1: ":f.
overbevist om, at det vh,to !! 1, , eller maaskCI fan l\finuttor clerovcr, H~ · ·. :1.\:.
behøvede derefter ikke at melde, nt Damp var oppo, hvilket lian heller ikk: ;'.
~l l~nvo . gjort, eftersom det vnr bekjondt, at alt rnr i Orden, til at Skitiå~ ?'}3:.:_~
ø1obhkkehgt kunde gaa an, men der forløl, efter hans Skjr.1n omtren~ ~c~~
Kvartc1·, Wllen Signal hertil blev gi,•ct, og Skru«m Logyndte at bevæge sig; .~,.,.,
imi«Ucrtid, forsaavidt Klokkeslettet i ,Jonrnalen er anført til 21/s, er clet alene ~-; .,
grundet paa et Skjøn, thi han ~nac dengang ikke 1ina Uhret. Skil,ot maatte 1• .:;- •
forotage c11 Drcining for at pas::iore u,l at'}'jonlcn, og under ,lcnnr observeredes~:1'
først Si1:,>1.1nl fm den paa Broen ved Ulkcbøl Nørremark postP,ro,lo Ordonnnn~; .'.,,,1; .,der i en J elle sa.as at ro ud til Batteriet, hvorfor der sket" nt ringo Ophol*?'
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for at optage ham, som dog ingen nærmere Meddelelse havde at overbringe.

:d . , Efterhaanden bemærkedes dot nu, at Bauneme bleve ~tændte, men ingen af
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de Ombordværcnuo vil havo bemærket, at disse Vll.l'e tændte, førend Batteriet
vnr i Bevægelse. Saasnart Pandserbatteriet havde passeret Halvmnanegrunden,
blev det beskudt fra Bnttoriet paa Snogbæk Hage, hvorfor Mandskabet blev
beordret ned under Dækket. Lodsen erholdt· den Ordre, at Skibet skulde
liggo i Mundingen af Als Sund, og Positionen blev i "Henhold hertil tapt
mellem Arnkilsøre og Snogbæk eaaledes, at man saae- Sundet ind til StorskoveDH Østpynt, den saak.aldte Køathuk, samt Als Kysten over det Lave af
Arnkilsøre Sydvestpynt op mod Rønhave Mark.
Med Hensyn til Bestemmelsen nf det Tidspunkt, da Skibet kom i denne
Position, har ingen Overensstemmelse været at tilveiebringo mellem de Forklaringer, som herom ere afgivne. Kapit.ain Rothe formener, at der siden
Alarmeringen var medgaa.et lidt over 1/t Time, nemlig 12 Minuter til Ankerletning, Dreining og øvrige samtidig hermed udførte Forberedelser og 24
Minuter til Seiladsen; de øvrige afhørte Deponenter, der have været ombord
i Skibet, have ikke dristet dem til at udtale nogen Mening herolll, da deres
Tid var saa. optaget, at de ikke saae paa. Uhret eller i alt Fa.lr1 kunne erindrti
Klokkeslettet, hvorimod flere Militære, der fra. deres Poet paa Landet kuudc
holde Øie med Batteriet, have paasta.a.et, a.t Kl. var bleven 3, inden det indtog
sin Stilling. Alle de afhørte Deponenter, som ha.n været ombord i Batteriet,
ere derimod i det Væsentlige overensstemmende i Beskrivelsen af, hvad der
ved Ankomsten foregik i selve Sundet. Der bemærkedes mellem Storskoven
og Als tverl!ovor Farvandet en Stribe Baarle strorkt besatte merl Bevæbnede .
Fm Kanoutaarucne lilev der fyret paa. disse, først med Knrdællker, senere
paa Grund af Afstanden, der er anølaaet til c. 3,000 Alen, metl Granater.
Denne Beskydning skete efter de i Taarneue kommanderende Oflicrrers eg1•t
Skjøn, uden at der i dcn11u Henseende var givet' dem nogen Instrux fm
Skibschefen, men denne iagttog, efter hvad han under Sagen har bemærkot,
fro. Kommamlotaarnct Virkningen af Skuddene, og da han var tilfreds 1111·'1
Mnaden, hvorpn.a Skyt.set blev betjent, fan<lt han ingen Anledning til desangaaendo at give særlige Ordrer. Efterat der var bleven skudt paa dis110 Banilo,
og Røgen havdo fortrukket sig, forsvandt de, og der saas kun Dnade ved
Sw1deved Siden langs Sturskovens nordostlige Side. Rækken med Dnnde
formenes at haYe været Syd for Arnkilsøre Sydvesthnk, idet Ilnade saa1:1 at
forllvinde bag Pynten. Bag denne Række Bas.de var en smal lys Stribe
Vand, og bagved var der sort af Baade mellem Storskoven og Als. Ved de
fø1·sto Skud blev Rrokken af Banuo brudt, og der opstod Forstyrrelse blandt.
dh1se, og forudcu Bo.adrne vod Sundeved Si<lcn saas andre Raado i tmvl
Bevægelse for o.t naae samme, mon Nord for Arnkilsøre Sydvesthuk bemu!rkedes ingen Baade. Beskydningen af Sundet fortsattes nu i nogen Tid tilsyneladende med god Virkning, men man veuhlev pa.a PandserLntteriet at
være ganske uvidende om de virkelige Forhold p::ia. Kysten af Als, udon forea11,vidt man af Geværskuddenes Retning, der stedse trak sig mere sylllig
eller sydostlig, kunde slutte, nt vore Tropper maatte vige tilbage for den fjenrltlige Overmagt. Da Skydningen hørtes svagere og svagere, og Sundet var
blevet saa godt som tomt for Baade, kom Kapitnin Rothe efter sit Ud:;agn
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til den Overbovisning, at Fjenden h:wclo erholdt fast Fod po.n Als og et\er
don alt forløbne Tid ikke kundo ventes nt
blive drevet· tilbage. Han ,,
bestemte sig derfor til at høre op med Hkydningcn, uagtet Skibet, skjøndt
clet ved don fjencltli~e Ilcl hnvdo lidt noget liBvari, dog enrlnu var i ful<lkommen kampdygtig Stand, idet han tillige havde den Opgave at bovogtc
Als Fjord og være behjælpelig mPd nt optago muligcn fon1prængte Tro11pckorp::1.
Om denne Beslutning konforeretlo han med Næstkommanderende,
hvorimo<l hBn ikke snmmonknldte no~ct 8kih::1raad, hvilket han ansan ufor.
nØdt'nt. Hvorlængo hllll er forbioven i 'Mundingen af Als Sund, kan han ikko
nøio Lostemme, men efter Antallet af de fa1,1ne Skud, ånslaar han 1'iden til
J /t J 1/, Time, hvorimod flere af de ombordværende Deponenter kUD beregne
Ti,leu til 1/, a 3 /, Timo, hvilket ogsaa. stemmer med do Forklaringer, der ere
nfl.{ivuc nf de l'ililitrore, som have havt Post paa Als Kysten. Under Tilbagosoiliugcn, !!OUl formentlig er gaaot for si~ c. RI. 3:i/, 1 voxletles k:ikud med
BatLC'riot paa Sno~bæk Hage, og R.-.Jf Kro.ko gik omtn'nt til sin tidligero
Ank1'rpla1ls. For nt kommo til Kuml11knb om, hvnd d1'r var forefaldet, og hvorledes Stillingen yar, holllutterlo Chefen nt scndn et Farti1i i Land, men dcn11e
Pl.m 11111.ntto opgives, rln der fra Krat eller Gj:ertlo blov 1,kudt merl RiffPlkn~lel'. Da i;anl<'il<':-1 Iulot hnr var at uclrctto, Htod Skiuct atter ml af}'jorden;
,,mtrcut mlfor Hnlvmnanr-n hørU'H ,let imi1llertid, ot l-ikydniug"11, som vcdblivmulu huvd,, trukki-t sig 11,yilligerc, bh,v uwgc•t :1twrk og avancPredc i norillig
Rl'tning. Chefen lod derfor paany 1h-eie, til hvilk<•n D1·1•ining, l1vorunder til•
lige lmkkede11, med~,ik omtr!'nt 1O Minntor, ug stod i_!.!,.il'll till,~1!, men Ilden,
Hom hav1k Rtopprt noget, trak sig uu atter Hyd paa, hvorfot· han, dn ller
attn hørtes 8kydniug fr::i. Hardosh,1i og m:1.11 fonnentc, at lmvo set Ihade i
li'jordon, Kl. 4"/c st111l ud nf A11gusL1•nborg .l!'jorcl, \\.,l nt p1L!i!--ll'l'O Al!i Sund
:-nas iugou Ilaa1lc dlor Bovaigolse 1lcrt:tod11, u~ Kur;;C'n lltyrcdes nu nordlig
1gj, ·nncm ~\111 Fjord under fortsat Skyd11.u1g mnd do fjeniltligo Hattrri,•r, indtil
Hntti-rforne v, 11 Noliltnng og Varu:Pshoved vm n pnsH!'rt·do.
Ild11n fm ,lt·t fjcudtliga Skyt~ var 1111 hleven sua hrftig, nt DnropskiLr.t ,.,
1
lf Prt l,a og noglo Kaoonfartøior, t!0tn l11:t1ln:1 i Ht,•g~vig, HVlPYedn i r11 ikke riDgo
;
!t'arc, 11rn11 Rolf Krakc kom disso til Umls:i•t11i11~ ••~ ,hekk(•tlt1 uclll !-laalc,lcs
-i
111011 c.len fjondtligo 11,l, at det lyl.kt.:,11's lh:m at kommo ucl nf ,len forlige
j
HtillinM, hvori do hcfandt drm.
,l
.~.~
Det frr.ru~aar af denne Fremdtilling, at Jor, d1'n Nat Angrebot skete,
har været udsendt. C'n Pntronillcbaac.l til Alt! Sund, og at Rolf Krakc, saa•
1mart do før~to Cfo\'tt'rsnlver hørtes, strø har været i Bevø>gelse omtrent
i:;a1nti1lig mr.d Baw1ernes Tænding. Der or vel sht et, skJ'øndt dog høist ""
.I
ubetydeligt Opholc.l i Farten derved, nt Ordonnantscn fra. Ulkebøl Nørremark,
dor ufl.er at have vih1t Signal kom roende ud fra Ilrucn, blev taget ombord,
men foruden at nappe nogen egentlig Forsinkelse derved kan siges at være ,, ,·.1:
imltraadt, mantto 1l4't for Chnfn11 va>ru u.f Vigtigho,I at orfaro, 0111 der 111otl•
"
hragtce Efterrotningcr fm don komwnmlerendc La.ndofficor, med hvem han . ;.
gjenncm denne Mand var traadt i l!'orbindeløe. Ved Ankomsten til Sundet ,c•.1.;-•
Vidte dot sig strnx, at Strandvagton10 og den øvrige Kyi:;tbevogtning var over• · _
vaoldet; at ori stor lJcl fjendtligo Tro1,per vare la1J1hiatte, og en l,otyJelig.
Kyllt!ltrrukning brsut af disse.
Efter hvatl Jrn· undor Sagen ticlligcre ·er ,;·
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Lemll'rket om den vnlgte Ankerpinds og om de til af ~e• Skibet i ko.mpberodt St.and trufne Foranstaltninger, kan det, '>m'tend Noget i enkelt.e' Retninger er fundet at bemangle, dog ikke antages, at Chefa herved har gjort
sig skyldig i nog~n strafskyldig Forsømmelse, og fla han har været i fuld
Virksomhed fra Batteriet blev alarmeret. som det mu lant.ages ved den første
Hkydning, og det ringo Ophold, Seiladsen kan have lidtwed Ordonnantsens
Omhordgaaen, er at regne for Intet, maa det tilskrives Afata.nden fra Liggepladsen, at Snndet først er naaet pa.a en Tid, da Batterieta Medvirkning havde
tu.bt sin. paaregnede rette Betydning. At Chefen, d&.Baadaaj, Ailrulde beskydes,
ikke gav Kommandørerne- i .Kanontaarne-ne nogen udtrykkelig Instruktion om
Skytsets Betjening, er ikke !t.f nogen videre Betydning, da hm selv paaagt:ede
Virkningen og hermed var tilfreds, Naar der fremdeles er ført Anke over,
at han i det Hele ikke tilbørligen har instrueret Skibets Officerer om dets
ogeutligo Opb'tl.V01 mntL uonnu Anke efter do afgivne Forklo.ringcr auaes ul,eføiet. Ro.ns Foranstaltninger med Hensyn til Ankereki Katning og Kipning
og hans Undladelse af at gjøre noget Forsøg paa at løbe længere ind i Sundet
wed Batteriet, da han mærkede, at Afstanden var st~rre, end at dets Skud
kUDde hæmmo Baadetransporten længere nede i Sundet, kan ofter do hnm af
Eskadrechefen tillagte Ordrer ei heller piladrage ham Ansvar: Vol fortsattes
Skydningen endnu, slrjønat i sydligere Retning, dengang han forlod sin Position i Sundots Munding, men da han om Stillingen paa Land ikkun vidste,
at ,·ore Tropper trængtes tiTuago, at Kystat.rmlmingen ved den snevre Del af
Sundet vnr i Fjondens !lagt, og at Bandetransporten ikke kunde standses
længere nede i Stmdot af ham, kan det ikke misbilliges, at han hnr anset sig
pligtig nt efterkomme den øvrige Del af don ham tillagte Ordre, hyorcfter
han ogsaa skulde ydo Bistand ved Bevogtningc>n af Als F.jord og understøtte
forsprængte Troppeafdclingor, i hvilken Hensccude bemærkes, at han har
hjulpet fl<>ro Krigsskibe, der uden eaadan Iljælp vilde have været udsatte for
Øclelæggelse. Den eneste Maado, hvorpaa han muligt kraftigere ktmdo have
medvirket til at modstaa Angrebet, vilde have vmret o.t løbe længere ned i
Sundet og nt have Alt hertil beredt, altsa.a ladet Ankeret hænge for Klydset,
men Undladeli;en heraf knn, efter det ovenfor Anførte, i intet Fald po.adrage
ham Straf:
· I O,·erensstemmelse med den for enhver enkelt Hovedposts Vedkommende gfrne Fremstilling bliver det dernæat at ufgjøro, hvorledes enhver af de
Saggivne vil være at anse for sit under disse Post.er omhandlede Forhold.
Foreløbigen maa det dog med Hensyn til Orlogelmpitain Rotbe bemærkes,
at han i Slutningen af 1864 1 da Antallet af Søofficerer indskrænkedes, erholdt
sin Afsked af Krigstjenesten, mon at ligesom ha.u selv har ønsket sit Forholn
under Krigen gjort til Gjonstand for retlig Prøvelse, saaledos indflholde do
af Ha.ns Majestæt Kongen under 7. Augnøt f. A. og 'l. Marta d. A.
e.fgivne allerhøioste Resolutioner fornøden Hjemmol for Kommissionen til
Sagens Behanclling og Paalrjendelse i dens Helhed.
Hvad dernæst det ham under Sagen imputerede Forhold bøtræffer, da
lade vel de af ham trufne Foranstaltninger med Hensyø til Patrouillering,
Beredskab til at gaa. an ved første Signal og kraftig Optræden i Als Bund
adskilligt tilbnge at ønske, men de\ kan, efter hvad d~ under Posterne A., D.
11
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og F. er bomærket, ikke paadrage bnm noget Straffeansvar, saa meget mindre
som bnn udon eg<.'n 8kyld først er ankommen til sin Statio,i; gansko kort Jør "
Angrebet 1;lu1t.o, og (•i bnvde foaet TiJ eller Loilighed til &t gjøre øig bekjcndt
med de For11vnrs10idler, der frn Lundkrigsmagtens Side vare l:lgne til Besk~
telso uf den vetl Sundet beliggende Norclkant af Als. Idet ban derfor vil
være at frifinde for Sølq-igsprokurørens Tiltale, vil hnn dog efter Omst.ændig.
hederne hnve nt tilsvare sin Andel rtf Søgsmnalets Omkoøininger.
.,
Med Hensyn til Orlogskapit:un Muxoll bomærkes, at ligesom de under
F. 'omhandlede Ankepunkter ikke cre rottede mod Lam, saaledes kan intet
Ansvnr pao.Lyrdes hntn for det under B., C" D. 'og E. ham imputerede For.
hold. Derimod fremglUU" det af den under A. givne Udvikling, at Patrouilletjenosten hnr været ordnet po.e. en mindre fyldestgjørende Maade, og at navnligen et væsentligt Led i Bevogtningen af Als Kysten er gaaet tabt derved,
at Kanonbaadsstationon ved Nordostpynten af Amk:il ved F.jendtlighedemes
foroyedo Udbrod var l,le1;en opgivet. Den herved udviste Forsømmelse kan
ikko siges nt have været ~den Skade for den Kongelige Tjeneste under For•
s,·aret af Als og maa. følgelig hcnføreti mider Bestemmelserne i Bøkrigs Artikel
979 jfr. 12 og 721 og Stro.ffon være at bestemme efter den 28. Søkriga
Artikel jfr. mod allerhøicsto Resolutioner 28. Au.,CPUat 1795 og 2. Februar 1834,
Vod V nlgct blandt de i <lisso Lovbc::;tcmmelser nævnte Straffearter maa der
tages Hensyn til det høist vigtige og a.nsvarsfulde Hverv, na.vnligen i Henseende til Bevogtningen og Fors,·nrct af Oen Als, der under Krigen var
anhetroet Orlogskopitnin Mu.xoll, sao. at en ringere Straffeart end Fæstningsarrest hverken efter Sagens Beskntfl'nhe,l eller hø.n• Kommandostilling skjønnes
at burde bringes til Anvendelse. Meu ,kr er god Føie til at fastsætte Graden
med den slørt1t muligo Lempelighed. Hau var i sin Kommando stillet under
særdeles ,•a.nskelige Forhold, havde en u<lstrakt Kyst at bevogte og ko.n derhoR ,·cd Massen nf paatrængendo }'orrctninger stro.x efter FjendtlighcdernOJi ,
Gjenopt:ig-clso lettelig være bloven af11nl<-lt. fra ati skjænke Ke.nonbua.dsstationen
bag Arnkils Pynten den Opmærksomhed, der tilkom don. I Betrngtning heraf
bestemmes Strnffen til mildeste Grnn :1 f Fæstningimrrest efter allcrl1øies~
Uf'solution af 14. December 1792 og Tidon til l Mal.lOed. De S!!,ggivnø · •
ville derhos hver med det Hah·e ha\'t.: u:. udrede Sagens Omkostninger ·skades~
løst og derunder ifølge Instruktion 20. J unnar l '192 § 4- i Salær til· Søkrigs~ •
prokurøren 200 Rd. i;amt i Medfør af Krigs Artikel Brev 29. Jali 1756 §· 757,
1
i Retagebyr til Overauditøren, Etatsrand Suenaon, ligesaa ~eget..
· 1.· .i"::•
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Afskediget Orlogakapito.in Hans Poter Rothe, Kommandør · af Bannebroge 1>g
Dannebrogsmand, bør for Spkrigsprnkurørens Tiltale i denn'e Sat ftj_' at :
være;
r ' •. .
' • '~ f ...
Orlogskapitain Frederik Christian Georg Muxoll, Kommandør.
~ebrog~
og Dannebrogsmand, bør hensættes i Fæstningøarres~ af l, ; Grad
Maa.ned.
' j ·~ · . I\ 11~ \t¼ •
San. betale de og hver med det Halve Sagens Omkostninger ·sk~desiøst ~ "
under i Salarium til den konsutncrede Søkrigsprokurør 200 Rd. og-~
Overauditør, Etatsrnau Suenson i Rctsgebyr ligesaa megøt! , 1 \ .1_! fJ:.
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Steen Bille.

Mollerup.

Vi stadfæst.e herved allornaadigst Kommissionens Dom, og vil
være e.t udstaa. i Citadallet Frederikshavn.
Kjøbcnhavn, d. 8. Januar 1867.

Christie.n R.
C. van Dockum.

Vod Kongelig Resolution af 25. Januar 186'Z foro.ndredes den Orlog1:1kapitaiD Muxoll idømte Straf iif Arrest i en Mno.ned i Citadellet Frederikshavn
til fjorten Dages Arrest.
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